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  فصل

  الشرائط يف

: روط أربعـة اخلالع ش  يف   عتربي أنه    يف إشكالما ال   ك ال خالف (: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال

قع مـع   ي ل حال ال  ى ك  عل فإنه،  فسخ أو   سواء قلنا بأنه طالق   ،  ار والقصد يمال العقل واالخت   وك البلوغ

 كراهقع مع اإلي ذا ال وك،كمثل ذل يف سلب العبارة معهماى  علمجاعن قد عرفت اإل يالصغر واجلنون الذ  

مع  ال و ركال مع الس   و ،به وع املتعلقة الفريف   و الطالقيف   و بل،  عيالب يف   هيق احلال ف  يقد عرفت حتق  الذي  

  مما مسعته  كحنو ذل  و العبثومع الغفلة والسهو     ال و ، واملعاوضة يقاعاإل ه من ريغكالغضب الرافع للقصد    

ه من املباحـث    ريغ و عدم القصد ى   بدعو  إليه الرجوعيف   و ،هي ف كذل يف   قد مر البحث  الذي   طالقاليف  

  ). حنوه وكراهاإلى دعوك

مـا  كف ،ويل ألنه   توفرت شروطه إذا  ابة عنه   يم ن كصح طالق احلا  يث  يحة اخللع ح  الظاهر ص  أن   ماك

  .مورده يف صح خلعهيده روم يف صح طالقهي

نه كل يأرادت املرأة الطالق اخللع   إذا  ما  ك،  ان خمدوعاً ك وإن   أما االضطرار فالظاهر صحة الطالق معه     

   فطلقها ،كزوجت بطلقتها خلعاً تن إ :ختها مثالًأ فقالت له ،د الطالقيري ال
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منا قلنا  إو،  موضعه يف   ما قرر كوجب البطالن   ي ال يختلف الداع  فإن   ،خمدوعاً بوعدها مث مل تتزوج به     

 لـزم يصح يمل  أنه إذا أول املبحث من يف رناهك ملا ذكراهاإلكمرفوع  أنه  مع يبصحة الطالق االضطرار  

  .االمتنان يف الظاهرة دلةهو خالف األ و،عهياالضطرار بتشرى ون الشارع أبقيكأن 

هل خلـع    أنه    يف كشإذا  ما  ك،   الصحة األصلان  ك ،جراه مع رافع له أم ال     أ أنه    بعد اخللع  كولو ش 

  . ك ذلريغ إىل ،عقله أو حال جنونهو ،بلوغه أو حال صغره

جواز طـالق    إىل   مها ذهبوا ريغ و نيخيالشكمجاعة من الفقهاء     أن   طالقشرائط ال  يف   قد تقدم ه  مث إن 

 أن لـزم يمطلق الطـالق   يف مت قوهلمإذا ف، كرت هناك ذأخبار بكاحتجوا لذل  و ،بلغ عشراً الذي  الغالم  

  .  طالق ألنه أيضاًاخللع يف  تاماًأيضاً كون ذليك

  . )ونه طالقاًكبطل مع القول ب و،ن طالقاًيكمل ن إ الطفل بعوض صح ولو خالع ويل(: مث قال الشرائع

 ،ىالفتـو  و ه النص يما دل عل  ك،  طالق ألنه   اخللع يف   حق له   ال الطفل ويل أن   القاعدةى  مقتض: أقول

  لزوجها حل له مـا أخـذ منـها   كقالت املرأة ذل إذا  ف: ة احلليب يروا يف   )عليه السالم (قول الصادق   ك

ة حممـد بـن     يروا يف   )عليه السالم (قوله   و ،)١(قةيان اخللع تطل   وك نيتي باق نيقتيتطلى  نده عل انت ع وك

 ،)٢(تبعهـا ي طالق   ريقة بغ يانت تطل  وك علمها حل له ما أخذ منها     ي أن   ري من غ  كلقالت ذ إذا  ف: مسلم

ـ      و عدة املختلعة عدة املطلقة   : خرب احلليب  يف   )عليه السالم (قال  و ـ  أن   ريخلعها طالقها مـن غ ى سمي

   .)٣(طالقاً

  . اتي من الرواك ذلريغإىل 
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 )أنت طالق(غة يه صيفه املعترب ف يتعر يف   درجنيمل   وإن   ،من أفراده  أنه   قد عرفت (: اجلواهر يف   لذا قال و

ثبت للطـالق   يل شرط   كنئذ  يح و ،عم الشامل له  األ  له باملعىن  الطالق املقابل للخلع ال   يف   أنه   ىاملرتل عل 

  . )راهةكد مبا ستعرفه من اعتبار اليز وي،ثبت لهي

رنـاه  كهنا مـا ذ  يأيت و ،اجلملة يف   أيضاًويل  تاب الطالق صحته من ال    ك يف    قد عرفت  كنكل و :أقول

  . كهنا

، املبسوط واجلامع  حمكي يف   العقل و املختلعة البلوغ  يف   عتربوي( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   مث قال 

 ال ه مـا  يف و ، ماهلا إسقاط يف   الحظ هلا نه  إ ريعن التحر  و ،راهة منها كشف اللثام النتفاء ال   ك يف   واختاره

راهة منهما ضرورة   كحال حتقق ال   يف   والظاهر فرضه ،  وازة اجل يالنها حمكيح القواعد من    يصريف  ى، و فخي

مث ،  حـال العقـل    يف   راهة منـه  كن فرض سبق ال   كالذي مي ز وانون   ية املم ريعدم منافاة حصوهلا للصغ   

  ). حال اجلنون إىل استمرت

منـا  إ و،تـه يناً غاون جنويك أن لزمي فال، للجنون فنون ف ،حال اجلنون  يف   راهةكون ال كت أن   نكميبل  

  .اًإنسان أو ئاًيره شيكون انون يك أن نكمي

 صح اخللعي أنه مفهومه و،راهة منها كتصور ال ي ة ال ريصغ يف   هو الوجه  و :شف اللثام كوعن نسخة من    

  .راهة منهاكة تتصور الريصغيف 

ر فـال ملـا     أما عدم االضطرا   و ،هركم من امل  كل رفع احل  ي لدل ،كراهاملختلعة عدم اإل   يف   عتربي كذلوك

 أما  ،ما عرفت ى  الطالق بطل الطالق عل    يف   رهاًكهو م  أو   طلب الطالق  يف   ةرهكم هي   انكلو   و ،تقدم

الطالق مبائـة فطلـق     ى  أجربه عل إذا  ما  ك،   صح كراهان مصادفاً اإل  ك وإن   الرضاى  نة عل يدلت القر  لو

ـ  سبةذا بالن  وك ،رهك امل إكراه لرفع   نيقع الطالق خبمس  يان سبباً مل    ك  لو كراهاإل حيث إن   نيخبمس ، ا إليه

  طلب الطالق مبائة ى أجربها علإذا ما ك
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  .ها عند العقالءينة املعتمدة عليام القريق أو نةي البكذليف  يفكت و،نيعطاء مائتإفطلبت ب

ة يوالغـضبانة والـساه   ى  ركاهلازلة والـس  ك ، قصد ريطلبت الطالق من غ   إذا  قع الطالق   ي ذا ال وك

 إىل  حاجـة  أول الطالق فـال    يف   كراهمسألة اإل  يف   المكلث قد تقدم مجلة من ا     يح و ،حنوهم و والغالطة

  . ل هنايالتفص

ه ي بقـسم مجاعبل اإل، ه خالفاًيبل ال أجد ف ،   واحد رير غ كذ(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن 

 ال وةري صـغ ري غ، اانت مدخوالًكإذا  ،هيامعها ف جيون طاهراً طهراً مل     كت أن   املختلعة يف   البد أنه   ،هيعل

  . )ون اخللع فرداً منهكقد عرفت الذي الطالق  يف حسب ما مسعتهى  عل،ان حاضراً معها وك،ائسةي

هـو   ذإ، اخللع يف هيالطالق دال عل يف   اتي املستثن ريغ يف   اشتراط الطهر ى  دل عل  ما ألن   كذل و :أقول

  : أيضاًن يهداشتراط وجود الشا و،هذا الشرطى ات الدالة عليمجلة من الروا إىل مضافاً، فرد منه

 مباراة أو   ون خلع يك هل   )عليه السالم (  أبا عبد اهللا   سألت:  قال ،الرمحن بن احلجاج   عن عبد  مثل ما 

  . )١(بطهر إالّ ونيك ال: فقال ،بطهر إالّ

طهر مـن   ى  عل إالّ   ال مباراة  و يريال خت  و طالق  ال:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن مساعة و

   .)٢( مجاع بشهودريغ

إالّ ار  يال خ  و ال مباراة  و ال خلع  و طالق  ال:  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  عن حممد بن مسلم   و

   .)٣( مجاعريطهر من غ على

طهر  إالّ على ال مباراة    و يريخت ال و ون خلع يك ال:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن محران و

   ان املرأةير ويرجلعرفان الين يشاهد و، مجاعريمن املرأة من غ
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: فقال له حممد بن مسلم    : قال .هاريوم خ ي مجاع   ريطهر من غ  ى  عل أا    املرأة إقرار و يريضران التخ وحي

 يبعد فتدع  تأيت أن   جل حذار  للر كها بذل يشهد الشاهدان عل  ي: قال ،هناي املرأة ه  إقرار اهللا ما    كأصلح

 أن  اختارت نفسها قبل  إذا  ها الطالق   يقع عل يمنا  إ و ،ها مبا مسعا منها   يشهدان عل ي ف ،طامث يه و هاريخأنه  

فترقان ي  زوجها مبا  نيب و نهايما ب ينفسها بالرضا ف  ى  اشهدت عل إذا  لزمها  ي فإنهأما اخللع واملباراة     و ،تقوم

 قة بائنـة ال   يانت تطل  وك ،هاي جائزاً عل  كان ذل كبه   ايرض و شيءى  افترقا عل إذا  ف،   الس كذل يف   هايعل

 من قبـل    يريوالطالق والتخ : قال،  العدة يف   نهماياث ب ريم ال و ،سميمل   أو   طالقاً يمسها  يرجعة له عل  

   .)١(ون من قبل املرأةيكاملباراة  وواخللع، الرجل

طهر من   إالّ على ال اختالع   : )عليه السالم (  أبو عبد اهللا   قال:  قاال ،ريبص وأيب   عن حممد بن مسلم   و

   .)٢( مجاعريغ

ـ  و قة بائنة ياخللع تطل :  قال )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  مسلمحممد بن    و عن زرارة و هـا  يس ف يل

   .)٣( بشهودما حامالًإ وما طاهراًإمثل موضع الطالق  إالّ علىون يك ال: قال زرارة، رجعة

ـ    إالّ على مباراة   ال:  قال ،)هما السالم يعل(عن أحدمها   ،  حممد بن مسلم   و عن زرارة و  ريطهر من غ

   .)٤(مجاع بشهود

فإن  :قال أن   ىلإ ...ونيك اخللع ال :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،   بن سنان  عبد اهللا عن  و

   .)٥(هو خاطب من اخلطاب وطهر بشهود فقد بانت منه بواحدةى  علكذلى ا عليتراض

  . اتيها من الرواريغإىل 
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سواء ،  هي ف كاعتبار ذل ى  االتفاق عل : خالفه حمكي يف    مجاع رياشتراط الطهر من غ    يف   خيلذا قال الش  و

ـ يما أ إالّ املباراة شروط الطالق وشروط اخللع و:املراسم حمكييف   و ،فسخ أو   طالقنه  إ قلنا ى قعان عل

ان مـصاحباً للطلقـة     ك سواء   ،رجعة مع واحد منهما    بائن ال نه  أ أرادنه  إ إدريسابن   عن و ،ل زوجة ك

 ،هذا خطأ حمـض   : أراد املتمتع ا فقال    أنه   يعن الراوند  كىشف اللثام ح  كن عن   كل،  ةيالثانأو   وىلاأل

م خـال عـن     كفـاحل  حالى أي   وعل،  قع ا طالق  ي  واملتمتع ا ال   ،ها من طالق  ياملباراة البد ف  ألن  

  . شكالاإل

منه   ال ،ة من املرأة خاصة   يراهكون ال كت أن   اخللع يف   عتربيذا  وك( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

بـل  ،  راهـة كأصل اشـتراط ال    يف   ال خالف  و ،ةًون مبارا يكال منهما ف   و ،وز أخذ العوض  جي فال وحده

  . )هيه علي بقسممجاعاإل

  : قد تقدمت مجلة منها و،اتي متواتر الرواكذلى دل عل وي:أقول

ع يطأال  : قالت املرأة لزوجها مجلة   إذا  :  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  ة حممد بن مسلم   يمثل روا 

   .)١(ها رجعةيس له عليل وحل له ما أخذ منها،  مفسرري مفسراً وغ،راً أمكل

ـ لم ـذا ال   كتت  أخذ من املختلعة حىت   ي أن   وز للرجل جي ال: )عليه السالم (عنه  ،  ة مساعة يرواو الم ك

   .)٢(أخذ منها ما وجدي أن  حل له،يكع اهللا فيطال أ: قالتإذا : فقال، لهك

 كبر ل ال أ واهللا  : تقول لزوجها   ل خلعها حىت  حي ال:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن ،عن احلليب و

  . ثياحلد )٣(كن فراشأوطأل و، من جنابةكغتسل لأال  و، أمراًكع ليال أط و،قسماً
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نعم الالزم  ،  هايصرح ذا اللفظ ف   يمل   وإن   ،راهتها له كستفاد منها   يات  يهذه الروا  فإن   ،هاريمثلها غ و

 يه و ره زوجها باللفظ والفعل   يك بأن   إنسانرهها  كأإذا  ما  ك،  كراهان باإل ك ما ة ال يراهة واقع كون ال ك

  . هو مدار صحته خلعاًالذي  كراهقق موضوع اإلحي ال كذل فإن ،رهه قلباًكت ال

امعهـا  جيوا طاهراً طهراً مل    ك من   ،ع شروط الطالق  ياملختلعة مج  يف   شترطوي( :نيمناهج املتق  يف   قال

 ، مسترابة ثالثة أشـهر    ري غ انت حائالً  وك ،ان حاضراً معها  كإذا   ،ائسةي  ري ا غ  دخوالًانت م كإذا  ه  يف

صح اخللـع  ي مث ال، شارةاإل أو الوصف أو  املختلعة باالسم نيعين  أ و ،ون العقد دائماً   وك ،وا زوجة وك

فلـو  ،  لزوجةراهة با كعترب اختصاص ال   وي ،صح اخللع ية مل   مخالق ملتئ فلو خالعها واأل  ،  راهةكمع ال  الّإ

  ). ان مباراةك نيانت من الطرفكلو و،صح اخللعيانت من الزوج وحده مل ك

ى دالن على يالنص والفتو ألن ،األزواج نيراهة املتعارفة بكدة منها ال اليراهة الشدكمث الظاهر لزوم ال

مجلة  يف   واردة ال لفاظاأل إىل   حاجة فال،  أيضاًشارة  تابة واإل ك الشامل لل  ،فعل أو    سواء ظهرت بلفظ   ،كذل

  . عدم اعتبار لفظ منها خبصوصهى ات الدالة علياختالف الروا واآلية طالق إلك وذل،اتيمن الروا

ما أشبه مـن فعـل       أو   سةماملال أو   ،وجهها يف   عن القبلة  أو،  ارهة عن اجلماع مثالً   كانت  كإذا  أما  

ـ ت يه و دخنيه   ألن  أو ،رب موضع الرجل   أو ك  ق موضعها يضكراهة بسبب   كانت ال كسواء  ،  خاص ره ك

إذا  إالّ   سبب اخللـع  ي  ال كن جمرد ذل   أ فالظاهر،  ما أشبه  أو   ا عن فمه   إليه قبلته النتشار الرائحة املزعجة   

  . راهة املطلقةكث حتقق موضوع اليانزعاجها عنه حبى إىل تعد

س يق أو سيانت تبغض زوجها ثابت بن ق  كبة  يحب أن   :نيتب الطرف كيف   يث املرو ياحلد يف   قد تقدم و

   إىل  فأتت،بهاحيان  وك)اتياختالف الرواى عل (بن ثابت
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 ،ءيرأسه ش  و يمع رأس جي ال   ،ال ثابت  و ا رسول اهللا ال أنا    ي: فقالت )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   

 ته أقبل يرفعت جانب اخلباء فرأ    ينإ سالماإل يف   فرك ال كرهأ ينكل و ،ال خلق  و نيد يف   هيب عل يعأاهللا ما   و

 ال أن   ن خفتم إو: فرتلت قوله سبحانه  ،  أقبحهم وجهاً  و أقصرهم قامةً  و أشدهم سواداً هو  إذا  عدة ف يف  

ا رسول اهللا   ي:  فقال ثابت  ،قةيان قد أصدقها حد    وك ما افتدت به  يهما ف يما حدود اهللا فال جناح عل     يقي

   .)١(نه ا فاختلعت مقته فقطي حد،ال: قال، دهيأز ونعم: فقالت نيما تقول: فقال ،قةياحلد يترد عل

  : ث فوائديد من هذا احلديقد استف: ةيقال بعد نقل الروانه إ عن املهذبو

  . ة اخللعيمشروع :األوىل

  . قتهيه حديتعط: )ه الصالة والسالميعل(لقوله ، هية فيلزوم الفد: ةيالثان

  . أمره بطالقيمل  ألنه ،وقوعه مبجرده: الثالثة

  . وجوب االعتداد عنه: الرابعة

  . واحدة هي :)صلى اهللا عليه وآله(لقوله ، ونه طالقاًك :اخلامسة

   :أقول

  . استمتع ا زماناً وإن ل املهركجواز استرداد : السادسةو

صـلى اهللا عليـه     (لزبرها الرسول    وإالّ   ،اناًيراهة عص كصورة ال  يف   س طلب الطالق  يلنه  إ :والسابعة

  . )وآله

 يكح وإن   ،راهةكظهار ال ة إل يتات اآل يمجلة من الروا   يف   دة الوار لفاظلزم التلفظ باأل  ي النه  إ :والثامنة

 إالّ وز اخللـع جي ال أنه ىد علقع أصحابنا من أن إمجاعإدريسن ابن  بل ع ،  نيه من املتقدم  ريغ و خيعن الش 

  ل حيسمع منه ما ال ي أن بعد

                                                





١٥

علـم  أو ي ،ههرك من تكن فراشأوطأل و، حداًكم ليال أق و، عن جنابةكغتسل لأال : ره من قوهلا كذ

  . نيما هو عادة املتقدمكات ي الرواألفاظر كمنا أرادوا ذإ أنه من احملتمل إذ ، منها فعالًكذل

ل خلعها  حي املختلعة ال : حسن احلليب  يف   )عليه السالم ( قول الصادق    كذل يف   األصلف،  انكف  وكي

ـ أل و ،من جنابـة   كغتسل ل أال   و ، أمراً كع ل يال أط  و ، قسماً كبر ل ال أ واهللا  : تقول لزوجها   حىت  نأوط

إذا ف،  دون هذا  مايرخصون ف يان الناس   كفقد  ،  كذنإ  ريرهه بغ ك من ت  يكذنن عل  وآل ،رههك من ت  كفراش

   .)١(الم من عندهاكون الويك :قال أن ىل إ لزوجها حل له ما أخذ منهاكقالت املرأة ذل

ع يال أط  و ، قسماً كهللا ال أبر ل   وا: تقول  ئاً حىت يأخذ منها ش  ي أن   ل له حي ال: ة ابن مسلم  يروا يف   قولهو

علمها حل له   ي أن   ري من غ  كفعلت ذل إذا  ف،  كري غ كن فراش أوطألك و ذنإ  ري بغ كتيب يف   ذننآل و ، أمراً كل

   .)٢(ما أخذ منها

ال : تقول  تلعها حىت خي أن   ل لزوجها حي ال: فقال ، عن املختلعة  )عليه السالم (سألته   :ة مساعة يروايف  و

ـ يدخلن ب وأل،  كفراشن  أوطأل و ،ة من جناب  كال أغتسل ل   و ،يك اهللا ف  م حدود يقأال   و ، قسماً كبر ل أ  كت

ـ  هي  إذا  ف،  كتقول ذل اليت   هي   ونكت و ،لمومكتي ال و تعلم هذا  أن   ري من غ  ،رههكمن ت   ياختلعت فه

   .)٣(هيقدر عل أخذ من ماهلا ماي أن له وبائن

: ح ابن مسلم  يصح يف   )عليه السالم (ر   قول الباق  ،ما تقدم  إىل   ضافة باإل ،كعم من ذل  ة األ يفاكد  يؤوي

  ـ  و أخذ منها ي أن    حل له  ، مفسر ريغ و  مفسراً ، أمراً كع ل يطال أ : قالت املرأة لزوجها مجلة   إذا س لـه   يل

  .)٤(ها رجعةيعل

  خرب  يف )ه الصالة والسالميعل(قول الصادق و

                                                











١٦

   .)١(وجد أخذ منها ماي أن  حل له،يكع اهللا فيطال أ: قالتإذا : مساعة

ان من املرأة وحدها    كإذا  نشوز الرجل فهو اخللع     كنشزت املرأة   إذا  ف: )عليه السالم ( ين الرضو عو

  . اآلية )٢(ختافون يوالالئ: ك وتعاىلهو ما قال اهللا تبار و،عهيتط ال أن فهو

وافـق   وإن   ،راهةكتفاء بال كاض من عدم اال   يالر يف   ماي النظر ف  كظهر ل ي كمن ذل و( :اجلواهر يف   قال

هو  و،النصوصيف الذي هذا احلد  إىل البد من الوصول: ن قالكل، عدم اعتبار العبارات املخصوصة    ىعل

  املـنت  طالقوجه إل  ال: بل قال ،  احلرام يف   خوف وقوعها مع عدم الطالق    ى  دل عل يالم مبا   كها بال يتعد

تفاء بأقل  كاال أن   ىلبل رمبا دل بعضها ع    :  قال ،راهة حمتجاً بظاهر النصوص املزبورة    كتفاء بال كه اال ريغو

 :حسن احللـيب   يف   )عليه السالم (قوله   فإن   ،اًأخريره  كذ ما  حىتى  ما تر كأنه   إالّ   ، قول العامة  كمن ذل 

رخصون بأقل من يم  أ و ة فعل الناس  ياكمنا املراد ح  إ و ،العامة إىل   شارةإس  ي ل ،آخره إىل   ،ان الناس كقد  و

قاربه  ما و عصرنا هذا  يف   ختتلعاليت   من النساء    ريثكلع ل بل مقتضاه فساد اخل   ،  ل أحد كالم املنفر ل  كهذا ال 

  ). مبحضر من أعاظم علمائه

  .ره اجلواهركما ذكهو و

راهـة  كن من اعتبار ال   يخ بالد البحر  ياحلدائق عمن عاصره من مشا     يف   اهكوأغرب منه ما ح   (: مث قال 

ـ قبعد حت   إالّ وقعونهي انوا ال  وك  موضع جملس اخللع   ريغ يف   قد حضرنا  و : قال ،ةيالذات ـ ق احلـال مبز   ي د ي

  سباب قطع األيف  يراهة العارضة والسعكعدم ال وةيراهة الذاتكثبوت الالفحص والسؤال ب

                                                

 

 



١٧

ن كمي ال أنه   علمواك و حتقق ذل إذا  ف،  ةي عارض رية غ يوا ذات كعلم  يها املرأة ل  يتدعاليت  راهة  كاملوجبة لل 

  . )رفعها بوجه من الوجوه أوقعوا اخللع ا

ـ   كراهة العارضة مثل    كال فإن   ،دلة من انصراف األ   كمنا استفادوا ذل  إ ولعلهم: أقول  يف  نهاكونـه أس

ـ  إىل   ،أخالقهما يف   تالئم ث ال ين معها بعض أقربائه ح    كسأ أو   ،اًريثكسافر   أو ي  ،ق ا يلي ن ال كمس  ريغ

 اآليـة ا رأسـه يف  ودلة األأن إطالق إالّ ،ةيراهة الذاتكال يف ات ظاهرةيوالروا، دلة منصرف عن األ   كذل

 بعـض مـا   كراهة بسبب الزوج نفسه مبا لو تر      كانت ال ك وإن   بل،  كوجب عدم االعتبار بذل   ية  كاملبار

ضرب  أو ي  ،املرتل يف   خالقء األ يس أو ي   التمتع ريثكان  كما لو   ك ،ت طلب الطالق  كراهتها تر كأوجب  

  . كل ذلكعم من راهة األكما عرفت الى ار علياملع إذ ،كما أشبه ذل أو االطفال

ـ  :قـال ي أن   نكومي( :ث قال يح،  كره جامع املدار  ك ما ذ  نيما ب  و  ما عرفت  نيب ما أبعد ما  و ل كشي

 قـوال نعـم األ  ،  ورةك املذ خبارتاب واأل كة من ال  يراهكبل أصل ال  ،  ة املرأة يراهكاستفادة اشتراط شدة    

ها من  يب عل جيمبا  ام  يعدم الق ى  ة عل يون املرأة بان  كت أن   نكمي ف ،ةيراهك ناشئة عن ال   خباراأل يف   ورةكاملذ

شأن  يف   نزوله و ،ةيراهكستفاد منه ال  ي  ال )١(ن خفتم إف: تعاىلقوله   و ،الزوج إىل   راهة بالنسبة كدون  

ـ راهكن اشـتراط ال    أ ن الظـاهر  كل: مث قال ،  امايوجب اعتبار خصوص  ي ال   ني خاص نيشخص ة مـن   ي

 ،تابكخذ ما ملوافقة ال   بعد األ ي ال و نيوركن املذ ياخلرب و  السالفة خبار األ نيقع التعارض ب   وي ،ماتاملسلّ

  ). لةكصحة أسنادها مش و مع صراحتهاخبار األكانت خمالفة تلكوإن 

                                                

 



١٨

  .س بن مشاسيثابت بن ق يالمه من خربك يف تقدم ن مايمراده باخلربو

ل كمنها  ى  شاليت خي رناها  كما ذ ى  دة عل يراهة الشد كحصول ال ى  الفتو و الظاهر من النص   حيث إن و

ما أعلم ممن   يشترط أحد ف  يمل  (: قال احلدائق    حىت ،اتيالروا يف    الواردة لفاظن ذه األ  كيمل   وإن   ،كذل

ء من هذه   يالمها بش ى ك توقف اخللع عل   و ،خبارهذا احلد املستفاد من هذه األ      إىل   تأخر البلوغ  أو   تقدم

  ). العبارات

ره جامع  كجمال ملا ذ    فال ،مة حدود اهللا  ياحلال احلاضر مق   يف   انت املرأة ك وإن   ،صحة اخللع  يف   ضريمل  

مل  و مة حـدود اهللا   يانت املرأة مق  كإذا  راهة  كمطلق ال  أو   راهةكمع فرض شدة ال   نه  إ :ث قال يح،  كاملدار

 يف ظهـور مـا   و)١(فان خفـتم : تعاىل لظاهر قوله ،ل صحة اخللع  كش ي  حدود اهللا تعاىل   كف تر خي

  . رتك ما ذكتتر أو تفعل أن افخيون املرأة ممن ك يف ذا وكذاكورة من قوهلا ك املذخباراأل

ـ دد بفعل امل   أن   نيفرق ب  راهة املوجبة لصحة اخللع ال    كال أن   مث الظاهر   كتـر  أو   احلـرام  أو   هورك

 كالتـر  أو   ن الفعل حراماً  يكمل   وإن   ،اتمع يف   وجب ذهاب ماء وجه الزوج    يالواجب مما    أو   املستحب

  قلنا بأن لبـاس الـشهرة     إذا  لواجب بلباس الشهرة    احلج ا  إىل   هددت باخلروج من داره   إذا  ما  ك،  واجباً

مها مما   و ،ما قلنا بأن الغطاء مستحب    يهددت باخلروج بدون غطاء الوجه ف      أو   ،ست مبحرمة يل و روهةكم

  . وجب ذهاب ماء وجه الزوجي

  .الصوم و الصالةكترك الواجب كتر و،شرب اخلمر أو ة اجلسمياخلروج عاركفعل احلرام و

  الرضاع كترك ،اجلملة يف   ضر الزوج يها مما   يلزم عل يامها مبا ال    ياهة توجب عدم ق   ركانت ال كإذا  أما  

  ست من يفلما أشبه  وةياخلدمات املرتلو

                                                





١٩

تفاء مبثل كاالى دل علي  ال) قسماًكبر لال أ( :ات منيالروا يف ركما ذ و،راهة املوجبة لصحة اخللع   كال

  .  وحدهكذل

ـ بل  ،  ب خلعها جيره مل   ك من ت  كيدخلن عل أل: ولو قالت (: مث قال الشرائع   ـ ف و ،ستحبي ـ ه روا ي ة ي

  . )بالوجوب

ها يف عل يخ أو   ،كقالت ذل إذا  الوجوب   إىل   مهاريغ و يالقاض و خيالشكذهب مجع من الفقهاء     : أقول

  . تم باخللعيمنا إ ور واجبكعن املن يالنه ور منهاك منكذل أن  إىل استناداً،ةياملعص يف الوقوع

  حداً كم ل يال أق  و  أمراً  كع ل يطأال   ينإ: قالت املرأة لزوجها  إذا  ب اخللع   جيا  منإو( :قالنه  إ خيفعن الش 

علم  أو   مسع منها هذا القول     فمىت ،ينقمل تطل ن  إ رههك من ت  كن فراش أوطأل و  من جنابة  كال أغتسل ل  و

  . )ه خلعهايمل تنطق به وجب عل وإن كمن ذل شيء  يفانهيمن حاهلا عص

 دعتـه إذا  فراقها   يف   ريهو خم  و ،راهة الزوجة خاصة  كون مع   يكاخللع ف أما  و( :قالنه  إ عن ابن زهرة  و

 انيعلم منها العص   أو ي  ،كري غ كن فراش أوط وأل ك طاعت ك اهللا بتر  نيعصلئن مل تفعل أل   : تقول له    حىت إليه

  . )جب واحلال هذه طالقهاي فكمن ذل شيء يف

: تقـول  أن   فالقول،  مهكح أو   رأةقول من امل  : اءيوجب اخللع أربعة أش   يما  و( :قالنه  إ عن ابن محزة  و

ـ  أوطوأل،   من جنابة  كال أغتسل ل   و ، حداً كم ل يقال أ و،   أمراً كع ل يطال أ أنا   ، رهـه ك مـن ت  كن فراش

  ).  من حاهلاكعرف ذلي أن مكواحل

رهم كالم من تقدم ذ   كبعضهم محل    و ،قال بعضهم باالستحباب   و ،ن املشهور قالوا بعدم الوجوب    كل

   فهو مثل قوله، وجوبالى ثبوت اخللع ال على عل



٢٠

منـا هـو   إل به فيأما االستحباب لو ق،  ثبتت املالزم للسقوط   أي   )١(وجبت جنوا إذا  ف: سبحانه

  .  خاصاًالًيله دل أن ال، من عرفتى  لفتو، السننأدلة يف للتسامح

ر  مبنـع احنـصا    ،هريه غ يتبعه عل ك و لذا رده املسال   و ، تام ريل القول بالوجوب غ   يفدل،  حالى أي   علو

ـ     و  إليه ه بالطالق ارد من البذل أقرب     يبل تأد ،  اخللعيف   يالنه النخـوة مـن     و ةريأنسب من مقام الغ

  . ريبذل املال احلقى مراجعتها عل

   : بقولهكأما رد اجلواهر للمسال

  . راًكون القول نفسه من دون تعقبه بفعل منها منكمنع : أوالًه يفو(

الواجب مـن    إذ   ،فعل احلرام ى  عل هي   أصرت وإن   ،عن اخللع  ه فضالً يمنع وجوب الفراق عل   : اًيثانو

ـ    يه حتر يلوجب عل  وإالّ   ،ستلزم فوات حقه  ي الالذي  الفعل   أو   ر القول كعن املن  يالنه ى ر العبد املصر عل

حقه مقدمـة خلـالص      أو   ده من ماله  ي رفع   ريالغى  ب عل جيال   ذإ،  هو معلوم البطالن   و دهي طاعة س  كتر

  ). كه بدون ذلكترى علخر عن احلرام القادر اآل

 قد تقدم  و ، املعروف ريعد من املعاشرة بغ   ي ألنه   ، للزوج حرام  كنفس القول بذل  ن  إ :أوهلماى  د عل ريف

 ما  :بل قول املرأة لزوجها   ،  حرمة مثل هذا القول للزوج    ى  ات الدالة عل  ياح مجلة من الروا   كتاب الن كيف  

  . ةيالروا يف نهاع ي ،لماتكهو أهون من مثل هذه ال و،اًري خكت منيرأ

 ،س فـرداً منحـصراً    يلنه  إألمر  اى  منته،  ر أفراد والطالق فرد منه    كعن املن  يالنهن  إ :همايثانى  علو

طاعة إتبعاً لوجوب   حرام   الطاعة   كتر إذ   ، طاعة العبد للموىل   كمثل تر  لمات احملرمة كست مثل هذه ال   يلو

  ه الصالة يعل(لذا قال ، واملوىل

                                                

 



٢١

  . دهيسى منا عصإو عص اهللايمل : والسالم

ره القائل بالوجوب   ك ما ذ  إطالقى   عل ألمرس ا ينعم ل  ،ما أشبه حرام ذايت    و )ك فراش نّأأوط(أما مثل   

ل ي دل)١(ما افتدت بهيهما فيال جناح عل: قوله سبحانهن إ :قاليرمبا  و،كره املسالك ما ذإطالقى  عل

  . الزوجى عدم الوجوب على عل

: تعاىلفبظاهر قوله ، رهك من ت يكدخلن عل أل: قالت دم وجوب اخللع لو   أما ع  و :كجامع املدار  يف   قال

  ما افتدت به  يهما ف يفال جناح عل ظاهره عدم حرمـة    ن  إ هيف و ،ةيورة باحلل ك املذ خباراأل يف   ريوالتعب

  . المكموضع ال تها اليبل حل، أخذاً وة عطاًءيالفد

وإالّ ( : قـال ،عدم الوجوب والستحبابد اكتأى خ عليالم الش ك إدريسرناه محل ابن    كذالذي  لذا  و

ـ جيال أحد  ودهيالطالق ب ألن ، خالفريمسع بغ مسع منها ما   وإن   ،طالقها و  خلعها ني ب ريفهو خم  ى ربه عل

  . )كذل

 أو  مـستحب  أو   لمات احملرمة املزبورة واجب   كلمها بال كلع عند ت  اخلهل  و( :نيمناهج املتق  يف   قالو

  . )ية مع الرجحان التساحمباحة املطلققرب اإلواأل، وجوه ،مباح

 ،ال أون حبق فهل هو حرام يكمل إذا أما  و،ال إشكالان حبق فك فإن ،طلب املرأة اخللع إىل أما بالنسبة

قد تقدم  ، و دة أوىل يراهة الشد كالى  فاحلمل عل ،  ات ضعافاً يان مستند احلرمة من الروا    ك وإن   ،احتماالن

 يف  ا امرأة اختلعت من زوجها مل تزل      ميأو :قوله ) وآله صلى اهللا عليه  ( عن النيب ،  عمالث عقاب األ  يحد

  :  املوت قال هلاكنزل ا ملإذا   حىت،نيالناس أمجع ورسله وتهكمالئ ولعنة اهللا

                                                





٢٢

ئان من  يرسوله بر  و اهللاوإن  أال   ،نيالنار مع الداخل   يادخل: ل هلا يامة ق يوم الق يان  كإذا  ف،  بالنار يبشرأ

   .)١(ختتلع منه مرأته حىتائان ممن أضر بيرسوله بر وهللاوإن أال  ، حقرياملختلعات بغ

ا امرأة سألت زوجها الطالق من      ميأ: قال )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   ن  إ :نيعن روضة الواعظ  و

   .)٢(ها رائحة اجلنةي بأس فحرام علريغ

ة عقـاب   يشبه روا  )صلى اهللا عليه وآله   ( عن النيب  ،يلمين للد يعالم الد إعن   يرونه  إ ،عن البحار و

   .)٣(عمالاأل

عدم جـواز   ى  ات الدالة عل  ياح من الروا  كتاب الن ك يف   ما تقدم يأما لوسبب ثالث اخللع فهو داخل ف      

  . طالق املرأة عن زوجها إىل بيالتسب

  . )ضيحتا إ ليولو ق، صح طالقهايما كة الدم يصح خلع احلامل مع رؤوي( :مث قال الشرائع

 أن  مةي بـضم  ،كل ذل يما تقدم تفص  ك ،ل حال ى ك طلقن عل اليت ي اخلمس  ى  حدإ ألا   كذل و :أقول

  :  اخلاصةخباربعض األ إىل ضافةهذا باإل، ما تقدمكاخللع طالق 

ه يس ف يل و قة بائنة ياخللع تطل :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  حممد بن مسلم   و مثل خرب زرارة  

  .)٤( بشهودما حامالًإ وما طاهراًإالطالق مثل موضع  إالّ علىون يك ال: قال زرارة. رجعة

  .  ظاهر الوجهريغ، جاز طالقها وإن ،ز خلعهاجيحاضت مل ن إ أا  مناألصحابفما عن بعض 

                                                











٢٣

 لحقه مـا  ي ف طالق  السابق من القول بأنه فسخ ال      ن االحتجاج له بعموم اخلرب    كومي( :كاملسال يف   قال

 يف  افكونه طالقاً   كرجحان   و ،ن املذهب هو املشهور   كل(: مث قال ،  )الطالق يف   استثناء احلامل ى  دل عل 

  . )مكاحل يف ته لهكمشار

 وإن  ائـسة يختلع ال  و ،انت حائضاً كدخل ا ولو    يمل  اليت  ذا  وك( :مما تقدم ظهر وجه قول الشرائع     و

  . )طهر املخالعة يف هاأوط

 ، الدخول من خلف  مسألة و ، دخول ريفرجها من غ  ى  أنزل عل ن  إ أنه   باب الطالق مسألة   يف   قد تقدم و

  . امهكل أحكاخللع طالق فله  أن راره بعدكت إىل  مما ال حاجةك ذلريغو

ن يالعقد حـضور شـاهد     يف   عتربوي( :ره الشرائع بقوله  كات وجه ما ذ   يمجلة من الروا   يف   تقدمه  مث إن 

ـ  ثبات هذا املطلوب من النصوص    إ أن   اعلمو( :كموقع لقول املسال   ال و ،)قعيولو افترقا مل    ،  دفعة ى  عل

  . ) أسهلمجاعاإل إىل لعل االستناد و،إشكاللو من خي ونه فسخاً الكالقول ب

لـزم  يطالقـاً    أو   فسواء جعل فسخاً  ،  نيات اخللع بلزوم حضور شاهد    يح روا ي قد عرفت تصر   كنأل

  .هين فيحضور الشاهدالقول بلزوم 

ـ  ريلسلذا جرت ا   و ،لألصلالظاهر العدم    ،ن بذل املرأة  يشترط مساع الشاهد  يمث هل     يـأيت  أن   ىة عل

  .طلقها بسائر أقسام الطالقيل يأيتما كلع زوجته  وخيمكاحلا إىل الزوج

خـرب   يف   )عليه الـسالم  (  أيب عبد اهللا   قولك ، املتقدمة خباراأل لظاهر بعض    كرمبا احتمل لزوم ذل   و

عرفـان  ي نيشـاهد  و ، مجاع ريطهر من املرأة من غ     إالّ على ال مباراة    و يريال خت  و ون خلع يك ال: محران

   .)١(هاريوم خيع ا مجريطهر من غى عل أا ه املرأةإقرار و،يريضران التخ وحي،ان املرأةير ويالرجل

                                                





٢٤

 خبـار خلع الزوج لظواهر األ    و لهاكيو أو   هما بذل املرأة   ظاهر عبارة الشرائع لزوم مساع     :رجاملعايف  و

  . هي فعمجاظهر من الشارح الفاضل حتقق اإل وي،نياملتقدمة باعتبار الشاهد

 ريانت العبارة غ  ك وإن   ، أم ال   سواء حضرا دفعةً   ،غة العقد ياملراد مساعهما ص  (: كاملسال يف   قال: أقول

 ،ونه طالقـاً واضـح  كالقول بى ه علؤبنا و،خلع الزوج وشمل استدعاء املرأةي بالعقد ريالتعب و ،مساعدة

ته يانت ماه كملا   و ،هين ف يار الشاهد اعتبى   الدالة عل  خبارن استفادته من عموم األ    كميخر  القول اآل ى  علو

  ). ك تناوهلما االشترالوالقب و الواقع منه واالستدعاء منهاجيابتتحقق بدون اإل ال

 من  كثرال أ طالق   ألنه   نيات اشتراط الشاهد  يظاهر الروا  إذ   ،ما عرفت ى   عل كذلى  ل عل ين ال دل  كل

مل  و خـصوصاً ،االستحبابى ة عل يالرواوجب محل   ين املرأة مما    يشترطوا لزوم معرفة الشاهد   يمل   و ،كذل

ـ  ونه وك،رهكان الزماً لزم ذك مما لو ،تقدمت مجلة منهااليت ات املتواترة يالروا يف كر ذل كذي ى عقداً عل

  . الطالق فقط يف ليمنا الدلإ و،هيل عليدل ال إذ ،نيلزم حضور الشاهدي  الكره املسالكما ذ

لـزم مسـاع    ي ال أنه   ان ظاهر املشهور  كلذا   و ،)١(معتيتباإذا  شهدوا  أ نعم لعله مستحب من باب    

  . )الطالقك لفظه نين عدليالبد من مساع شاهدو( :القواعد يف  قالمثالً، للفظ اخللع الإن يالشاهد

فلو افترقا  ،  الطالقكسمعاا دفعة   ين  يغة اخللع حضور شاهد   يصحة ص  يف   عتربوي( :نيمناهج املتق يف  و

  . )نفعيمل 

 أو اخللع طالق و،مطلق الطالق يف  فالعتبارهنين العدل يأما اعتبار حضور الشاهد   ( :كجامع املدار يف  و

  ).الطالق يف عتربيع ما يه مجيعترب في ف،مبرتلة الطالق

  احلسن  سألت أبا: أحدمها يف  قال،ليمساعإحممد بن  يبل هذا هو الظاهر من خرب

                                                

 



٢٥

 ني مجاع هل تب   ريطهر من غ  ى  ن عل ي بشاهد ختتلع منه  أو   زوجها ي عن املرأة تبار   )عليه السالم (الرضا  

   .)١(رت فنعمكما ذى  علكان ذلكإذا : فقال ،منه

ختتلع منـه بـشهادة    أو زوجها ي عن املرأة تبار)عليه السالم(احلسن الرضا  أبا  سألت :الثاينخربه  و

 نيتـب : الفق ،تبعها بالطالق يمل   امرأته ما ى  ه  أو ك منه بذل  ني مجاع هل تب   ريطهر من غ  ى  ن عل يشاهد

   .)٢(منه

ولـو  ،  ن حال الطالق  يفاملراد حضور الشاهد  ،  ون طاهراً كت أن   لزمي ة ال يحال بذهلا الفد   أن   لوضوح

  . قل به أحديمل  وأيضاًله لزم طهارا حال البذل ك عاماً للعقد ألمران اك

ـ لتعلوجب ا الذي ي مراده الشرط    و ،)ده عن شرط  يجترو( :ضمن شرائط اخللع   يف مث قال الشرائع    ،قي

  . ادجيهو اإلالذي  نشاءق مناف لإليالتعل أن  ملا تقدم منكذلو

لنا ي دل ،قعينه  إ :ع الفقهاء يقال مج  و ،ال صفة  و قع اخللع بشرط  ي النه  إ( :اخلالف حمكي يف   خيقال الش 

  ).ه الداللةي بقاء العقد فمن أوقع هذا اجلنس من الفرقة فعلاألصل أيضاً و، الفرقةإمجاع

ـ  يف   ورد  بأن عموم مـا    خرياب عن األ  جي أن   نكمي(: ث قال يح،   املعارج إشكاله  يرد عل ي الو  كذل

 ل ال يالـدل  أن   قـد عرفـت    إذ   ،)ثبتن  إمجاع  اإلى  عل إذاًل  يل فالتعو ياملانع الدل ى  الداللة فعل  يف   افك

ـ د باإليمها املؤريغ وغة الطالقيص واحكغة الني ص)هم السالم يعل(ام  يبك دلة األ ظاهرفإن   ،شملهي  اعمج

ـ تحققان مع التعل  ي  فال يقاعاإل أو   تحقق العقد  ي ز حىت يلزوم التنج  يالقطع سـائر العقـود     يف   مـا كق  ي

  . اتيقاعواإل

                                                







٢٦

 حيـث إن  ،  نفسه يف   قيضر التعل يور مل   كل املذ يلوال الدل نه  إ بعض املباحث السابقة    يف رناكنعم قد ذ  

 نـشاء اإل ألن   ،طلعت الشمس إذا  ن  يالد  من يءأنت بر  و ،ديجاء ز ن  إ  الدار كبعت: قوليف ق عريف يالتعل

ـ بل  ،  ذن والظهار ة واإل يالة والوص كالو يف   لذا صح  و ،صح معلقاً ي صح حاالً يما  كف،  ف املؤنة يخف صح ي

 نيضعون القواني نيأصحاب القوانى لذا نر و،احلال احلاضر  يف   ثره األ يترتب عل ي ف أيضاً ياعتباره من املاض  

  . قبل عشر سنوات مثالً  أو إىلقبل سنة إىل يقولون له أثر رجعوي

ـ   ألمر وا ،ادجيمها من قسم اإل    إذ   ،يقاعاإل أو   وجب العقد ي اد ال جيعدم اإل   ق مبعىن ينعم التعل   ني دائر ب

  . قي التعلريهو غ ونيألمر انيال واسطة ب وعدمه وادجياإل

ـ ده عن الشرط يالم باشتراط جتركال(: ث قاليح، كقول املسال يف   النظرعلم وجه   يمنه  و  يف مالكالك

ـ   دلةعموم األ  و ، صاحل ريله غ يدل و ،األصحابمذهب   أن   الطالق من  تنـاول  يته  يمـشروع ى   الدالة عل

أن  إالّ ،اجلملة يف  مناف للصحةريونه غكؤنس يالشرط  ى  ق الظهار عل  يورود النص جبواز تعل    و ،املشروط

  . )ليمت فهو الدل فإن ، متحققرياخلالف هنا غ

مـا هـو    ك مجاعاإل إالّ   سيل و ،ليالدل إىل   ه حباجة ريدخول غ  أن   ل ال يالظهار خرج بالدل  ن  إ :هيذ ف إ

  ).هم السالميعل(روها كذاليت غ يالص يف لي قد عرفت وجود الدلكنأل، ظاهره

 هلهما أو جي  علم وقوعه  أو ي  مبا علم واحلاضر واملستقبل    ياملاض يف   قيمن التعل  الًكن   أ ظهري كمن ذل و

علـم   وي ان الظرف يد ب يريبل  ،  رد الربط يمل   وإن   ،وجب البطالن وي ن تاماً يك به مل    نشاءد ربط اإل  يأرن  إ

ز املـستفاد مـن الـنص       يالتنج نايفي الظرف ال  ألن   ،حاًيان صح كحصل  يس أو   حاصل أنه    أو حصوله

   .ىوالفتو



٢٧

 ،ء غداً فأنت خمتلعـة ي أو جيءيا إىل  قهيطر يف   هو و نء اآل ي أو جي  مساأل يف   كجاء أبو ن  إ :قالإذا  ف

 أو  حـاالً  أو   ء أبوها سابقاً  يهو جم الذي  هذا الظرف    يف   االختالع أن   كقصد بذل  وي بء األ يعلم مبج وي

 كعلـم بـذل    وإن   ى،فهو خالف ظاهر النص والفتو    ،  ءيق االختالع با  يأراد تعل  وإن   ، صح مستقبالً

  . جهلإذا ف مبا كيف

ه من جهة العقل بأنه     ي ف مإشكاهلف،  نشاء بأس من جهة اإل    كن بذل يكل مل   يلوال الدل  أنه   رناكنعم قد ذ  

 العلـة   نيوجب الفاصلة ب  ي كذل و نشاء عن اإل  ئلزم تأخر املنش   أو ي  ، قابل له  ريهو غ  و ادجيق اإل يلزم تعل ي

  .  واردري غ،الفاصلة حمال وواملعلول

 ،ال أوسواء علم بأا زوجتـه      ،  ما أشبه  أو   فأنت طالق  نت زوجيت كن  إ :قالإذا  علم حال ما    يمنه  و

ـ  أن   نكميف  كيف وإالّ   ،الظهار يف   منا خالف النص صح   إ و س خالف العقل  يلنه  إ قلناالذي  لذا  و ون يك

  . النص خمالفاً للعقل

 يأنت عل : قولي أن    فأحدمها ،الظهار ظهاران :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  زيحرى  فقد رو 

  ففعل ،ذا وك ذاكت  فعلن  إ يظهر أم  ك يأنت عل : قالإذا  ف،  فرالذي يك  كفذل،  تكسيمث   ي،ظهر أم ك

   .)١(نثحي نيفارة حكه اليحنث فعلو

: أتهمرالقال الرجل   إذا  : قولي )عليه السالم ( عبد اهللا  مسعت أبا :  قال ،الرمحن بن احلجاج   عن عبد و

ـ   أو   خرجت ،يمل تدخل  أو   دخلت: قال هلا ،  لزمه الظهار ،  ظهر أمه  ك يأنت عل  قـل  يمل  ، أو   يمل خترج

  .)٢(فقد لزمه الظهار، ئاًيش

   . اهللا تعاىلشاء إن تاب الظهارك يف كذل يف المكل اليتفص يأيتسو

  إذا بطل يمنا إ والشرط(: ث قاليح، ره الشرائعكما ذيعلم وجه النظر فيمنه و

                                                







٢٨

ـ  ،اخللعى  مقتض ألنه   بطل هذا الشرط  يرجعت رجعت مل     فإن   :فلو قال ،  قتضه العقد يمل   ذا لـو    وك

  . )ةيالفد يف الرجوع هي شرطت

صح تعلـق   ي ل شرط ال  ك يف   الضابط (:الشرط يف   لي القائل بالتفص  كان رد املسال  يب يف   اهراجلويف  و

 تناوله العقديمضمونه  أن هو مقتضاه مبعىن فلو شرط ما، العقدى ه هو الشرط اخلارج عن مقتض    يالعقد عل 

 يف  البذل رجعـت   يف   رجعتن  إ :قولهك ،مبعناه  بصورة الشرط ال   كان ذل كو ،ضريمل  ،  شترطيمل  وإن  

ـ  :ذا قوهلـا   وك ،شترطيمل   أو    شرط ،صحة اخللع ى   أمر ثابت مترتب عل    كذل فإن ،الطالق  يل أن   ى عل

  . )كحنو ذل و،العدة يف هيالرجوع ف

 لـزم بـه حنـو     ياملقام هو ما     يف   ان املراد من الشرط   كن  إ أنه    ضرورة ،لو من غبار  خي نه ال كل(: قال

قد تقدم اعتبـار جتـرد       الذي   يقيه من الشرط التعل   ي ف فهو خارج عما حنن   ،  العقود يف   ةيلزامالشرائط اإل 

ة يقابلى بل مبناها عل، عدمه والعقدى اشتراط مقتض يف ة هلايمدخل الى  مسألة أخر  هي   مناإو،  الطالق عنه 

خصوص اخللـع منـه باعتبـار     أو حنو العقودى ة عل يلزام للشرائط اإل  اتيقاعاإله من   ريغ و بل،  الطالق

  . العتق يف ليه الدليدل عل ما الإعدمها  وؤمنون عند شروطهمامل مشاته للعقد لعموم

 بيالعقود والفسخ بالع   يف   قالةهو مبرتلة اإل  الذي  خصوص الطالق    و يقاعاإلعدم قبول    قوىاأللعل  و

س يل و ،غتهيتحقق بانتهاء ص  يمتحد    معىن يقاعاإلألن   كذل و ،املزبور  اخللع منه للشرط باملعىن     حنوه حىت و

 ،مهاريغ و من العوض والشرطجياباإل يف ركذيه ملا يقع القبول فالذي ين يب من القصد  كرالعقد امل كهو  

عدم االلتزام   ليون املراد عند التحل   ك باعتبار   ،العقد يف   الفسخ بعدم الوفاء بالشرط   ى  تسلط عل يمن هنا   و

   ه جزء من العوضيهو فالذي صل الشرط حيمل إذا بالعقد 



٢٩

هو مبرتلة الفـسخ    الذي  مثل الطالق    يف    خصوصاً يقاعاإل يف   ن التزامه كمي ال  هذا املعىن  و ،املعوضأو  

  . هية فيقيرادة املعاوضة احلقإما عرفت من عدم ى بناًء عل، اخللع منه حنوه حىت وبيبالع

 يقتـض الـذي ي ان املراد بالشرط هنا هو ك وإن   ،هيفهذه مسألة خارجة عما حنن ف     ،  ل حال ى ك علو

  وال يقـاع واإلالعقد   يف   زياعتبار التنج ى  ه عل ي بقسم مجاعاإلن  إ :هيق احلال ف  يقفتح ،يقاع اإل إنشاءق  يتعل

ى ان علكسواء ، ثر األأخريت ياملقتض يف وجه البطالن أن السابق يف رناكقد ذ و،ق لهيمنافاة التعل يف بير

  ). بابسة هذه األي شرعأدلةب املستفاد من يالتسبى  هو منافاته ملقتض،قن احلصوليمت أو أمر حمتمل

 يطيخت أو   يولد يترضع أن   ى عل كمثل طلقت  ،يلزامه الشرط اإل  يصح ف ي منا ال إالطالق  ن  إ :أوالًه  يفو

 ،هيعدم صحة الشرط فى   عل مجاع وقام اإل  ،غة اخلاصة للطالق  يالصى  ل دل عل  يالدل ألن ،ما أشبه  أو   ثويب

مـن   و، للشارط حق الفسخانكلواله  أنه الشرطى مقتض أن  إىلضافةباإل،  ةري الس كذلى  واستمرت عل 

، آخـره  إىل   )متحد  معىن يقاعاإلألن  ( :ره من قوله  ك مبا ذ  كربط لذل  ال و ،فسخي الطالق ال  أن   اضحوال

،  املؤنـة  في خف نشاءواإل ،عامل االعتبار  يف   ادجيإ هو و إنشاء يقاعواإلل واحد من العقد     ك أن   فقد تقدم 

ـ نا نقول بصحة الشرط ف   كولوال النص ل  ،  ةيبارمور االعت سائر األ ك ئما أنشأه املنش  كون  يك ألن قابل ه ي

  . العقد يف صحيما ك

ـ  يل عقل يدل ال أنه   ه من يب قد عرفت ما ف    يالتسبى  ره من املنافاة ملقتض   كما ذ ن  إ :اًيثانو لـزوم  ى  عل

  . باالعتباراتصال املعترب بالفتح 

ـ داللـة ف   المه فال  ك يشق يف   أراد االستدالل بالعقل   فإن   ،حالى أي   علو أراد االسـتدالل     وإن ،هي

   مما تقدم ظهر وجه النظر أن ماك، المكل هذا الك عن ىبالشرع فهو مبنأ
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ى ان الظرف مناف للطالق عليب إىل  ترجع الاليت  ل الشروط   ك أن   ث قد عرفت  يح،  كالم املسال كيف  

  . ات بأنت طالقيالروا يف غة الطالقيد من حصر صيما استف

   : قال،أمر مقارنى ق عليتعلالى  اجلواهر علإشكالعلم صحة يمنه و

 أنـه  ر بعـضهم كفقد ذ، انت الشمس طالعةكن إ أنت طالق: قولك ،أمر مقارنى أما لو علق عل  و(

منا هـو   إ و هيقة ف يق حق يتعل  ال فإنه،  ان عاملاً حبصوهلا  كلو    خبالف ما  كذل يف   ان متردداً كإذا   أيضاًبطل  ي

ناقش ين قد كل، كفقد بعت يكان ملك وإن ،لقطا يفه انت زوجيتكن إ : يفالمكذا ال  وك ،قيصورة تعل 

 ،ةية نفسان يفكي نشاءون اإل ك ضرورة   ،قةي حق نشاءق اإل يصدق تعل  نايفي ه ال يبأن العلم حبصول املعلق عل    

تحقـق  يف،  ه معلوم احلـصول أم ال     يان املعلق عل  ك سواء   ،قيز والتعل ياختالفها حبسب التنج   يف   بير الو

  . )يقاعالعقد واإل يف ارهز املفروض اعتبينئذ عدم التنجيح

، ه املعلوم احلـصول   ياملعلق عل ى  د عل يتز ها ال ؤور استثنا كات العقد املذ  ينئذ فمقتض يحو( :قال أن   ىلإ

 ، باحلـال  ان جاهالً كإذا  قاً خصوصاً   يان تعل ك ، بالبذل كالرجوع برجوع   ان يل كن  إ كخلعت: قال فلو

ذا  وك بل،  اميثالثة أ  إىل   وانياحل يف   ارياخل يلکان  ن  إ  أو الس يف   ارياخل ان يل كن  إ كبعت: قال ذا لو وك

  . )ذاكه و، الثمنكنت أملكن إ كبعت: قال لو

ـ  وجه ال ى   عل ،رجعت بالبذل رجعت بالبضع   ن  إ :قول بعد اخللع  يبأس بأن    نعم ال (: مث قال  ون يك

ـ التعل يقتـض ي  ال فإنه،  العدة يف   كالرجوع بذل ويل  : بعد البذل  هي   ذا لوقالت  وك ،قاً للعقد يتعل  يف  قي

ـ  ،قيالفرض حصوهلا من دون تعل     و ،ةية نفسان يفكي أنه   قد عرفت الذي   نشاءاإل منجـزاً   إالّ   س هـو  ي فل

  ). ةيالشرط ه معىنيتعقل فيبل ال ، منا هو لغوإوالشرط املزبور 
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ـ   ك ،هيان بناء الطالق عل   كبل  ،  ر لفظاً كذي ولو   أيضاًظهر البطالن بالشرط    يمما تقدم   و ى بناء العقد عل

ـ  بنائ نيان الشرط من الطرف   كما  يهما ف يل أو ك  نيار أحد الطرف  يوجب ختلفه خ  ياملثمن مما    و الثمنة  صح اً ي

  .اًيازكارت

 يف   والقبـول  جياب اإل نيالم ب كورة بسبب ختلل    كالشروط املذ  يف   شكال من اإل  كره املسال كأما ما ذ  

 ،ر تقـدم االسـتدعاء    يتقدى   عل ينالثا يف   جياب االستدعاء واإل  نيختلله ب  و ر تأخر القبول  يتقدى   عل األول

لمـات  كعل أمثال هذه ال   جي أن   بأن احلق ( :هريتبعه غ  و ره املعارج كه ما ذ  يفف،  نهماية ب يالفور نايفي كذلو

ـ    يف   املعروفى  م حممول عل  ير التسل يتقدى  علا  فإ ،ة القبول ي خمل بشرط فور   ريغ  فاصـل   ريالعادة من غ

هـو مـن     ها مما ريغ و جارةاح واإل كالن و عيالب يف   دخليقد   و ،ر من توابع املقصود   كذ ما أن   مع جنيبلأل

  ).أداء املطلوب يف كد من ذليالعقود أز

س جبزء  يل لحق بالعقد من ما   ي بطال ما إعدم  كبطال الظرف   إعدم   و بطال الشرط إعرفت   ث قد يمث ح 

علم أحدمها   ونعم ل ،  ةيصالة الصحة جار  أف،  ان من املبطل أم ال    كر هل   كذ ما أن    يف اختلفاإذا  ف،  يقاعلإل

علم الزوج  إذا  ف،  ب أثر الطالق  يق له ترت  حيبطال ال من اخلارج مل      ان من اجلزء املوجب لإل    كر  كذ بأن ما 

 بالبطالن  ةعلمت الزوج  أنه إذا    ماك،  ما أشبه  أو   اخلامسة أو   ختج باأل يق له التزو  حيببطالن الطالق مل    

 ،نكمأن  إ يم الشرع كاحلا إىل   ق هلا الرجوع  عدم طالق ثان ح   ى  أصر الزوج عل  إذا  ف،  جيق هلا التزو  حيمل  

ن حق لنفسها طالق نفسها بنفسها      كميمل   وإن   ،العدول إىل   ن ولو لعدم قبوله دعواها رجعت     كميمل  وإن  

 يف  سيث ل يح ،ي ه كذل وك ، والعدول قائمون مقامه   ،املمتنعويل  م  ك من باب احلا   ،عند الشهود العدول  

 إىل  ،زوج بالى  تبق املرأة ال  أن   ىات الدالة عل  ي تقدم بعض الروا   قد و ،املقام معاشرة من الرجل باملعروف    

   احلرج و من العسرك ذلريغ
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  . م والعدولكن من احلاكطالق نفسها بنفسها مع عدم التميف  يفيكها مما ريغ والضررو

ـ بل قبله الروا،  فقطمجاعق اإليل مسألة عدم جواز التعل    يس دل يل أن   فقد عرفت ،  حالى أي   علو ات ي

  . ة املستمرة املتلقاة من الشرعريالس أو صرةاحلا

مـا   و ،ريس غ ي ل مجاعاعتباره اإل  يف   والوجه(: ث قال ي ح كقول جامع املدار   يف   ظهر وجه النظر  يبه  و

، لزم بطالن الوجـوب املـشروط      الإ و ،تمي ثر ال لزم تأخر األ  يق  يمع التعل  أنه   وجه البطالن من   يف   ركذ

مقام  يف قيمانع من التعل الواقع ال يف  معلقاًأون املنشكمع  و ،الواقع يف    معلقاً أن املنش يكما مل   ي ف مجاعواإل

 يف اًكان شـا كلو  ماك، تهايزوجى  علفلو طلق املرأة معلقاً   ،  ةيالزوجى  ل فالطالق معلق واقعاً ع    ،نشاءاإل

ـ دل ة فـال  كيامللى   عل يكفلو علق التمل   ة والسلطنة كيامللى  ع معلق عل  يالب و ،مانع تها فال يزوج ـ  لي ى  عل

ـ    نـشاء عـل اإل  جيابر  كبعض اال  و ، معلقاً هو املشهور   أون املنش كر من   كما ذ  و ،البطالن ى  معلقـاً عل

  .)١()الشرط

املنت من   يف   ركن ما ذ  كل و هذا(: مث قال ،  خريالمه األ ك يف   رهكما ذ ي قد عرفت وجه النظر ف     كنأما  ك

 إىل  لزوجة مع رجوع الزوجـة     ا جواز رجع  فإن   ليس من هذا القب   ي ل ،خلإه  يقتضيبأس بشرط    ال و :قوله

 ال و العقـد  يف   ار الس يل شرط خ  يون من قب   ويك ،هيون اخللع معلقاً عل   يكس مما   يل و ،ثارة من اآل  يالفد

هو  ما و يالطالق الرجع  يف   الزوج ألن   ، بالرجع ال الرجوع   ريالتعب وىلاألو:  قال ،اشتراط عدمه ى  ل عل يدل

  . )٢()متعد دون الرجوعالرجع  و،نفسه إىل رد املرأةي أن مبرتلته له

   الرجوع مصدر إذ ،علم وجههياً من عدم صحة الرجوع مل أخريره كما ذو
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  .موضعه يف ما قرركالفاعل واملفعول  إىل صح نسبتهوي

ـ إن ف ثابتـة اآل كتيث مش يح أي   أراد الظرف إذا  ف،  شئتن  إ كخلعت: قالإذا  ف،  حالى أي   علو  كن

املنصرف من مثل هـذا      ألنه   ،الثاينه أرادوا   ريغ و  الشرائع أن وك ،صحيأراد الشرط مل     وإن   ،خمتلعة صح 

  : ث قال ممزوجاً مع اجلواهريح، الشرط

 ،س من مقتضاهيشرط ل ألنه ،هإجيابت مقارناً لتمام   ءشا وإن   ،صحيشئت مل   ن  إ كخالعت: قال أما لو (

ـ ر الي  الـذ ئة  ياملـش  يلى ك ق عل يان التعل ك أن    خصوصاً بعد  ،ز املفروض اعتباره  يرافع للتنج و  يف  بي

  . )ان أحد أفرادها املقارنك وإن ،بطالنه

ـ ون التعل يك أن   لزمي ال إذ   ى،فخي ال خل ما إ )خصوصاً(قول اجلواهر    يف   انكن  إو ـ  ي ـ كالى  ق عل  ،يل

   .يعيالطب يلكحنو الى مانع منه عل ال أنه  إىلضافةباإل

 ،لهكشـا  مـا  أو   تينيأعط أو   ،ألفاً ضمنت يل ن  إ :قال ذا لو وك( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

 نيبك و ذلنيمن الواضح الفرق ب و،نيح أو أي وقت أو أي ،مهما أو ق حنو مىتيأدوات التعل يذا باقوك

ق ينه تعل كل،  هو مشروطاً بقبوهلا    املعىن يف   انك وإن   ،تقدم سؤاهلا ي أن   ريمن غ ،  لف مثالً أ ب كخالعت: قوله

قاً مـن   يونه تعل ك بطل قطعاً ل   ،قبلتن  إ ذاكذا ب ك كبعت :قال مثالً  لوالذي   ئمن املنش  يلفظ ال يشرع

  . )ز املفروض اعتبارهياً للتنجي منافئاملنش

 ، بطل،حةي البضاعة الصحكت من يمثل اشتر ،  ازاًكأراد الشرط ارت   فإن   ، بألف كخالعت: قال لو: أقول

 ،عرفت ماى  ح عل ص ،نشاءاإل يف   ة له يهذا الظرف من دون مدخل     يف   اخللع وقع ن  إ  أي أراد الظرف وإن  

  .ظهر له وجهيمل  وإالّ ،رناه متكذ  ما،خلإ )يق شرعينه تعلكل(: أراد اجلواهر من قولهفإن 

رناه من الظرف دون    ك أراد ما ذ   كأن املسال  وك ،الشرطى  علم حال الطالق بعد االستدعاء عل     يمنه  و

  مثلة هذه األ يف ر البطالنكذ أن بعده حيث إن، الشرط
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صور الـشرائط املرتبطـة      إىل   لها راجعة كام  كحقة هذه األ  ياحلقيف   و : قال ،هريغ و قي هلا بالتعل  معلالً

ـ  اجلواهر عل  فرد،  لفكلو من ت  خي ام مبثل هذه االعتبارات ال    كحثبات األ إمتحد و   فاملعىن وإالّ   لفاظباأل ه ي

 نيالفرق ب  و ،ةيصور ة ال يقيشرائط حق  يه و ما شاها  و مثلةهذه األ  يف   زيعدم التنج  يف   بير ال(: بقوله

ان املعلق  كسواء   ،يقيوالتعل يزي التنج نشاء اإل نيالفرق ب كمال الوضوح   كيف   ينشائواإل يق الشرع يالتعل

  . ظاهر الوجهريغ، )هريغ أو العقدى من مقتض و،هو حاصل فعالً أو معلومه أو ه متوقع احلصوليعل

 لو: ريالتحريف   و ،زهيقدم جتو قد ت  و ،الشرطى  ق االستدعاء عل  يتعل يف   البحث يبقو( :كمث قال املسال  

: قاليأن   إالّ   ق حمض يهو تعل  و ،ةيقرب ثبوت الفد  فاأل،  ألف فطلقها  ي عل كواحدة فل  طلقتينن  إ :قالت

ل لفظ  كقة  ياحلقيف   و ،تص بلفظ خبالف اخللع الواقع من الزوج      خيمن مث مل     و ،هيتوسع ف يبأن االستدعاء   

اخللـع شـائبة     يف   ونيك القبول من جانبها     أخريمع ت نه  إ من مث قلنا   و ،خرتقدم منهما فهو معلق مع اآل     ي

هو عبارة عن اللفظ الواقع من الزوج جترده عـن صـورة            الذي  نفس اخللع    يف   م اعتربوا أ إالّ   الشرط

ى عل و ،ل الفرق كب منهما أش  كولو جعلنا اخللع عبارة عن العقد املر      ،  الشرط خبالف اللفظ الواقع منها    

 شكالاإلى  قوية لنفسها   يعبارة عن بذل املرأة املال للزوج فد       أنه   ر من يالتحر  يف ق اخللع يتعل يف   رهكما ذ 

  ). ناهكيحالذي مه كح يف خصوصاً

ان كإذا  اخللع   حيث إن ،  من الزوج  ير االبتدائ ك االستدعاء والذ  نيفرق ب  ال أنه   القاعدةى  ن مقتض كل

 وركاملـذ  يالشرط اللفظ يف معلق ولو ريان غك وإن ،بطلياالستدعاء  يف الشرطى  ازاً عل كمعلقاً ولو ارت  

  . لشرط صحاال ان املراد الظرف كالم الزوج بأن كيف 

  ى  منهم بناًء علكذلن إ :قالينعم قد (: اً بقولهأخريره اجلواهر كذ أما ما
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ـ   يقيوا معاوضة حق  كد ملا قلناه من عدم      يبذهلا مؤ  يف   ق عندهم يجواز التعل   جيـاب اإلى  ة مشتملة عل

 إجيابس قبول   يل إذ   ،قهيقدح تعل ي نئذ ال يه فح يصدور الطالق منه عل   ى  لبذل منها داع عل   بل ا  ،والقبول

ـ أل أو مجاع لإل،هريغ وة مثالًيامها من الفوركه بعض أحيعلى جر وإن  ، معاوضة إنشاءو قن مـن  ينه املت

  ). لألصلصحة اخللع املخالف 

  . ةيالفورى ل عليمن عدم دل: أوالً ،هيف فقد عرفت ما

  .الم مجلة منهمكظاهر  وبل،  النصكذلى ما دل علك ،ة الرضايفاكمن  :اًيثانو

 ، أمراً كع ل يطال أ : تقول  ون اخللع حىت  يك ال:  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  ة زرارة ي روا ففي

ا يلعها مبا تراضخي أن  فقد حل لهكقالت ذلإذا ف ،طلقين وفخذ مين،  حداً كم ل يقال أ  و ، قسماً كبر ل ال أ و

ـ جمال ملا ذى بقي ة اعتبار الرضا فاليفاك يف  ظاهرفإنه ،)١(ريث أو كلي من قل هيعل ـ ل، ره اجلـواهر ك ن ك

  . واهللا سبحانه العامل، لبناءاال  املبىنى  علشكالاإل
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  . )فلس أو ريه لتبذيصح اخللع من احملجور علوي( :الشرائع يف قال :)١مسألة(

الذي عمومها الساملة عن معارضة احلجر       و دلة األ القط إل ،ال إشكال بل و ،  ال خالف ب(: اجلواهريف  و

د يزي  الكذل فإن ،دونه أو ان العوض بقدر مهر املثلكسواء  و،أذنيأم مل ويل سواء أذن ال، كذل نايفي ال

ظهر من قواعد الفاضل    يعساه   فما،  املال يف   هو نافذ منهما لعدم منافاته للحجر     الذي  الطالق جماناً   ى  عل

احلجر ى  ل عل ي حمله لعدم الدل   ريغيف  ،  كذل يف   رة التردد كعن التذ  و ،ملبذول عوضاً املثل  ون ا كمن اعتبار   

  . ) خالفهدلةبل ظاهر األ، كذل يف هيعل

 يف  ان لـسفه  كإذا   أما   ،نوع من اجلنون   ألنه   ،صح خلعه ي مل   عمالاأل يف   ان لسفه كإذا  احلجر  : أقول

  . ناحتماال ،ل أم الي الدلطالقصح خلعه إليموال فهل األ

 يف  املفلس من التـصرف    و اًيه مال يالشارع منع السف   و ،ةيمعاملة مال  أنه    إىل أما قول القواعد فهو ناظر    

اً يعد أمراً مال  ي الطالق ال  ألن   ،صحة طالقه جماناً مع عدم صحة خلعه       نايفي ال و ،حمل اخلداع  ألنه   موالاأل

 دون  األولصح  يث  يمبقدار من املال ح   ؤجر نفسه    أو ي   بعمل ما  نسانتربع إل ي أن   فهو مثل ،  خبالف اخللع 

 بـل ،  أقل أو   تعارفي ون العوض بقدر ما   يك أن   نيالبطالن ب  يف   ن فرق يكالم مل   كمت هذا ال  إذا   و ،الثاين

  . تاب احلجرك يف رناهكما ذك ،صح تصرفه مطلقاًي ه اليالسف إذ ،كثراأل حىتو

  .املسألة جمال يف فللتردد هذاى علو

 كل املـسألة التمـس  يدل(: ما فعله املعارج قائالًكالعموم   و طالق باإل كسان التم كمإعلم عدم   يمنه  و

 مـا  يف   مايسب مع الغبطة س   ك عن الت  ني ممنوع ري غ مافإ ،مانع ال و  ظهور خمصص  ري من غ  ،دلةبعموم األ 

  احملجور للسفه ال  أن تقدم من رناه ماكما ذ إىل ضافةه باإليرد علي إذ ،)جاز هلما جماناً
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  . مع الغبطة ب حىتسكوز له التجي

 إىل سـلمه  فـإن   ،الويل إىل   بل،  هيالسف إىل   م املال يوز للمختلعة تسل  جي ن ال كلو( :كاملسال يف   مث قال 

باحلال رجـع  ويل ه قبل علم اليد السفي يف تلفت فإن ،دهيمن ويل  أخذها النيعى ان اخللع عل   وك هيالسف

 ده حـىت  ي يف   هاك ولو علم فتر   ،ملستحق للقبض  حلصول التلف قبل قبض ا     ،متهايق أو   املختلعة مبثلها ى  عل

 يف  هاكبترويل  أمث ال  وإن   الثاين أجودمها   ،الدافع وجهان أو  ويل   ضمان ال  ففي،   قبضها ننه م كتلفت مع مت  

  . )دهي

 أو  اًيل أو ك  انكناً  ي ع ،تلف و سلمتإذا  ف،  هيالسف إىل   م املال يتسل يف   املرأة الحق هلا   أن   الظاهر: أقول

 ،م إلـيه  ث تسلم يسائر أموال السفهاء ح   كويل  انت ضامنة لل   ك ،يجزئ يف   شخصته و ما أشبه  أو   مشاعاً

  . حمله يف ما حققى م علك احلريغي العلم ال إذ ، سواء علم بالسفاهة أم ال،ؤربي م الاملسلّفإن 

 تبع به بعد الرشـد  ويه للمرأةيضمن السف ي،يم وضعكح ألنه  تالفضمن باإل يه  يالسفن  إ قلنا نعم لو 

م كة ح يلزم لغو  وإالّ   ،اتياملال إىل   ز بالنسبة ي املم ريغ و انونكه  يالسف إذ   ، حمل تأمل  كن ذل كل ،الويلأو  

  . ان قهراًألمرتعلق املال بذمته اتر ا وه فأتلفهيالسف إىل لو سلمت إذ ،هيالسف إىل ميالشارع بعدم التسل

  . مثالفارق اإل: قالي ال

سلمته إذا  مث  قول أحد باإل  يلذا ال    و ،دلةبل الضمان فقط ظاهر األ    ،  مثاإلى  ل عل يدل ال: أوالً: قالينه  أل

   .الويل إىل ةيمرة ثان

  . ميالظاهر عدم صحة التسل أن احلاصل و،همل تعلم بسفهإذا مث إال : اًيثانو

س هـو   يل إذ   ، إليه هه ما دفعت  ياملتجه ضمان السف  (: ث قال يح،  قول اجلواهر  يف   علم وجه النظر  يمنه  و

  يف  أقوى  إليهون الدافعي يكالذانون ك



٣٨

 ،من السبب  أنه أقوى يفبير  فال،جماناً وجه خمصوص الى  املال عل إليهقد دفع و،عاقل ألنه تالفاإل

 يف نئذ فمـا  يح و ، احلجر عنه  ك مطلقاً بعد ف   نيالبأس عن التضم   يرة نف كعن التذ  كيان احمل كمن هنا   و

سـلطته   ألا    احلجر عنه  كه بعد ف  يالسفى  ا الرجوع عل  س هل يل أنه    من كمسعته من املسال   القواعد حنو ما  

 قبـل   كه بذل ي هلا املطالبة لول   :قاليبل قد   ،  لو من نظر خصوصاً مع اجلهل حباله      خي مه ال يتالفه بتسل إى  عل

 كبـذل  و ،قال حبصول التهاتر قهراً معها باشتغال ذمته هلا مبا اشتغلت ذمتها له           ي بل قد ،   احلجر عنه  كف

  ). لو من غبارخي شف اللثام تبعاً للقواعد الك وكاملسال يف ما أن كظهر لي

ح ير قبض صح  جيمل   ألنه   ،عن املختلعة مبثله  ويل  ن رجع ال  يدى  ان اخللع عل  كوإن  ( : قال كاملسال مث إن 

 ضمانه وجهان تقدما  يف   تلف قبل رده   فإن   ، إليه ه ما سلمته  يتسترد املختلعة من السف    و ،ةءحتصل به الربا  

إذا له  كهذا  ،   احلق نيس ع يل ألنه   إشكال  رينه انتزاعه منه بغ   كأم وإن   ،الويلى  مان هنا عل  ال ض  و ،بابهيف  

م مـأذون   يتسل أنه    من ، االعتداد به وجهان   ففيذنه  إان ب ك وإن   ،ذن الوىل إ  ريه بغ يالسف إىل   ميان التسل ك

ه يالـسف  إىل   فوضي أنويل  س لل يل إذ   ذننفوذ مثل هذا اإل    يف   كمن الش  و ،اًءان مرب كة ف يه ممن له الوال   يف

 طلقأو، ل حسنيهذا التفص و ،ةءتجه الربا يده ف يرج عن   خي ث ال يفرض مراعاته له حب   يأن   إالّ   ماله يف   ألمرا

  . )إشكاللو من خي ال و،ذنهإة مع ءالقواعد الربايف 

قـال  إذا  مـا   ك ،الشارع أمره باتباع أمر الوىل     ألن   ،ضمان ظاهره الغبطة ال  الذي  ذن  مع اإل : أقول

نعم مع  ،  حيالصحى   محل أمره عل   ك ولو ش  ،كما أشبه ذل   أو   موضع يف   وضعه أو   وانيح إىل   م ماله يبتسل

ما ى  فعل حراماً عل  يمل   وإن   ،رتفع ضمانه يسلم مل   إذا  ف،  مهين مأموراً بتسل  يكمل  ويل  العلم بعدم مراعاة ال   

  . تقدم
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 مل  ني الع ففي،  أخذيمل   و هيالسفمن أخذه من    ويل  ن ال كمتوويل  ذن ال إه بدون   يسلمت املرأة السف  إذا  أما  

ويل ل لل يق وإن   فإنه،   إليه سلمتذا  امل: قال هلا يولذا  ،  عرفاً أقوىاملرأة   هي   اليتالسبب   ألن   ،ضمن الويل ي

ملا عرفت من    وىلق أ ين فبطر يالد يف   أما،  بيالتسب يف   ة املرأة يقوائأى  رين العرف   كل،  ما أخذت منه  ذا  امل

مـن أخـذه    ويل  ن ال كأتلفه مع مت   و ه مال نفسه  يأخذ السف إذا  نما  يق ب من الواضح الفر   و ،كالم املسال ك

ن مـع   كل،  نيالسبب أقوىاملرأة   حيث إن  املقام   نيب و ،تالف عرفاً اإل يف   السببويل  ال ألن   ،ضمنيث  يح

  . د من التعمقيمز إىل حباجة و،إشكال ور تأملكذ بعض ما يف كذل

ـ  إفساد بذهلا بدون     يف   بير هة فال يفأما املختلعة الس  (: هريمث قال اجلواهر تبعاً لغ      يف  مـا كويل  ذن ال

ذمتها  يف   ئاًيبذلت ش  نعم لو ،  ئاً مما تعلق به حق الغرماء     يذا املفلسة مع فرض بذهلا ش      وك ،هاريغ و القواعد

  ). مةاألك احلجر عنه كوجه تتبعه به بعد فى  علأيضاًهة يالسف يف كقال بصحة ذليبل قد ، صح

ـ  أو   ذمته يف   سواء،  هيل تصرفات السف  كالشارع منع    حيث إن  من   ،لإشكا الثاينفرعه   يف   نكل  نيع

  .هما ملا عرفتيصح فيفويل ذن الغرماء والإأما مع ، ماله

 كمع ذل  و همايعدم صحة التصرف ف    و علم الرجل حبجرمها   و نياملع يف   املفلسة أو   هةيبذلت السف  مث إن 

  .رياخلمر واخلرت أو ك مغصوبةنيانت العكإذا ما يالم السابق فكه اليف يأيت ،اًيطلق خلع

اخلروج  و طلق بعد رفع احلجر بالرشد     فإن   ،احلجر و منا هو باخللع حال السفه    إرناه  كما ذ يمث االعتبار ف  

 يف  س بأن بـذلت   كلو انع  أنه   ماك،  حال احلجر  يف   بعد أا   زعم الرجل  وإن   ،ال إشكال فالس ف عن اإل 

ـ مدخل العلم واجلهـل ال    ألن   ، خلعاً صحين اخللع وقع حال احلجر مل       كل حال عدم احلجر    يف  ة هلمـا  ي

  . ما عرفتى ام علكحاأل
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ـ  بل واحلـريب   ،يصح اخللع من الذم   يذا  وك( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ال  و ال خـالف  ب

ز جيمل   وإن   ،نهميراً صح معاملة هلم بد    يخرت أو   ان البذل مخراً  كبل لو ،  عمومها و دلة األ طالق إل ،إشكال

املرتل  يه للتعذر الشرع  يمة عند مستحل  يمنت الق قباض ض أحدمها قبل اإل   أو   نعم لو أسلما  ،  ني املسلم نيب

 ،ة املصنف له قوالً   ياكما مسعت ح  ك ،ان املسلم هو  كتمل سقوط حقه منه لو    حيقد  ، و يمرتلة التعذر احلس  

  ). ان مخراً وكما لو أسلم قبل قبض املهرك

وجه للسقوط بعـد ورود      اله  حيث إن ور  كتمال املذ روه من دون االح   كذ القاعدة ما ى  مقتض: أقول

 الك و مة وحدة املـال   يحنوه بضم  و الرهنكسائر املوارد   يف   و بل،  كهنا و هناى  باب املهر والفتو   يف   النص

ما سبق صحة اخلمـر     ينا احتملنا ف  أما  ك،  كذلكه املسلم   كلميال   ل ما كبل  ،  رية للخمر واخلرت  يخصوص

راها املؤالـف   يمذهبه الصحة مما ال     يف  ى  ريافر املخالف ممن    كمثل ال  و ،للةاء احمل يشر باأل ياخلرت و احملترمة

  . لزامحسب قاعدة اإل

 يجب بقدر البـاق   ي ف ،مهكل جزء ح  ك قبل قبض البعض حلق      سالمان اإل كولو  (:  قال كاملسال مث إن 

  . )مةيمن الق

  .نياملقام يف لي للدل،رهكما ذكهو و

ـ  لتعذر ح  ،أيضاًمة  يم الق كلزمهما احلا أالتقابض   و سالم اإل نا قبل يلإولو ترافعا   (: كقال بعد ذل  و م ك

ان اخللع  وكنايلإولو ترافعا (: اجلواهر قائالً يف تبعه و،)قبضه وقباض املسلم لهإما تعذر   ك األصلم ب كاحلا

 أمـضاه   ،بعضاً أو   الًك ،بعده أو    قبل القبض  ،من أحدمها  أو    منهما ،بعده أو   سالمح قبل اإل  يبعوض صح 

م كأمر احلـا  يان قبله مل    ك وإن   ترافعا بعد التقابض فال اعتراض     مث إن ،  ان العوض فاسداً  ك وإن   ،مكاحلا

  ذا لو أسلما مث  وك،مةيهما القيوجب عليبل ، بقبضه
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  . )ما عن املبسوطكمها عزريانا علما احلرمة فكإذا  إالّ همايء عليش ال و مث ترافعا أبطل القبضتقابضا

بواب ل األ ك يف   همايم حسب رأ  كم احلا كحي ف ،مةك حم لزامقاعدة اإل  ألن   ،ه من النظر  يف ماى  فخيال  و

م بـالطالق   كم احلـا  كحيف   وكي ،بيم بالعول والتعص  كورث احلا يف  كيف وإالّ   ،منها هذا الباب  اليت  

م كم احلا كحيف   وكي ،س واحد جمل يف   ان طالق ثالث   أو ك  ،ن الطالق بشهود  يكما مل   ياح بعده ف  كوالن

 تاب القضاء ك يف   لهيرنا تفص كث قد ذ  يح و ،ك ذل ريغ إىل   ،نيرثإورثها   ي جته حىت زو يت اوس بأن أخ 

  . رارهكت إىل يداع ه فالريغو

ات يث الشروط واخلصوص  يالعامة ح  يف   كذل وك ،ن خلعاً عندنا  يكمل   وإن   منا خبلعهم كعلم ح يمنه  و

 تابـه ك يف   لمـاء مـصر   د من ع  ياحلم ن عبد يالد ييقال حممد حم   :مثالً،  اً عما عندنا  ريثكعندهم ختتلف   

الزوج مبخالعته زوجته قد     ألن   كذل و ،نيمياخللع من جانب الزوج     (: صفة اخللع يف  ) ةيحوال الشخص األ(

مائـة  ى   عل كخالعت: قول هلا ي  نيح أنه   ىتر أفال،  ره من البذل  كه ما ذ  يتعطن  إ قبوهلاى  علق طالقها عل  

ـ والتعل  يب كربطالذي ي ة  يمن رباط الزوج   كفقد خلعت  ناريمائة د  ت يل يأدن  إ قصد معىن يمنا  إ،  ناريد ق ي

ره كذالذي   البدل   كه ذل ءعطاإا  الزوجة تقصد بقبوهل   ألن   كذل و ،هو من جانب الزوجة معاوضة     و ،نيمي

منا تقصد إ، ناريمائة دى عل خالعين:  تقول لهنيح أو، قبلت:  تقول لهنيح أا ىتر أال. تداء نفسها منهاف

ا  إليه ان العقد بالنظر  كهذا الوجه   ى   عل ألمران ا كإذا   و ،ناريمبائة د   عصميت كمن ياشتر أن   تيرض  معىن

شترط ي أن   وز له جي نه ال أ و ،تلزم من صدرت منه مبجرد صدورها      أا   نيميام ال كمن أح  و ،عقد معاوضة 

ـ ري ما إىل   فهايضي أن   وز له جيما  ك ،د من الشروط  يريما  ى  علقها عل ي أن   وز له  وجي ،ار لنفسه يها اخل يف د ي

  من 
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مـن  و .هـا يرهاً عل كان من صدرت منه م    كبل تنعقد ولو    ،  ها الرضا يشترط ف ي ال و ،لزمان املستقبل ا

نـه  أ و،الثاينمنا تلزمه بعد قبول الطرف إ و،هإجيابتلزم املوجب هلا مبجرد    ال أا   ام عقود املعاوضات  كأح

 نيتعينه  أ و ،زمان مستقبل    إىل ضافتهاإال   و ،الشروطى  قها عل يوز تعل جي نه ال أ و ،اريها اشتراط اخل  يوز ف جي

نطبـق   أن   ناً من جهة الزوج وجب    يميان اخللع   ك ذإ و ،هايالعبارة الدالة عل    علمه مبعىن  و ها رضا العاقد  يف

ـ  عل نطبـق  أن   ان معاوضة من جهة الزوجة وجب     ك ذإ و ، إليه  بالنظر نيميالى  نطبقه عل  ع ما يه مج يعل ه ي

  ). ا إليهعقود املعاوضات بالنظرى نطبقه عل ع مايمج

  . تبهمكمن راجع ى على فخي  مما ال، من عبائرهمك ذلريغ ىلإ
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  فصل

  ام الخلعكأح يف

  : ه مسائليفو

  

  . )ة فعل حراماًيالفدى رهها علكألو (: الشرائع يف قال ):١مسألة(

  . )ونه ظلماً حمرماًك ضرورة ،ال إشكال وال خالفب(: اجلواهريف و

ث يحـد يف   )صلى اهللا عليه وآله   ( عن النيب ،  رواه الصدوق   ما ،كذل إىل   ضافةه باإل يعلدل   وي :أقول

غضب للمرأة  ياهللا   وإن   ،رض اهللا له بعقوبة دون النار     ي مل   ،منه نفسها  يتفتد  مرأة حىت امن أضر ب  و :قال

لعنـة   يف امرأة اختلعت من زوجها مل تزل     يوأ: )صلى اهللا عليه وآله   ( قال أن   ىلإ ،ميتيغضب لل يما  ك

ـ ان كإذا ف، بالنار يبشرأ:  املوت قال هلاكنزل ا ملإذا     حىت ،نيالناس أمجع  و سلهر و تهكمالئ و اهللا وم ي

ن إو الأ،   حـق  ريئان من املختلعات بغ   يرسوله بر  و اهللا وإن   أال ،نيالنار مع الداخل   يادخل: ل هلا يامة ق يالق

   .)١(ختتلع منه مرأته حىتان أضر بممئان يرسوله بر واهللا

  أخذ من ي أن وز للرجلجي ال: )عليه السالم( عبد اهللا يبألقلت  : قال،ة مساعةيروايف و
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 أخذ منها مـا   ي أن    حل له  ،يكع اهللا ف  يطال أ : قالتإذا  : فقال،  لهكالم  كلم ذا ال  كتت  املختلعة حىت 

   .)١(وجد

  .مرت مجلة منهااليت ة ريثكات اليها من الرواريغ ىلإ

ة يخصوص ع فال ياجلم يف   املوضوع واحد  ألن   ،طالقأول مباحث ال   يف    فقد تقدم  كراهأما موضوع اإل  

  والتجـأت  كذل يف   تأذت وإن   ،ةيمور املتعلقة بالزوج  ه من األ  يب عل جي ال  الزوج ما  كترإذا  نعم  ،  للمقام

   .ىأغارها بزوجة أخرإذا  حمل البحث حىت يف ن داخالًيك مل ،راهة والفداءكالإىل 

ـ  القصد بفعل اجلائز ال    إذ   ،رهكما ذ كهو   و ،) بذهلا الفداء  كقصد بذل  وإن   بل(: اجلواهريف  و ون يك

املهنة  يف   لهيغضاب زم إانه بقصد   كن د يزإذا  ما  ك،  ةيداب الشرع خالق واآل ان خالف األ  ك وإن   ،حراماً

  .داًيله غضباً شدي زمكغضب بذل وإن ،عمله حالل فإن ،كحنو ذل وني من املشتركثرجللب األ

 نعم مىت ،  كرادة البذل منها بذل   إه مع فرض عدم قصد      ية عل  حقوقها الواجب  كس منه تر  يبل ل (: مث قال 

  . )ني الزوجنيباب الشقاق ب يف كذل يف المكما تقدم الك ،كراهتحقق اإلي بذل الفداء كقصد بالتر

ـ  ها ال يقترن بعدم حتملها من جهة العسر واحلرج والضرر عل        يمل  إذا  عطائها حقها   إعدم  : أقول  ونيك

ـ ،اً عرفاًإكراهته يستبعد تسمي مل كاقترن بذلإذا أما ، اًإكراهعرفاً  ىسمي ال ألنه   ،حراماًإالّ    يف كذل وك

 إذ  ،رههاكأنه  إ :قول العرف يطلب طالقها بالبذل     إىل   تضطر  ضرب زوجته حىت  ي فمن   ،كل أمثال ذل  ك

ـ  كأ: خرج قال اخلارجإذا  فإنه،  انهكد يف   ل من جلس  كضرب  الذي ي م اجلائر   كاحلاكهو   ى رهـت عل

  اخلروج 

                                                





٤٥

  . الصدق يف ة لهيمدخل عدم القصد ال وخراجم اإلكاحلا وقصد الزوج الطالق أن الظاهرو

ـ ما ذ كحنومها   و مل تبذله من الضرب والشتم    ن  إ  بتوعدها كراهتحقق اإل ي(: املعارج يف   ولذا قال  ره ك

يف  خ والعالمـة  يقواه الشارح الفاضل تبعاً للش    الذي  حقوقها الواجبة    يف   هريتحقق بتقص يهل   و ،الشارح

 احلقوق  ك تل كتر يف   انت تصرب كإذا   أا   والظاهر،  ان من أجله  كالشقاق   أن   ظهريأن   إالّ   رشاد عدمه اإل

ما وجهه مجال   ك ، حقها مطلقاً  كتريمنا  إان  ك وإن   ،فال وإالّ   اًإكراهان  كق حباهلا   يليوال  ،  تتحملها مما ال 

  ). أيضاً )رمحه اهللا( نياحملقق

امرأة ذات  هي مثالً، ه حقوقها املستحبةكضرر من جهة تر وحرجو عسر يف انكإذا ف كيف: قالي ال

 دي شد عسر يف   كون بسبب ذل  يك مما   ،كبائتنا أحد من أقر   يب إىل   يأيت ال: قول الرجل  وي ،ةريعش و شرف

   .كالطالق للتهرب من ذل إىل ئفتلتج

منـا  إ و ، هلـا  رهـاً كون الزوج م  يك  ال ألمرعطائها هذا ا  إث أباح الشارع للزوج عدم      يح: قالينه  أل

الذي انه من جهة البقال املنافس له ك دك ترإكراه  إليهأتيمل الذي  قال  البك ، جاء من قبل نفسها    كراهاإل

  . ءيش يف كراهانه من اإلكعه ديون بيك هلذا ال و، من قبل نفسه إليهمنا جاءإ و،انهكن ديزي

ـ  إ أو مقاربتها كأسخطها بتر وإن ،إكراهس بي الواجبة فلريأما غ و:املعارج يف   قال ى نفاقها زائـداً عل

ق يلي قال مبا ال   و ،نئذ لزوجها يراهة ح كت ال أظهرفلو  ،  شبهة ها بال يعل يج والتسر يذا التزو  وك ،الواجب

الشارح الفاضـل   كى  ح و ،دلة لدخوله حتت عموم األ    ،حاًيان البذل واخللع صح   كبذلت ما بذلت     و ا

  . مجاعه اإليعل

الـيت  ة  يمل تسلم له الفد    و ، صح الطالق  كراهاإل أي   ولو طلق به  (: اهرمث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلو     

  ة إن كان املورد مماله الرجعان  وكهاي علكراهفرض اإل



٤٦

ل حال  ى ك هو بائن عل   أو   ،البحث السابق ى  ان بائناً عل   أو ك  ،بطل أصل الطالق   وإالّ   ،هيله الرجعة ف   

ـ إذا  اً  يورة الطالق رجع  ريص يف    به  معتد ال خالف نعم  ،  املقام من جانبه   يف   ريون التقص كل ان مـورده   ك

ان الفـداء   كبل  ،  ةيقيلعله ملا عرفت من عدم املعاوضة احلق       و ،ستلزم بطالن الفداء بطالنه   ي ال و ،كذلك

  . )باعثاً

ختلـف   إذ   ،ة فال ية داع يانت الفد كإذا  أما  ،  ةيظرف الفد  يف   انكإذا  اخللع باطل    أن   قد حتقق : أقول

 : نقل خالف  ريمن غ  كاملسال يف   لذا قال  و ،نهماي لعدم الربط ب   يقاعاإل أو   العقدوجب بطالن   ي ال يالداع

تتحق بدون صـحة     ته ال يماه ألن   ،اًيون رجع يك طالق فال نه  إ قلنا وإن   ،ان الواقع خلعاً بطل   كن  إنه  إ(

  . )البذل عندنا

صحته  نايفي  الناقش بأن عدم صحته خلعاًيان قد كوإن ( :ث قاليح،  ظاهرريه غيمناقشة اجلواهر فو

  .) اخللع من الطالقريغ يف ةيناكبل هو ، له بعدم وقوع الطالق بلفظ خلعتيتعل وىلاألف، طالقاً

  .صح طالقاًيصح خلعاً مل يمل  أنه إذا ذ قد عرفت، إرناه سابقاًكذالذي ه التأمل يوف

  ببطالن البذلمكاحل حيث إنل القواعد يتفص وعن املبسوط يكح  ماإطالق يف علم وجه النظر يمنه  و

 :تاب اخللع من القواعد   ك يف   قال و ،مبسوطه حمكي يف   خياً صرح به الش   يصحة الطالق رجع   و كراهاإليف  

 اًيقع الطالق رجع ويسقط حقهاي ال وصح بذهلايسقط حقها فال  ويرهها لتخالعهيكأن كما حرام  إهو  و(

  . )بطل وإالّ تبع بهأن 

سـبق   ماى   اخللع عل  كنفس ذل  إالّ   راد به ي ق امللفوظ به ال   ون الطال كل بعد   يوجه هلذا التفص    ال فإنه

  . إليهملاعاإل

ما قطع به من انقالب     ي ف شكالد هنا اإل  يزوي( :قال ،رهك آخر ذ  إشكالبعد   ه املعارج يل عل كلذا أش و

مل نه  إ :قالي أن   احتمال و ،خر لعدم وضوح الفرق   اآل يف   بطالنه من أصله   و ،تبع به أن  إ يالطالق بالرجع 

م كحيف كيفببطالن العوض ، بل املعوض، لزم به ي حىتاألول يف أيضاًلطالق املطلق قصد اي



٤٧

 أضعف  خرياأليف    هذا املعىن أن   إالّ   ،نئذ الشبهة يعن بطالنه ح   ياحملقق التستر ى  بل نف ،  بصحة املعوض 

  بـالطالق  رادة االسـتبداد  إظن منه   يتباعه البذل رمبا    إح اللفظ من دون     يان بصر يتاإل فإن   ،األول يف   منه

ـ  وإن   أوقع الطالق  كمع ذل  و ان الزوج عاملاً ببطالن البذل    كنعم لو ،  نشائه من دون تعلقه بالبذل    إو ان ك

  ). صالة الصحةأحمله مع  يف ونه صادراً عن أهلهك ل،ه احتمال الصحةي تطرق ف،فصل بال

منا إ و ،دم علمه ع و س علم الزوج ببطالن البذل    يصحته ل  و بطالن الطالق  يف   ارياملعن  إ :هيان ف كن  إو

  .نهيثبات موازملقام اإل و،مقام الثبوت يف هذا، عدمه ورادته الطالق من دون البذلإرناه من كذ ار ماياملع

 نفس الـزوج  يان ارك سواء   ، والوهم ك صورة العلم والظن والش    نيظهر عدم الفرق ب   ي كمن ذل و

  .عياجلم يف ك لوحدة املال،هيول أو لهكيوأو 

حلف الرجل ولو    وإالّ   ،ليالدل إىل    احتاجت ،البذل يف   رهةكنت م ك: ة بعد الطالق  مث لو قالت الزوج   

 هـي   بذلتاليت  الزوجة   أن    أو ،بذلت أصالً  ما ينإ: ولو قالت ،  صح الطالق  و ادعاهن  إ عدم العلم ى  عل

الة صأ و ياملدع ألنه   ،ليالدل إىل   الزوج حباجة  أن   فالظاهر،  نا فاطمة بنت جعفر مثالً    ال أ  يفاطمة بنت عل  

بـل  : خرقال اآل  و ،بعت ما: ما قال أحدمها  كفهو  ،  خراآلى  ثبات حق عل  إيف  ى  فكت عمله ال  يف   الصحة

  . بعت

  



٤٨

نهما مل  ية ب كراه  ال أي   ،خالق ملتئمة لو خالعها واأل  (: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال ):٢مسألة(

ـ ه عل ي بقسم مجاعبل اإل ،  ال إشكال  و ال خالف ة ب ي الفد كلمي ال و صح اخللع ي الـسنة   إىل   مـضافاً ،  هي

 قامة حـدود اهللا تعـاىل     إظاهر اعتبار اخلوف من عدم       و بل،   منها ريثكقد مر   اليت  املتواترة   أو   ضةياملستف

له الرجعة مـع   وصح الطالقين كل و، العوض كلمي ولو طلقها واحلال هذه بعوض مل        ،الفرضيف   ياملنتف

مـن   شيء   يف  أجده ال خالف  ب ،البحث السابق ى   عل الًباط أو   ان بائناً ك وإالّ   ،اًيون مورده رجع  كفرض  

  . )هيه علي بقسممجاعبل اإل، كذل

عليه (  أيب عبد اهللا   عن،  ريبص أيب   عن مثل ما ،  ركما ذ ى  ات املتواترة الدالة عل   يقد تقدمت الروا  : أقول

ـ  بـر ال أ : تقول  ل خلعها حىت  حي ال: فقال ،ون خلعها يكف  كيسألته عن املختلعة    :  قال ،)السالم  ك ل

 حل لـه    كقالت ذل هي  إذا  ف،  كذنإ  ري بغ يكدخلن عل وأل،  كن فراش أوطأل و ، أمراً كع ل يال أط  و ،قسماً

ما افتـدت   يهما ف يجناح عل  فال:  قول اهللا  كذل و ،ما زاد  و ا إليه حل له ما أخذ منه مما ساق       و ،خلعها

حته كن فإن   ،الت ف ءشا وإن   ،حتهكت ن ءشان  إ ، بنفسها كأمل يه و  فقد بانت منه   كفعل ذل إذا   و ،به

   .)١(نيثنتى عنده عل يفه

 كغتسل ل ال أ : قالتإذا  : اخللع يف   قالنه  إ ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  بيعقوب بن شع  يعن  و

  .)٢(قالت له هذا حل له ما أخذ منهاإذا ف، رههك من تكوطئن فراشوأل،  قسماًكال أبر ل و،من جنابة

  . ك ذلريغإىل 

  : السرائر حمكي يف  قالمثالً،  واحد من الفقهاءريهر غ هو ظامجاعواإل: أقول

                                                







٤٩

طالقها ى  ئاً عل ياخللع فبذلت له ش   ى  خالق ملتئمة واتفقا عل    عامرة واأل  ني الزوج نيانت احلال ب  كإذا  (

ل حي ال سمع منها ما  ي أن   بعد إالّ   وز له خلعها  جي ال أنه   ى أصحابنا عل  مجاعإل،  ان حمظوراً ك وك ل ذل حيمل  

 كعلم ذل أو ي،رههك من ت كن فراش أوطوأل،   حداً كم ل يقال أ و،   من جنابة  كغتسل ل ال أ  :ره من قوهلا  كذ

  . )منها فعالً

ـ يح، من العامة الّإاً ال خالف و شبهةًكذل يف عرفي النه  إ :يعن الفاضل التستر  و  يث نقل عن الرافع

عـن ظـاهر     و ،وفاقحالة الشقاق وال   يف   عن ابن املنذر بصحته    الّإنهم  ي نقل خالف ب   ريقطع من غ  أنه  

ـ  و يالـشافع  إىل   املخالفة و ،ةيماماإل إىل   ث نسب املسألة  ياحلق ح  شفكتاب  ك يف   العالمة ك وأيب  مال

  .أيضاً كذلى  اتفاق أصحابنا عل،فةيحن

 ال أن افاخيأن  إالّ ئاًيتموهن شيتأخذوا مما آت أن  مكل ل حي الو: ره قوله سبحانه  كاملعارج بعد ذ   مث إن 

 يف  راهـة كهو اختصاص ال   و ،نيقد نبه به مجال احملقق     ، شيء املقاميف   يبق(: قال ،)١(ما حدود اهللا  يقي

زوجهـا   وة ثابتياكشأن نزوهلا من ح يف ورد ن ماكل، خللعاال ل املباراة  يفهو من دل  ،  ني من اجلانب  اآلية

ل بل مـن احتمـا  ، ته هلايراهكث  يس من ح  يخوف الرجل ل  ن  إ :لاقيأن   إالّ   ،د االستدالل املشهور  يؤي

، أصل اخللـع   يف   ن شرطاً يكمل   وإن   هذا و ،خرجت عنها ن  إ ةيه من حدود الزوج   يب عل جيخروجه عما   

: تعاىلمثل قوله   ،  ر الزوج معها القتراما   كون ذ  أو يك  ، خارجة خمرج الغالب   اآليةون  يك أن   تملحينه  كل

ماينسا حو)٢(،و املرجان ورج منها اللؤلؤخي)اخلارج من املاحل أن  مع،)٣( .  

                                                









٥٠

لرد  ،تعاىل وهما عن حدود اهللا سبحانهيلك تستلزم خروج نيراهة من أحد الزوج   كال أن   الغالب: أقول

 راهة الزوجه الك اآلية ريتفس يف   ث ورد يحو،  األولراهة الطرف   كخر عند   الفعل احلادث من الطرف اآل    

تحقق مع  ي ال  مما كف ذل  خاصة خبو  اآليةانت  كور  ك املذ ريرد التفس يمل   نعم لو ،  ورك املذ شكالجمال لإل 

دة من الزوجة للزوج مع عدم اخلروج عن        يراهة الشد كن ال كمي ذإ،  همايف أحدمها أو  يف   كالعلم بعدم ذل  

ل حلـم   كأ وي ذيشرب النب يان الزوج خمالفاً    كإذا  ما  ك،  راهة املرأة حبق  كون  كبل رمبا ت  ،  قامة حدود اهللا  إ

يف  يره الزخمشر كذ ماى  عل،  راهةك من حد ال   أكثرإىل   ها البالغة وجب امشئزاز ي مما   ك ذل ريغ إىل   ،بلكال

  . اب بعض العامة لبعض احملرماتكارت يف شعاره املعروفةأ

  . الطالق بعوض و اخللعنيمجلة من الفقهاء فرقوا ب مث إن

ونه كاجلماعة   و الم املصنف ى ك فمقتض أما الطالق بعوض   و ،اخللع إىل   هذا بالنسبة (: كاملسال يف   قال

ح الطـالق   يواقع بصر  إىل   ث قسمه ياً ح حياملبسوط خلعاً صر   يف   بل عده  ،املعىن يف   هماك الشترا كذلك

ان كن إ هذا و، هل هو طالق أم ال  الثاين يف   جعل اخلالف  و ،خلعاً و  طالقاً األولجعل   و ،هريواقع بغ   ىلإو

ـ  توقف اخل ى  منا دلت عل  إالنصوص   ألن   ،إشكاللو من   خي فال وإالّ   ،مهكح يف   اً فهو احلجة  إمجاع ى لع عل

  ). امكحبعض األ يف هكشار وإن ،ر لهيمغا أنه ظاهر حال الطالق بعوض و،راهةكال

ـم طلقـوا    إو:  قـال  ،احلدائق حسب نقله عنه    يتبعه بعض معاصر   و ،أيضاًالروضة   يف   رهكقد ذ و

الطـالق   أن يف يتبعهم احملقق القم و، عن اجلهل باحلالفضالً، راهةكبالعوض مجلة من النساء مع عدم ال 

 ،روا مثل هذا الطالق   كهم أن ريغ و املعارج و احلدائق واجلواهر  و ن سبطه كل و ي، الطالق اخللع  ريبالعوض غ 

  ن  أالظاهرو



٥١

مـا  كبعض أقسام الطالق بدون اخللع       يف   اجلملة يف   ن العوض كمأ وإن   ،نيركالقاعدة مع املن  ى  مقتض

   .يأيتس

وِإنْ : من قوله سـبحانه    و ، املتقدمة ةاآليستفاد من   الذي ي ف،  أما الطالق بعوض  و( :املعارج يف   قال

أَردتم اسِتبدالَ زوٍج مكَانَ زوٍج وآتيتم ِإحداهن ِقنطَاراً فَالَ تأْخذُوا ِمنه شيئاً أَتأْخذُونه بهتانـاً وِإثْمـاً                 

ـ ح أنه دهيؤ وي،قشقا ال وراهةكمقابلة الطالق من دون    يف   شيء    عدم جواز أخذ   ،)١(مِبيناً م مـن  ك

مـورده  ى  قتصر عل ي ف ،هيدل عل ي ظهر من الشرع ما   يمل   و ل مثبت يدل إىل   اًيحتاج شرع يعة ف يام الشر كأح

ـ   يالم الشارح الفاضل ح   كتقدم من    مايف   و ،هيقتضي أيضاًن  يالد يف   اطيواالحت  خبـالف   كث قطع هنال

قع  وي :املصنف وائل املبحث حتت قول   أيف    إليه ريقد أش  ال بدافع كهنا من االستش  يفاده ه أاملشهور مع ما    

  ).  فتأمل،ةيالطالق مع الفد

راهـة  كخذ بـدون    عدم جواز األ  ى  ات الدالة عل  يتقدم من متواتر الروا    ما إىل   ضافةهذا باإل : أقول

  .  للطالق بعوضدع جماالًي ال  مما،الزوجة

ـ ر ح كذ و  مستقالً م اخللع كر ح كه من ذ  ريغ و فنصموقع لل   الوهم ما  أأن منش ك(: اجلواهريف  و م ك

ون  كيقتضيف اخللع مما يتعر يف العباس وأيب الفخر واملقدادكوما وقع لبعضهم ،  مرةريالطالق بعوض غ  

 وافـق اخللـع   يمستقل  شيء   أنه    يف  الوهم أحنوه نش ك و من ذل  و ، اخللع ريالطالق بعوض مفهوماً آخر غ    

ال اخللع    قصد به معىن  يوافقاً للخلع   ون م يكث  يح أنه   رسالتهيف   يلمات القم كبل ظاهر بعض    ،  فارقهوي

  ). لهكفسد هذا يما  إىل شرت سابقاًألقد  و،لطالقا

  أرادت الزوجة الطالق إذا ما كفهو ، اجلملة يف رناه من العوضكذ أما ما
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ـ ري مـن ال  ك ،له يحداث الداع بل إل ،  باملقابلة طلقها ال ي ألن   ئاًيه ش ي فتعط ،كد ذل يري والزوج ال  د ي

ـ قبال املال حىت يف ون السفريك أن ال، السفر إىل يه الداع يوجد ف ي  ما نسانإه  يعطيالسفر ف  ون مـن   يك

 مـن طلـق     :قوليفحال العطاء منها للطالق حال من       ،   حال الصلح واهلبة واجلعالة    كذل وك ،جارةاإل

ت من طلق زوجته سافر   : قول أو ي  ،كما أشبه ذل   أو   قرضاً أو   هبةً أو   جعالةً أو   ذا صلحاً كته  يزوجته أعط 

ولو ال   ،يحداث الداع منا إل إ و ون الطالق بعوض  يك  مما ال  كحنو ذل  أو   يبعته دار  أو   ذاًياختذته تلم  أو   به

المه أقساماً ستة للطـالق      ك حمكي يف   ركفقد ذ ،  رناهكما ذ ى  المه عل كن محل   كمأ يح احملقق القم  يتصر

  :  قال، مورد اخللعريغ يف بالعوض

: والرابع،  اهلبة املعوضة بالطالق  : الثالث و ،ذاكلح عن الطالق ب   الص: الثاينو،  الطالق بالعوض : أوهلا(

 ،)الطالق مع شرط العـوض    : والسادس،  ع مثالً ياشتراط الطالق بعقد ب   : واخلامس،  الطالقى  اجلعالة عل 

 آخـر مـا    إىل   ،عي منها عمومات الصلح واهلبة واجلعالة والب      الثاين و األولعدا   ل صحة ما  ين دل  أ ركذو

  .رهكذ

 أو  ةكالشر أو   املزارعة أو   املضاربة معه كالستة بسائر املعاوضات    ى   عل ضافةن اإل كمره أل كذ مت ما  ولو

  . قبال طالقه هلا يف هاريغ

  



٥٣

 يأتت بالفاحشة جاز عـضلها عنـدنا لتفتـد        إذا  (: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال ):٣مسألة(

: ليق و ،)١(بعِض ما آتيتموهن إالَّ أَنْ يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبينةٍ       والَ تعضلُوهن ِلتذْهبوا بِ   : تعاىلقوله  ل ،نفسها

 يف ما اعترف بـه ك ،لقائل به منااال بل و، ثبت النسخيمل  و ،ة له ي مناف ريغ هي   اليتة احلد   يهو منسوخ بآ  

 إىل  رة لتـضطر  ها بسوء العـش   يق عل ييواملراد بالعضل هنا مضارة الزوجة والتض     ،  شف اللثام ك وك املسال

 أردت أمراً فعضلين  : قالي ،ق واملنع يي التض :هريغ و يعن اهلرو  ماى  أصل العضل عل   ألن   ،االفتداء منه مباهلا  

  . )ضاقأإذا  ألمرا يف عضلأ و،هيق عليمنعه وضإذا د يعنه ز

لها يسبة  يالزوج أمره اهللا بتخل    أن   يذا النه   املعىنن  إ :ريوجه من وجوه التفس   يف   يقال الطربس : أقول

 عن يهو املرو  و :مث قال ،  ببعض ماهلا  يتفتد  ضراراً ا حىت  إها  كسمي الن  أ و ،ها حاجة ين له ف  يكمل  إذا  

  : ني الفاحشة قولريتفس يف ركمث ذ، )عليه السالم( أيب عبد اهللا

: مث قـال  ،  الفاحشة النشوز ن  إ :خرواآل،  ةية فله أخذ الفد   يزنى  طلع منها عل  اإذا  ف،  الزنانه  إ :أحدمها

هذا  يف   واختلف: مث قال ،  )عليه السالم (جعفر   أيب   عن يهو املرو  و ،ةيل معص ى ك  عل اآليةمحل   وىلاألو

ان قبـل شـرع   ك أنه صمنقل عن األ و،ريأهل التفس هو قول وهو من أخذ املال: لي فق ،االستثناء مما ذا  

: تعـاىل قولـه   يف كمسال هو احلبس واإليق و،وجه العقوبة هلن مث نسخى  خذ منهن عل  ان األ  وك احلدود

وتيالب يف وهنكمسأف)القول بالنسخ  يكقد ح و،عدمه ونسخه يف  مث اختلفوا،)٢  

                                                







٥٤

عن  كيم بأنه احمل  كح و ،املبسوط يف   تهياكخ حب يتفرد الش  إىل   نسبهك و نفاه املسال  و ،القواعد يف   العالمة

  . العالمة

املـراد   و ،ن أنفسهن يفتدينة ل ي مب ان بفاحشة يتإة االستثناء جواز عضلهن مع      يقضو( :كاملسال يف   قال

ـ  يف   واختلف،  االفتداء منه مباهلا   إىل   ضطرهايسوء العشرة معها ل    و ورةكهنا مضارة الزوجة املذ    شة الفاح

ـ  كون احل  وك ،ةيل معص ك: ليق و ،وجب احلد مطلقاً  ي ما: ليق و ،هو الزنا : لياملستثناة بسببها فق   ى م عل

هـذا   و،قـوال ع األيمجى ثابت عل ألنه ،األولهو  و وفاقحمل ال ى  معه االقتصار عل   ينبغي األصلخالف  

ـ ق و ،األصلخالف  ى  مها عل كان ح ك كفلذل،  ما تقدم كه  ي عل كراهاإل  معىن يف   العضل لالفتداء  ن إ :لي

ـ نه  أ و ،)١(ل واحد منهما مائة جلدة    كفاجلدوا    ة والزاىن يالزان: تعاىل منسوخة بقوله    اآليةهذه   ان ك

 ،كراهفلما نزلت احلدود حرم أخذ املال بـاإل       ،  نفسها ية لتفتد يضل الزان عي أن   قبل نزول احلدود للرجل   

  ). عدمهى  علكثر واأل، عدم النسخاألصل و،نيألمر انيضعف بعدم املنافاة بوي

إذا قباهلمـا    يف   انـت ك وإن   ،املفهوم منها عرفاً   ألنه   ،عم من العسر واحلرج   املراد ا األ   أن   الظاهرو

.عضالً ورآه العرف مضارة ل ماكتتحقق ب احلاصلو، سلباً واًإجيابالفعل  وقولون بالك واملضارة ت،تقابال

ان كإذا  رم  حيمنا  إنفسه ف  يف   أما اجلائز ،  كذلكون حراماً   يكقد   و ،نفسه يف   ون جائزاً يكمث العضل قد    

 هذه كتروي  زوجاته أمام الناسنيقسمها بية فيباهلد يأيت أن  مثل،ة له بدون جموزيأذ وهانةإ وريضراراً للغإ

ـ بل رمبا ت  ،  هايحرج عل  و عسر و قييتضأنه   إالّ   نفسه يف   ان جائزاً ك وإن   فهو،  ة بالفاحشة يتاملرأة اآل  ون ك

  هانة من أشد أمثال هذه اإل

                                                





٥٥

 مبعاشرن بـاملعروف   ألمر ل ،ان حراماً كان خالف العشرة باملعروف     كلو   أنه   فمن الواضح ،  قييالتض

ـ عن املن  يالنه و ، واالعتداء باالعتداء  ،ئةيئة بالس يملقابلة الس  إالّ   ،وزجي  ال فإنهأما احلرام    و ،سنةً و تاباًك ر ك

ـ وز مثلهجيما يفـ  ركعن املن يجل النهان ألكإذا ن كل، الصفع حرام مثالً، اتيالروا واتياآل يف ماك   

  .ك ذلريغ إىل ،جاز

 داخل ألنه   أو ،روفخالف املعاشرة باملع   ألنه   حرام أو   نفسه يف   هو جائز الذي  فالعضل  ،  انكف  وكي

 يمراتب النه ك ،أيضاًبقدر   إالّ   وزجي ن ال كل،  نةيأتت املرأة بالفاحشة املب   إذا  وز  جي ،نفسه يف   احملرماتيف  

 أو  رح جسمها جرحاً مربحاً    أو جي  رجلها أو   دهايقطع   أو ي  سوط عضلها بضرا مائيت  ين  ال أ ،  ركعن املن 

تعارف يمنا املفهوم من االستثناء هو ما إ و،د منهي الشدحد املرض خصوصاً إىل نع عنها الطعام والشراب  مي

  .صورة احنراف املرأة عن جادة الصواب يف األزواج نيب

فاحـشة   أنـه     يف كولو ش ،  ةيل معص كحد   إىل   تتسع ما ال ك ،عم من الزنا  والظاهر من الفاحشة األ   

ـ ه احل يترتب عل  ي  للزوم حتقق املوضوع حىت    ، عدم جواز العضل   األصلف  املـساحقة  و لزنـا نعـم ا  ،  مك

 معاقرة  كذل وك ،ما أشبه  أو   أطراف البحار  و حواضاأل يف   ةيجانب خصوصاً عار  واالختالط بالرجال األ  

ظهر وجـوه   ي كبذل و ،نة عند املتشرعة  يلها تعد فاحشة مب   كأمثاهلا  كها  ريغ و املسارح يف   اخلمر والرقص 

  . ره مجع من الفقهاءكما ذيالنظر ف

، أو  ياوند القرآن للر  امكأح و انيجممع الب  و انيالتب يف   ماكة  يل معص ك هي   :شف اللثام ك يف    قال مثالً

  . ميبراهإ علي بن ريتفس يف ماكرهت الزوج كإذا ا أقواهلمر من  ما

  ره كما ذى عل إالّ  فلم أقفخبار من األاآليةتعلق ذه ي أما ما و:احلدائقيف و



٥٦

، ظاهرة أي  :نةي بفاحشة مب  نيأتيأن    إالّ :ث قال يح،  انيتاب جممع الب  كيف   ي الطربس سالم اإل نيأم

ى اطلع منها علإذا : قالوا، ويقالبة والسد وأيب عن احلسن، نيزني ال أن عىني: أحدمها: ها قوالنيف و:ليق

ـ  اآليةمحل   وىلاألو،   عن ابن عباس   ،الفاحشة النشوز ن  إ :خرواآل،  ة منها ية فله أخذ الفد   يزن ـ   عل ل ى ك

  .ياختاره الطرب و)عليه السالم(جعفر  أيب عن یهو املرو و،ةيمعص

املـراد   و ،فعـل  أو   ح من قول  يل قب ك أا   حيالصح و ،أقوال الفاحشة   ريتفسيف   و :نيمناهج املتق يف  و

خالف املنـساق    هي   اليتم  أقواهل من   ك ذل ريغ إىل   ،مضارا بسوء العشرة معها    و هايق عل ييبالعضل التض 

بـل  ،   عن ظاهرها  اآليةتصلح لصرف    صح سنداً فال  يا مل   عرفت مم  ما إالّ   املسألة يف   ةيروا ال و ،اآليةمن  

س من الفاحشة   ية ل يمطلق املعص كفمطلق النشوز   ،  طالقإلاال  رناه  كد ماذ يؤية  يالروا يف   لعل االنصراف 

ات ي والروا اآلية  نياجلمع ب ى  مث مقتض ،  ةيس له خصوص  يالزنا وحده ل   أن   ماك،  اآليةنة حسب ظاهر    ياملب

ن املرأة  كمل ت إذا  ف،  نيال احلال ك يف   ة جائزة يالفد أن   ،راهتها له كبدون   شيء    حل عدمى  املتقدمة الدالة عل  

رهاً كارهة  كانت  كإذا   و ،ة لطالقها يأخذ الفد  و منا تعمل الفاحشة جاز عضلها    إ و ،اًإطالقارهة للزوج   ك

 ، اخللـع   مقابل اآليةروا مصداق   كذيمنا مل   إلعلهم   و ،ة منها يمل تأت بالفاحشة جاز أخذ الفد      و داً له يشد

  . مناطاً أو ات اخللع مصداقاًيروا يف نة داخلةيالفاحشة املبألن 

ـ  واجلواهر ح  ،قبال اخللع  يف   ث جعله يح كل من قول املسال   ك يف   علم وجه النظر  يمنه  و ث جعلـه   ي

  . اًإطالقراهة املرأة للزوج ك بدون اآليةان حتقق مصداق كمإقد عرفت  إذ ،مصداق اخللع

  وصل  مقدار ماكد جواز العضل ببذل خمصوص يقتيهل  و:كاملسال يف قال



٥٧

ولعدهم هذا  ،  اآلية طالقنفسها إل  يتفد أن    إىل هم اجلواز طالق إل ، عدمه كثر ظاهر املصنف واأل   ،هايلإ

ه حذراً من   ريغ و ا منه من مهر    إليه ده مبا وصل  ييقاته تق يبعض حتق  يف   ديرجح الشه  و ،دي مق ريهو غ  و خلعاً

ـ قد قالـت أز   و،  سيلزوجة ثابت بن ق    )صلى اهللا عليه وآله   (قوله    إىل  واستناداً ،ميالضرر العظ   ال: دهي

  . قتهين حدكول ادة فاليأما الز:  اخلربألفاظبعض يف و ،)١(قته فقطيحد

  .ادة من قبل نفسهايبذلت بالزإذا  ماى عل أو ، صورة العضلريغى  علاألصحابالم كمحل و

 ببعض ما   األزواجذهاب  إ وقع من    اآلية يف   االستثناء ألن   ، معاً نظر  نياالحتجاج من اجلانب  يف   و :مث قال 

 االستثناء  إطالقف،  هي داخل ف  ريع غ ياجلم و ،اللفظ يف   خراج ما لواله لدخل   إ واالستثناء   ،عهيجبم هن ال اآت

  . نيقيها للفريحاجة ف د فاليفي ال

عضلها   من هذا الباب وال    ستيورة ل كاملرأة املذ  ألن   ،موضع الرتاع ى   عل أيضاً ه في داللة أما اخلرب فال  و

صلى اهللا (ده ييتق و،أصل قاعدة اخللعى ارهة له علكال هي مناإ وت عنهيرض دها لو يريان  كمنا  إ و ،زوجها

  .اًإمجاعادة يجلازت الز وإالّ ،ون الزوج طلبهاكقة ليباحلد )عليه وآله

 قد عرفت عدم    كنأ ى عل ،هايم أطلقوا ف  إ :هي صورة العضل فف   ريغى   عل األصحابالم  كلأما محله   و

املبـاراة   و  من باب اخللع   كس ذل يل و ،من اخلرب   وال اآليةمن   ال،  د بقدر ما أخذت منه    ييالتقى  ل عل يالدل

  . شبههك وده بذلييبحث عن تقيل

صل معـه   حيبل مبا   ،  ا إليه وصل ون البذل مبقدار ما   كد ب ي مق رينه غ كل،  ضرار فحسن اإلث  يأما حد و

  ى ر العضل عليتقد يف ار االقتصظهر واأل،عدمه وضراراإل

                                                





٥٨

  . نيقيحمل الى  علاألصلما خالف يوقوفاً ف واآلية بظاهر  عمالً،ا مطلقاً إليهوصل بعض ما

 أن  س من اخللع واملباراة بعد    ياملقام ل  أن   المهكح  يصر: قلت(: الم قال كاجلواهر بعد نقل هذا ال    يف  و

ـ فقد صرحت النصوص املستف    وإالّ   ،نهون املقام م  كظاهرهم   و ،بابه يف   م قد عدوه  أاعترف سابقاً    ضة ي

الطـالق   أن   قد عرفت  و ،ورةك املذ قوالراهتها الظاهرة باأل  كء منها بدون    يش حل أخذ واملتواترة بعدم   

ـ رهم الفد كذ و املقام يف   المهمك يف   بل لعل التأمل  ،   مورد اخللع  ريمصداق له غ   بالعوض ال  حنوهـا   و ةي

ونه طالقاً  كاماً مستقلة من    كروا له أح  كلذ الإ و ،م اخللع ون الفرض من مقا   كالقطع ب ى  ه عل يشرف الفق ي

  .)امكح من األك ذلريغ إىل ،أو الفدته أوز له الرجوع مما جينه أ و،اًيرجع أو نئذيبائناً ح

إذا موضوع اخللع    هي   اليت لزوجها   ارهةك املرأة ال  إكراهاملراد جواز   ن  إ :قاليأن   وىلاألف (:قال أن   ىلإ

قطـع   و ها من اهلجـر   يق عل يي بالتض ،راهتها له كخروجها عن طاعته ل    و نشوزها يه و ،ت بالفاحشة ءجا

 ال اً ملا إكراهس  يقة ل ياحلق يف   هو و ،شاء منها ي نفسها منه ما   يتفتد  هو جائز هلا حىت     مما ك ذل ريغ و النفقة

  ).  حبقإكراهبل هو ، وز لهجي

 ،راهـة كة بالفاحشة ولو بدون ال    يتاآلواملرأة  ،  اا بالفاحشة يتإارهة ولو بدون    كاملرأة ال ن  إ :واحلاصل

 ريات اخللع بالشمول لغ   يما تتسع روا  ك ، اخللع أدلة ب اآليةد  ي فتق ،قبال الطالق  يف   ة منهما يوز أخذ الفد  جي

رنا هذا كمنا ذإ و، من أسبابهنيلكانا شك وإن ،ام اخللعكالمها خلع له أح  ك ف ،راهة بسبب املناط  كمورد ال 

  . ما إليهعرفاً بعد النظراملفهوم  ألنه  من اجلمعالنوع

  التائب من  ألن ،ز عضلهاجياا بالفاحشة مل يتإتابت بعد  لو أا مث الظاهر
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، وجب عـضلها ي ما أشبه ال  و حةين الرجل من البقاء معها للفض     كعدم مت  و ،ذنب له  من ال كالذنب  

  .ةياز أخذ الفدقال جبوين من البقاء معها فهل كتمي ا جرباً والرجل ال زينإذا ما كبل هو 

حال  يف كصدر ذل أو ،رهةكم أو  ملجئة أو   انت مضطرة كا  إ :قالت و ا  زىنإذا  علم حال ما    يمنه  و

  . لعدم حتقق املوضوعه،كوز عضلها بعد شجي  الفإنه، كما أشبه ذل أو نوم أو عدم شعورها بشرب مرقد

 يف  صداقها يتعط  العضل حىت  لزنا هو صداق هلا با   تقول بأنه ال  اليت  ات  يراد بالروا ي أن   مث من احملتمل  

  . قبال طالقها

عن رجل تزوج    )هما السالم يعل(بن جعفر   ى  احلسن موس  أبا   سألت:  قال ،ونسيفضل بن   ى  فقد رو 

   .)١(ال صداق هلا وحتد احلد ونهمايفرق بي: قال ،دخل ا فزنتيامرأة فلم 

عليـه  ( علـي    قال:  قال ،)ما السالم هيعل(ه  يعن أب ،  عن جعفر بن حممد   ،  اديز أيب   ل بن يمساعإعن  و

ان كاحلدث  ألن ،ال صداق هلا و نهمايفرق ب ي: قال ،دخل ا زوجها  ي أن   زنت قبل إذا  املرأة   يف   )السالم

   .)٢(من قبلها

  خرب عبد  كذلى  دل عل يما  ك،  انت قد زنت قبل الدخول ا     كإذا  ن له أخذ الصداق منها      يكلذا مل   و

 عن رجل تزوج امرأة فعلم      )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،) السالم عليه(  أيب عبد اهللا   الرمحن بن 

هلا الصداق مبـا     و شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها     ن  إ :قال ،انت قد زنت  ك أا   ما تزوجها  بعد

  .)٣(هاكشاء تر وإن ،استحل من فرجها

  ها يرنا علكذ و،سيوب والتدليباب الع يف اتيقد تقدمت هذه الرواو
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  . دلةستفاد من األي أن نكمي ام

ـ إذا  مـا   ك ،يني د ألمران  كإذا  الزوج بالطالق   ى  تضغط عل  أن   هلا و هريغ و بلأل أن   مث الظاهر  ان ك

نئذ من طالق   يون ح  ويك ، من الفضائح  كما أشبه ذل   أو   عاقر اخلمر  أو ي  الط به  أو ي  لوط أو ي  زينيالزوج  

 مهرهـا لـه      عطاءإهلا   أن   ان قد تقدم  ك وإن   ،هاراهتكس من اخللع مع عدم      يل و ،راهة املرأة كاخللع مع   

  .نفسه لطالقهايف  ياد الداعجيإل

 رجل زوج ابنته من     :)عليه السالم (احلسن   إىل أيب    تبتك:  قال ،كرواه حسن بن مال     ما كد ذل يؤوي

ـ    وأىب  ابنته نيب و نهيفرق ب ي أن    وأحب كه بعد ذل  يه مث زهد ف   يرجل فرغب ف   ـ مل  ك و اخلنت ذل  إىل  بجي

 إىل فلما أخذ بـاملهر أجـاب  ،  ب التخلص منه  مذهب األ  و الطالق إىل   بيجيفأخذه مبهر ابنته ل   الطالق  

 ه فال ريان غ ك وإن   ،التخلص إىل   عمدين فل يق الد يان الزهد من طر   كن  إ :)عليه السالم (تب  كف ،الطالق

   .)١(كتعرض لذلي

ئان من  يرسوله بر  و اهللاوإن   :هايف و ،)صلى اهللا عليه وآله   ( عن النيب ،  عمالة عقاب األ  يقد تقدم روا  و

   .)٢(ختتلع منه مرأته حىتائان ممن أضر بيرسوله بر واهللاوإن أال  ، حقرياملختلعات بغ

ا امرأة سألت زوجها الطـالق  ميأ: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا   :  قال ،نيعن روضة الواعظ  و

  .)٣(ها رائحة اجلنةي بأس فحرام علريمن غ

  . رناهكما ذى دال عل ) بأسريمن غ( و) حقريبغ( :)هللا عليه وآلهصلى ا(قوله فإن 

   رتجر عن سوء فعلها من وعظهايلو نشزت املرأة فلم ، فرع(: املعارج يف قال
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 كراه من باب اإل   كن ذل يكبذهلا مل    إىل   ألمرفآل ا فضرا  جواز ضرا    إىل   ألمراى  انته  هجراا حىت و

تها ية عنها عند معـص    يدخاله حتت عموم جواز أخذ الفد     إن  ك ومي ) اهللا رمحه(ما نبه به العالمة     ك ،ياملنه

  . ما عرفتك

رادة إى  بناًء عل (: اجلواهر يف   لذا قال  و ،س موجباً للعضل  ية ل يمطلق املعص  أن    قد عرفت  كنكل: أقول

 ر مـا  مبقدا أو   هايقترحه عل ي ل ما كفدائها ب إى   املرأة عل  إكراهالقول جبواز    ينبغي من الفاحشة     ةيل معص ك

 ارهة للفراق كانت املرأة   ك وإن   ،ي من املعاص  ك ذل ريغ أو   ذبه أو ك  بةي بعضه مبجرد غ   وا منه أ   إليه وصل

، وجب احلد يما   أو   بأن املراد منها الزنا   : قلنا ذا لو  وك ،هيره فق كذيب مل   يم غر كهو ح  و ،حمبة لزوجها و

نفسها مـن    يتفد  ئر أفراد الظلم حىت   وز له قبل الفاحشة من سا     جي ال  هلا مبا  كراهجبواز اإل  بل لعل القول  

  . )راتكاملستن
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بل ، هي أجده فال خالفصح اخللع فال رجعة له بإذا (: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال ):٤مسألة(

  . )هيه علي بقسممجاعاإل

  . الرجوع برجوعها نصوص متواترة يف حقهى دل علي: أقول

 خذ منـها   أ ا ما  إليه ردي أن   تءشا وإن   ، منه نيتب: )عليه السالم (عن الرضا   ،  عيبزن  اب حي صح ففي

   .)١(ون امرأته فعلتكتو

من الصلح   شيء    يف رجعتن  إ املختلعة:  قال )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  العباس أيب   عن فضل و

   .)٢(كبضع يف رجعنأل: قولي

 ينبغوي :ثيحديف  ،  )المعليه الس (  أيب عبد اهللا   عن،  عن ابن سنان  ،  هريتفس يف   ميبراهإ علي بن    عنو

 ك ببـضع كأنا أملف تينيعطأمما  شيء  يفارجتعِت وإن  :ما اشترط صاحب املباراة   كها  يشترط عل ي أن   له

خـذ  أها مـا    يد عل ريبدو للمرأة ف  يأن   إالّ   املباراةى  ال عل  و املختلعةى  ال رجعة للزوج عل   و :قال أن   ىلإ

   .)٣(منها

: تقول املرأة لزوجهـا    أن   املباراة:  قال ،)عليه السالم ( يب عبد اهللا   أ عن ،عن احلليب ،  ة املباراة يروايف  و

   .)٤(ك ببضعكمنه فأنا أمل شيء  يفارجتعتن إ :قول هلايأنه  إالّ هاكفتر ،ينك واتريك ما علكل

  . ك ذلريغإىل 

 مايهما ف يجناح عل  فال:  فقد استدل له بظاهر قوله سبحانه      ،الرجعة بدون رجوعها   يف   أما عدم حقه  

   ه بالبذلكف وريسقة االفتداء استنقاذ األيحق فإن ،)٥(افتدت به
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  . أيضاًات يه متواتر الروايدل عل وي،قتهيحقى اً علين االفتداء باقيكبعد ثبوت الرجعة مل و

ا مـا    إليه ردي أن   تءشا وإن   ، منه نيتب: عيل بن بز  يمساعإحة  يصح يف   )عليه السالم (مثل قول الرضا    

   .)١(فعلتون امرأته كت وأخذ

 جائزاً  كان ذل كا به   يرضشيء  ى  افترقا عل إذا  ف: )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ث محران يحديف  و

   .)٢(العدة يف نهماياث بريال م و،سميمل  أو طالقاً ي مس،هايرجعة له عل قة بائنة اليانت تطل وك،همايعل

ان خاطباً   وك انت بائناً وك : املختلعة ثيحد يف   )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن حممد بن مسلم   و

  .)٣(من اخلطاب

  . ات املتواترةيها من الرواريغإىل 

ـ مل   وإن   ،العدة يف   دامت ة ما يالفد يف   هلا الرجوع و( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   لذا قال و رض ي

ن محـزة فـاعترب     من اب  إالّ   أيضاًه خالفاً   يجد ف ال أ الذي   ،شاءن  إ رجعينعم مع رجوعها    ،  كالزوج بذل 

ن إ له الرجوع ـا    و ان للمرأة الرجوع مبا بذلت    كأحدمها   أو   دايقإذا  أما  ،  هماإطالقمنهما مع    يالتراض

مقابلـة الـنص     يف   االجتهادكونه  كضرورة  ،  املختلف يف   عنه البأس ى  نف وإن   ،ضعفه يف   بيال ر  و شاء

  . )قةي حقكذلكوا كم ياملعاوضة بعد تسلى  مقتضكون ذلكقاعدة ى م علكاحلا

  أن كالفعل  و،ارياالخت ورجعت مع القصد: قوليأن كون بالقول يكالرجوع و
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حيث  و،عياجلمى هما لصدق الرجوع علية داخلة فيالعمل وةيشارة اللفظ واإل، قاصداً خمتاراًنيتأخذ الع

 إذ  ،لزوج ا كملى  على  بقيبل  ،  هكمتل ال و س رجوعاً يه ل يالنماء للزوج فالرجوع ف    أن   القاعدةى  مقتض إن

، رجـوع  بدون القصد ال   إذ   ،اريرنا القصد واالخت  كمنا ذ إ و ،ا إليه رجعي  إليه بالرجوع أنه   ىل عل يدل ال

ما قائمان  رجوع منها أل  ويل  ل وال كيرجوع الو  و ،نفعي  ال كراه مرفوع فالرجوع مع اإل    كراهاإل أن   ماك

  . مقامها شرعاً

ح مجاعـة   يعدمه صر  و ان صحة رجوعه  كمإوعها ب اشتراط جواز رج   يف   المكمنا ال إ(: مث قال اجلواهر  

 واحد ممن أطلق جواز الرجوع ـا        ريظاهر غ  و ،الشهرة إىل   بل رمبا نسب  ،  األولخ  يما عن ظاهر الش   ك

  ). األول قوىاأللعل  و،الثايناملصنف  حىت

  فـال  ،زمانالجواز الرجوع منه مت    و الرجوع منها  أن   الظاهر منها  وإن   ، املتقدمة دلة لظاهر األ  كذلو

لو  أنه    أراد ضرر الاستدل بقاعدة   الذي  لعل اجلواهر    و ،ن الرجوع منه  كميمل  إذا  تحقق الرجوع منها    ي

  . رفعهي ضرر الل يفدل، ضرارجازة الشارع اإلإأجاز الشارع رجوعها دون رجوعه لزم 

 خلـو   العدة مـع   يف   انكإذا  د جواز رجوعها بالبذل مبا      ييتقى   عل األصحاببل لعل اتفاق    (: مث قال 

 ،نئذية ح يورة املرأة أجنب  ري للعلم بعدم جواز الرجوع له بعدها لص       ،التالزم املزبور ى  عل النصوص عنه مبين  

قع بائناً فتقع   يث  يون طالقهما ح  ك قد استفاضت النصوص ب    نيعدة هلما اللت    ال نيائسة اللت ية وال ريالصغك

جواز اخللع  ى   النصوص عل  إطالق و مجاعاإل أن   ماك،  نئذيجواز رجوعها بالعدة مقدمة جلواز رجوعه ح      

توهم اقتضاء النصوص املزبورة اختـصاص      ي  فال ،املطلقة ثالثاً كانت عدا عدة بائن      أو ك  عدة هلا  ملن ال 

   أنه ها منيف ة باعتبار مايمورد اخللع بالرجع
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  . )ىما تركهو  ذإ، تهيالالزم ملاهك كون ذلى كن رجعت رجع بدعوإ

مـا  يق هلا الرجوع فحيمنا  إذات العدة    يف   نكل،  هاريغ و ل لذات العدة   النص شام  ن إطالق إ :واحلاصل

إذا ء لـه    يش ال،  رجعت وإن   الرجوع يف   عدم حقه ى  ث أقدم هو عل   يها فح ريغ يف   أما،  ق له الرجوع  حي

 صحيما  إ و ، ذات العدة  ريغ يف   صح الرجوع منها  ي ما ال إ: قال ي ن حىت يألمر ا نيتالزم ب  فال ، هي رجعت

ـ منا  إرجوعها  أن   إالّ   ان أعم من ذات العدة    ك وإن   ه فمورد اخللع  يعل و ،البائنةيف   الرجوع منها يف   صح ي

  . ن رجوعهكمأ رجعت وث لية حبيان هلا عدة باقكما يف

ـ ح، ارتداد أحدمها أو   ن حال دون الرجوع موت    كل،  ما هلا الرجوع  يرجعت ف  هذا فلو ى  علو  ث الي

ـ املـال مل  ى  بقيبل  ،  نفع رجوعها ي برجوعها مل    علمي الويل  ال و جنون الزوج  أو   ،ن من الرجوع  كتمي اً ك

 ملـا   ،انقضاء حمله ك إىل   ما تقدم عدم صحة رجوعها مع فرض عدم علم الرجل ذل          ى  بل مقتض ،  للزوج

  : هريغ واجلواهر يف رهكذ

 يف  قد اعترب الذي   األولح  يأما الصح ،  كحال العلم بذل   يف    رجوعها   املزبورة دلةالثابت من األ   أن   من(

أما املوثق فجواب  و،نئذ أحق ببضعهايه حيون فالذي يك فأقرب جمازاته حال علمه ،ا امرأة لهوكشرطه 

: أمـا الثالـث   و،حـال العلـم   إالّ علىنطبق ي الالذي ) كرجعن ببضعأل: (ه اخلطاب بقوله يالشرط ف 

ملنـع  صـالة ا  أى   مفادها عل  ريغيف  ى  بقي ف ،هاريغى  مل نقف عل   و ،حال العلم واضح   يف   فاختصاص داللته 

  . )ال ضرار وضرر الداً بقاعدة يمؤ

ـ ح األ طالقص إل ي فهو ختص  ،املقام من جهة ظهور النص     يف   االشتراط أن   ذ قد عرفت  إ ـ عل و ،امك ه ي

ـ يكبل  ،  شترط العلم بوقت الرجوع   ي نعم ال ،  جواز رجوعها  يف   نفعي فجواز الرجوع بدون علمه ال      يف

  من العدة  يقد بق وعلمه برجوعها
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 ،إشـكال لو من   خي م بالصحة ال  كها من احل  ريغ و هذا فما عن القواعد   ى  عل و ،رجوعمن ال ن  كتميما  

 ،دي مق ريهو غ  و من النصوص املزبورة   يم الوضع ك االشتباه استفادة احل   أأن منش ك(: اجلواهر يف   قد قال و

ه يفال مشول    و رناهكذالذي  النحو  ى  فادته عل أمنا  إ و ،الوجه املفروض ى  فادته عل أ دلةن األ  أ  لو كذلكهو  و

  ).قطعاً

 ان الرجـل ال   ينس و صح رجوعها لتوفر شرائط رجوعها     ،ينه نس كل علم برجوعها  لو أنه   علميمنه  و

ها مـن الرجـوع صـح       ين ف كتميمات بعد فترة      أو علم برجوعها مث جن مثالً     لو أنه   ماك،  رتبط ا ي

  .رجوعها

ثبت خبربه  ي  من ال  خبارإأما  ،  بهما أش  أو   نةيب أو    ثقة خبارإ أو   هخبارإما ب إ علمه بالرجوع  أن   ىفخي الو

أراد الرجـوع    ألنه إذا    الرجوع فعالً ى  قادر عل  أنه    من ،احتماالن ،يفيكحنومها فهل    و الطفل والفاسق ك

بـدون العلـم     يعمل اعتباط  أنه   من و ،بالرجوع يعلمه الفعل ى   من دون توقف عل    ،رجعت مثالً : قال

حق   عدم حتققه فال   األصلحة رجوعها و  ص يف   كشيصحة رجوعه    يف   كش ولو،  ل منصرف عنه  يوالدل

  . املبذول يف هلا

 برجوعهـا  نشأ الرجوع جـاهالً  ألو(: جواز رجوعها يف عدم اعتبار العلمى بناًء عل،  مث قال اجلواهر  

  . )تهيبسبى دل عل  ماطالقه إلريغ و الذاهلني فرق بري من غ،فصادف سبق رجوعها فالظاهر الصحة

  .رهكما ذكهو  و:أقول

، اجلمعة أو سيعلم وقت رجوعها هل هو اخلمي ن الكل، علم الرجل بأا ترجعإذا م حال ما عليه  نمو

بـل  ،  فـصل  ون رجوعه بعد رجوعها بال    يك أن   لزمي ال أنه   من الواضح  ذإ ،صحي فإنه اجلمعة يف   فرجع

 من الواضح أن ماك، رجع هو قبل انقضاء العدة بلحظة وبعد الطالق بلحظة هي ولو رجعت كصح ذلي

  محلت شبهة وانقضت عدا إذا ف، هريعدا لغ االعتبار بعدا منه الن أ
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 ا إليهصح له الرجوعي ما الك، عدة املشتبه املتأخرة يف البذل يف صح هلا الرجوعي من املشتبه ال منه ال 

ـ  ألن   ،ال إشكال ف العدد باب يف   رناهكما ذ ى  عل   وقت تداخل العدة   يف   أما،  عدة املشتبه يف    عـدة   كذل

  . ليشمله الدلي فأيضاًلزوج ا

ل يدل ال إذ   ،أوقات احتمال العدة   يف   جعري ف ،لزم علم الرجل بآخر العدة    ي اشتراط العلم ال  ى  عله  مث إن 

  . الًيلزوم العلم تفصى عل

ن الرجل من الرجـوع بعـد       كتمي ث ال يح،  آخر حلظة من العدة    يف   رجعت لو أا   مما تقدم ظهر  و

ـ ،أعلمت الرجل بالرجوع آخر حلظة العدة     لو كذلك ألمرا  أن ماك،  صح رجوعها يرجوعها مل    صح  وي

فرجهـا  ى  فراغه عل إانت حاملة ب  كإذا  ما  أ،  ائسةيال يف    مدخولة ملا عرفت   ريغ يه و طلقتإذا  رجوعها  

  . ذات عدة يفه

رجعت ن  إ أرجع ينإ: قولي أن   صح للرجل اجلاهل برجوعها   ي ال أنه   ظهريز  يحبث التنج  يف   مما تقدم و

ظـرف   يف   راجـع  ينإ: قـول ي أن   صحيبل  ،  نشاءشترط اتصال رجوعه باإل   ي نعم ال ،  قيلتعلحنو ا ى  عل

مـا  ى  ة اتصال السبب باملسبب عل    يقد عرفت عدم متام    و ،ءيش يف   قيس من التعل  يله  حيث إن ،  رجوعها

ـ  الربـع مـثالً    أو   الثلث أو   النصف إىل   رجوعها بأقل مما بذلت بأن رجعت      أن    والظاهر ،روهكذ س ي ل

ار بـبعض   ياخل رجع ذو ي أن   صحيار ال   ياخلكعدم الرجوع فهو     أو   ر الرجوع كالشارع ذ ن   أل ،حيبصح

  . احكاح بعض النكالن يف ارياخل فسخ ذو أو يالصفقة

اعتبـار   يف  لظهوره، إليهرشدي ما )١(عيح ابن بزيصحيف  و: بقوله مستدالً إليهكاملسال يف   مال كلذلو

 ،الباب لـصحته   يف   دةمهو الع  و ،م بالبعض كها احل يترتب عل ي غ العموم فال  يمن ص ) ما( ألن   ،عيرد اجلم 

   :ث قاليح، نيتبعه مناهج املتقو
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 ثالثها الفـرق جبـواز      ،أقوالاخللع   يف    الرجوع كاستحقاقه لذل  و ةيبعض الفد  يف   جواز رجوعها يف  و

 : قـال  ،الصحةى  ث قو يخالفاً للمعارج ح  ،  ونه أحوط أشبه  ك واملنع مطلقاً مع     ،رجوعها دون رجوعه  

رجوعه  و بل جواز رجوعها  :  قال ،ه أوجهاً ير الشارح ف  كبعض ما أعطاه فقد ذ     يف   ولو رجعت املختلعة  

 رجعنأل: قوليمن الصلح    شيء    يف رجعتن  إ املختلعة: ث قال يح،  هنايالعباس ه  أيب   ةيملا تقدم من روا   

   .)١(كبضعيف 

نها قبل خروجها من    يب و نهيقرر ب ء مما ت  يه بش يرجعت عل  فإن   :ث قال يح،  املقنعة يف   ديهذا قول املف  و

ث ياحلـد  يف   هريتفس يف   ميبراهإ علي بن    ظهر مما رواه   والذي ي  ،كرهت ذل ك وإن   ان له رجعتها  كالعدة  

، كاشتراطه ذل ى  البعض عل  يف   رجعتن  إ  توقف جواز رجوعه   ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  املتقدم

فأنا    تينيمما أعط  شيء    يف ارجتعتن  إ املباراةما اشترط صاحب    كها  يشترط عل ي أن   ينبغوي :ث قال يح

بدو يأن   إالّ   املباراةى  عل ال و املختلعةى  رجعة للزوج عل   وال :)عليه السالم  (قال أن   ىلإ ،ك ببضع كأمل

  . فتأمل )رمحه اهللا تعاىل (قواه د مايؤي ،)٢(ع ما أخذ منهايها مجيد علريللمرأة ف

لعـل   و،ا إليهريأشاليت ع يحة ابن بزي خصوصاً صح،واز رجوعهاهما لظواهر دالئل ج   ياملنع ف : الثاينو

ـ غا فإن ،هينف يف ةخريقصور داللة األ  و مشوهلا له  و املطلوب يف   العباس أيب   ةي لظهور روا  ،األول قوىاأل ة ي

 أما املنع عما سواه فهو من باب مفهوم اللقـب وال           و ،ل ما أداه  كجواز رجوعها ب  ى  عل هي   مناإداللتها  

  . هيحجة ف

  ضعفه الذي ر املعارج الوجه الثالث من احتمال جواز رجوعها دونه ك ذمث
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 يف وافق اجلواهر املعارج و،النقل وخالف العقل ى  ونه عل ك حمتمل عند التأمل ل    ريغنه  إ :قال و ،كاملسال

قولـه   و ، ظهور املوثق املزبور   يكعلى  فخي النه  إ : بقوله كة بذل يتصبح رجع  و البعض يف   صحة رجوعها 

ى رادة استحباب اشتراط مقتـض    إاملعلوم منه    ،آخره  ىلإ )١(ينبغي: ح ابن سنان  يصح يف   )سالمعليه ال (

عليـه  ( قولـه  كبذل نايفي ال و،كثبت له حق الرجوع بذل   ينه  أ و ،ه جواز رجوعها ببعض البذل    ياخللع ف 

 أقصاه و ،ةيطالشر يف   ن ظاهراً يكمل   أن   عه بعد يمج يف    الظاهر ،)٢(ما أخذ منها   :نيحيالصح يف   )السالم

ح يهو رد البعض من املوثـق والـصح   و،خر لهاستفادة جواز الفرد اآل نايفي  أحد أفراد الرد فال  كذلأن  

،  بعضه إسقاطاحلق هلا فلها     ألن   ،ع صح هلا الرجوع بالبعض    يصح هلا الرجوع باجلم   إذا   بأنه   كداً ذل يمؤ

  . خرلزم منه رجوع العوض اآلي ال إذ ،سقاطقوة اإل يف عدم الرجوع فإن ،عهي مجإسقاطما هلا ك

ـ  يقتـض ي كذل ألن ، ضعف احتمال عدم جواز رجوعها بالبعض   كن ل ا ب كمن ذل و( :قال ورة ريص

ـ   ال إذ   ،والفرض بقاء البعض عوضاً   ،  العوضى  هو مشروط بعدم االشتمال عل     و اًيالطالق رجع   نيفرق ب

ـ  نيواجلمع ب، نونةيالبيف ى فكه أقل من أو   ي القدر الباق  ك فمن مث لو جعل ابتداء ذل      ،ريثكل وال يالقل ون ك

العوض  ألن   ،مقابلة النص  يف   االجتهادكهو   ذإ،  يني متناف نيمقابلته مجع ب   يف   بقاء العوض  و اًيالطالق رجع 

ـ ه فيوقع اخللع عل ون عوضاً لويك ألن ان صاحلاًك وإن ،يهنا اموع دون البعض الباق  نئـذ  يصدق حي

  ). م الرجوعكثبت ح ويبانتفاء البعض انتفاء العوض
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حيث اً بنصف الشاة    يستعد لطالقها طالقاً رجع   ي الزوج قد ال   فإن   ،ره املعارج واجلواهر نظر   كما ذ يفو

ان لـه   كإذا   خبالف ما ،  ة الطالق يمانع عنده من رجع    ل الشاة ال  كان له   كإذا  ف،  د االشتراط يري اله  إن

  . مسة خبالف البائناخلا وختهاأج ينه تزوكة توجب عدم متيالرجع حيث إن، نصف الشاة

ـ ،  عطاء املهر إة الطالق بدون    يما رجع إ و ،ل املهر كنونة الطالق ب  يما ب إد  يريالزوج  ن  إ :واحلاصل إذا ف

هو خالف الناس  و،نفسهى رادته املوجب لعدم سلطنته علإان خالف كته ببعض املهر يرجعى أجربناه عل

  . مسلطون

ـ دل ال و ،نصف الشاة ى  اً حصوله عل  يقاً رجع د مقابل طالق زوجته طال    يري النه  إ :ن شئت قلت  إو ل ي

 نيحيمقابـل الـصح    يف   ح ابن سنان  يصح و داللة املوثق  يف   قوة ال و ،كذلى  الشارع أجربه عل   أن   ىعل

 يقتضي األصل ف كذل يف   كولو فرض الش  ،  هاريغ و قةية احلد يده روا يؤ وي ،ل ما أخذ منها   ك يف   نيحيالصر

  . ان بائناًك أن عداً بيصالة عدم انقالب الطالق رجعالعدم أل

ـ ترتب عل  وي البعض يف   صح هلا الرجوع  يهل   و :ث قال يح،  ةيفاكقول ال  يف   علم وجه النظر  يمنه  و ه ي

 )١(ليمساعإحة حممد بن    يصح و ،العباس أيب    مبوثقة  عمالً كبعد القول بذل  ي ال و ،ه أوجه يف،  جواز رجوعه 

س للمرأة  يل أنه   ظهرواأل: ث قال يح،  فعشرح النا  حمكي يف   ديلذا اختار املنع الس    و ،خالفه يف   ةحي صر ريغ

  . بذلته بعض ما يف الرجوع

 خبار هذه األ  نين اجلمع ب  كومي( :تعارضها و خبارر األ كبعد ذ  ث قال يهذا القول احلدائق ح    إىل   مالو

  ة دون يانيالبى  علخبارهذه األ يف )من(حبمل 
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ـ   ع مـا  يمج حيث إن ،  خبار من هذه األ   األصحابفهمه  الذي  هو   أنه   الظاهر و ،)ةيضيالتبع ى دل عل

 م بالرجوع كص احل يختصى   مع اتفاقهم عل   ،منا عرب عنه ذه العبارة    إباب املباراة    يف   البذل يف   رجوع املرأة 

ـ  يالم ف كمنا وقع ال  إ و ،البعض يف   املباراة الرجوع  يف ال و اخللع يف منهم ال  ر أحد كذيمل   و ،لكاليف   ن ه م

ى لها عل ك خبارون ظاهر األ  كور مع   كم املذ كاحلى  تفاقهم عل بعد أشد البعد ا    وي ، عنه من تأخر ك و املسال

ـ  أن   لزمي أيضاًة الشاملة للجزء    يان مستندهم الروا  كث  ين ح كء ل ي بش كمحلت من ذل   خالفه لو  صح ي

  .  عندهمكذل

هـذا   يف   احلصرى  ه عل يداللة ف  ع ال ياجلم يف   الرجوعى  ما دل عل   نإ: قالي أن   تملحيأنه  إالّ  ( :مث قال 

البعض  يف   الرجوع يف   خر من اجلواز   األ خباره األ يما دلت عل   و ،نيونه أحد الفرد  كن اجلائز   بل م ،  الفرد

  . )ه ما عرفتيفأن  إالّ ،خرالفرد اآل هو

 والبعض  ،النصفكالبعض املشاع    يف   الصحة يف   ال إشكال املهر ف  بعض يف   قلنا بصحة رجوعها   مث لو 

 الذمةيف   يلكالمن   والبعض   ،ارت عوض اخللع  انت مهراً مث ص   كاه  يشاة من عشر ش   ك  نياملع يلكمن ال 

ـ ،منها ناريد إىل رجعت: تها مث قاليا مث خلعها عل إليهسلمهايمل  و ناريأصدقها مائة د  إذا  ما  ك  كذل وك

قولون بصحة  يأما هل اوزون    ،  الدار فقط مثالً   يف   هما مث رجعت  ياناً مث خلعها عل   كد و أصدقها داراً إذا  

  . ةيضيالتبعى صرحوا عليمل  ،رأسها  أود الشاةيمثل  يف الرجوع

 أو  ،جل اخللع أل يصح هلا بذل النصف من املهر الباق      ي ،ولو وهبت للزوج قبل اخللع نصف املهر مثالً       

  . اختالف صور بذهلما معاًى مها معاً عل  املهر أوريبذل غ

   علم به اخلالع مث علم بهيمل و هي ولو رجعت(:  قالنيمناهج املتق مث إن
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ـ  ،  رجوعها بهني العوض من ح   كهل متل  و ،ان له الرجوع  كة  العديف    ،ك علمـه بـذل  نيأومـن ح

  . )وجهان

 رجعت املرأة بالبذل   فإن   ، علم الرجل  نيمن ح   الرجوع ال  نية من ح  كياملل أن   القاعدةى  مقتض: أقول

ـ  املـر  إىل   منا تنتقـل  إ  نيالع أن    فالظاهر ،بعد مدة  إىل   رجعينه مل   كعلم ل  أو   ،علم الرجل به  يمل  و  نيأة ح

 ألن  ،رجوعه فهو للمرأة   و  رجوعها ني ب الشاة مثالً كأما مناء املبذول    ،  ا إليه  رجوعه نيح ا ال  إليه رجوعها

مل  و  سواء علـم برجوعهـا     ،تبعها النماء  ي ست الشاة له حىت   ية الرجل فل  كيرجوعها أخرج الشاة عن مل    

  . بعد مدة إالّ علميمل  أو ،بعد مدة إالّ رجعي

ه يلزم عل ي مل   ،علم رجع إذا  ث  يان حب  وك عالم املرأة له  إعلم بسبب عدم    يمل  ن  إنه  إ :قالي أن   نكمينعم  

عالمها له الرجـوع    إبعدم  ا  إ  إذ ،ما أشبه  و ض للدجاج يالب و اللنب والصوف كأتلفه  الذي   النماء   كتدار

  . من غر إىل رجعياملغرور  و،انت غارةك

ترتب يهل   و ، سواء رجع أم ال    ،ةيلعدة رجع  ا ريصيالعوض   يف   ث ترجع املرأة  يح(:  قال كاملسال مث إن 

ـ    و هاي الوفاة لو مات ف     د عدة يجتد و انكسوجوب النفقة واإل  كة مطلقاً   يام الرجع كها أح يعل  ،كحنـو ذل

، هايوز للزوج الرجوع ف   جيما   إالّ   ةيبالعدة الرجع  نعين ال إذ   ،كذل يقتضيجواز رجوعه    أن    من ،وجهان

 يقتضي األصل و ،ليدل إىل   تاجحي ك فعودها بعد ذل   ،امكحهذه األ سقوط   و نونةيالبى  ابتدأت عل  أا   ومن

راد ي أن  جلواز،ة مطلقاًيوا رجع كهذا الوجه   ى  لزم من جواز رجوعه عل    يال و ،م السابق كاستصحاب احل 

انتفـاء   يف   شـبهة  وأما قبل رجوعها فال   ،  ما هو الظاهر  كها مطلقاً   يوز للزوج الرجوع ف   جي ة ما يبالرجع

  . )هاام الرجعة عنكأح

  هذا احلال  يف وز لهجيفهل ، ام الرجعةكل أحكهلا  أن ن الظاهركل: أقول
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 ،امهـا كرجعة فتتبعها أح   أنه   ليظاهر الدل  أن   والعمدة،  ك ذل ريغ إىل   ،اخلامسة أو   ختهاأتزوج ب يأن  

  . عدم الرجعة و الرجعةني بون فاصالًيك عة مايالشر يف س لنايلو

ـ ى  ن عل ين املزبور يم عدم داللة اخلرب   يبعد تسل  :قاليد  ق: قلت(: لذا رجحه اجلواهر بقوله   و ورا ريص

نونته يبن  أ و ،ون اخللع طالقاً  ك يف   دلةعدم ظهور األ   و بهقاري ما أو    عنهما رية ولو باحتاد التعب   ينئذ رجع يح

ما ك أصله إىل فمع فرض رجوع البذل عاد الطالق، الصلح الشراء أوكهو الذي من جهة الفداء  هي مناإ

 :اًيون رجع يك أن   الطالق يف    أن األصل   يف )١(بعولتهنو ةيآ   حىت دلةظهور األ ى  دعيبل قد   ،  لو فسد 

الزوجة حنو  كاملختلعة   أن   ى دال عل  )٢(ون امرأته كتو :هي ف )عليه السالم ( باعتبار قوله    األولح  يالصحن  إ

ـ د أحيحنو ما استف كامها من ذلكن استفادة أح كا أم هيمل نقل باندراجها ف    فإن   ،ةيلرجعا يف   ورد ما ام ك

ـ ورة الطـالق رجع   ريه ص يبطل اخللع ف  يان  كل م ك يف   األصحابطلق  أه  ريغك و لعله لذل  و ،ةيالرجع ، اًي

  . )٣()ال الرابعة بعد رجوعها بالبذل وختاح األكوز له نجي نئذ فاليفح

ا فالظـاهر ترتـب      إليه صح رجوع الزوج   و البذل يف   رجعتإذا  : ث قال يذا رجحه املعارج ح   كهو

مسببة ا فإ نهمايثبوت املوارثة ب   و د عدة الوفاة  يجتد و انكس من وجوب النفقة واإل    ،هاية عل يام الرجع كأح

ـ  أن   تءشاوإن   :عيث ابن بز  يحد يف   )عليه السالم (سبق من قول الرضا      ده ما يؤ وي ،عنها  هـا يل إ ردي

  .  اتباعهماأيضاًه ريغ ونيمناهج املتقيف و ،)٤(ون امرأتهكتو
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 مـن حتقـق     ،وجهان ،الرابعة و ختهاأج ب يوز للرجل قبل رجوعها التزو    جيهل  (:  قال كاملسال مث إن 

 جامعـاً   ريصي مث رجوعها    كر تقدم ذل  يتقدى  نه عل وأل يم الرجع كح يف   بتزلزله أنه   من و ،نئذينونة ح يالب

 ،وةلو من ق  خي ه قبل رجوعها ال   جيالقول جبواز تزو  و (:قال أن   ىلإ) يد من العدد الشرع   يأز و نيخت األ نيب

سألته عـن   :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ريبص أيب   حةيما استدل له صح    إىل   ه مضافاً يدل عل وي

نعم قد برئت : قال ،عدة املختلعة ينقضي أن ختها من قبلأطب خي أن   حل له يرجل اختلعت منه امرأته ف    

اخلطبة  ألن ،ها بالفعلجيتزويف  ةحين صركمل ت وإن  ةيهذه الروا و ،)١(ها رجعة يس له عل  يل و ،عصمتها منه 

  . )٢( ) إليهلها مرشديتعل و،هيظاهرة ف أا  إالّ،تستلزم العقد ال

 إطـالق مقابلـة    يف   االجتهادكالقول باملنع   ن  إ :قال و ده اجلواهر يأالذي  هذا هو    و ،رهكما ذ كهو  و

  .)٣(ريبص أيب حيخصوص صح وقة بائنةينه تطلأ والنصوص

 أن حتل لـه : ام املختلعةكأح يف   )عليه السالم ( يالفقه الرضو  يف   ده مبا يأ و  املعارج كقال بذل ذا  كهو

  .)٤(ن ساعتهمختها أتزوج ي

صح هلا  ين هل   كل،  ا إليه صح له الرجوع  ي خت ال األ أو   تزوجت باخلامسة  أنه إذا     يف ال إشكال ه  مث إن 

ـ   ن هو من  كتمي ث ال ين من الرجوع ح   كتتم ال ألا   ،الظاهر العدم  ،الرجوع بالبذل   مـا ى  الرجوع عل

  . تقدم

زوجاتـه  ى  حدإماتت   أو   باخلامسة مث ماتت   أو   ختلو تزوج باأل   أنه   كمن ذل   ستثىني أن   نكمينعم  

عدة  أن اً وانتهت الرجعة واحلاليطالقاً رجع أو ائسةيال أو  املدخولةريغكطلقها طالقاً بائناً  أو خر مثالًاأل

  صح هلا يا فإ ةياملختلعة باق
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ن يكما مل يالبذل ف يف صح هلا الرجوعيمنا إن كل، شاءن إأيضاً جع هو ريلعدم احملذور فنئذ يالرجوع ح

التالزم  يف دلة لظهور األ، فالكرتفع بعد ذليان كن إ ،يان املانع الفعل  كما  يأما ف ،  عن رجوعه  يمانع فعل 

  . ن رجوع من الزوجةكمي ن رجوع من الزوج الكمي ث الي رجوعهما فحنيب

ز له الرجـوع    جيمل   وإن   نئذيهل هلا الرجوع بالبذل ح    و( :أراد هذه الصورة فقط بقوله    لعل اجلواهر   و

 بعـض    إليه ما مال ك ، بائناً خت مثالً ق األ يولو بتطل  أيضاًن منها   كتمي أنه   ون املانع من قبله مع    كباعتبار  

هـا للفـرض    ل جواز رجوع  يها دل يوز الرجوع لعدم تناول النصوص املزبورة املنحصرة ف       جي ال أو   ،الناس

 رشـاد شرح اإل  يف رنا ما كئاً مما ذ  يش نايفي ال و ،قوىاأللعله   و ، والثالث الثاينبل و ،   منها األولخصوصاً  

 ،اجلملة منـه   يف   كرادة ذل إون البذل جائزاً من جهتها املعلوم       ى ك االتفاق عل  أو   اخلالف يه من نف  ريغو

  ).  املقامريغ يف الم هلمكناء أث يف ركمنا ذإ و،اق املسألةيس يف رهم لهكخصوصاً بعد عدم ذ

ق لـه   حيث  ي ح ،ختالبذل بعد انقطاع عصمة الرجل عن األ       يف   تعرض لصورة رجوع املرأة   ي مل   فإنه

  .املختلعة إىل الرجوع

يف  وىلاألث ترجع املختلعـة     يح و ،اخلامسة أو   ختلو خالع األ   من انقطاع العصمة ما    أنه   ىفخي مث ال 

  . ةيجمال لرجوع املختلعة الثانبق يا مل  إليهرجع الرجل ويالبذل

ـ وجب رجع يالبذل   إىل   ون رجوعها يكما  ي ف ، الطالق بلفظ اخللع أم ال     أقري أن   نيفرق ب  اله  مث إن  ة ي

 أنه  قد تقدم  و ،ألمرا يف    مدخل نيفظون للّ يك أن   عة اخللع من دون   يهذا طب  أن    يف دلة لظهور األ  ،الطالق

  . ون طالق أصالًيك بطل اخللع اليث يح

  املقام يف ى الفتو وظاهر النصن إ( :قول اجلواهر يف لم وجه النظرعيمنه و
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ما ك،  الطالق أو   ة اخللع غي فراقها بص  نيجواز الرجوع ا ب    يف   ةيم الرجع كورا حب ريص يف   عدم الفرق 

 وإن  ،ة لو بان فساد البذل    يورا مطلقة رجع  ريرناه سابقاً من احتمال ص    كد ملا ذ  يهو مؤ  و ،رناه سابقاً كذ

غة هنا بلفـظ    يانت الص كن  إ  بأنه أيضاًن القول هنا    كماً منهم أل  إمجاعن  يكلومل   و ،)خلعت (عةيصان ب ك

ـ بل رمبـا أم ، هنرجوع م أة امرأة له بالمرالعادت ا و،رجعت بالبذل فسد اخللع من أصله  و خلعت ن ك

الطالق ى بق ويبطل اخللعينئذ ي حفإنهان اخللع بلفظ الطالق كإذا  خبالف ما ،هيع عليح ابن بزيل صحيترت

  ). حسب موردهى ه علريغ أو اًيرجع

 ألن  ،وز له الرجـوع   جي أن   بعدي البذل فال  يف   باحت للزوج الرجوع بدون رجوعها    أإذا  املرأة   مث إن 

أجـازت   فإن   ،دلةده العرف من األ   يستفيما  كمنا جعل عدم رجوعه بدون رجوعها حلق املرأة         إالشارع  

  .اً خالف الظاهريورة الطالق رجعريص  يفة الرجوع منهايواحتمال مدخل، جاز

نقصاا بسبب   أو   ادايز أو   ،انتكما  كمة  ي بقاء الق  نيرجوعها املوجب جلواز رجوعه ب     يف   فرق الو

 أو  اجلسم قوة  يف   بسبب نقص  أو   ،السمن أو    باهلزال نيالع يف   ادةيز أو   انتا بسبب نقص  كأما لو   ،  السوق

 أن  بـصرها بعـد    يف   جاء النور إذا  ما  ك ادة قوة يبسبب ز   أو ،قطعت رجلها  أو   تيعمإذا  ما  ك،  جزءاً

 أو  الزوج مثالً ى  علون  يكالنقص  يف   و ،ادة بقدر حقها  يصورة الز  يف   الرجوع أن   فالظاهر ى،انت أعم ك

وراق األ أو   الشتاء يف   اجلمدكمة  يالق ولو سقطت عن  ،  مةيالق أو   ون هلا املثل  يك لو تلفت    كذل وك ،مةيق

ل يرنا تفـص  كث ذ يح و ،م التلف كان حب كلها  يمتها مع تبد  يها لق إسقاط أو   مةوكة بسبب تبدل احل   يالنقد

  . رارهكت إىل يداع نصف املهر فال إىل رجعيث يطالق الزوج قبل الدخول ح يف املسألة
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خ يقال الـش  ،   فطلقها ،ثالثاً بألف  طلقين: قالتإذا  (: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال ):٥مسألة(

ى فخي ال ه ما يف و ،طالق بشرط  ألنه   صح عندنا ي ال: ر عنه يالتحر حمكي يف   والفاضلاه املصنف   كما ح يف

 مقابلة بذل فـال    يف   طالقنه  إ الوجه: هيالنظر ف  إىل   اًريلذا قال املصنف مش    و ،الفرض يف   شرط ال أنه   من

  . )عد شرطاًي

 قع الثالث فال  ي ث ال يح و ،ونه ثالثاً كظرف   يف   طلبت الطالق ببذل ألف    أا   خيلعل نظر الش  : أقول

ما وقع   و قعي فما قصد مل     ،بل قصد اخللع  ،  صح واحدة  ي قصد الطالق املطلق حىت   يالرجل مل    إذ   ،طالق

ى أي  عل و ،خلعاً قع طالقاً ال  يخالفاً ملن قال بأنه     ،  املسائل السابقة  يف   رجحناهالذي  هذا هو    و ،قصديمل  

  . ه جماليفللنظر ف وإالّ ،المهك مت كخ ذليقصد الش فإن ،حال

 يف   بالشرط نه نقل البطالن معلالً   أ و ،كخ خالف ذل  يالم الش ك يف   ناهيرأالذي  (:  قال كاملسال يف   نكل

 ىعل طلقين: لو قالت  جعل مورد الشرط ما   نه  إ هو و ،اللفظ واملعىن  يف   نقله املصنف  الف ما خيالم آخر   ك

  . )العوض يف ةحيالباء صرن  أل،هذا اللفظ هو احملتمل للشرط دون ما عرب به املصنف و،ألفاً ي علكلأن 

 ثالثاً  كقد طلقت : فقال هلا ،  ثالثاً بألف درهم   طلقين: قالت لزوجها إذا  (: موضع من املبسوط   يف   قال

 ال و ،قع عندنا بلفظ واحـد    ي الطالق الثالث ال   ألن   ،صحي عندنا ال  و ،صح عند املخالف  ،  بألف درهم 

 أن  صح الثالث وجـب   يمل  إذا  ف،  الثالث يف   العوضمنا بذلت   إ ألا   ،تقع واحدة ا  إ :نقول هنا  أن   بجي

  ).بطل من أصلهي

لف وانقطعت  لزمها األ  و  فطلقها صح اخللع   ،ألفاً ي عل كل أن   ىثالثاً عل  طلقين: قالت له إذا  (: مث قال 

  . )طالق بشرط ألنه صح ملا قلناهي عندنا ال و،الرجعة
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 طلقها واحدة  فإن   ،لفها األ يقها ثالثاً فعل  فطل،  ثالثاً بألف  طلقين: قالت له ن  إ( :موضع آخر  يف   قالو

م ك فاحل،ألفى ثالثاً عل طلقين: قالت له وإن  ،قد مر  و صح أصالً ي ال أنه   عندنا و ،ها باحلصة ي فعل نياثنتأو  

طلقها أقل من ثـالث وقـع        وإن   ،طلقها ثالثاً فله ألف   ن  إ :هذه يف   قال قوم  و ،قالت بألف  ما لو كه  يف

 يقتضيالبذل   و  فهذه باء البذل   ،قالت بألف إذا  : نهما بأن قال  يفصل ب ، و يمس ها ما يب عل جيمل   و الطالق

  علق الطلق الثالث بـشرط     ،ألف يعل: قالإذا   و ،ما لو باعه ثالثة أعبد بألف     ك،  املبذلى  قسط عل يأن  

  ). ئاًيستحق شيوجب الشرط فلم يوقع الثالث مل يمل إذا ف، لفاألهي 

ل طالق ثلثاً بدون    كأرادت ل ن  إ قبال الطالق الثالث   يف   فلصورة جعلها األ   يف   ن القاعدة كل: أقول

 عبـد  و ع عبـد  بيرادته  إمثل   ألنه   لف حق للرجل ثلث األ    ،ن فوقع طالق واحد   يخر األ نيده بالطالق ييتق

 ي التساو ةصور يف   لفله ثلث األ   فإن   ،عبداً واحداً ى  لو اشتر ه  حيث إن ،   الثالثة نيد ب ييعبد بدون التق  و

 حق له  وال،  أيضاًقع الواحد   يد بالثالث مل    ييأرادت التق  وإن   ،صورة االختالف  يف   سبةبالن أو   ،دي العب نيب

  . الثلثيف 

قع االثنان ي ال إذ ،أيضاًقع ي  الفإنه،  ال الثالثنياألول ني االثننيد بييأرادت التقإذا علم حال ما    يمنه  و

  .لاألون وقع الطالق يخري األني االثننيد بييأراد التقن إ نعم، أيضاً

د باالختالف يرمبا تر و،د الثلثيفرمبا تر، لفئاً من األيل طالق شكلن أ وكاكأرادت املرأة االنف مث إن 

د يالعب يف   ماك ،د له الربع  يقد تر  و ، النصف األولد للطالق   ي قد تر  مثالً،  صتهينق أو   األولادة الطالق   يبز

  . ميث ختتلف القيح

  ك إىل سند ذليصنف مل امل ألن ،كاملسالى  علشكالاإل: اجلواهريف و
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  . نقله  ماريموضع غ يف املبسوط يف بل لعله، اخلالف يف لعله و،املبسوط يف خيالش

فالظـاهر  ،  ثالثاً والًء بـألف    طلقين: ت فقال ،انت املرأة موافقة والزوج خمالفاً    ك لو فإنه،  انكف  وكي

إذا حتت املخـالف    اليت  املوافقة  الزوجة   أن   ماك ،ملزمة له مبا التزم به     يالصحة فه ى  ري ألنه   صحة اخللع 

  . ما تقدمكمه كا من جهة التزام الرجل حب إليهق الرجوعحي وال، طلقها ثالثاً صارت بائنة

ـ  مل   ،ثالثاً بألف  طلقين: قالت و الزوجة خمالفة  و لفاًاان الزوج مؤ  كس بأن   كولو انع  بعـد   إالّ   صحي

ـ ،  لزامل اإل يشملها دل ينه  إ :قاليأن    إالّ اللهم،  صحة مثل هذا الطالق   ى  ري الزوج ال  ألن   ،نيرجعت إذا ف

ظهر حال ما   يمنها  ، و لةكن املسألة مش  كل،  لفها األ ي فله عل  ،ملزمة مبا التزمت به    ي فه كفعل الزوج ذل  

  . الثالثى افرة تركان الرجل مسلماً والزوجة كإذا 

لـل رجعـة بـزعم    قصدت الثالث والًء من دون ختن إا إ( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن 

 ،أمر باطـل  ى   عل ونه بذالً كصح البذل ل  ي مل   ،مرسالً أو   ت مترتباً يان التثل كسواء  ،  ونةيدة للب يصحتها مف 

 ،أنت طـالق ثالثـاً  :  بأن قالطلقها ثالثاً مرسالً   وإن   ك،ة عدم وقوع الثالث عندنا بذل     يضرورة معلوم 

 ثالثاً عندنا   ك ملا عرفت من عدم وقوعه بذل      ،املطلقةى  ه الثاين والثالث عل   يقع ف الذي ي فضال عن املترتب    

نئـذ  ي البذل ح  كلمي فال   ،اخلالف السابق ى  قع واحدة عل   أو ي  ما باطل إبل هو يف املرسل     ،  ل حال ى ك عل

هـو  ك ود التلفظ بذليترأن  إالّ  اللهم،نونةيللب يفعل ما سألته من الطالق الثالث املقتضيمل   ألنه   ،كبذل

  . هيخروج عما حنن ف

ذا ، وكلفون له الثلث من األيك خريوقوع الواحدة باألى  بناًء عل  :املبسوطمن  ا عن موضع    مكل  يقو

  ىان موزعاً علكن جعل عوضاً  أهو بعد ألنه املترتب
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ن إ :هيف و ،لفون هلا ثلث األ   يكاملرسلة ف  يف   قوليف   و ،املترتبة يف   الفرض وقوع الواحدة قطعاً    و الثالث

عـن   كيان احمل كلذا   و ،ئاًيستحق ش ي بانتفاء بعضه فال   ينتفالذي ي موع  مقابلة ا  يف   الظاهر جعل البذل  

  .ءين من املبسوط عدم استحقاق شي آخرنيموضع

 خلعـاً   كظاهرها صحة ذل   و ،ها صح ريغ و  القواعد ففي،  تخللها رجعتان اليت ي أما لو قصدت الثالث     

وجه ى   اخللع عل  أدلة يف   طالقإ أو    منع عموم  :هيف و ،ح له فائدة فقصد   يصحشيء  ى   عل نئذ بذالً يونه ح كل

  . لألصلقد عرفت خمالفتها اليت ام اخللع كه أحيعلى ث جتريتناول الفرض حبي

ها ريما بصحة تفسكث حيح، العالمة و قول الشرائع ى  اله عل كاستش يف   كقد تبع اجلواهر املسال   : أقول

 مـا ك إىل    أشار بذل  ثيح،  ما سلف عندمها  ك مناف لعقد اخللع     كذل فإن   ،تخللها رجعتان يالثالث مبا   

مثل ى ل عليدل نه الأ و، قد عرفت الصحةكنكل، ب استدعائهايالطالق عق أو  ة اخللع يتقدم من لزوم فور   

  . القاعدةى تبعه القواعد هو مقتض وره الشرائعكفما ذ، ةيهذه الفور

ى ثالثاً عل طلقين: قالت لهإذا (: ث قاليح، نيقول مناهج املتق  يف   مما تقدم ظهر مواضع الرد والقبول     و

الوالء مـن   ى  الثالث عل  أو   أرادت الثالث املرسلة   و هايانت قابلة لوقوع الثالث عل    ك فإن   ،بألف أو   ألف

استحقاقه العوض يف  و،ون خلعاًيك أن ها من دوني وقوع واحدة من الثالث عل    ظهر فاأل ، ختلل رجعة  ريغ

وجهها صح الثالث   ى  ا عل ى  أت و انتخللها رجعت اليت ي أرادت الثالث    و  للثالث  انت قابلة ك وإن   ،تردد

ئاً مـن   ي استحقاقه ش  ففي واحدة   إيقاعى  نئذ عل ي ولو اقتصر ح   ،ون خلعاً يك أن   واستحق اجلعل من دون   

  ). لف وجهان أشبههما العدماأل

ن يافركانا  كإذا  أما  ،   والزوج مسلماً  افرةًكالزوجة   أو   ون أحدمها خمالفاً  ك يف   الم السابق كهنا ال  يأيتو

  نعم ، نيانا خمالفكإذا ذا  وك،هما مبا التزما بهإلزامفالالزم 
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 همـا مبـا   يم عل كنا حن إف،  مكاحل يف   نيانا خمتلف  أو ك  مكحدمها ح ن أل يكمل   م أو كن هلما ح  يكمل  إذا  

  . ل أحدكل العام ليالدل إىل مكرجع احلي لعدم املوضوع هلا لزامبسقوط قاعدة اإل ألن ى،نر

ح كتـن   ا حىت  إليه صح له الرجوع  ي ه طالقاً ال  ريغ أو   قت ثالثاً خلعاً  طل لو أا   القاعدةى  مقتض مث إن 

ما ين فكميمنا إالبذل  يف رجوعها أن ما سبقيث قد عرفت فيح، البذل يف صح هلا الرجوعي ه الريزوجاً غ

   .ما استثينيف إالّ البذل يف صح هلا الرجوعيصح للرجل الرجوع مل يمل إذا ف، صح له الرجوعإذا 

ما عن املبسوط   كطلق واحدة    وإن   ،لفطلق ثالثاً فله األ   فإن  ( :ائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    الشر مث إن 

ـ ف و ،ةيالطلقات بالسو ى  ط املقدار عل  يتقسى  مقابلة الثالث فاقتض   يف   جعلته ألنه   لف له ثلث األ   :ليق ه ي

وصاً والطلقـة    خص ،ط مع االنفراد  يالتقس يقتضي فال يه مقابلة الثالث مبا   يف   ه جعل اجلملة  ؤتردد منش 

  ). تص ا البذلخيمل ن إ ست متقومة والعمدة هنا الثالثةيل

ن إ هـا يف و ،ثباتمرحلة اإل  يف   تارة و ،رناهكماذ يه و مرحلة الثبوت  يف   الم تارة كال أن   ىفخي ن ال كل

 ألمـر ون ا يكمرحلة الثبوت   يف   أن   قد عرفت ى، و م قواعد الدعو  كفاحمل وإالّ   ،أخذ به  ان ظهور عريف  ك

ل واحد واحـد مـع      كقبال   يف   د البذل يرمبا تر  و ،قبال الثالث معاً   يف   د البذل يرمبا تر  إذ   ،لأحواى  عل

 جمتمعاً والثالـث    نيقبال االثن  يف   د البذل يرمبا تر  و ،أومع االختالف بصور االختالف املختلفة     ي،التساو

  . خرياأل يف  أواألول يف ون االثنانيكقد  و،منفرداً

ولـو  (: قول الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     يف   الثبوت و ثباتاإل ي عامل نيظهر وجه اخللط ب   يمما تقدم   و

ان لـه ثلـث     كقل منه   ة األ يبن  فطلق واحدة ال   ،ثالثاً بألف  طلقين: فقالت،  طلقة مثالً ى  انت معه عل  ك

   ل والقائليق و،عيلف لقاعدة التوزاأل
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 ألن ، منـه ـا  نيا تب أ و احدة الو ريانت عاملة بعدم بقاء غ    كن  إ لفله األ : املبسوط حمكي يف   خيالش

الثالثـة   مـل يل  كمعىنى على ربكغرضها احلرمة الن أ و،مقابلتها يف رادة بذهلاإى  نة عل يون قر يك كذل

  ).  السابقشكاله اإليف و،عيانت جاهلة لقاعدة التوزكن إ الثلث و،بألف

  . والرتاعى مسائل الدعوان من ك وإالّ ،انكاتباع الظهور لو يف ار ابتداًءياملعن إ :أوالًه يذ فإ

ما عرفت  ى   عل ،د باالختالف يقد تر  و ،ةيم بالسو يد التقس يم قد تر  يرادا التقس إصورة  يف  نه  إ :اًيثانو

بأا قد  ) لفون له ثلث األ   يكأن   (هيصحح توج ي  فال ،قلاأل أو   كثراأل أو   ة الثلث يون للطلقة الباق  يكمما  

ه قـول   يصح توج ي ما ال ك،  صح منها  صح ما يأجزائها ف ى  لون موزعاً ع  يكمقابلة اجلملة ف   يف   بذلت ماالً 

ـ  كرتل  ي أن   ينبغي ،الصحةى   عل نيابتناء أفعال املسلم  ى  بناًء عل ،  خ بأا مع علمها باحلال    يالش ى المها عل

 إالّ  وجـه  نه ال أما مع جهلها فأل    و ،الطلقة الثالثة  يه و هايعل يبق مال طلقتها مبا  كإهو   و حياحململ الصح 

ـ    حي ح تعلم ما حىت   ي صح ريغ و حي صح كس هنا يل إذ   ،القاعدةى  هو مقتض الذي  ع  يالتوز ى مل قوهلا عل

  . حي الصحريح دون غيالصح

  :كالهما املسي نبه عل،ني آخرنياملسألة وجهيف  مث إن

  .نونة املطلقة ايالب يه و حلصول مقصودهالف مطلقاً استحقاق األ:أحدمها

ـ  ف ، مراد هلا  ريره غ يتقدى  ما وقع عل   و ،ا أرادها  لعدم وقوع م   عدم استحقاقه أصالً   :ىخرواأل ون يك

  .قع من مرادهايمل  مقابل ما يف ونهكاً ليالبذل باق

  . املسألة يف املعارج التوقفيف و

ها ين قابلة لوقوع الثالث عل    كمل ت وإن  ( :ث قال يح،  نيقول مناهج املتق   يف   ظهر وجه النظر  يمما تقدم   و

 ال  مع الرجعة صح طالقاً    الثاينى  مرة عل  و األولى   عل نيقها مرت طل و نيمرت أو    مرة كبأن طلقت قبل ذل   

  ئاً من ياستحقاقه شيف  و،خلعاً
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نـة  ي مع القرنيطلقت أو طلقة الّإبق شرعاً يانت عاملة بأنه مل ك نما لويل ب يها التفص أظهر،  اجلعل وجوه 

 األولى  حقاقه متام اجلعل عل   نة باست يعدم القر  و علمهاك أو    جهلها بذل  نيب و لهايمكرادا بالثالث ت  إى  عل

  ). الثاينى ئاً عليعدم استحقاقه شو

ـ    (: اًأخريقول اجلواهر    يف   مما تقدم ظهر وجها النظر املتقدمان      أن   ماك هـذا  ى  ولو سألت الثالث عل

مع  و ، مع جهلها  الثاينى  ذا عل  وك ،األولى  لف عل  فطلقها واحدة فله ثلث األ     ني طلقت كلميان   وك الوجه

نعم لو طلقها   ،   والثالث منتف هنا   ،الرابعى  ء له عل  يش  وال ،نيالطلقتى  لف عل عاً لأل يزعلمها فالنصف تو  

 ال و لف مع العلم  متام األ  و ، مع اجلهل  الثاينى  عل و بل،  األولى  ه عل يثلث و هيلف عل  استحق متام األ   نيقتيتطل

  ). الرابعى ء عليش

 أو  شـراب بعضها عـن بعـض باإل     ها املتعددة تنوب    يمعان إىل   ضافةحروف اجلر باإل   أن   ىفخي مث ال 

خوند مـن عـدم    ره اآل كما اخترناه مما ذ   ى  ها عل ية ف ي تصح ااز  كذل وك ،ةرمها النحا كما ذ ك  نيالتضم

 أو  ،ألفيف   أو   ،بألف أو   ،ألفى  عل طلقين: تقول أن   صحيه  يعل و ،ةيلكال يف    االسم واحلرف  نيالفرق ب 

  . لزوم الصحةى ل عليدل ال إذ ،قبال الطالق  يفلفان مرادها األكإذا  أيضاًصح الغلط يبل ، ك ذلريغ

ـ  فأرادت االحت  ،طلقها بدون البذل ثالثاً والءً     و ةيعياً والزوجة ش  يعامان الزوج   كمث لو  : اط فقالـت  ي

 ال أو ،ستحق البذليصح خلعاً حسب الواقع فيفهل ، كذلك فطلقها   ،نهما رجعة بألف  ي ب نيقتيتطل طلقين

 صح له الرجـوع   ي لذا ال  و ،الشارع ألزمه مبا التزم به     حيث إن ،  لزاماإلال خلعاً لقانون     و صح ال طالقاً  ي

  سترجع ي أن ق لهحي  فال، لزمهلزامقانون اإل حيث إن، ائسةيانت كإذا ما يف أو ،ا بعد العدةإليه
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انـت   ك يعيلو فعل مثله الش    نفسه مبا  يف   ان الطالق باطالً  ك وإن   ،قد تزوجت بعد طالقه    يه و املرأة

 ـا   الثـاين دخل الزوج    لو  حىت و ،ما أشبه  و نيصورة عدم حضور عدل    يف   الثايناحها  كنبطل   و زوجته

  . بذل ال وخلع ال وطالق  فالالثاينبعد ي ال ،األول إىل رجعت والشبهة يجاهال اعتدت لوط

  .يعياط لتأثرها باملذهب الشيد االحتينها تركل، ينيانا عامكإذا علم حال ما يمنه و

ما من  إ،  حنوه و شهود ة وطلقها ثالثاً والًء بال    ياً والزوجة عام  يعيان الزوج ش  ك  بأن ألمرس ا كولو انع 

واقـع   ألنه   صحيفهل  ،  طلقها خلعاً ي فبذلت له ألفاً ل    ،ك ذل ريغ أو   مكعدم العلم باحل   أو   ةباب عدم املباال  

 وإن  ،الـسابقان ه االحتماالن   يف يأيت ،ملتزمة مبا التزمت به    ية فه يعام ألا   ال أو   ،عيم اجلم كوالواقع ح 

  .  للزوج نظركتفاء بذلكاال يف انك
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 فطلق ثالثاً والًء بأن     ،واحدة بألف  طلقين: لو قالت (: شرائع ممزوجاً مع اجلواهر   ال يف   قال ):٦مسألة(

انه مبا سألت   يتلف إل ون له األ  يكنئذ  يح و ،كحصوهلا بذل ى   وقعت واحدة بناًء عل    ،أنت طالق ثالثاً  : قال

نئذ ياملتجه ح  فإن   ،غراض هلا ب املزبور لغرض من األ    ي الترت ريحتصل بغ اليت   ا الواحدة رادإمع احتمال    الإ

 العامل باحلال   ني ب األول يف   فرق وال،  ما هو واضح  كونه جواباً ملا سألت     ك لعدم   ،خلعاً صحته طالقاً ال  

  ). واجلاهل

  . واقعري مقصود واملقصود غريالواقع غ ألن ، خلعريصح طالقاً غيطلق خلعاً مل  أنه إذا قد تقدم: أقول

د بالواحد من باب املصداق     يأرادت الطالق والق   فإن   ، فطلقت ثالثاً  ك فقالت مثل ذل   ينيانا عام كولو  

انه مبقصودها فال   يتإقع اخللع لعدم    يدت بالواحد مل    يق وإن   ،اًيخران تربع اآلون الطالقان    ويك ،صح خلعاً 

ن يكقع أحدها مل    يمل  إذا  ث  يد بعضها ببعض حب   يالثالث املق قصد الرجل   إذا   إالّ   ،قع اثنان  وي صح البذل ي

  . املقصود أصالً

 ل بالفرق يلو ق (: كاملسال يف   نكل،   العامل واجلاهل  نيعبارة اجلواهر عدم الفرق ب     يف    قد عرفت  كمث إن 

 فـإن   ،وز وقوع الثالث  الذي جي اجلاهل   يف   المكالى  بق وي ،ان وجهاً كور بالعامل   كم املذ كص احل يختصو

مقابلة اجلمع توجه عـدم لـزوم        أو   هاريمقابلة غ  يف   قصدها وإن   ،كذلكف وىلاألمقابلة   يف   لف األ قصد

مـا لـو    ك ،تم له يأمر مل   ى  ها عل كبل علق متل  ،  حيمقابلة الطالق الصح   يف   هاكقصد متل يمل   ألنه   ،لفاأل

  . )األوىل ريمقابلة غ يف طلقها ثالثاً والًء فقصدها

أنت طالق  : قال ألنه   ثالثة و ةيثانو وىلال أ ما عرفت   ك ألنه   ريد التقد يري أنه   ديره بق كما ذ كهو  : أقول

  . ثالثاً

   ،واحدة بألف طلقين: قالت ولو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر
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ـ    مىت أا    يف ال إشكال  عندنا و  ال خالف  فإنه،  فطالق أنت طالق فطالق  : فقال  طلقـت   كقالت ذل

 انت الطلقة بائنة لتحقق اخللع ـا  وكلف لهفاأل ،األوىلمقابلة   يف   لفاأل: قال فإن   ى،الباق يولغ وىلاألب

  ). بائنةى ة والثالثة لوقوعهما عليلغت الثانو

ـ  نئـذ ال  يح إذ   ،ان غرضها الطالق بلفظ واحـد     كة اخللع لو  يهنا ما تقدم من عدم متام      يأيتو  ونيك

  . ما اخترناهى  علطالق ال وقع خلعي  فال،اجلواب مطابقاً للسؤال

مـا   أو   مث أو   الواو أو    بالفاء ،أنت طالق طالق طالق   : طلبت واحدة فقال  إذا    ينيعلم حال العام  يمنه  و

خـران   خلعـاً واآل   األولان  ك وإالّ   ،ال طالق  و ن خلع يك مل   كان سؤاهلا خالف ذل   ك فإن   ،كأشبه ذل 

  . تربعاً

 ،واحـدة بـألف   طلقين: التق و،ان الرجل خمالفاًكة ويعيانت املرأة شكإذا ظهر حال ما  يومما تقدم   

الرجل مل  ألن ،ان مرادها الواحدة بشرط الكإذا قع الطالق ي ال وستحق البذلي  ال فإنه،  فطلق ثالثاً والءً  

  .قد تقدم عدم انقالب اخللع و،قباله يف بذلت فعل ماي

، وز له الرجوع  جي ث ال ي فطلقها ح  ،لفالرجوع باأل  وز يل جيث  يح طلقين: قالتإذا   حال ما    كذلوك

  .أسيبعد سن ال إالّ طلقهاي فلم ،كقالت ذل وأسيانت قرب سن الكإذا ما ك

ـ اليف  ، أو   عند العامل الفالين   طلقين: قالتإذا  ما  ك،  المهاك يف   داًيان ق كل ما   كبل هذا هو حال      وم ي

 قع مقصودها فالين يكود مل ي الق كخالف تل ى  طلق عل  فإن   ،ك ذل ريغ، إىل   ان الفالين كامليف  ، أو   الفالين

  . هريغ ال و خلعطالق بذل وال

ـ مقابلة الطلقـة الثان    يف   ،واحدة بألف  طلقين: ولو قالت (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن  ة ي

ة يبطلت الثان  و قصدهى  املدار عل  فإن    هي سألته وإن   ،قصد مقابلتها بعوض  يمل   ألا   ،ةيرجع وىلاألانت  ك

 يف  قـصد  ذا لو كو،  ةيانت رجع ك وإن   املطلقةى  ق عندنا عل   لعدم صحة الطال   ، عن الثالثة  ة فضالً يوالفد

  ، مقابلة الثالثة
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ة يتبطل الثان  و ،عيالتوزى  بناًء عل ،  لفله ثلث األ  و وىلاألوقعت  : خيقال الش ،  لكمقابلة ال  يف   ولو قال 

هو  و التمسته ه ما إيقاعث  يح  من إشكاله  يف و ،مطلقةى  ط لوقوعهما عل  يما خصهما من التقس    و والثالثة

  ). لكمقابل ال يف ون الفداءى كنون إ عياستحقاقه اجلم ينبغيحة فيطلقة الصحال

 يفـأ  وإالّ   ،اًياً متتال يثان و أوالًطلقها  إذا  د مبا   يقي أن    فالالزم )ةية والفد يبطلت الثان و( :أما قوله : أقول

اً مث طلقها طالقاً    ينحها ثا كن أو   بائناً مث راجعها   أو   اًي طالقاً رجع  أوالًث طلقها   يمانع من الصحة خلعاً ح    

هذا ،   والثالث الثاين أو    والثالث األول  نيقبال اثن  يف   ةيجعل الفد إذا   حال ما  و  حال الثالثة  كذل وك ،اًيخلع

  . والثالث عنده بدون رجعةالثاينصح الطالق يث ياً حيان الزوج عامكإذا ما  إىل ضافةباإل

مقام الثبوت   يف    تابع ألمرا أن   مثل هذه املسألة   يف    قد عرفت  كنإه  يففخل  إ )لكمقابلة ال يف  (: أما قوله و

 ،ازاً فهو املرجـع   كان قصد ولو ارت   ك نإمع عدم الظاهر ف    و ،المكثبات لظاهر ال  مقام اإل يف   و ،لقصدمها

  .  الرتاعنياملرجع قوانى مقام الدعوويف 

ـ  ألن  ( :خيالشى   الشرائع عل  إشكالوجه   يف المه املتقدم كمث قال اجلواهر بعد      معاوضـة  س  ياخللع ل

 ،د الثالثة بـألف   ي هذه العب  كبعت: ما لو قال  ك،  العوض يف   القبول و جياببطل باختالف اإل   ي حمضة حىت 

نه كل ن معاوضة حمضة  يكمل   وإن   دفع بأنه يقد   و ، واحداً صح قوالً ي  ال فإنه،  ناً منها يقبلت واحداً مع  : فقال

هـذا   ألن   عيستحق اجلم ي لف فال أل بثلث ا  األولفعل  ى  فقد نو ،  عيمقابلة اجلم  يف   لفون األ كملا قصد   

ـ  ال ـ  قلة األيبن أو ة التربعيبن ـ  مع بذل اجلاعل عوضاً فقبل القابلو، االستدعاء شبه اجلعالة ستحق ي

 ،ستحق ما بذلتـه   يون قد فعل ما التمسته ف     يكنئذ  ي ح فإنه،  ئاًينو ش يتم لومل   ينعم هذا   ،  ذا هنا كع ف ياجلم

  ). ل فالكمقابل ال يف أما مع جعله، مطابقاً ملا التمسه ،أوالًأنت طالق : عل جوابه بقولهوجي
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  : ه موردان من النظريفو

ـ  هذه العبك بعت:قصد القائليقد  إذ ،هإطالقى  تام علريد غيع العبيره من مسألة ب كما ذ ن  إ :األول د ي

ـ  يقد   و ،داً بعضهم ببعض  يعاً واحداً مق  يقصد ب يقد   و ،وعي ثالثة ب  ،الثالثة بألف  ،  مـشروطاً  كقصد ذل

 والثالث من   ،وع بلفظ واحد  ي ثالثة ب  األول أن   لوضوح ، والثالث فال  األولأما  ،   فقط الثاينوالباطل هو   

  . لبطالناال ار يه اخليف وباب تبعض الصفقة

الم كمورد  يف انكإذا ون طالقاً يكمنا  إاخللع   أن   ه ما عرفته سابقاً من    يف،  )دفعيقد  و( :قولهن  إ :الثاين

  . س مبقصوديما فعله ل و، واقعريصود غفاملق وإالّ ،املرأة

 بأن املتجه   كل ذل كشي الو( :خلإتم  ينعم هذا   : المه املتقدم كاً بعد   أخريقوله   يف   علم وجه النظر  يمنه  و

، بـألف  طلقـين : ما لو قالت  كنئذ  يهو ح  ذإ ،ئاً لعدم مطابقة اجلواب السؤال    ينئذ عدم استحقاقه ش   يح

زاد جزءاً   ألنه   ،خيما عن الش  ك أيضاًاملشبه به    يف   الظاهر الصحة  :نا نقول أل،  أنت طالق خبمسمائة  : فقال

قـد  الـذي  ه ببعض العوض املبذول إيقاعى  قدر عل يأن   وىل عوض فأ  ريه بغ إيقاعى  نه قادر عل  وأل،  اًأخري

بل هو مـن    ،  املعاوضات احملضة كس  ياملقام ل  أن   قد عرفت  و ،عي بذل اجلم  إنشاءضمن   يف   هؤنشاإحصل  

  . )يل الداعيقب

، عـم ان قصدها األ  كإذا  ما  يصح ف يف،  صحي قد ال  و صحي قد   )خبمسمائة(: قولهن  إ :أوالًه  يرد عل يذ  إ

 ال و ، مـثال  نيبألف: فقال الرجل ،  بألف: قالتإذا  ذا حال ما     وك ،قيلف من باب املصاد   رت األ كنه ذ أو

  . ديل القيسبى لف علان قوهلا باألكإذا ما يصح في

 مقـصوداً هلـا     كن ذل يكمل   إذ   ،طالق  ال و خلع  الظرف للخلع ال   بعد عدم  أنه   ما عرفت من  : اًيثانو

  . الطالقى القصد انتفى انتفإذا ف، وقع الطالق املقصوديمنا إوالزوج 
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 فطلق صـح الطـالق      ،ء من صداقها  يأنت بر  و طلقها: قال أبوها إذا  (: الشرائع يف   قال ):٧مسألة(

  . )بضمنه األي براء واللزمها اإليمل  واًيرجع

 ريبراء من غ  إهو   و ،الًكيان و كال   و ،شأن له  دة ال يالرش يف   بن األ براء فأل أما عدم لزومها اإل    :أقول

نـه  ب فأل ضمنه األ ي أما ال  و ،يكد عل يلزالذي  ن  يء من الد  يأنت بر : نيقول للمد يمثله مثل من    ،  أهله

للبنت  ال و لزوجه ل يضمان عل  الته فال كوالفرض عدم و  ،  رشدها و  مع بلوغ البنت   كذل إىل   بالنسبة أجنيب

ات يقاعسائر اإل  و مثل الطالق  يف   ةيث قد تقدم عدم صحة الفضول     يح و ،ةءبعد عدم حصول اخللع والربا    

  . كجازا بعد ذلإصح ي ال، أيضاًه شبه بالعقد يان فك وإن واخللع منه

  .مورده يف بائناً ال ومورده يف اًيرجع ما تقدم عدم صحة الطالق الينعم قد عرفت ف

نه من عـدم    يان مبواز كإذا  هة  يالسف أو   انونة أو   ةريالصغ إىل   ب واجلد بالنسبة  األ يف   كلصح ذ ينعم  

  . اء العقديأول يف رناهكما ذى املصلحة عل أو املفسدة

سفه  أو   جنون أو   صغر يف   هايعلويل  ان  كن  إ( : قائالً كره املسال كما ذ يظهر وجه النظر ف   ي كمن ذل و

ن يان هلا دكما لو ك، هذا يف حظ هلا  وال،ه غبطة وحظيما له فيصرف ف  الت كلميمنا  إ ألنه   ،أيضاًصح  يمل  

العفـو   ألن   ،جوزنا له العفو عن بعضه     وإن   ،البعض أو   عيبرائه من اجلم  إ  ني ب كذل يف   فرق وال،  فأسقطه

مـا  كالعفو عن البعض مشروط بوقوعه بعد الطالق         فإن   أيضاً و ، جعله عوضاً عن الطالق    ريأمر آخر غ  

  ).قعي ون بنفس الطالق فالكة هنا تءالربا و،ةاآليتشعر به 

تبع يه من أمواهلا    ريغكهلا  ون هذا التصرف مبا   كضرورة   ،ىفخي ال ه ما يه اجلواهر بأن ف   يل عل كلذا أش و

ة للمقـام   يخصوص وال ي،جباراإلويل  ال يف   األولبل أقوامها   ،  نيالقولى  املصلحة عل  أو   ه عدم املفسدة  يف

ـ    ريغ و الم املصنف كلعل   و ،جلزم بعدمه مطلقاً  اال   ،كذلى  فساده عل  و بناء صحته  ينبغيف ى ه مـرتل عل

  ها يعل وىلها من املريغ دة الية الرشريبكال



٩٠

  . هريغ ويجباراإلويل  الني فرق بريمن غ، عرفت ماى ها عليم فكدور احلاليت ي

ـ لخت يف    وافـر  البذل غبطة هلا وحـظّ     يف   ونيكقد   إذ   ،ته ممنوع يلكم ب كاحلن  إ :املعارجيف  و  ،صهاي

قع يبل  ،  اهايإسوء معاشرته    و لسوء خلق زوجها   أو،  أمرها يليؤنسها عنده و  يفقد من    و ،لتوحشها منه 

ن هـم   يوالذ:  حتت قوله سبحانه   كدخال أمثال ذل  إن  ك ومي ، بالدها ريغ يف   هاكادعاء متل  و عهايتوهم ب 

  .)١(عهدهم راعون ومانامأل

بعـض   يف    إليـه  ملاعماسبق اإل ى   عل ،نوع من اجلنون  نه   أل ،كذلكة  يعمالهة األ يالسف أن   ىفخي مث ال 

  . تابكمباحث ال

 ،املال يف منا املانع تصرفهاإ و،د الطالقيتر هي انتكما يب فصح بذل األيمنا إة فيموالهة األيأما السف و

  . كفعل ذلي أن فلهويل ب واجلد األ حيث إنو

 ، شيء لو من خي ة وانونة ال  ريا مع الصغ  هة هن ير السف كذن  إ( :قول اجلواهر  يف   علم وجه النظر  يمنه  و

  . )البذل يف مقامهويل قوم اليس عبارته مسلوبة ليل و،ماله التصرف يف يف هيه حمجر عليالسفألن 
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ة عدم اعتبار   يخلعها مطلقاً صح ملعلوم    يف   لتكوإذا  (: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال ):٨مسألة(

ـ     هو مبعىن الذي  الة  ك الو إطالقى   واقتض ،الةك الو  فتشمله عمومات  ،البذل يف   املباشرة ى االقتـصار عل

ى بناًء عل،  نقداً بنقد البلد،ال خصوصاً خلعها مبهر املثل فما دون وعموماً ر املقدار الك ذريل من غكيالتو

  . )لو من نظرخي ان الك وإن ،ع والشراءيالب يف لكيالتو حنوى  املزبور علطالقانصرافه من اإل

فرمبـا  ،  املقام يف   شأن ملهر املثل   ال ذإ،  مهر املثل  ار ال يمثاهلما هو املع   جعل اخللع أل   ظهر األ لعل: أقول

ما إ و ، العقد والطالق  نيب ما لفرق التضخم والترتل بسبب الفاصل الزمين      إ،  قلاأل أو   كثرون اخللع باأل  يك

  . قد البلد حال نكذل وك،حنوها وةيانة االجتماعكامل يف نيالرتفاع واخنفاض أحد الزوج

 اخللع مبهر   أيضاًى   اقتض ،الوجه املزبور ى  أطلق عل  و اخللع يف   لكوإذا  الزوج   يف   المكذا ال وك( :مث قاال 

ان موقوفاً   أو ك  مهر املثل بطل البذل   ى  ادة عل يلها املزبور الز   وكي بذل فإن   ، نقداً بنقد البلد   ،فوق فما املثل

 ،غة اخللع يان اخللع بص   وك ،كذلكان مورده   كن  إ اًيوقع الطالق رجع   و مل حتصل بطل   فإن   ،جازةاإلى  عل

أرادت إذا نعم ، قع اخللعيمل إذا ه ما عرفت من عدم صحة الطالق يف و ،هريغ و لألصلل  كيضمن الو ي الو

مول مش ألنه   ،ان صح اخللع  ك ف ما كيد التخلص منه    يتر ألا   قي من باب أحد املصاد    نياملرأة القدر املع  

ل الزوج بأقل   كيولو خلعها و  ،  هيرا ف كذالذي  حال الزوج    يف   المكال يأيت كذل، وك يازكها االرت طالقإل

 عن اخللع مع    قع الطالق فضالً  ي البذل مل    كولو طلق بذل  ،  جازةمل حتصل اإل  ن  إ من مهر املثل بطل اخللع    

لو طلق الزوج بعوض بذله      خبالف ما  ون طالق أجنيب  يك ف ،هي مأذون ف  ريفعل غ  ألنه   جازةفرض عدم اإل  

  ). ما هو واضحكصح طالقاً  ويبطل اخللعي فإنه، ل مثالًكي وري فبان غلكيالو
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 ،البـذل  يف   هاريل غ كتو أن   وز هلا جي(: ث قال يح،  نيقول مناهج املتق   يف   ظهر مواضع النظر  ي كبذلو

، أقل منه نقداً بنقد البلد أو بذل مهر املثل يقتضيالبذل  يف لكي التوإطالق و،اخللع يف  هريل غ كوي أن   وله

 بطـل   كد من ذل  يلها أز كيفلو بذل و  ،  اخللع مبهر املثل فما زاد     يقتضياخللع   يف   لهكي تو  أن إطالق  امك

له بأقل من مهر    كيولو خالعها و  ،  لكيضمن الو ي ة وال غيبالصى  أتان قد   كن  إ اًيوقع الطالق رجع   و البذل

  . )ذنقع لفقد اإلي البذل مل كولو طلق بذل، املثل بطل اخللع
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 ،الطالق مشروط بالرجعة   ألن   ،لحقها طالق بعد اخللع   ي املختلعة ال  أن   هر مما تقدم  قد ظ  ):٩مسألة(

ناف ياخللع جاز است   يف   البذل فرجع الرجل   يف   رجعت ن لو كل،  لحقها الطالق ي دامت مطلقة ال   ما يفه

ـ الزوج إىل   عادة املـرأة  إا أراد الرجل    إذو،  ةيفاكال يف    صرح كبذل و ،صارت زوجة  ألا   الطالق ة ومل  ي

ا  مل ،بعدها أو   العدة يف   كسواء وقع ذل  ،  سائر العقود كد برضاها   يعقد جد  إىل   البذل افتقر يف   هي   ترجع

الدوام من الزوج    أو   انت العدة للمتعة  كسواء   و ،دواماً أو   العدة سواء متعةً   يف   العقد أن   رراً من كعرفت م 

  . حي صحريه غريمن غ و،حيصح

ة للخروج عـن    ينونة املقتض ي القتضاء اخللع الب   ،ني املختلع نيتوارث ب  ال أنه   قد ظهر مما تقدم    أنه   ماك

  .ثبت التوارث وةيالبذل عادت الزوج يف العدة بعد رجوعها يف ولو حصل الرجوع، ةيالزوج

 دلـة شملهما األ ي  فال ،نيسا زوج يما ل خر أل حدمها غسل اآل  وز أل جي  وال ،توارث نونة فال يث الب يحو

ماسـبق  ى  ة عل يرجع ألا   نهمايرجع هو فالظاهر التوارث ب    يمل  وي   ه مث لو رجعت  ،  العدة يف   انتكوإن  

  .  إليهملاعاإل

مـا قـدمنا    ى  عل يأيت و ،رجع هو يمل  و هي   لو رجعت  ما  يف شكالمنا حمل اإل  إ(: احلدائق يف   لذا قال و

 ريالعدة تص  يف   برجوعها ألا   ،ورةكام املذ كح األ كحنوه من تل   و  ثبوت التوارث  األولاملوضع   يف   رهكذ

  ). هايام علكح األكة ترتب تليمن شأن العدة الرجع و،هاي الزوج الرجوع فكلمية يلعدة رجعا

صح ي مل   كحنو ذل  أو   ختاأل أو   ا لزواجه باخلامسة   إليه ن الرجل من الرجوع   كتميمل   أنه إذا    قد تقدم و

  . انتكما ى كبل تبق، اًيورة الطالق رجعريستلزم صي  فرجوعها ال،البذل يف هلا الرجوع
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 ،)عليه الـسالم  (  أيب عبد اهللا   عن يرويمسعت محران   :  قال ،)١(رواه ابن رئاب   البحث مبا  خنتم هذا و

ـ ر وي عرفان الرجل ين  ي مجاع بشاهد  ريطهر من غ  ى  عل إالّ   مباراة ال و يريخت ون خلع وال  يك ال: قال ان ي

فقال له حممد بن    : قال ،اهريوم خ ي مجاع   ريطهر من غ  ى  عل أا   ى املرأة عل  إقرار و ،يريضران التخ  وحي املرأة

بعد  تأيت أن    للرجل حذراً  كها بذل يشهد الشاهدان عل  ي: قال ،هناي املرأة ه  إقرار اهللا ما    كأصلح: مسلم

 اختارت نفسها قبـل  إذا  ه الطالق   يقع عل يمنا  إ و ،ها مبا مسعا  يشهدان عل ي ف ،طامث يه و هاريخ أنه   يفتدع

 زوجهـا مبـا     نيب و نهايما ب ينفسها بالرضا ف  ى  شهدت عل أا  إذلزمها  ي فإنهاملباراة   و أما اخللع  و ،تقومأن  

قـة  يانت تطل  وك ،هماي جائزاً عل  كان ذل كا به   يرض و شيءى  افترقا عل إذا  ف،   الس كذل يف   هيفترقان عل ي

 من يريوالطالق والتخ: قال، العدة يف نهماياث بريال م و ،سميمل   أو   طالقاً ي مس ،هايرجعة له عل   بائنة ال 

   .)٢(املباراة من قبل املرأة وخللعا وقبل الرجل
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  فصل

  مسائل النزاع يف

  : أمور يهو

  

اجلنس  يف   اختلفا و ،حنوها و املائةكالقدر   يف   اتفقاإذا  (: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال ):١مسألة(

 يف  بـل ،  راجلواه و ما عن املبسوط  ك ،نهايمي فالقول قول املرأة ب    ،الغنم مثالً  و بلواإل،  ناريالدرهم والد ك

ـ  يمي فتحلف   ،ةءصل الربا ها واملوافق قوهلا أل   يعلى  املدعهي  كثر ألا   األ إىل    نسبته كاملسال ـ ى  ناً عل  ينف

  .)دعواه

حاجـة   ه ال يما تدع ن  إ :هيف و ،)هيتدع ثبات ما إ و هيدعيما   ي نف نيناً جامعة ب  يميحتلف  (: كاملساليف  و

ـ يك ه الرجل ال  يدعيما   ي بأن نف  كاملسالى  له ع إشكالى  رد عل ين  كل،  هاإقراره لثبوته ب  ي عل نيميلل يف  يف

ـ  يكمل  إذا  : قال الرجل إذا   خصوصاً   ،ثالث شيء   كون هنا يك أن   نكمن املم  إذ   ،هيتدع ثبات ما إ ويل ن ق

 وإن  ،ان عوض اخللع  ك أنه   ثبتي ه ال يتدع ان ما كها بأنه    فإن إقرار  ،ان عوض اخللع  كذا  اعلم م ال أ  ينإف

ه للفلـس   يان الرجل حمجوراً عل   كإذا  ما  ك،  ان متعلق حق ثالث   كرمبا   و ،قرارها حسب اإل  يعل أنه   ثبتأ

  . ك ذلريغ إىل ،ورثه الوارث فهو حق للوارث ومات أو ، الغرماءنيقسم بيها يحقه عل حيث إن

ـ نواإلى  من الدعو  ال يمن التداع  ألنه   ،القاعدة هو التحالف  ى  فمقتض،  حالى أي   علو لـذا   و ،ارك

  والقاعدة،هيدعي ر ماكنيخر واآل، هيعلى مدع ومنهما مدع الًكبأن ( :زبورالقول املى  علكل املسالكأش

   ىل إ،)جارة التحالفع واإليالبكنظائره يف 
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أن  إالّ   ثبت مهر املثل   وي االنفساخ أو   انه من الفسخ  يدعي سقط ما  وي تحالفانيما  إل  يق فلو (:أن قال 

رجـع  يمنـا   إ و ،صـحته ى   اخللع التفاقهما عل   تجه هنا بطالن  يال   و ،ان حسناً كه الزوج   يدعيد عما   يزي

 ينيثبت مع حتالفهما مهر املثل مطلقاً لـسقوط الـدعو         ي أن   تمل وحي ،ثبت من العوض  ي ما إىل   اختالفهما

  . )ضمن دعواه يف دخلي ال ه الزوج حىتيدعي راً مبايان الواجب منه مغاكإذا  خصوصاً ،بالتحالف

 : قال ،اه عن العامة  كح أنه   عن املبسوط  و ،بالتحالف عن اجلامع قوالً  كى  ح أن   شف اللثام بعد  كعن  و

  .حتالفا ثبت مهر املثلإذا ف ،هو أوىلو

 فإن  ،حسنه االشارح من التحالف    واستجود ما : املعارج قال  يف   ما ك ي احملقق التستر  كذلى  تبعه عل و

، هريغ وعينظائره من الب و،ضابطته يف دخلير ف ه من وجه آخ   يعلى  مدع و مدع من وجه  ل واحد منهما    ك

 بـاحللف ى سقط العوض املدع   وي ،خرل منهما لآل  كهذا االحتمال   ى  حلف عل ي ف ،جهة جامعة هلما   ال ذإ

ـ  يمل  إذا  ما  يف أو   ما مطلقاً إ،  جهل و لكار مبا استش  ي املع فإنه،  ثبت مهر املثل  وي الـزوج  ى  دعـو ى  زد عل

  . ) خصمهاهيدعي ال ؤخذ منها ماي نئذ مقر بعدم استحقاق الزائد فالي حفإنه، مةيبالق

حتالفـا  إذا  ف،  ءينة بش ياملرأة مد ن  أ و ،عترفان باخللع يالمها  ك ذإ،  وجه لثبوت مهر املثل    ن ال كل: أقول

احلـال   و ون املرجع مهر املثل   يكف   وكي ،نيألمرا يللرجل نصف  أن   جراء قاعدة العدل من   إان الالزم   ك

  . رانه مثالًكنيما أ

 ،نـها يميقدم قوهلا ب  ي :ليجنسه ق  يف   اختلفا و قدرهى  قا عل اتفن  إ( :ث قال ي ح نيمناهج املتق  يف أما ما 

  . )قربهو األ و،غة الطالقيبصى أتن إ اًيقع رجع ويبطل اخللع من رأس ويتحالفانيالمها ك :ليقو

أما ،  اًيانقالبه رجع ى  ل عل يدل بطل اخللع ال  ن  إ أنه   قد عرفت سابقاً   و ،وجه لبطالن اخللع   النه  إ :هيفف

  وجه التحالف ى فخياد يك بأنه ال(لتحالف رد اجلواهر للقول با
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 منهم هنـا    كذلأن   إالّ   نظائره يف   كروا ذل كذ أن   مها خصوصاً بعد  ريغ و مثل املصنف والفاضل  ى  عل

نئذ يح و قسم من الفداء   بل هو ،  ون اخللع عندهم من املعاوضة الصرفة     كرناه سابقاً من عدم     كد ملا ذ  يمؤ

 مرة من عدم بطالن اخللـع  ريما عرفته غ بعد  عاوضة خصوصاًباملى روه من عدم تعلق الدعو    كتجه ما ذ  ي

 اً بـه  يمدع إالّ   س الزوج ي فل ،ام املعاوضة كتلحقه أح   ال ونه أمراً مستقالً  كل إالّ   س هو يل و ،بفساد العوض 

ـ قة ل ياحلقيف   و ، ما ادعاه  ريها له بغ  إقرار كذل نايفي ال و ،هيدعيرة ملا   كمن الّإأة  مرالست ا يلو  هـي   ستي

  ). ئاًيالزوج ش ىة عليمدع

ونه نوعاً من   ك يف   كش الأنه   إالّ   جارةع واإل يالبك من املعاوضات املعروفة     كن ذل يكمل   وإن   نهإ :هيفف

  . كذل يف ات الظاهرةيقد تقدمت الروا و،ما أشبه من العبارات ويت نفسي اشتر:لذا تقول و،املعاوضة

 يف  اختلفا أو   اجلنس و القدر يف   اختلفا مىت(: ث قال يح،  عن السرائر  يكح مايظهر وجه النظر ف   يمنه  و

ـ ، نةيالرجل البى النقد فعل ورادة بلفظ القدر من اجلنس   اإليف   فااختل أو    اللفظ إطالق أو    القدر ينيتع إذا ف

  .)١()هايعلى الغارمة املدع ألا ،نهايميان القول قول املرأة مع كعدمها 

  . )٢(ك قول ذلريقال نظنه إ عن اخلالفو

خـسرت  ى وخـر أاملال لزوجـة       عطاءإستلزم  ي فقد خسرت الرجل الزوجة مما       ،مانالمها غار ك ذإ

ـ آت  الـاليت ك أزواجكنا أحللنا ل إ: احكالن يف   لذا ورد  و ،الزوجة الرجل واملال    ،)٣(جـورهن أت ي

  املتعة  يف ورد أنه ماك ،)٤(مثنى ها بأغليشتريو
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 هيات داللة عل  يمجلة من الروا   يف   كذل وك ،)١(جورهنأفما استمتعتم به منهن فآتوهن      : تعاىلقوله  

  . مثل اخللع غارم يف نيال الطرفكاح واخللع نوع معاملة فكالن فإن ،اجلملةيف 

ـ مـا ذ  (: كالم املسال كاحلدائق بعد نقله     يف   قال،  الباب من التحالف   أن   رناه من كذالذي  لذا  و  رهك

 أنـه    يف المكالى  بقيمنا  إ و :كعد ذل نعم قوله ب  ،  ديالتحالف ج  إىل   م املسألة كمن رجوع ح  ) قدس سره (

 ألنـه   الظاهر هو بطالن اخللع باملرة خبلو اخللع من العـوض          فإن   انهيدعيل ما   كسقوط   و بعد التحالف 

 ال و غة اخللع يص يف   ورك مذ ريمهر املثل غ   و قد تساقطا معاً بالتحالف    و ،نيوركن املذ يأحد هذ  يف   منحصر

س يل ألنه   ،له  معىن  بعد التحالف ال    إليه ره الرجوع يتقد و ،ثبت هنا يوجه   ية فبأ يلكال مراد بال   و مقصود

 عقـد اخللـع    يف   رهكب ذ جيمنا هو عوض    إ و اح عنه كره مع خلو عقد الن    يب تقد الذي جي ل املهر   يمن قب 

  . المهكآخر  ىلإ) نيوركن املذيأحد هذ يف هو هنا منحصر و،انهكناً من أركون رويك

علم الوارثـان هلمـا بـأن    إذا  مثل ما  فإنه،  قاعدة العدل  إىل   ملا عرفت من لزوم الرجوع    ،   ظاهر ريغ

 ،جن الزوجـان  إذا   كذل وك ،لقاعدةلنهما  يما تنتصفان ب  فإتهما  يعلما أ يمل   و بقرةً أو   ةًان شا كالعوض  

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،نيألمران هلما علما بأحد ايوالول

ـ احللف ن إ :هيف، حلف ال إذ  ،املثال يف   كذلكس  يل و سقط احلق ياحتمال الفرق بأن احللف     و سقط ي

  . انيار ال الدعوكنواإلى ه الدعوإسقاطمورد  إذ ، التحالفريغ يف احلق

  القدر  يف اختلفا واجلنسى س بأن اتفقا علكأما لو انع(: اجلواهر قال مث إن
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رنا احتمـال   كذ وإن   ،املعاوضات يف   ماك لألصل ،قلاألى  دعو يف   القول قول املرأة   أن    يف بير فال

ـ     يرجيمثله   و ،ه العقد يوقع عل  ص ما يتشخ يف   ان الرتاع كإذا   كها هنا يالتحالف ف   أنـه   ىهنا بنـاًء عل

  ). املعاوضةك

مـا   أل كون ذل يكما قد   كقل   والزوج األ  كثرادعت املرأة األ  إذا  أما  ،  قلاملرأة األ  يما تدع يمراده ف و

 الـشاة   كتريم الظامل   كما احلا ي ف سه مثالً د دفع خطر الظامل عن نف     يريمنهما   الًكن  أل أو،  قااله ان ما يري

 نيالـشات ن  إ :فاملرأة تقول ،  غرم صاحبهما مثالً   و  شاتان أخذمها  نسانان إل كإذا  أما  ،  الواحدة لصاحبها 

ون احلق مع   يكاألصل أن   ى  فمقتض،   للفرار من الغرامة   ،شاة واحدة  إالّ   ست يل يل: قولي والرجل   ،للرجل

ون تـدافع   يكا للمرأة   أ و ةي الشاة الثان  كلمي ال أنه   يدعيث  يالزوج ح ن  أ إالّ   ،صالة عدم الزائد  الرجل أل 

ل مال حمتمل ك يف ما هوك ،نهما لقاعدة العدليقسمها بيحدمها م بأا ألكعلم احلايث يح و،ني القولنيب

  . ني نفرنيب

 أنه  فالظاهر،  ستة أبعرة : قال الرجل  و ،هايعشرة ش :  فقالت املرأة مثالً   ،اجلنس والقدر  يف   مث لو اختلفا  

ـ وجود أحدمها منهما أو ،احللف ونةيبعد عدم الب ولو ،  أحدمها فاحلق لهنيبنأحد اجلا يف انكإذا أما   

ـ نةيخر احللف قدمت الباآليف  ونةيجانب الب يف انك هـا  ي فاألصلون  ويك،مةيافؤ تالحظ القكمع الت  

 ريل بع  وك ل شاة عشرة  ك  مثالً ،نينهما نصف ي مقسماً ب  نيون الع كمة الثابتة ت  يذه الق  و ،قلاأل يمع مدع 

 ري من الـشاة والـبع     نيبقدر التسع  و نيؤخذ بالتسع ي ف ني املائة والتسع  نيمة الرتاع ب  ي الق ففي،  مخسة عشر 

بعرة أثالثه   و ني خبمس هاياملرأة للرجل مخسة ش   ى  فتعط،  لد لقاعدة الع  الثاين و ،لألصل األول،  نهمايقسم ب ي

 له يتعط أو   ،ريبع يثلث و نيريللرجل بع  يتعط أو   ،ريأة من الرجل مخسة دنان    تسترد املر  و ،نيأربع و خبمسة

   .نيمة تسعيقى وجب حصول الرجل علي مما ك ذلريغ إىل ،نصف شاة إالّ اةيمخسة ش وثالثة أبعرة
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 ،بطـل ي: ليق،  رادةاإل يف    واختلفا ،دون اجلنس  ر القدر كذى  اتفقا عل  لو: الشرائع يف   قال ):٢مسألة(

  . هو أشبه ونةيالرجل البى عل: ليقو

ما أرادا جنساً   أى  عل و ،ر اجلنس لفظاً  كعدم ذ ى  عل و ر القدر كذى  ما اتفقا عل  أاملراد  (: كاملساليف  و

:  بأن قالـت لـه  ،أراداه حالة العقدالذي  اجلنس  كذل يف   ن اختلفا ن اآل كل و ،هيرادما عل إناً اتفقت   يمع

: مجاعـة  وفقال املـصنف  ،  بل مائة درهم  : قالت و ،ناريا مائة د  أردنا  : مث قال ،   فطلقها ا  ،مبائة طلقين

ـ افكرادة   واإل ،نيرادة جنس مع  إى  ث اتفقا عل  ي ح ،نفسه يف   حيالعقد صح  ألن   ،أيضاًالقول قوهلا     يف  ةي

ا  إليه جعري ف نياجلنس املع  يف   االختالف إىل   رادةاإل يف   جع االختالف رينئذ ف يح و تلفظ ا يمل   وإن   ،صحته

 األول يف   رك مبا ذ  األولل  كش وي ،من قبلها  الإها  يطلع عل ي ال و راداإ يف   ن االختالف أل و ،السابقكه  يف

 ما ينيتع إىل رجعياالختالف   بأن الثاينو،   قوهلا بل التحالف   ميتقد يقتضي اجلنس ال  يف   االختالف أن   من

رادة إ و ،رادا وحدها إ يفيك ال و ،رادما معاً إاملعترب   فإن   ،رادا وحدها إ  ىلإال  ،  رادةه من اإل  ياتفقا عل 

خر ه اآل يدعير ملا   كال منهما من  ك ألن   ،أيضاًل بالتحالف هنا    يق فلو،  من قبله  الإها  يطلع عل ي ل منهما ال  ك

والفرق ،  السابق يف    قوهلا ميتقدى  بطل اخللع هنا مع موافقته عل     ي: )١(املبسوط يف   خيقال الش و. ان وجهاً ك

  . )٢() واضحريغ

  . م قاعدة العدلكيالفرق السابق من حت يف ماك أيضاًدة هنا القاعى مقتض: أقول

بطل هو  ي:  فقال عند قول الشرائع    ،هذه املسألة   صوريت نياجلواهر ب  يف   كيكعلم وجه التف  يمما تقدم   و

 ضـرورة   ،خر ما أراده اآل   ري منهما أراد غ   الًك أن   رادةاإل يف   ون املراد باالختالف  ى ك بناًء عل ( :كذلك

  تحقق يرادته فإ عن خباراإل  يفل منهماكمساع 
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قول يرادة وقت العقد بأن     ه من اإل  يما اتفقا عل  يان املراد االختالف ف   كنعم لو ،  نينئذ اختالف املراد  يح

 ضـرورة  ،نـة يالرجل البى عل أن ل منيق نئذ مايتجه ح ي ،ذاكأردنا  : قوليخر  واآل،  ذاكأردنا  : أحدمها

  ). هو أشبه: لعله لذا قال املصنف و،رادة بعد فرض العلم باإلركة للذيمدخل ال إذ ،املسألة السابقةكونه ك

رادة إان هلما   كإذا   أما   ،بطل اخللع يفشيء  ى  تفقا عل يرادة عند اخللع مل     إل منها   كان ل ك لو ألنه   كوذل

  . ما عرفتى ف عليالقاعدة التنصى فمقتض،  املرادكذل يف ننهما اختلفا اآلكل، واحدة عند اخللع

 ر القدر دون اجلـنس    كذى  لو اتفقا عل  (: ث قال يح،  نيره مناهج املتق  كما ذ يلنظر ف علم وجه ا  يمنه  و

 ،نـار يأردنا باملائة مائـة د    : ما أراداه فقال  ياختلفا ف  و هيرادما عل إناً اتفقت   يما أرادا جنساً مع   أى  علو

تلفظ ن  إ اًيعوقوع الطالق رج   و بطالن اخللع  و  أقرا التحالف  ،ه وجوه يفف،  بل أردنا مائة درهم   : قالتو

  ). غتهيبص

وجهـه   و ، االتفاق كذلى  عل يكبل ح ،  فالظاهر البطالن ،  اًإطالق اجلنس   ينيعدم تع ى  مث لو اتفقا عل   

تظافر الـنص    إىل   ضافةباإل ،)١(عنه )صلى اهللا عليه وآله   ( النيب يموجب للغرر املرفوع بنه    ألنه   ،واضح

، ما عرفت سـابقاً   ى   الظرف عل  كذل يف   وقعه   ألن ،بطل اخللع يبطل البدل   يث  يح و ،نياملعى  على  والفتو

  . واقعريما هو قابل للصحة غ و، قابل للصحةريقصد غ فما

أردنا جنـساً   : فقال أحدمها ،  ر اجلنس كعدم ذ ى  رادة مع اتفاقهما عل   أصل اإل  يف   ان اختالفهما كمث لو 

 ،الصحة والفـساد  ى  دعو  إىل رجع الرتاع ي كاملسالفي  ف،  طلقناأبل   ئاًيمل نرد ش   ناإ: خرقال اآل  و ،ناًيمع

  . نهيميالصحة ب ي مدعميمن املعلوم تقدو
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رنا كذ: فقال أحدمها عيالب يف تنازعاإذا مثل ما  ،  ل أشباهه ك يف   كذلك أنه   ماك،  رهكما ذ كهو  : أقول

 هاي مما هو قابـل للـش  ،طلقنا العشرة مبائةأمنا إ وهايرنا الشكذ بل ما : خرقال اآل  و ، مبائة هايعشرة من الش  

 إىل ث طرفه حباجـة يه احللف حيمنا علإ، وي الثانواألصلالصحة معه  يمدع فإن   ،بعرة مثالً قار واأل بواأل

  . ع املعامالتيمج يف فساد وصحةى ل دعوك يف  احلالكذل وك،نة املفقودةيالب

ـ ذ يف   ر القدر واختلفـا   كذى  لو اتفقا عل  (: ث قال يح،  ره القواعد كذ مايعلم وجه النظر ف   يمنه  و ر ك

قدم  الإ و ،حبث قصد الدراهم فال   يف   صدقته فإن   ،بل ألف مطلقاً  : ألف درهم فقالت  ى  ن ادع  بأ ،اجلنس

  .بطل اخللع وقوهلا

  .أيضاً قول املرأة هنا مي تقدإطالقر يعن التحرو

ذمتها  يف   بهى  ون العوض املزبور املدع   كار  كنإ إىل   الفساد ترجع ى  دعو ألن   كلعل ذل (: اجلواهريف  و

عارضه ي الالذي  ه  قراره إل يقد ثبت عل   و ،لزوجلنونة هو   يفحق الب  الإو،  هي قوهلا ف  ان القول كلذا   و ،للزوج

الـيت  عقـود املعاوضـة      يف   الصحة والفساد ى  هذا خبالف دعو   و ،هايالقول قوله ف   ألن   ،دعواها الفساد 

  ). املعوض أو ها ترتب املطالبة بالعوضيالفساد فى دعوى مقتض

الذي لذا   و ،رناهكذ الذي   ي الثانو األصلقاوم  ي  اجلواهر ال  رهكذالذي   بأن االحتمال    رين أنت خب  كل

ـ    يعدمه فالقول قول مـدع     و ينيالتع يف   اختلفاإذا  (: املعارج يف   رناه قال كذ الـضابطة  ى  الـصحة عل

  ).املشهورة

  . موجهرير غيالتحر يف ما اختارهى  عل،ادعت الفساد وإن  قول املرأة مطلقاًميتقدو

 ،ناًيأردنا جنساً مع  : فقال أحدمها ،  رادةأصل اإل  يف   ولو اختلفا (:  قال ثيح،  نيمناهج املتق  يف   كذلوك

  ).اً للصحةيونه مدعكنه ليمي باألول قدم قول ،طلقناأبل  ناًينا مل نرد معإ: خرقال اآلو

ـ ة زمان يدت البذل به من خصوص    يقالذي  د  يعمل الرجل بالق  يمل  : قالت املرأة  لو أنه   علميمنه  و  أو  ةي

  . سائر العقود يف كذلكما هو ك ،نيميان القول قول الرجل مع الك ،حنوهاأو  ةيشرط أو ةيانكم
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بـل  : فقالتك،  ألف يف ذمت  ى   عل كخالعت: قال لو(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):٣مسألة(

سقط العوض عنـها مـع      ينئذ  يح، و نيخ واملتأخر يما عن الش  كها  ي عل نيميال و هينة عل يفالب،  دييف ذمة ز  

ون بائنة عنـه العترافـه      كن ت كل، و ون البذل يف ذمتها   كاعتراف الزوج ب   و لألصلد  يلزم ز ي ال و ،نهايمي

 من  ،هيالعوض عل  و  فالن كبل خالع : قالت يف جواب دعواه    ذا لو ، وك ح شرعاً يالوجه الصح ى  خبلعها عل 

ـ  رنـاه ال  كذ املسألة ما   مبىن ألن   ،فساده أو   صحة اخللع  يقتضيوجه  ى  رها عل ك ذ ني فرق ب  ريغ  يدعم

: قالـت يف جـواب دعـواه       لو أما،  الفساد يمدعى  الصحة عل  يه مدع يقدم ف الذي ي الصحة والفساد   

 ،دعواهاى  نة عل ين ب كمل ت  ها ما إقرارلف ب  لزمها األ  ،فالن لزمه عين ، أو   فالن ضمنه عين  و ذاك ب كخالعت

  ). فالن شيء مبجرد دعواهاى ثبت علي ال، حمضةى دعوألا 

علل ، ونةياملرأة البى عل والقول قول الرجل حبلفه : ث قال يح،  خ واجلماعة يالشخالف ابن الرباج     و هذا

إذا مـا   كفهو  ،  الطالق يف قبال املال    حيث إن الزوجة  ى  ون عل يك أن    يف عوض اخللع   األصل بأن   كذل

أن  إالّ هيون الثمن عليكإذ األصل أن  ،األصلالمه خالف  ك فإن   ،جنيباملال يف ذمة األ    أن   ياملشترى  ادع

 األصـل هـذا   و،جـنيب األى الثمن عل أن أثبت أو عط الثمنأما  إ: قول البائع يف ،جنيباألى  عل أنه   ثبتي

 جـارة اإلك يف سـائر املعـامالت       كذل، وك من الثمن  ية ذمة املشتر  ءصل برا  أل دع جماالً ي ال يالعقالئ

  . اتي الصغرك واخللع من تل،هاريغو

ل ينئذ من قب  يون اختالفهما ح   يك جنيبلب من األ  انت الزوجة تط  كن  إ أنه   القاعدةى  ن مقتض كل و هذا

أمـا  ، مث قاعدة العدل، هنا التحالف وخره اآلينفيثبت ما يل واحد كون  يكث  يح،  االختالف يف اجلنس  

دخال مسألة علـم الـزوج      إان  كلذا   و ،قة من أقسام الرتاع   يفبطر،  أم ال  نيبجهل تطلب األ   أا   ثباتإ

   ،عدم علمه وبطلبها



١٠٤

عامل  يف   ثباتدخال عامل اإل  إمن  ،  تبعه املناهج ك و ما فعله املسال  كه  إقرارعدم   و جنيباأل إقرارمسألة  و

ه بـدل   يبأن عل : قال جنيبان اإل كن  إ توب مقام الث  ففي جنيبن الزوجة تطلب من اإل    كمل ت  وإن   ،الثبوت

عـامل  يف  و،عـوض  ال ألنـه    بطل اخللع  كذل األجنيبن قال   يكمل   وإن   ،هيعل صح اخللع والبدل     ،اخللع

 حيث إن ها  يون البدل عل   ويك ، الصحة األصلون  يكفساده   و  صحة اخللع  ني ب ألمردور ا يث  يثبات ح اإل

  . سهاكي يف دخل املعوضاليت املرأة ى ان عل كجنيبصله من األحيث مل يح و،للزوج البدل

جعله نفس الصورة مع عدم  و،جعله بدل اخللع وجنيباألى حقها عل  لعامل الثبوت صورةن إ :واحلاصل

نفس  و ،جنيببدون قبول األ   جنيباألى  جعله بدل اخللع عل    و جنيباألى  عدم حقها عل     صورة و ،بدل اخللع 

 ثباتعامل اإل  إىل   عامل الثبوت نأيت   يف   ربعالصور األ  يف    واضح ألمرا حيث إن ، و جنيبالصورة مع قبول األ   

  .نهيله موازو

  .جنيباألى البدل عل وحياخللع صح :وىلاأل ففي

  لقاعـدة ،نيألمـر فللرجل نصفا ا األجنيبى عل وهايون البدل علك  ني ب ألمردور ا يث  ي ح :ةينالثايف  و

  .لدالع 

، الصحة   صالةحاً أل يان صح ك وإالّ   ،عدم قبوله فاخللع باطل    و األجنيبى  ثبت جعله عل  ن  إ :الثالثةيف  و

  .هايوالبدل عل 

  .هايالبدل علح ويفاخللع صح وإالّ ،األجنيبى ن ثبت فالبدل علإ: الرابعةيف و

  . اجلملة يف رناهكالقاعدة ما ذى مقتضأن  إالّ ،أكثرح يتنق إىل انت حباجةك وإن املسألةو

ـ ح، نيمناهج املتقكن عنونوا هذه املسألة يالذ  من الفقهاء  الم مجاعةك يف ظهر وجوه النظريمنه  و ث ي

  : قال

 ذمـة  يف ونـه كادعت  وذمتهايف  ون الفداءى كوقوع اخللع منهما بألف واختلفا فادع     ى  لو اتفقا عل  

د يذمة ز  يف   خالعها بألف ثبت   أنه   ديتر أو   ،ألفاً فخالعها ا  د  يزذمة   يف   هلا أن   كد بذل يتر أن   ماإف،  ديز  

   .ابتداًء



١٠٥

ان القـول   ك كد بذل يواعترف ز ،  ديذمة ز  يف   لف هلا ثبوت األ ى  وافقها الزوج عل   فإن   :األولى  علو

  لـدعواه صـحة  ،نهيمي قدم قوله ب،كد بذليقر زيمل  أو ،كذلى زوج علوافقها اليمل   وإن   ،نهايميقوهلا ب 

   .اخللع 

ان  وك  عنها صح اخللع    الةكبذلته و  ينإ: قال فإن   ،ذمته يف   ون الفداء كد ب ياعترف ز  فإن   :الثاينى  علو

 ،صح اخللع  و ذمته يف    ثبتت كذلى  نة عل يأقام ب  فإن   هير ثبوت العوض عل   كأن وإن   ،نهايب و دي ز نيالرتاع ب 

  . وجهى ذمتها عل يف ثبت وبرئت ذمته وفقدا حلفوإن 

  



١٠٦

  :  فله صور،عدمه وصحة اخللع يف لو اختلف الزوجان ):٤مسألة(

ان ك سواء   ،ان الالزم هلما اتباعه   كاً  يراجعا قاض إذا   ف ،اًيتلفان رأ خين  ين تهد يونا مقلد يك أن   :األوىل

صحته طالقـاً    و مثل صحته خلعاً  ،   احتماالت كان هنا ك مايخمالفاً ف  أو   نيأحد اتهد  يه موافقاً لرأ  يرأ

 )١( اهللاكنـهم مبـا أرا  يم بكفـاح : لقوله سبحانه، هيم برأكحيفهو  يأما القاض ،  عدم صحته  و جمرداً

ـ    ينإماً فكفاختذوه ح: )ه الصالة والسالميعل(فلقوله  ،  أما لزوم اتباعهما   و ،هريغو م يكقـد جعلتـه عل

  . ك ذلريغ إىل ،)٢(ماًكحا

 أن نيل مـن الـزوج  كأراد  و،الزوجة يخر رأالزوج واآل  يرأى  ريان أحدمها   ي قاض كان هنا كولو  

 ألنه  كذل و ،خر اتباعه اآلى  ة واملراجعة لزم عل   ياكالش يف   اً منهما تقدم  يأ أن    فالظاهر ،هيرأى  ريراجع من   ي

  .لسابقاحلق ل أن ىالنقل عل و ملا دل من العقل،خر ملراجعة اآلدع جماالًي مبراجعته ال

  .من القضاة يالرأ يف  املخالف لهنيل من الزوجكس بأن راجع كانعإذا علم حال ما يمنه و

  . لكمن املش ألنه بعد القرعةيوقت واحد مل  يف اراجعإذا أما 

 ،مذهبـه  يل مراجعة قاض  كأراد   و ي،كخر مال واآل يأحدمها حنف  أن   مثل،  نيونا ملذهب يك أن   :ةيالثان

حتتها قضاة العامة لوجـود  اليت   ةيعيالدولة الشكا يون حنن السلطة العل  كنأن   إالّ   ،شأن لنا ما   نئذ ال يحو

منا بنفوذ املقـدم    كمذهبه ح  يد مراجعة قاض  يريل   وك فلو راجعنا الزوجان املختلفان   ،  بالدها يف   العامة

  ا لعدم مإأما لو راجعونا للقضاء بدون مراجعتهما قضاما ، منا القرعةكن مقدم حيكولو مل ، منهما

                                                







١٠٧

 ،مما أرانا اهللا سبحانه ألنه  مناكما حسب ح  إم هلما   كنا حن إ ف ،دان قضاما يري ما ال أل أو   هلما يالقاض

  .همايأ يم حسب رأكاحل يف  لنايريالظاهر التخ ألن ،لزامم أحدمها من باب اإلكما حسب حإو

  . نيافرك حال الكذلوك

ـ  مع   ،العامة يخر قاض  واآل ،عةيالش يراجع أحدمها قاض  إذا  ظهر حال ما    ي كمن ذل و همـا  يلكون  ك

ـ تابكالزوج املسلم املتزوج بال  يف   ماك ،افراًكخر  أحدمها مسلماً واآل   أو   ،نيافر أو ك  ينيعام  يف نعـم ، ةي

  . هيعلى علي ال وعلوي سالماإل ألن ،م املسلمكقدم حيافراً كخر ان أحدمها مسلماً واآلكإذا صورة ما 

منـهما   يكواملـال  ،يكمنهما مراجعة املال   يأراد احلنف إذا  ظهر حال ما    ي وىلاألالصورة   يف   مما تقدم و

 راجعونـا إذا  نعم   ،يالشافعكأحدمها مراجعة مذهب ثالث      أو   رادماإ حال   كذل، وك يمراجعة احلنف 

 هو مـا    لزامظاهر قانون اإل   إذ   ،انهيري م حسب مذهب ثالث ال    كق لنا احل  حي ال أنه   مها خمالفان فالظاهر  و

 يم هلما حـسب رأ    كق لنا احل  حي  راجعونا ال   مثالً ينيهود إىل ي   بالنسبة كذل وك ،ه خاصاً ال عاماً   التزما ب 

  . كمثل ذلى دل علي  الفر ملة واحدةكالون ك فإن ى،النصار

نا نـراه   أل،  عيمنا حسب مذهب التش   كراجعانا ح  فإن   ،اًيخر سن اً واآل يعيون أحدمها ش  يك أن   :الثالثة

 إىل رجـع ي أن لكأراد إذا أما ، راه حقاًي ال ألنه يعي الشريراجع غي أن   منهما يعيحق للش  ن ال كل،  حقاً

وقوع اخللع أم   يف   يالرأ يف   ما خمتلفان أفرض   و السين و يعيالش ياملفروض وجود القاض   و مذهبه يقاض

 كالرجوع عمل بعد ذل    إىل   اضطرإذا  أما  ،  السنة يقاض ياختاذ رأ  يعيصح للش ي ال أنه   كفال ش ،  ال مثالً 

ـ عـدم الزوج  ى  ريهو   و ،بأن الزوجة زوجته   السين يقاضالم  كحن  إ مثالً،  عةيوافق مذهب الش  يمبا   ة ي

  . ك ذلريغ إىل ،طلقها مثالً أو ،ديحها من جدكها زوجة نرايهو  وست زوجتهيم بأا لكح أو ،طلقها



١٠٨

ـ أن  إ :نقول،  انأفغ و لبنان ك يعيوالش ه السين يفالذي  أردنا جعل القانون ملثل البلد      إذا  نعم   اً مـن   ي

 إلـزام ن مـن    كنتم ننا ال  أل ،ان مقدماً ك أوالًمذهبه   يمذهباً خاصاً راجع قاض   ى  ري  ني املختلف نيالزوج

  . رناهكما ذكفهو  سبق السينإذا ي عيف الشيلكأما ت ،يعيالشى مراجعتهما للقاض

 بعد  كوضع القانون املشتر  أردنا   و ،لبنانكافر واملسلم   ك ال نيان البلد خمتلطاً ب   كإذا  علم حال ما    يمنه  و

أراد الرجل املسلم مراجعة     و فاركال يافرة مراجعة قاض  كمث أرادت املرأة ال   ،  مثالً األجنيبر البالد عن    يحتر

م كين من حت  كنتم ث ال يه ح يقاض إىل   جعل املقدم من تقدم منهما     إىل   اضطررناإذا  نا  إف،  نياملسلم يقاض

ـ ضرر املـسلم حب ى عل يم القاضكح وهيقاض إىل مثالً يحيتقدم املس إذا  ف،   مطلقاً سالماإل م خـالف  ك

مـا عرفتـه    ك ،املسألة يف   نهيل د ينه فعل ما هو سب    يوافق د ي ال ه مبا يم عل ك فعل املسلم بعد احل    ،سالماإل

   .يعيوالش السين إىل بالنسبة

  



١٠٩

  :ان نزاعان كي،ه والرجل حية زوجة من زوجتيالرجل خلع أ أن  يفلو اختلفا ):٥مسألة(

  .نةيالب إىل ة حتتاجي فاملدع،فعله ألنه نهيمياملقدم قول الرجل ب و،ة اخللعيمدع و الرجلنيبنزاع 

مع املرأة  اليت  صالة عدم اخللع    أ و ، قول الرجل  أيضاً واملقدم   ،ة عدم اخللع  ي مدع نيب و  الرجل نينزاع ب و

م يقيأن   إالّ   ،هايد عل ي ذو ألنه   ،نفسهى   مصدق عل  نسانون اخللع فعله واإل   ك ل ،نةيالرجل الب ى  جتعل عل  ال

  .نةياخلارج البى ث عليفهو من باب الداخل واخلارج ح، نةيللخالف الب ياملدع

ـ ص شـأن    خي فما   ،ست املختلعة يل أا    أو ،املختلعة أا   ل منهما  ك يتاً فتدع يان الرجل م  كولو   ل ك

ا ترث فاملقام مـن     هريغ و املختلعة ال ترث   أن    مثل كشتريما  ، و املين يواجدكه  يم ف كواحدة خاصة فاحل  

  .التحالف

 خلع زوجته بعد وقوع اخللع مع أحدمها        نيالرجلأي   أن    يف صار الرتاع  و نيانت زوجتان لزوج  كولو  

 عيمات اجلمإذا ما ك كاملشتريف ، واملين يواجدكل واحد كون يك ك املشترري غألمر اففي، لزوجته قطعاً 

رث  املختلعـة اإل   رينما لغ ي ب ،رثها ي زوجها حىت رث للمختلعة من    إال  ث  ي ح ،رثم اإل يد الورثة تقس  يروي

   .يون من التداعيك

منـها   يتفك ن،ك ذلريغ أو اجلهل أو العلم بالعدم أو ة من ادعاء العلم بالوجود  ريثكمث للمسألة فروع    

  . ذا القدر

  



١١٠

ـ  ال  خلعاً حىت  أو   ،ون له الرجوع   يك ان طالقاً حمضاً حىت   ك أنه    يف لو اختلفا  ):٦مسألة(  ون لـه  يك

  .أمر زائد ألنه صالة عدم اخللعأان يبعد جري مل ،الثاين واملرأة األولالرجل  يدعي ف،الرجوع

  إىلضافةهذا باإل، ليالدل إىل املعاوضة حباجة ي فمدع،معاوضة أو براًءإان كهل  أنه  يفاختلفاإذا ما ك

ان ءنـشا إمـا  إقال يأن إالّ  اللهم، نة للمرأةيانت البكإذا  إالّ نهيميان فعل الرجل قدم هو ب  كث  يحأنه  

ن يمواز إىل    حباجة ألمرن فا ي عقد نيدار ب إذا  ما  ك ،ح أحدمها يوجه لترج  وال،  خر عقد  واآل إيقاعأحدمها  

  . فتأمل ي،التداع

ل املـشاع   يسـب ى  ان البعض عل  ك ،جعل بعضه عوض اخللع    الذي   ياملهر اخلارج  أن    يف ولو اختلفا 

  .ي التداعنان مكقد تلف بعضه  و،مسألة أطنان القصبك نياملعيف  يلكل اليسبى عل أو ،النصفك

م قاعدة كان احمل ك ،البقرةى  عل أو   الشاةى  ان عل كاخللع   أن    يف بقرة و ان مهرها شاة  كما  يولو اختلفا ف  

  .العدل

 ،ه فلها رجـوع   ريغ أو   ،البذل يف   رجوع للمرأة  ان اخللع الطالق الثالث فال    كهل   أنه    يف ولو اختلفا 

  . ونه ثالثاً كينفي مع من األصلان ك

  هيينما تدعيب، البذل يف  رجوع هلا   مدخول ا فال   ريغ أا   الرجل يدعيان  كإذا  علم حال ما    يمنه  و

  .صالة عدم الدخول والظاهر هنا تقدم قوله أل،مدخول اأا 

  . واهللا العامل املوفق املستعان، منها ذا القدر يتفكة من التنازع نريثكاملقام فروع يف و

  



١١١

  

  

  

  كتاب المباراة

  



١١٢

  

  

  

  يمبسم اهللا الرمحن الرح

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

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين

  



١١٣

  

  تاب المباراةك

  

  .خر من اآلؤربيأة  من الرجل واملرالًك ألن ،وهو من الربء من باب املفاعلة

وجـود  ال ألن   ،)بارئاً: (ونه سبحانه كلعل منه    و ، من املرض  ؤربيض  ياملر ألن   ،أيضاًض منه   ي املر ؤبرو

  .ك ذلريغ إىل ،لص من الزوائد بالنحتخيالنبل  ألن ،أيضاً النبل منه ؤبر و،ه من العدمءبرا

 مور مبناسبات خمتلفـة   أ إىل   نسبت  وإن ،الواحد  املعىنى  املادة الواحدة تدل عل    أن   رراًكرنا م كقد ذ و

  . غ متعددةيص يف ظهرتو

بـل هـو    ،  شف اللثام ك يف   ما اعترف به  كقسم من اخللع     ي فه ،معناها املفارقة و( :اجلواهر يف   قال

ـ اسـتدالهلم بآ  ى  بل هو مقتض  ،  لها مرتلته يترتى  ل دل عل  يام اخللع من دون دل    كثبام هلا أح  إى  مقتض ة ي

قامتهما إون املورد خوف عدم ك يف    العتبار ظهورها  ،املباراةيف   أا   امه مع كبعض أح  و اخللعى  ة عل يالفد

 أـا   ىمارات الدالة عل   من األ  ك ذل ريغ إىل   ،راهة منهما كة عن حصول ال   يناكهو   الذي   حدود اهللا تعاىل  

 يوميما ك ،امكحان انفرادها عن مطلق اخللع ببعض األكاختصت باسم خاص مل أا  إالّضرب من اخللع

احملاقلـة   و املراحبة واملواضعة واملـساومة   كنئذ  يح يفه،  هريغ و مور ثالثة أاخللع ب ى  د عل يتزا  إ  قوهلم يهإل

   كلذل و،عيالب يف واملزابنة



١١٤

ـ  كبل رمبا   ،  هذا اخلصوص  يف   المكر ال كاستحقت ذ  و النصوص يف   اخللعى  عطفت عل   هـو   كان ذل

 قد عرفـت    كنأ مع   ،شمل اخللع ي لطالق مبا ال  م عرفوا ا  أما  ك،  شملهاي ف اخللع مبا ال   يتعر يف   السبب

  . المهكآخر  إىل ،)ونه قسماً من أقسامهك

قامتهما عدم حـدود اهللا قـد       إخوف   و ،شأن نزوهلا  يف   ما ورد كاخللع   يف   ةية الفد يآ: هيان ف كن  إو

  .تاب اخللع وجههك يف عرفت

 شيء  املباراة واخللع  أن   ىراً عل شعاإمجلة منها   يف   أن    إىل ضافة باإل ،اتيم متواتر الروا  كاحلى  دل عل وي

  .  واحد من الفقهاءريره غكما ذكن بفرق كل، واحد

زوجها ى  عل شيء   ون للمرأة كت: فقال ،يف ه كي عن املباراة    )عليه السالم (سألته  :  قال ،فعن مساعة 

مـا  : ل منهما صاحبه فتقول املرأة لزوجها     كره  يك ف ،ون قد أعطاها بعضه    ويك ،هريمن غ  أو   من صداق 

ت كمما تر شيء  يفرجعت فإن :قول الرجل هلايف، كؤأبارك و فهو ليكعل يما بق و  فهو يل  كت من أخذ

   .)١(كفأنا أحق ببضع

  . )هما السالميعل(احلسن  أيب عبد اهللا وأيب عن، ة عن مساعةيمثل هذه الروا يروو

ذا  وك ذاك كل :عن امرأة قالت لزوجها    )عليه السالم (  أبا عبد اهللا   سألت: عن حممد بن مسلم قال    و

   .)٢(هذه املباراة: فقال ،يليخل سب

يـك  عل  مـا  كل: املباراة تقول املرأة لزوجها   :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ريبص أيب   عنو

ـ  وال،  كفأنا أمل  شيء    يف ارجتعت فإن   :قوليأنه   إالّ   ،هاكتريئاً ف يجتعل له من قبلها ش    ، أو   ينكاترو ل حي

   .)٣(دونه املهر فماإالّ  أخذ منهاي أن لزوجها

  يك  ما علكل: املباراة تقول لزوجها:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن ابن سنانو

                                                









١١٥

   .)١(نعم: قال ،ك ببضعكفأنا أمل شيء  يفارجتعتن إ :قول هلايف: قلت: قال، هاكتريف ،بارئينو

 ،ينك واتر يك ما عل  كل: تقول لزوجها  أن   راةاملبا:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن ،عن احلليب و

   .)٢(ك ببضعكملأمنه فأنا  شيء  يفارجتعتن إ :قوليأنه  إالّ ،هاكتريف

   .)٣(أخذ منها دون مهرهاي من مهرها فلأكثرأخذ منها ي أن له ينبغي ال أنه يروو : قال،هيعن الفقو

 واحدة يت امرأة زوجها فه   أبارن  إ :)المعليه الس ( عبد اهللا  قال أبو : قال ،ناينكالصباح ال  أيب   عنو

   .)٤(هو خاطب من اخلطابو

   .)٥(ها رجعةيس فيل وقة بائنياملباراة تطل:  قال،)هما السالميعل(عن أحدمها  ،ي اجلعفليمساعإعن و

ـ    إالّ على مباراة   ال:  قال ،)هما السالم يعل(عن أحدمها   ،  حممد بن مسلم   و عن زرارة و  ريطهر من غ

   .)٦(مجاع بشهود

ـ      نياملبارئة تب : قوليدث  حي )عليه السالم (جعفر   مسعت أبا :  قال ،عن محران و  ري من ساعتها مـن غ

   .)٧(من الزوج و منهاكان ذلكالعصمة منهما قد بانت ساعة  ألن ،نهماياث بريم ال وطالق

ـ املباراة ت :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ل بن دراج  يوعن مج  ـ    ك تبعهـا  ي أن   ريون مـن غ

   .)٨(الطالق

                                                



















١١٦

ؤخـذ  ي واملختلعة   ،ؤخذ منها دون الصداق   ياملبارئة  :  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  وعن زرارة 

 ؤخـذ منـها دون الـصداق      يمنا صارت املبارئة    إ و ،أكثر أو   ه من صداق  يا عل يضما ترا  أو   شاء منها ما 

   .)١(ل هلاحي لم مبا الكتت والمكاليف  ياملختلعة تعتد ألن ؤخذ منها ما شاءياملختلعة و

 ئجيمل   و جاء النشوز من قبل املرأة    إذا  : قالنه  إ ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  سالموعن دعائم اإل  

عاً فـأبغض   يجاء النشوز من قبلهما مج     وإن   ،هيأخذ منها ما اتفقا عل    ي أن   للزوجحل  من قبل الزوج فقد     

   .)٢(ن ما أعطاهادو الّإأخذ منها ي ل واحد منهما صاحبه فالك

ـ  و من قبل املرأة   إالّ   ونيك وأما اخللع فال  : اتيهو متون الروا  الذي   ،املقنع يف   وعن الصدوق   أن  يه

 ،كري غ كن فراش أوطوأل،   من جنابة  كغتسل ل أ وال   ، أمراً كع ل يطال أ  و ، قسماً كل برال أ : تقول لزوجها 

ان ك وإن   ،ذا لزوجها فقد حل ما أخذ منها      قالت ه إذا  ف،  م حدود اهللا  يقأوال  ،  رههك من ت  كتيدخلن ب ألو

 واملختلعة ، من مهرهاأكثرأخذ منها ي أن ينبغي الو :املبارئةيف  قال أن   ىلإ  مما أعطاها من الصداق    أكثر

   .)٣(المكاليف ى تتعد ألا ل لزوجها ما أخذ منهاحي

إذا أما املباراة ف  و : قال )المالصالة والس عليه  (إىل علي   ) عليهم السالم ( ئمة بسند األ  ،اتيوعن اجلعفر 

ـ  املرأة الزوج مما عل    ئأراد الفرقة ترب   و ل منهما صاحبه  ك وأبغض   ،جاء النشوز من قبل الرجل واملرأة      ه ي

   .)٤(افترقاإذا قة بائنة يتطل ي وه، احلالكتلى فترقان علي ف،ا من املهر إليه الرجل املرأة مما ساقهئربيو

                                                











١١٧

  . أثناء البحث يف  اهللاشاء إنمنها ى مجلة أخر يتتأاليت ات يها من الرواريغ ىلإ

ل كراهة  ى ك تترتب عل  يه و ،ذا فأنت طالق  ى ك  عل كتأبار: قولي أن   املباراة هو (: الشرائع قال  مث إن 

  . ) صاحبهنيواحد من الزوج

  . )هيه علي بقسممجاعبل اإل، نهميه بي أجده فال خالفب(: اجلواهريف و

 ،اخللع يف   هايالم ف كمر ال اليت  راهة  كال هي   راهة هنا من املرأة   كون ال كيف   المكمنا ال إ(: مث قال اجلواهر  

مـا   يف  أو لفاظ األ كادة تل يبل البد من ز   ،  اخللع يف   تفاء به كقلنا بعدم اال   وإن   هنا مطلقها  يفيك أنه   أو

منا إ و همايراهة هنا متحدة ف   كال أن   ادة عن اخللع  يراهة الزوج هنا ز   كرهم اعتبار   كظهر من ذ  يقد   ،معناها

اخللـع مـن     يف مر ها مما ريغكا   إليه ها بالنسبة يتعرضوا للبحث ف  يهلذا مل    و ،راهة الزوج كباعتبار  زادت  

  ).عماأل ما عرفت خلع باملعىنك ألا ،ادتهيثبت زيما مل ينهما في بةاملساواى  علاالًكاملباحث ات

 يف  قرب ملا عرفـت   هذا هو األ   و ،كذل يف    اخللع واملباراة  نيفرق ب  راهة مطلقاً فال  كة ال يفاكمث رجح   

 من باب   كات اخلاصة هنا  يوالروا،  فعل أو   دة الظاهرة بقول  يراهة الشد كة مطلق ال  يفاكتاب اخللع من    ك

  . املثال

ـ اليف  ى  املختلعة تتعـد  ألن   : بقوله )عليه السالم (عن الباقر   ،  حة زرارة يتقدم من صح   أما ما   المك

 ال لم ما كتت و المكبالى  راهة ا تعتد  كختتص ال اليت  خص  األ  باملعىناملختلعة   فإن   ،)١(ل هلا حيلم مبا ال  كتتو

مقابلة يف   أا    إالّ أيضاً كذلكانت  كوإن  ا  فإ  خبالف املباراة  ،كذل ية من الزوج تقتض   كراه  ل هلا بال  حي

  راهة الزوج هلا ك

                                                





١١٨

  . اجلواهر يف امك اخللع نيب ونهايه من الفوارق بريغى  هنا علاألصحابخصوصاً بعد مالحظة اقتصار 

إذا  فإنـه ،  مستقلة أو   خر من باب رد الفعل    راهة أحدمها اآل  كون  كت أن   نياملباراة ب  يف   فرق اله  مث إن 

  . نيخمتلفت أو نيتيراهتان متساوكانت الك سواء ،ون موضوع املباراةيكراهتهما كحتققت 

 ،جمنونـاً  أو    عاقالً ،اًريبأو ك  اًريون أحدمها صغ  ك  نياملرأة ب  أو   راهة الزوج ك يف   فرق ال أنه   مث الظاهر 

  . ةريانونة والصغ يف راهةكة اليفاكاخللع  يف لذا تقدمو

 يف  القـول املزبـور    أي   ،شترط اتباعه ي أنه    يف ال خالف (: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قاله  مث إن 

 ئفلو اقتصر املبـار   ،  متواتر أو   ضيمنه مستف  كيبل احمل ،  هيه عل ي بقسم مجاعبل اإل ،  املباراة بلفظ الطالق  

 صح  لفاظه من األ  ريغك أو   أبنتك أو   فاسخت: ك من بارئت  ولو قال بدالً  ،  قع به فرقة  يلفظ املباراة مل    ى  عل

ـ ناك هي   اليت املزبورة   لفاظه من األ  ريغ للفرقة التلفظ بالطالق ال    ياملقتض إذ   ،تبعه بالطالق أإذا    يف  اتي

ـ  قد عرفت    كنأما  ك،  ء منها يعن الطالق بش   قد عرفت عدم عقد اخللع فضالً      و ،اخللع و الطالق ون ك

  . )كء من ذلينعقد بشي ال ذي إلاملباراة قسم من اخللع

اخللع من عـدم     يف   مة ما ورد  ي بضم ،اخللع يف   رناهك ملا ذ  كذل و ،القاعدة الصحة ى  ن مقتض كل: أقول

 أيب عـن ، ل بن دراجيموثق مج يف  قد تقدم  و ،بل ورد النص بلفظ املباراة    ،  االتباع بالطالق  إىل   اجياالحت

  . ب واالستبصاريالتهذ يف ماك ،)١(تبعها الطالقي أن ريون من غكاملباراة ت:  قوله)عليه السالم( عبد اهللا
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 ات االتباع بالطالق  يراده الروا يإب بعد   يالتهذ حمكي يف   خيقد نسب الش   و ، خمالف للمشهور  كنعم ذل 

ل صاحب  كن استش كل،  ةيالتقى  ل عل ية مج يل روا مح و ،من تأخر  و  من تقدم منهم   ،ني احملقق األصحابإىل  

امها عن لفظ   كها أح ي املتعرضة للمباراة املترتبة عل    خبار خللو األ  ،كذلى  النافع عل ى  شرحه عل  يف   كاملدار

  . تبعه صاحب احلدائق و،الطالق

ـ  و ،ذاى ك  عل كبارئت: قولي أن   املباراة: ث قال يح،  املسألة يف   مجاعظهر من النافع عدم اإل    يبل    يه

واالعتماد ،  كثرقول األ ى  شترط اتباعها بالطالق عل    وي ،ل منهما صاحبه  ك  نية الزوج يراهى ك تترتب عل 

ب يالتهذ حمكي يف   فإنه،  املختلعةيف    شترط االتباع بالطالق حىت   يخ  يالش ألن   ،لكخ مش يالم الش ى ك عل

قع ا  ي ال أنه   هو و ملختلعةا يف   رهكقدمنا ذ  املباراة ما  يف   هيعمل عل أالذي  : ات املباراة قال  ير روا كبعد ذ 

  . من تأخر و من تقدم منهمنيع أصحابنا احملققيهو مذهب مج و،تبعها بطالقيمل  فرقة ما

 الثايند يالم الشه إىل كث قال مستنداً يح،  ةيالتقى  ة حممولة عل  يخ الروا يجعل الش  يف   ديل الس كقد أش و

ات يناكعلوا من مجلة    جيبل  ،  عترب أصحابنا يا ما   هيعتربون ف يال   و ستعملها العامة ي املباراة ال : كاملساليف  

  .ةيالتقى امها علكورد من أح تم محل مايف كينئذ فيح و،اخللع والطالق

تبـه  ك يف   النافع والعالمة  يف    قال بعد نقله عن املصنف     فإنه،  مجاعاإل يف   الثايند  يناقش الشه  أنه   ماك

  ال فإنـه ق املـصنف    يهو املناسب لتحق   و :صورته ما،  قول املشهور  إىل   املختصر نسبه  يف   نهأ و ،مجاعاإل

  .كعن االغترار بذلى  واملعترب يف هيما نبه علك ، مبثل هذه الشهرةمجاعتحقق اإلي

مـا  ى  منا العمدة عل  إ:  قال كذلى  ل عل يه الظفر بدل  يبعد نف ه  حيث إن  ،اطاًي احت كة جعل ذل  يفاكاليف  و

   اعتربه حوط اعتبار مان األكل، ديهو ج ومجاعادعوه من اإل



١٢٠

ـ  املتواتر ذ  مجاعل اخلروج عما ادعوه من اإل     كشين  كل و هذا،   من االتباع بالطالق   األصحاب  يف  رهك

  . لمامك

من  ال و نيخالف حمقق من املتقدم   ى  مل نظفر عل  : شرح القواعد يف   يقال احملقق التستر  :  املعارج ففي

  .لطالق جمرداً عن ا)كبارئت(عدم حصول الفرقة مبجرد لفظ  يف نياملتأخر

 إىل  نـسبه  وإن   الروضـة  يف   والشارح الفاضل ،   باالتفاق أيضاًه  يشرح الفق يف   يصرح احملقق الس  و

، انكف  وكي: قال، عن مجاعاتمجاعبعض اإل يكح و،قد اعترف بعدم علمه باملخالف   أنه   إالّ   املشهور

يف  يمرين الـص  يالـد خ مفلح   يذا الش  وك ،مجاعه باإل ير والقواعد عل  يالتحر يف   نص و ،نيفالعمل به متع  

ـ ريقول من    وي ادةيل له أخذ الز   حي ال و :ث قال يح،  ةيالغن يف   ابن زهرة  و ،رسالة العقود  ـ ي قـد  : كد ذل

  .  إليه املشارمجاعل اإلي بدلكذل و،ذا فأنت طالق وكذاى ك علكبارئت

بلفـظ  الّ   إ قـع ي املبـاراة ال   أن    يف تلفواخي فلم   ،املباراة و  اخللع نيفرق أصحابنا ب   و :السرائر يف   قالو

ـ يف   و ،اخلالف يف   خي عن الش  مجاع بنقل اإل  أيضاًاملهذب   يف   صرح و ،اخللع يف    واختلفوا ،الطالق ح يالتنق

تاب اخللع من   كأواخر   يف   خيقال الش  و ،تسلمه و  من أصحابنا  إمجاع كذلن  إ :تبهكسائر   يف   خيقال الش 

قـال   نعم ما  و ،بلفظ الطالق  إالّ   تقع  ال املباراة أن   تلفواخياملباراة فلم    و  اخللع نيفرق أصحابنا ب  : املبسوط

ن إ عدم اخلروج عنها مبجرد الظن ومقالة القومى نسب الوقوف علاأل: هذا املقام بقوله يف   ياحملقق التستر 

  . سلم حصوله

 نـوع مـن الطـالق    أا   ملا تقدم من   ،جراء املباراة بلفظ الطالق   إصحة   يف   ال إشكال  أنه   مث الظاهر 

  .  بلفظ اخللعكصح ذليهل  أنه  يفالمكمنا الإ و،اخللع يف تقدم مثلهما ك ،قباله يف ستيلو



١٢١

عدم اعتبار اتباعه ى نئذ عدم االتباع بالطالق بناًء عليها بلفظ اخللع اجته ح أبار نعم لو : اجلواهر يف   قال

أبـا    مسعت :خرب محران ك،  ظاهراً أو   اًحياملقام صر  يف   مثلهااليت   للنصوص السابقة    ،نه بنفسه فاسخ  أبه و 

العـصمة   ألن   ،نـهما ياث ب ريم ال و  طالق ري من ساعتها من غ    نياملباراة تب : قولي )عليه السالم (جعفر  

   .)١(من الزوج و منهاكان ذلكنهما قد بانت ساعة يب

   .)٢(تبعها الطالقي أن ريون من غكاملباراة ت: )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ل بن دراجيموثق مجو

 أن  ىة عل ي املبن ،كذل إىل   ةنصوص اخللع بالنسب  ك هي   اليت أيضاً كذل يف   ص الظاهرة مها من النصو  ريغو

  .اتيناكوقع بالإذا غته ال يوقع بصإذا االتباع بالطالق  إىل تاجحي اخللع ال وة خلعاملبارا

 هـي  بـل ، غة من لفظهايداً اشتق هلا صياً جدإيقاعست  يل و ن املباراة قسم من أقسام اخللع     أ (ركمث ذ 

غتها يص وعيأقسام من الب ألا ،ع من لفظهايغة تقوم مقام البيشتق هلا صي الاليت احبة واحملاقلة واملزابنة املرك

لـذا استفاضـت     و ،خلع هي   اليت املباراة   كذل وك ،امكحان بعض األ  ك بأمساء مل  تن اختص كل و ،غتهيص

  ). اخللعكاالتباع بالطالق  إىل اجهايالنصوص بعدم احت

نعم ،  تفاء بلفظ املباراة  كاط بعدم اال  ياالحتكتفاء بلفظ اخللع    كعدم اال  يف   اطيت فاالح ،حالى أي   علو

 امه مـن دون   كون له أح  يكالطالق ارد ف   يرجي أن   صحيخر  راهة منهما عن اآل   كانت املباراة بال  كإذا  

   يرجي أن صح وي،ام املباراة اخلاصة اكون أحيك أن اخللع بدون يرجي أن صح وي،ام اخللع واملباراةكأح

                                                







١٢٢

أمـا  ،  وقع اخللع ي أن   صح وي وقع الطالق ارد  ي أن   صحياخللع  يف   أن   ماك،  ام املباراة كاملباراة فله أح  

 تـام لعـدم تـوفر    ريفغ، وقع املباراة يشرائط املباراة ف   أو   ،وقع اخللع ي اخللع ف   شرائط نيكس بأن مل    كالع

  . الشرائط

 ألنه ،قع طالقاًي أنه  يفال إشكالاملباراة ف أو لعاخلى از علكن له ارتيكمل  فإن ، الطالقنيولو أطلق ح

 إذ ،زهكما ارتى از فهو عل  كان ارت كإذا  أما  ،   الطالق أدلةشمله عمومات   ي ف ،البذلى  بناء عل  ريطلق من غ  

ـ مل ت  و مات مـثالً   قدو علم مراده يمل   وإن   ،ير اللفظ ك الذ نيب و ازاًكولو ارت   البناء القليب  نيفرق ب  ال ن ك

  . األصلب يد منفييقن والتقيمت ألنه ،أيضاًان طالقاً كا أحدمهى نة عليقر

ازها اشـتراط   كارتى   بناًء عل  تزوجها متعةً  بعض الفقهاء بأنه لو     از أفىت كة االرت يفاكث  يمن هنا ح  و

مهمتـها   وزواجها يف ل املرأةكث تويحنوها ح وبعض بالد اهلند يف  عتاديان  كما  ك ،ات الدوام يخصوص

 النتائج مـن    كون تل  إىل ك   نظر ريمن غ ،  مهاريغ و رثئج املطلوبة من النفقة واإل    ون النتا كث ت يالزواج حب 

 يف  حنوهـا  أو   عمل هبة ي أن   لزم وي ،ه هلا النفقة  ي فعل ، النتائج كلتانقطاعاً بالشرط ل   أو   جهة عقدها دواماً  

ـ مـور املم   مـن األ   ك ذل ريغ إىل   ،انت دائمة بعد وفاته   كن  إ رثهاإترث بقدر    أن   وجبي اته مبا يح  نك

 إالّ   الوقت كذل يف   نيكمل   و ،احكفق بعد الن  تيقد  الذي   حذر الطالق    كفعلون ذل يانوا  كمنا  إ و ،بالشرط

د الرجل ا ولو مـن      يتق و ما بقاء الزوجة  إلزم  ي ف ،انت تطلق بدون الشرائط املعتربة    اليت ك ة  يم الرمس كاحملا

  . ذات بعلا  ألزواجها زواجاً باطالًإما  و،حنوها وختاأل أو جهة عدم اخلامسة

مورد  يف اقتصر لو أنه ه منيما اتفقوا علي الوجه فكقد ظهر لنه إ( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال

ـ        يه ذإ،  ةًان مبارا  وك  صح ،ذاكأنت طالق ب  : قولهى  املباراة عل   نيعبارة عن الطالق بعوض مع منافاة ب

  بل قد عرفت ، نيالزوج



١٢٣

  قد عرفت عدم اعتبار قصد اخللع واملباراةكنأما ك ،اخللع واملباراة إالّ مورد له  ن الطالق بالعوض ال   أ

ون  وك ةيحتققهما قصد الطالق  يف   يفيك ف ،ما من الطالق  موردمها أل  يف    مع فرض وقوعه   كصحة ذل يف  

  ). املورد صاحلاً هلما

ان كإذا  مباراة   أو    خلع نيمن الطرف  أو   راهة من طرف واحد   كحال ال  يف   الطالق أن    قد عرفت  كنكل

ده يقيث مل   ي فح ،دين املطلق واملق  يألمران ا كمإل،   فال كذلكون مطلق الطالق    يك أن   أما،  كذلى  اً عل يمبن

  . ديقع املقي ازاً فالكال ارت وال لفظاً

ـ قع املق ي طالققصد اإل  وإن    أنه احتمال و ، ضار طالقبل قصد اإل  ،  ديد الق ياملق يف   شترطي نعم ال   ،دي

 ،الم اجلواهر املتقـدم   ك يف   النظر أو   مجالظهر وجه اإل  يمنه   و ،قصدي  ما وقع مل   و قعيقصد مل    خالف ما 

  . كالم املسالك يف مجالاإل أو ظهر وجه النظريما ك

 يف   بقصد املبـاراة اشـترط     ،ذاكأنت طالق ب  : راهة منهما فقال  كانت ال كإذا  ف(:  قال كاملسال مث إن 

 به الى أت فلو، ام اخللعكلحقه أحيذا اللفظ أراد اخللع  وراهة منهاكانت الك وإن ،صحته شروط املباراة

ه يقتضيحلاقه مبا إ وراهة منهماكال يف  اعتبار مراعاة حاهلماففي ،بل أراد جمرد الطالق بعوض  ،  ة أحدمها يبن

ـ اعتبار مراعاة احلال ف    و همايالمهم احنصاره ف  كظاهر   و ،صحته مطلقاً نظر   أو   لحقه شرائطه ياحلال ف   ،هي

قصد به أحدمها   ي ث ال يل بصحته مطلقاً ح   يولو ق ،  اخللع يف   مثلهى  الم عل كدم ال قد تق  و ،ه نظر ي ف عنديو

  . خصوص البائن يف كذل نايفي عدم وجود ما وجواز الطالق مطلقاًى  علدلةان وجهاً لعموم األك

 كظهر ل ي كبذلو( :المه املتقدم كه اجلواهر بقوله بعد     يل عل كلذا أش  و ،الطالق بعوض  يف   هذا ظاهر و

 فـاعترب قـصد     ،مباراة ال و ة الطالق بعوض من دون خلع     يمشروعى  عل  هنا املبين  كاملسال يف فساد ما 

  املباراة مع فرض الوقوع  وةياخللع



١٢٤

 ،نفـسه  يف ون طالقاً بعوض مشروعاًيكمع عدم القصد ولو لعدم الشرائط  و ،ذاكأنت طالق ب  غة  يبص

  ). كة للزوج بدون ذليلفدعدم جواز حل اى  علمجاعتاب والسنة واإلكقد عرفت خمالفته للو

  . )املخالع واملخالعة يف شترطيواملبارئة ما  ئاملبار يف شترطوي( :الشرائع قال مث إن

  . )ال إشكال وال خالفب(: اجلواهريف و

 يف  ترجـع الزوجـة   أن   إالّ   ها رجوع يس للزوج ف  يتقع الطلقة مع العوض بائنة ل     و( :مث قال الشرائع  

  .)مل تنقض عدا ة مايالفد يف للمرأة الرجوع و،دةالع يف دامت جع ماري ف،ةيالفد

  : هاريغ وات املتقدمةي مجلة من الرواكذلى دل علوي

   .)١( رجعةكمن ذل شيء  يفسيل و،قة بائنةياملباراة تطل: حممد بن مسلم ومثل خرب زرارة

   .)٢(ها رجعةيفس يل وقة بائنةياملباراة تطل: )هما السالميعل(عن أحدمها  ،يل اجلعفيمساعإوخرب 

 يـك عل  مـا  كل: املباراة تقول املرأة لزوجها   : )ه الصالة والسالم  يعل(عن الصادق   ،  ريبص أيب   عنو

 ال و ،ك ببضع كملأفأنا   شيء    يف ارجتعت فإن   :قوليأنه   إالّ   ،هاكتريئاً ف يجتعل له من قبلها ش    ، أو   ينكواتر

   .)٣(دونه املهر فما إالّ أخذ منهاي أن ل لزوجهاحي

                                                









١٢٥

ن إ :قول هلـا يف: قلت: قال، هاكتريف ،بارئينيك و ما عل كل: املباراة تقول لزوجها  :  ابن سنان  عنو

   .)١(نعم: قال ،ك ببضعكملأفأنا  شيء  يفارجتعت

ن إ :قول هلـا  يأنه   إالّ   ،هاكتريف ،ينك واتر يكعل  ما كل: تقول املرأة لزوجها   أن   املباراة: عن احلليب و

   .)٢(ك ببضعكلمأمنه فأنا  شيء  يفارجتعت

: قول هلـا ي ف،يكعل  ماكل وطلقين: تقول لزوجها  أن   وأما املبارئة فهو  : )عليه السالم ( يالرضويف  و

   .)٣(هذاى طلقها علي ف،ك ببضعكملأفأنا  مما وهبته يل شيء  يفرجعتن إ كنأى عل

  يف رجعـت ن  إ كنأى  لع: قوليأن  إالّ   :املباراةيف   قال أن    إىل ،اتيهو متون الروا  الذي  ،  املقنعيف  و

   .)٤(ك ببضعكملأفأنا  مما وهبته يلشيء 

 حيصح يف مان  إ( :اجلواهر يف   لذا قال  و ،االستحباب أو   ان احلال ير الشرط من باب ب    كذ أن   والظاهر

ه من الفرق ريغى بل ظاهر اقتصارهم عل    ،املباراة مل أجد به قائالً     يف   ك ذل املتقدم من اعتبار اشتراط    احلليب

، رجعـت إذا   له   كذل ألن   كذل و ،ضرب من الندب  ى  من هنا وجب محله عل     و ، اخللع عدمه  نيب و نهايب

  ). اخللع يف ما مسعتهك ،نهمير هذا الشرط بكذيمل  وإن ،ترجع أن هلا أن ماك

 يف  فقـد قـال   ،  ان ظاهر بعض الفقهاء الوجـوب     ك وإن   ،الندبى  فهو حممول عل  ،  حالى أي   علو

مساعـة اشـتراط جـواز       يتيروا و  بن سنان   وعبد اهللا  ريبص أيب   ةيروا و حة احلليب يصحى  مقتض: املعارج

بعـد  ي ال و،ذا من سالر وك،اخللع يف ديهو الظاهر من املف  و ، العقد نيح به ح  ياملباراة بالتصر  يف   الرجوع

  احلمل 

                                                











١٢٦

  . تاب والسنةك من الدلة من األريثك طالقة إليواألولى عل

 ، صـاحبه  نيل من الـزوج   كة  يراهى ك املباراة تترتب عل  ن  كل،  اخللعكواملباراة  (: الشرائع قال  مث إن 

ـ له الز  حتل ال و ا منه  إليه املباراة بقدر ما وصل    يف   أخذ وي ،ة الزوجة يراهى ك ترتب اخللع عل  وي يف  و ،ادةي

  . )اخلالفى اخللع عليف  و،التلفظ بالطالق اتفاقاً مناى املباراة عل يف تقف الفرقة و،اخللع جائز

 عـدم   األصـحاب ر مجاعة من    كفقد ذ ،  الثاين ألمرا يف   م اختلفوا أ إالّ   ،رهكما ذ ك كل ذل ك: أقول

  : اتي ملا تقدم من مجلة من الروا،قلاألى تقصر علي أن بل البد ،يجواز أخذ املساو

 واملختلعـة   ،أخذ منها دون الـصداق    ياملبارئة  :  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  ح زرارة يصحك

  . ثياحلد ،)١(أكثر أو ه من صداقيا عليما تراض وأخذ منها ما شاءي

بعضها  يف   سيالقطع ل ن  إ :هيف و ،تبكبعض ال  يف   حة من جهة القطع   يهذه الصح  يف   وقد ناقش بعض  

 ريبـص  أيب    بسبب ريبص أيب   خرب يف   مبا قدح ر أنه   ماك،  هيقطع ف  ه متصل ال  يالسند ف  فإن   ،ايفكالكخر  اآل

 أنه هو من قرائن و،انك بن مسعبد اهللا هنا ريبص أيب  عن ياوالرن  إ :هيف و ، الثقة ريغ و  الثقة نيه ب كالشترا

  .ليالثقة اجلل يث املراديل

أخذ منـها  يبل ،  من مهرهاأكثرأخذ منها ي أن لهى نبغي الأنه  :ي رو،هيالداللة مرسل الفق   يف   مثلهو

   .)٢(دون مهرها

  جاء إن و :ثيحد يف قالنه إ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، الدعائم وخرب

                                                







١٢٧

   .)١(دون ما أعطاها إالّ أخذ منهاي ل واحد منهما صاحبه فالكعاً فأبغض يالنشوز من قبلهما مج

: وقوله سبحانه ،  أمواهلمى   لعموم تسلط الناس عل    كذل و ،فضلاألى  ات عل ين الالزم محل هذه الروا    كل

لوهكمنه نفساً ف   شيء   م عن كن طنب ل  إف)ـ  ،به البعض راد  ي ء ال يالش أن   من الواضح  و ،)٢  كذل وك

  .)٣(ما افتدت بهيهما فيجناح عل فال: قوله

  . عيجواز اجلم يف صراحة بعضها واتيظهور مجلة من الروا إىل ضافةهذا باإل

جتعل له مـن قبلـها      ، أو   ينك واتر يك ما عل  كل: املباراة تقول املرأة لزوجها   : ريبص أيب    حيمثل صح 

   .)٤(ئاًيش

   .)٥(هاكتريف ،بارئينيك و ما علكل: قول لزوجهااملباراة ت: وموثق ابن سنان

إىل علي  ) عليهم السالم ( ئمةبسند األ ى  فقد رو ،  مثلةبعض األ ى  ات عل ياجلعفر يف مل ما حي كومن ذل 

ل واحـد منـهما     ك وأبغض   ،جاء النشوز من قبل الرجل واملرأة     إذا  أما املباراة ف  و : قال )عليه السالم (

ى فترقان عل يا من املهر ف    إليه  الرجل املرأة مما ساقه    ئرب وي هيأة الزوج مما عل    املر ئ ترب أرادا الفرقة  و صاحبه

   .)٦(افترقاإذا قة بائنة يتطل يه و، احلالكتل

  ون  وك،معه ال أو هري مع غ،بعضاً أو الًكون البدل املهر كعرف صحة ي كومن ذل

                                                















١٢٨

  .هريغ وتطلبه من النفقة  ماري الغكذل

 كذلى  ل عل يدل النه  إ :هي فف ،ادةيعدم جواز الز  ى   عل مجاعاإل أو    اخلالف ه عدم ريأما ادعاء اجلواهر وغ   

 ،بل ظاهره ،   حمتمل االستناد  مجاع واإل ،كذل يف   خذ ا جمال لأل  ث سقطت داللتها فال   يوح،  تقدم ماإالّ  

  . اط عدم خمالفة املشهوريان االحتكوإن 

 صحة الطالق معتربة   يف   ط املعتربة ر من الشرو  كذ ع ما يمج أن    يف  عندهم إشكالال   و ال خالف ه  مث إن 

ـ  ا  فإ مال الشرائط كنونة بعد است  ياخللع من الب  ى  ترتب عل يذا ما    وك ،أيضاًصحة املباراة   يف   ى تترتب عل

بعـض   يف   أما الرجوع  و ،البذليف   هي   ترجع أن    إىل س للزوج الرجوع  يل أنه   ذا ماتقدم من  كه و ،املباراة

  .لعمسألة اخل يف هيالم فكالبذل فقد عرفت ال

املختلعة كحاهلا   و ،انت من ذوات العدة   كإذا  ها  يوجوب العدة عل   يف   ال خالف  و ال إشكال  أنه   ماك

ان هلا  كان الطالق بائناً    كث  يوح،  سوةكال   و تستحقان نفقة  ال و ،فكيم وال كال يف   حال املطلقة مطلقاً  

 رجعتإذا  نها  كل،  عدا يتنقض  تها حىت يخترج من ب   ال أا   ورد وإن   ،سائر البائنات كت  ياخلروج من الب  

  . اًيصبح رجعيالطالق  ألن ،وز هلا اخلروججي البذل اليف 

 يف مات أحـدمها   لوني املتبارئنيب ال و،ني املختلع نيتوراث ب  ال أنه    يف ال خالف  و ال إشكال  أنه   ماك

  .ةينئذ رجعيون حكالعدة ت ألن ،توارثانيث يبعد رجوعها ح إالّ نونةيالعدة للب

بـل  ،  اخللع يف   البذل مث رجوعه   يف   رجوعهاى  املباراة عل  و ق حل املختلعة  ينحصر طر ي ال أنه   ىفخي الو

 ال و ،قع ا ثالث طلقـات    يمل  ن  إ بعدها و العدة يف   داًيها جد ي بالعقد منه عل   ،حتل له من دون رجوعها    

 ني واحد من الفقهاء منهم منـاهج املـتق        ري غ كما صرح بذل  ك ،انقضاء العدة ى  ها عل يتوقف عقده عل  ي

  . هريغو

   طالق إل،الزوجى املباراة رض يف ةيالفد يف رجوع املرأة يف شترطي اله مث إن



١٢٩

  .رضا الزوجى  توقف علريوز رجوعها من غجي: ةيفاكال يف لذا قال و،ليالدل

 شيء  إىل   اجهاي الحت ، مع عدم املباراة   األصل ف ،ةًمبارا أو   ان خلعاً كون ما وقع    ك يف   ما لو اختلفا  مث إ

  . كمثل ذل إىل ملاعما تقدم اإلك، هما وقعيعلم أيان مل ءنشاإما تمل التحالف ألحيان ك وإن ،زائد

د التفرغ للعبـادة  ينت أر كينة أليت الفديعطأ ومنا أخذت الطالقإ وارهةكن كأمل : قالت املرأة  ولو

 األصل البذل و  بطالإد  يتر ألا   ،نهيمين املقدم قول الزوج ب     أ فالظاهر،  ارهةكنت  ك: قال الزوج  و ،مثالً

  .الصحة

 ا بدون رجوعها إليه رجوعه كد الزوج بذل  يري،  منا بذلت للطالق  إ و ارهة ك وينكمل ت : قال الرجل  ولو

منا بذلت للطالق بـدون     إ: فقول الرجل ،  البذل  يف صالة الصحة  أل ،كذلك ألمرن ا  أ فالظاهر،  البذليف  

  . نةيبالب إالّ  ثابتري غ،راهةك

أما ،  همايعل مجايلب آثار العلم اإل   يه ترت ي وجب عل  ، مث اشتبهتا  مباراةًى  رخطلق واحدة خلعاً واأل    ولو

نه إ :قاليأن   إالّ   اللهم،  صةيادة والنق ي الز ني ب ألمرلدوران ا  ،مجايلإعلم   ل واحدة منهما فال    إىل ك  بالنسبة

  . واهللا سبحانه العامل، ادةيصالة عدم الزأس املرجع يهما فليأ أنه تعلم  الإنشاءحصل 

  



١٣٠



١٣١

  

  

  كتاب الظھار



١٣٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين

  

  



١٣٣

  

  تاب الظھارك

  

 ألن  ،)١(هين تظاهرا عل  إو: قال سبحانه ،  منه التظاهر  و ،مأخوذ من الظهر  ) ظاهر (وهو مصدر من  

 نسانالظهر توجب قوة اإل    أن   ماوك،  ة بعضهم ببعض  ي لتقو ،بعض إىل   ظهرهم بعضهم يعطين  ياملتظاهر

  .ة عن القوةيناكت املظاهرة ءحننائه جاإلفقراته املوجبة لعدم 

 أرهـب    ظاهراً نسانق مع اإل  يفصد،  الظاهر قوة خبالف الباطن    إذ   ،أيضاًقبال الباطن منه     يف   والظاهر

  .راه العدوي ق باطن اليللعدو من صد

حرمة كم  ظهر األ كها  يحرمة ظهره عل   يف   الرجلكون  كجة ت ياملرأة بالنت  ألن   ،غة املفاعلة يمنا جاء بص  إو

  . الرجلى املرأة عل

قول الرجـل   ي أن   ةياألصلصورته   ألن   ، مأخوذ من الظهر   ،هو مصدر ظاهر مثل قاتل    (: اجلواهريف  و

، انيوبـة وقـت الغـش     كوب واملرأة مر  كموضع الر  ألنه   وخص الظهر  ،يهر أم ظ ك يأنت عل : لزوجته

هـو   و ،هو ممتنـع  الذي  م  وب األ كوب الزوجة بر  ك مث شبه ر   ،وب الدابة كم مستعار من ر   وب األ كفر

  ). سالماإل يف حرم وة حمرماً أبداًياجلاهل يف ان طالقاً وك،فةياستعارة لط

                                                





١٣٤

 ،يظهر أم كيأنت عل: قال هلاإذا هر ظت و،اراً مثل قاتل قتاالًظاهر من امرأته ظه(: ريوعن املصباح املن

 ةية فنهوا عن الطالق بلفظ اجلاهل     ياجلاهل يف   ان الظهار طالقاً  ، وك ياح حرام عل  ك للن كوبكر: أنه قال كف

  . )يالنه يف ظاًيفارة تغلكهم اليأوجب اهللا علو

 س قوهلم يل: ن قال يبعض املفسر ن  إ( :قالنه  إ ،عن صاحب النظم  ،  فقه القرآن يف   ين عن الراوند  كل

به من  ويل  ان البطن أ  ك ل كان من ذل  كلو ألنه   ،هو العضو الذي  مأخوذاً من الظهر     ي،ظهر أم  ك يأنت عل 

ظهر : قولوني ،طلقهاإذا  نزل عنها   : قولونيما  ك ،هكمل أي   ذاى ك هو من قوهلم ظاهر عل     مناإبل  ،  الظهر

 يمإ كمل أن ماك، يك حرام عل  كايإ يكمل: أنه قال كف،  احك الن كمل و ةيعالها بالزوج  و هاكملإذا  ها  يعل

  . )حرام يعل

لـزوم  ك وهـا لـذل  ميحتر إىل مهكر الشرع حي فغ،الءياإلكة  ياجلاهل يف   ان طالقاً كنه  إ :كاملسال يفو

  .فارة بالعودكال

م الّذين يظاِهرونَ ِمنكُم ِمن ِنساِئِهمو: عة قوله سبحانه يالشر يف   كذل يف   األصلو  نْإ  ما هن أُمهـاِتِه

مههاتإالّ أُم مهنلَدالالّئي وِل والْقَو ا ِمنكَرنقُولُونَ ملَي مها وِإنورز)١(.  

 ميحترى   تدل عل  اآليةف،  ةيسالمعة اإل يالشر يف   المها حمرمان كر من القول والزور     كاملن أن   من الواضح و

ـ  أو   حي وجه صح  ري للزوجة بغ  ميحتر أو   ،ماألكرمة احملرمات   خرق حل  أنه   ميلعل وجه التحر   و ،الظهار  ريغ

  .كذل

 مـا ال  ينه دخول ف  أو،  معروف ر ال كعرفه العرف فهو من   ي ال ر ما كاملن أن   :ر والزور ك املن نيالفرق ب و

  . زور من زار ه فهويصح الدخول في

                                                





١٣٥

 علـي بـن     ريعن تفس  ياملرو )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  خرب محران  يف  ما اآليةنزول   يف   والسبب

فالنـاً  ن إ رسـول اهللا  اي: فقالت )صلى اهللا عليه وآله( امرأة من املسلمات أتت النيب   ن  إ :قال ،ميبراهإ

 ،نهكيفبم تش : قال،  يكلإوه  كشأروهاً  كم ر مين يآخرته مل    و اهيدنى  أعنته عل  و قد نثرت له بطين    و يزوج

فقال هلا رسول اهللا     ،يأمر يف   فانظر من مرتيل  قد أخرجين ، و يظهر أم كحرام   يأنت عل : قالنه  إ :قالت

ون كأ أن   رهكأنا أ  و ،ك زوج نيبك و نيه ب يفى  تاباً أقض  ك تعاىلك و ما أنزل اهللا تبار   : )صلى اهللا عليه وآله   (

 )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا    وإىل   عزوجل  اهللا تعاىل  إىل   ا ما يكتش و يكفجعلت تب ،  نيلفكتمن امل 

 تكش ما وزوجهايف  )صلى اهللا عليه وآله(جمادلتها لرسول اهللا     تعاىلك و اهللا تبار فسمع  : قال،  انصرفتو

  :  قرآناًكذل يف  فأنزل اهللا عزوجلإليه

   ِِحيمِن الرمحِم اِهللا الرِبس  ،             عمساُهللا يِكي ِإلَى اِهللا وتشتا وِجهوِفي ز اِدلُكجلَ الَِّتي تاُهللا قَو ِمعس قَد

حت      ِصريب ِميعا ِإنَّ اَهللا سكُمرإالَّ الالَِئي             *او مهاتهِإنْ أُم اِتِهمهأُم نا هم اِئِهمِنس ِمن كُمونَ ِمنظَاِهري الَِّذين 

غَفُور فُوِإنَّ اَهللا لَعوراً وزِل والْقَو كَراً ِمننقُولُونَ ملَي مهِإنو مهنلَدو)١(.  

:  فقال له  ،فأتت به ،  كبزوج جئين: املرأة فأتته فقال   إىل   )صلى اهللا عليه وآله   (فبعث رسول اهللا    : قال

صلى اهللا  (فقال له رسول اهللا     ،  كقد قلت هلا ذل   : فقال ،يظهر أم كحرام   ي أنت عل  : هذه كأتمرالقلت  

ـ  يكلإفضم  : مث قال ،  اتيهما اآل ي عل أفقر،   قرآناً كامرأتيف  يك و ف  قد أنزل اهللا تعاىل   : )عليه وآله   ك امرأت

هو  وفانصرف الرجل: قال، تعد الك وغفر لك وقد عفا اهللا عن و،راً من القول وزوراً   ك قد قلت من   كنإف

والَّـِذين  : شـأنه   أنزل اهللا تعـاىل    و ، بعد ني للمؤمن كره اهللا عزوجل ذل    وك ،أتهمرالقال   ماى  نادم عل 

    عي ثُم اِئِهمِنس ونَ ِمنظَاِهرا قَالُوا  يونَ ِلمود)أنت عل : أتهمرال األولقال الرجل    ما  عىني )٢ظهر كحرام   ي

   األولغفر للرجل  وما عفا اهللا فمن قال بعد: قال ،يأم

                                                



 



١٣٦

 *ِبري  ذَِلكُم توعظُونَ ِبِه واُهللا ِبما تعملُونَ خ       جمامعتها عيني تحِرير رقَبٍة ِمن قَبِل أَنْ يتماسا     ه  ين عل إف

 ِمن قَبِل أَنْ يتماسا فَمن لَم يستِطع فَِإطْعام ِستني ِمسِكيناً         يعين فَمن لَم يِجد فَِصيام شهريِن متتاِبعينِ     

 حـدود اهللاِ  ذَِلك ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِتلْك      : مث قال ،  هذا يفجعل عقوبة من ظاهر بعد النه     : قال

   .)١(هذا حد الظهار: قال

ون ظهار  يك غضب وال  يف ال و نيمي يف   ون ظهار يك الو :)عليه السالم (جعفر   قال أبو  و :قال محران 

   .)٢(نين مسلمي مجاع بشهادة شاهدريطهر من غ إالّ على

ته خولة بنت   زوج و ،ة الظهار هو أوس بن الصامت     يهو مورد نزول آ   الذي  هذا الرجل املزبور     مث إن 

  .املنذر

 ،هيالفقيف   ياملرو )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  هريغ و عن أبان ،  ريعم أيب    خرب ابن  كذلى  دل عل وي

ان حتته امرأة   ك،  أوس بن الصامت  : قال له  ي )صلى اهللا عليه وآله   (عهد رسول اهللا    ى  ان رجل عل  ك: قال

 كتها املرأة ما أظن   يأ: فقال هلا ،  مث ندم  ي،هر أم ظكأنت  : ومي فقال هلا ذات     ،خولة بنت املنذر  : قال هلا ي

قال  يزوجن  إ ا رسول اهللا  ي: فقالت )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا    إىل   تءفجا ،يوقد حرمت عل  إالّ  

فقال هلـا رسـول اهللا      ،  زوجهاى  رم املرأة عل  ى حي ما مض يان هذا القول ف   ، وك يظهر أم  ك يأنت عل : يل

 إىل  واكأش: قالت و السماء إىل   دهايفرفعت املرأة   ،  هيوقد حرمت عل   إالّ   كما أظن : )صلى اهللا عليه وآله   (

ـ أمث  ،  اتيآخر اآل  إىل   قد مسع ا حممد   ي: تعاىلفأنزل اهللا    ،يفراق زوج   اهللا تعاىل  ، زل اهللا عزوجـل   ن

   .)٣(آخرها إىل ظاهرون من نسائهمين يوالذ:  فقالكذل يف فارةكال

                                                

 







١٣٧

عليـه  ( إىل علـي     سنادهإب ، النعماين ري عن تفس   نقالً ،املتشابه و مكرسالة احمل يف  ى  د املرتض يعن الس و

ظاهر رجل منـهم مـن   إذا انت كالعرب  فإن تاب اهللا تعاىلك يف أما املظاهرة و : قال )الصالة والسالم 

نة رجل مـن    يان باملد  ك )صلى اهللا عليه وآله   (فلما هاجر رسول اهللا     ،  بدآخر األ  إىل   هيامرأته حرمت عل  

ـ  امرأته   نيب و نهيبى   فجر سالماإل يف   ان أول رجل ظاهر    وك ،أوس بن الصامت  : ال له قينصار  األ الم ك

نا ية حترم عل  ياجلاهل يف   ناكنا  إ كحيو: فقال،  ان منه ك ماى  ندم عل ه  مث إن  ،يظهر أم  ك يأنت عل : فقال هلا 

ت ءفجا،  ك ذل فسألته عن  )صلى اهللا عليه وآله   (ت رسول اهللا    يفلو أت ،  سالممثل هذا قبل اإل    يف   األزواج

، بدآخر األ إىل هيقد حرمت عل الإ كما أظن:  فقال هلا،فأخربته )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل املرأة

: قولـه  إىل   قد مسـع اهللا   : فأنزل اهللا عزوجل   ،ياهللا فراق زوج   إىل   وكأش: قالت و تكب و فجزعت

ظاهرونين يوالذ،  قالت، عتق نسمةي كوس زوجألويل ق :)صلى اهللا عليه وآله(فقال هلا رسول اهللا: 

قـدر  ي ال   ريبكخ  يشنه  إ :فقالت،  نين متتابع يصوم شهر يف: قال ،يريله خادم غ   واهللا ما ،  له نسمة   أىنو

ـ  اهللا ما   فو ،له الصدقة   أىن و :قالت،  ناًكي مس نيستى  تصدق عل يه فل يمر: فقال،  اميالصى  عل هـا  ي البت نيب

ـ   يأخذ منها شطر وسق متر فل     ي املنذر فل  مأ إىل   مضيله فل ويل  فق: فقال،  أحوج منا   نيسـت ى  تـصدق عل

   .)١(ناًكيمس

أوس بن الـصامت     يزوج تظاهر مين : ت بن ثعلبة قال   كعن خولة بنت مال    يرو: قال ،عن الغوايل و

يف  ادلين جي )صلى اهللا عليه وآله   (فجعل رسول اهللا    ،  ك ذل  إليه وتكفش )صلى اهللا عليه وآله   (  ت النىب يفأت

قد مسع اهللا قول    : تعاىل قوله   ،اآليةنزلت    فما برحت حىت  ،  ك ابن عم  فإنهاهللا   ياتق :قوليأوس   يزوج

   ،زوجها يف كجتادلاليت 

                                                





١٣٨

، نين متتـابع  يصوم شهر ي: فقال،  دجي ال: فقلت،  عتق رقبة ي: )صلى اهللا عليه وآله   ( فقال النيب ،  اتياآل

بعذق مـن   ى  فأت،  ءيله ش  ما: فقالت،  ناًكي مس نيطعم ست ي: فقال،  اميبه من ص    ما ريبكخ  يشنه  إ :فقلت

ـ  كي مس نيستى  به عل  يأحسنت تصدق : قال،  أتصدق به عنه   و  عذقاً آخر   إليه أضم: متر فقلت   يناً وارجع

   .)١(كابن عمإىل 

صلى اهللا عليـه  (رسول اهللا  إىل تءعبادة جا يخولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن صامت أخ   أن   :يروو

 وإن  ،ةأمكة  يلإ جعلين نثرت بطين  و فلما عال سين   ،ابة مرغوب يف  أنا ش  و أوس تزوجين ن  إ :فقالت )وآله

 ،)٢(ءي ش كأمر يف   عندي ما: فقال،  جاعوا  إيل ضممتهم وإن   ، ضاعوا  إليه ضممتهمن  إ ة صغاراً يصب يل

 منا هـو  إ و ر طالقاً كا رسول اهللا ما ذ    ي: فقالت،  هيحرمت عل : قال هلا  )صلى اهللا عليه وآله   ( أنه   يروو

صـلى اهللا   (لما قال رسول اهللا     كف ،وحديت و اهللا فاقيت  إىل   وكأش: فقالت ،يلإأحب الناس   و يدأوالأبو  

صلى اهللا عليـه    (فطلبه رسول اهللا    ،  ات الظهار يفرتلت آ ،  اهللا إىل   تكه هتفت وش  ي عل حرمت )عليه وآله 

ـ ك: )صلى اهللا عليه وآله   (فقال رسول اهللا    ،  هاكمساإ فأختار   ،هاكمساإ الطالق و  نيه ب ريخ و )وآله ر فّ

 طاقة يل  ال: فقال،  نين متتابع يصم شهر : فقال له ،  رقبته إىل   أشار و هاريغ واهللا ما يل  : قال،  بعتق رقبة 

صـلى اهللا   ( فأمر اهللا النيب   ،نة مين كها أشد مس  ي البت نيب ما: فقال،  ناًكي مس نيطعم ست أ: فقال،  كبذل

 أنه أشد فاقـة    و ،ا خصاصة حاله  كفش،  تهفارك يف   طعمهي أن    فأمره ،ء من مال الصدقة   يبش )عليه وآله 

 أباح لـه العـود     و وأمره باالستغفار  )صلى اهللا عليه وآله   (  النيب كفضح،   إليه ضرورة عمن أمر بدفعه   و

   .)٣(اإليه

  ب من ي أصنت رجالًك:  قال،رخعن سلمة بن ص، ساريمان بن يسلى روو

                                                









١٣٩

 فتظاهرت منها ،أصبح حىت ابع يبتتيبها ف يأص أن   فلما دخل رمضان خفت    ،يريب غ يصي ال النساء ما 

، هـا ينزوت عل  أن   منها فما لبثت   شيء   شفكان ذإلة  يذات ل  ختدمين هي   نماي فب ،نصرف رمضان  ي حىت

 )صلى اهللا عليـه وآلـه     ( النيب إىل   يشوا مع مي أن   سألتهم و  هلم كرت ذل كفذ يت قوم يفلما أصبحت أت  

الذي و: فقلت،  عتق رقبة أ: فقال،  كرت له ذل  كذ و )صلى اهللا عليه وآله   ( ت النيب يفأت،  واهللا ال: فقالوا

: فقلت،  نيصم شهر : فقال ،صفحة رقبيت ى  عل يديضربت ب  و ،هاري رقبة غ  كاً ما أمل  ي باحلق نب  كبعث

اً قـد   ي باحلق نب  كبعثالذي  و: فقلت،  ناًكي مس نيطعم ست أ: فقال،  اميمن الص  إالّ   هل أصبت ما أصبت   

 نيطعم سـت  أسقاً من متر ف   يك و ل‘دفع  يق فل يرز صدقة بين  إىل   هباذ: قال،  لنا من طعام    ما ينيح و بتنا

ق وسوء  يالض إالّ   مكوجدت عند  ما: فقلت يقوم إىل   فرجعت: قال ،ي الباق كاليل أنت وع   وك ناًكيمس

   .)١(مكبصدقت قد أمرين و،حسن اخللق والسعة )صلى اهللا عليه وآله(وجدت عند رسول اهللا  ويالرأ

ما هـن   :  فقال ، قوماً بالظهار  رياهللا ع  فإن   ،كتظاهر امرأت  أن   كايإ: )عليه السالم ( يوعن الرضو 

  .)٢(أُمهاِتِهم ِإنْ أُمهاتهم إالَّ الالَِئي ولَدنهم وِإنهم لَيقُولُونَ منكَراً ِمن الْقَوِل وزوراً

 كس مبهم بعد عدم ندور ذل  ي ل كلن ذ كل و بعض فقراا  يف   ات متضاربة يبعض هذه الروا   أن   ىفخي الو

  . خذ باملعترب منها واملهم األ،فةيات الضعيالروايف 

بـل  ، اتيبعض اخلـصوص  يف اختلفوا وإن ،نيافة املسلم ك إمجاعه  ياجلملة عل  يف   م الظهار كح مث إن 

ة هـو  فارك والميالتحر يف   مةكاحل أن   رواكلذا ذ  و ،اجلملة يف   أيضاًقبحه  ى  قال بداللة العقل عل   ي أن   نكمي

  . د هلا بهكيقصدون الي كصنعون مثل ذلين يالذ فإن ،منع ظلم املرأة وةيمنع العبث بالعالقة الزوج

                                                







١٤٠

ظهر  ك يأنت عل : قوليتحقق بأن   يهو   و ،غةييف الص (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):١مسألة(

تحقق يذا  ، وك ني عن املؤمن  فضالً،  نيه من املسلم  يه عل ي بقسم مجاعبل اإل ،  ى نصاً وفتو  ال خالف ب،  يمأ

ه ي أجده ف  ال خالف  ب ،زهاييمتى   الدالة عل  لفاظ من األ  كل ذل كشا ما أو   نبيز أو   هذه: لو قال بدل أنت   

فلـو  ،  هايدل عل يقال باعتبار التلفظ مبا     ينعم قد   ،  ما ورد من النصوص بلفظ أنت     ية ف ي لظهور املثال  أيضاً

: قولـه ك الـصالة  ألفاظعربة باختالف  ذا ال وك،هريغ ولألصلقع يمضمراً المسها مل  يمأظهر  ك: قال

ا بعدم اعتبار   هيورد من النصوص ف     لظهور اختالف ما   ،كحنو ذل  أو   يعل أو   يلد أو   عندي أو   أنت مين 

أنت : ما لو قال  ، ك صح يظهر أم كأنت  : قال فلو،  بل الظاهر عدم اعتبارها أصال    ،  لفظ خمصوص منها  

  . طالق

  : اتيروا اختالف الكذلى دل علي: أقول

   .)١(يمأظهر  كيأنت عل: وميث قال هلا ذات يح، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، رواه أبان مثل ما

   .)٢(يظهر أمكحرام  يأنت عل: ة محرانييف رواو

   .)٣(يمأحرام مثل ظهر  يأنت عل: )ه الصالة والسالميعل(جعفر  أيب عن، ة زرارةييف رواو

 أو  خىتأظهر   يأنت عل : أتهمرالقول  يالرجل  : )عليه السالم ( يب عبد اهللا   أ عن،  ف التمار ية س ييف روا و

  هذا وإن مهاتاهللا األ ركمنا ذإ: فقال: قال ،خاليت أو عميت

                                                









١٤١

  . أيضاً ان حمرماً كيمأظهر : قال لو أنه ىدل عليمما  ،)١( حلرام

قـول  يالرجـل  : قلت له: ل قا،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ريرواه سد  م ما يالتعمى  دل عل  وي بل

أراد به الظهـار    ن  إ ،به  عىن ما: قال ،رجلها أو ك  بطنها أو ك  فها أو كك  يشعر أم  ك يأنت عل : أتهمرال

   .)٢(فهو الظهار

ظهر كه  يعلهي  : قالف ...)ه الصالة والسالم  يعل(عن الصادق   ،  عن بعض رجاله  ،  ونسيث  ييف حد و

   .)٣(فارةكفقد لزمه ال، مي التحركنوي بذليمنها ء يش أو كشعرها أو كرجلها أو كدها أو كيأمه

ـ ر نفسه   كذ، أو   ما أشبه  أو   ةينكبال أو   شارةًإ أو   ةًينا أو ك  رها لفظاً كذإذا  علم حال ما    يمنه  و  كذلك

 ،وأبوه بـاقر  ) ابن باقر (ى  عل أو   ،هو والد صادق  و) صادق أيب(ى  عل أو   ،وامسه جعفر ) جعفر(ى  مثل عل 

  .ك ذلريغإىل 

فما عـن   ،  تقدم من النصوص   مشمول لبعض ما   ألنه   أر املبتد كنفاه اجلواهر من عدم ذ     بعد ما ي بل ال 

  .لو من نظرخي ر من التوقف مع حذف الصلة اليالتحر

 ظهـر   كظهر: قوله ك احلمل و ،)حنو(و) مثل (صحيبل  ،  اف قطعاً كه لفظ ال  يعترب يف التشب  ي ذا ال وك

ـ  ل ،ه وجه يتفاء بدون أداة التشب   كيف اال (اهر  فما يف اجلو  ،  وقد تقدم بعض النصوص ذا النحو     ،  يأم ن ك

  .إشكالحمل  )خالفه قوىاألن يكمل ن إ حوطاأل

تان أشهر  يه روا يخت ف م واأل األ ك رضاعاً أو   احملرمات نسباً ى  حدإشبهها بظهر    ولو(: مث قال الشرائع  

  . )مها الوقوع

هو من  : فقال ،عن الظهار  )عليه السالم (جعفر   سألت أبا ،  ح زرارة يالوقوع صح ى  دل عل  مما: أقول

  ،)٤(نيمي يف الظهار ونيك خالة وال أو عمة أو ختأ أو مأ ،حمرم يل ذك

                                                











١٤٢

حرام مثل   يأنت عل :  مجاع ريغ يف   طاهر يه و أتهمرالقول الرجل   ي: قال ،ونيكف  كي: قلت: قال 

   .)١( الظهاركد بذليريهو  وخيتأ أو يمأظهر 

ظهـر   ك يأنت عل : أتهمرالقول  يالرجل  : )عليه السالم ( عبد اهللا  يبألقلت  ،  ل بن دراج  يح مج يصحو

   .)٢(هو الظهار: قال ،خالته أو عمته

   .)٣(بعض احملارمكهو قال إذا  كذلوك :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ونسية يروايف و

ل كظهار من   ال :م قالوا إ،  )هم السالم يعل(  وأيب عبد اهللا   جعفر وأيب   ني املؤمن ريعن أم ،  وعن الدعائم 

أنت : أتهمرالقال  إذا  مثل حاهلن من ذوات احملارم       يف   هو ما أو   خالة أو   عمة أو   ختأ أو   مأ ،ذات حمرم 

   .)٤(فهذا هو الظهار ،عميتاليت أو خ أو خيتأ أو يمأظهر  كيعل

 :نهيميت  كما مل  أو   أتهمرالقول الرجل   ي أن   الظهار  وأما الظهار فمعىن  : )عليه السالم ( يعن الرضو و

 يف  قربنـاه  ه للفظ ما  ي وجب عل  كفعل ذل  فإن   ،تهيدا أو   عمته أو   خالته أو   ختهأظهر   أو ك  ظهر أمه كهي  

  .)٥(باب الظهار

قول يالرجل  : )عليه السالم ( عبد اهللا  يبألقلت  ،  ف التمار يحة س يم فقط لصح  ر األ كفاحتمال لزوم ذ  

   .)٦(هذا احلرام وإن ،مهاتر اهللا األكمنا ذإ: قال ،خاليت أو عميت أو خيتأظهر  كيأنت عل: أتهمرال

 من اآلية يف ركما ذ و،ليجمال له بعد الدل  ال األصل ألن   ، تام ري غ األصل و ،ةك املبار اآليةده ظاهر   يؤوي

  ة يأما صدر الروا و،عداه ما ينفي ء اليثبات الشإمصداق 

                                                

 













١٤٣

ـ عل(ث قال   يف ح يتعرر احلرام بأداة ال   كذ ايفكب وال يعن التهذ  كياحمل أن    إىل ضافة باإل ،كذلكف ه ي

ثبوت ى ل عل ي دل )ه الصالة والسالم  يعل(فقوله   ،)ن هذا احلرام  إو: (ني النسخت نيهاتى   عل )السالم و الصالة

  .هايام الظهار فكأح

 ختبنات األ  و خبنات األ  و  العمات واخلاالت والبنات   نيب و ،م واجلدات  األ نيمث الظاهر عدم الفرق ب    

خـذ   فاحتمال األ  ،ات السابقة يبعض الروا  يف   بل للعموم ،   فحسب طالقإل ال ل  ،ايالعل و اياملراتب الدن يف  

  . هي علمجاعاإلى ظاهر بعض دعو و خصوصاً، ظاهرريباالنصراف غ

 خواتد واأل والاألالبنات وبنات   كد  يالتأبى  ه عل يشبهها بامرأة حمرمة عل   فإن  ( :املهذب حمكي يف   قال

  ).مهاتاألى رن جميرجين إبنان والعمات واخلاالت فعندنا و

ـ : )صلى اهللا عليه وآلـه    ( لقوله   ،كذل يف   اتيلة مرتلة النسب  ات مرتّ ين الرضاع  أ والظاهر  رم مـن   حي

   .)١(رم من النسبحي الرضاع ما

قوله  و ،)٢(حمرم يل ذ كمن  : )ه الصالة والسالم  يعل(ات السابقة من قوله     يالروا يف   تقدم مة ما يبضم

 ي والرضـو  ،)٤(من ذوات احملارم  : )ه الصالة والسالم  يعل(قوله   و ،)٣(بعض احملارم ك: )عليه السالم (

  .ةيم الرضاعاأل هي ةيوالدا ،)٥(تهيأو دا: )عليه السالم(

املستفاد من ن أ و،غة الظهاريشمل انعقاد صي ما  خاصة الميالتحر يف منا هوإل املزبور   يفالقول بأن الترت  

 يف مـا كـ  كثرولذا ذهب األ،   ظاهر ريغ،  مهاريواحملارم وغ ات من   ياق النسب ينة االنس يات ولو بقر  يالروا

  . ميالتحر إىل  ـشرح النافع يف سبطهك واملسال

                                                













١٤٤

 ة مثلها يليما تعل إاخلرب   يف   )من( )١(رم من الرضاع  حي: )صلى اهللا عليه وآله   (قوله  يف  : كاملسال يف   قال

نظـرون مـن طـرف      ي: تعاىلقوله  يف   ماكالباء    مبعىن أو   ،)٢(ئام أغرقوا يمما خط : تعاىلقوله  يف  

ـ المهـا مف  كو،  بـسببه  أو   جل النسب رم أل حي بسببه ما  أو   جل الرضاع رم أل حير  ي والتقد ،)٣(يخف د ي

  .كذلك الرضاع ثبت بسببي ف،اًإمجاعالنسب  يف الظهار بسبب النسب ثابت يف ميالتحر ألن ،للمطلوب

ـ      و ،غة الظهار به  ياد ص عن انعق  أجنيبى  ما تر كهو   ذإ(:  اجلواهر له بقوله   ورد  أن  كمن هنا بـان ل

  . )هاري عن غة فضالًيم الرضاععدم الوقوع باأل قوىاأل

 نعـم ال  ،  ات املتقدمة يالروا يف   املوضوع يف   ة توسع يسبب أو   ةيليانت تعل ك سواء   )من( فإن   ، ظاهر ريغ

ـ     )من(انت  كإذا    حىت يأيتبل  ،  نيوركاملذ يف   عدم االحنصار ى  فخي انـت   أو ك ،صرة لالبتداء مثل من الب

رمحـه   (المهكيف  ـ    العلة والسبب  نيوالفرق ب ،  أيضاً لتحقق احلرمة    ،خذت من الدراهم  أض مثل   يللتبع

ـ نيتيره اآلكنة ذيبقر) اهللا  املباشرة يف والسبب، ئة قبل الغرقياخلط حيث إن املباشرة ريغيف  وىلاأل أن  

  . ن حبثيورك املذينياملعن بنيتياآل يف )من(ون ك يف نعم، باشر النظريالطرف  حيث إن

  : ث قاليح، كرها املسالكذاليت علم حال الصور اخلمس من الصور الست يمنه و

  : مواضع يف قعي أنه كذل يف ص اخلالفيتلخ(

  . ةيم النسبه باأليالتشبى اقتصار الظهار عل: األول

  . ريغ م من الرضاع الاأل إىل هيتعد: الثاين

                                                









١٤٥

  . ريغ حلاق اجلدة ا الإ: الثالث

  . ريغ حلاق حمارم النسب ا الإ: الرابع

  . حلاق حمارم الرضاع نإ: اخلامس

  . )يأيتس وأيضاًحلاق حمارم املصاهرة إ: السادس

ـ ة ولو مل تتح   يالشأن يف أو يك  ،ة احملققة يالشأن يف أو يك  ،ةيالفعل إىل   ميالتحر يف   ألمرتاج ا حيهل  مث   ، قق

حتـرم   ال و ،ة املطلقة يالشأنى  حترم عل ،  هما ك ينت عل إ: فقالة  يم رضاع أ أو   ةيخت نسب أن له   يكمل  إذا  ف

 ،األول طـالق ظـاهر اإل   ،خـت أ كحصل له بعد ذل   إذا  تتحقق حترم   اليت  ة  يالشأنى  عل و ،ةيالفعلى  عل

حـوط  ن األ كل،  مي عدم التحر  األصل ف كولو ش ،  ة ولو حتققت بعد   ية الشأن يفاكعدم   يعطيواالنصراف  

 نهما رضاع وال  يس ب يل و ،ةيخت النسب هذه األ  أو   ،ةيخت الرضاع هذه األ ك :قالإذا  نعم  ،   مطلقاً ميالتحر

  . نسب مل حترم

 ،ميوجب التحر ي الالذي   ال الرضاع    ،صارت حراماً بسبب الرضاع   إذا  ما  يف هي   مناإة  يوحرمة الرضاع 

  . كذل إىل ليالنصراف الدل

ـ ، أو يه: قالالزوجة بأن  أي ولو شبهها(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن   ،كما قام مقام ذل

 ال أوه  ياا عل يتوقف ح يما   ني فرق ب  ري من غ  ، من أجزائها  ك ذل ريغ أو   بطنها أو   شعرها أو   مهأد  كي هيعل

ـ بـل ق   ى،والقائـل املرتـض   ،  قعي ال: لي ق ،هري غ نيب و جزاءاة من األ  يحلته احل   ما نيب وال،  توقفي : لي

ـ   بل األ  األصلخالف   ما يف   اقتصاراً،  ةيمامبه اإل مما انفردت    أنه   انتصاره يف   بل،  واملتأخرون ى صول عل

ن بـالوقوع   كل و أ،من مالحظة املبد    املفروض منها ولو   ري الظهار املنساق غ   أدلةها من   ريغ و اآليةمنطوق  

  . ها ضعفية فيروا

  قلت : )ه الصالة والسالميعل(عن الصادق ، رية سدية رواياملراد بالروا: أقول



١٤٦

ن  إ ،عىن ما: قال ،رجلها أو ك  بطنها أو ك  قبلها أو ك  أميشعر   ك يأنت عل : أتهرمالقول  يوالرجل  : له

  . أراد به الظهار فهو الظهار

   .)١()فهاكك( :قبلهاكات بدل يبعض الروايف و

 أميظهر   ك يأنت عل : أتهمرالسألته عن رجل قال     ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ونسيمرسل    وىف

لـزم  ي ه ما يلزم ف يهل   و ، الظهار كون ذل يك أ ،عبها أو كك  نفسها أو ك  فرجها أو ك  بطنها أو ك  دهاأو كي 

 رجلها أو ك  دها أو كي  يمأظهر   ك يعل هي   :ظاهر امرأته فقال  إذا  املظاهر  : )عليه السالم (فقال   ،املظاهر

ـ   ل منـها  يل قل ك يف   فارةكلزمه ال : فقال،  مي التحر ك بذل نوييء منها   يش أو ك  شعرهاأو ك   ،ريث أو ك

   .)٢(فارةكبعض ذوات احملارم فقد لزمته الك: قال هوإذا  كذلوك

  . د عنهاين رفع الكمي فال، ثاًيحد واًميات معمول ا قديوهذه الروا

 أو رجلـها  أو  دهاي أو يبطن أم ك: قوليأن  ك،  هر لفظ الظَ  ريقع الظهار بغ  يهل  نه  إ( :احلدائق يف   قال

ـ    ألنه إذا    ، الفرقة إمجاعه  ياً عل ي مدع ،اعةمج و اخلالف يف   خي أوهلما للش  ،قوالن ،شعرها أم ال   ك قـال ذل

د يمث علل قول الس   ،  ان مفرطاً كفعل  يمل  إذا  ف ،ياستباحة الوط  يف   ان أحوط كاملظاهر  ى  ب عل جي فعل ما و

ن وأل، األصلى عل يالباقى بقي فإمجاع أو ليما خرج عنها بدل إالّ باحة اإلاألصل بأن   ميالقائل بعدم التحر  

الت عند مـن    يهذه التعل  و :ورده بقوله ،  ه بطل االسم املشتق منه    ريعلق بغ إذا  ف،  لظهرالظهار مشتق من ا   

 اعتمـد الـذي   األصل و،مقابلة النصوص  يف   جمرد اجتهاد  ألا   ، مسموعة رين غ يوركن املذ يعمل باخلرب ي

  . )وركب اخلروج عنه بالنص املذوجي
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ن كل،  مهاريغ و ليخرب مج  و ح زرارة يصح يف   جزاءر أمثال هذه األ   ك بعدم ذ  كاستدل لذل رمبا   و :أقول

  .خرد أحدمها اآليقي  النياملثبت ألن ، منافري غأيضاً كذل

  . القاعدةى  هو مقتضميفالقول بالتحر، انكف وكي

  .قعيتها مل يلح أو كيمأر كذ كيأنت عل: قولهك ،س للمحرميل شبه مباإذا نعم 

  .دابتها أو يمأدار ك: قالإذا ذا وك

 ةية الـشأن  يفاكالرضاع من    يف   تقدم  الوقوع ما  ففي،  شعرهاك: قال و ،م شعر مثالً  ن لأل يكمل  إذا  أما  

  .عدمهاو

 خـيت أنـصف   وأخيت أو كبل ،خيتأو يأم أو كعميت أو كأخيت ك يأنت عل : املشبه به مثل    ثىنإذا  و

ذا ك، ويمأظهر  ك ينتما عل أ: هيتقال لزوج إذا  ما  ك،  سك الع كذل وك ،ميان موجباً للتحر  ك مثالًى  خراأل

ـ  و  احملرم نيمجع ب إذا  ، و خيتأظهر   ك ينتما عل أ: هيقال لزوجت إذا  ما  ك،  نيألمرال ا ك يف   حال التعدد   ريغ

د يريأن   إالّ   ميبعد التحر يمل   ،جاريت و يأمكختها  أو زوجيت:  الزوجة مثل قوله   ريغ و  الزوجة نيب و ،احملرم

  . مت الزوجة باألخأه الزوجة باجلارة ويتشب

  . )قع قطعاًي أمه مبا عدا لفظة الظهر مل ريشبهها بغ ما لوأ(: مث قال الشرائع

اسـتدل لـه     و ،ما أشبه  أو   خيتأصدر  اليت أو   رجل خ  أو   د عميت  كي يأنت عل : قال ما لو ك: أقول

  . ه بالظهريخصوص التشب يف انك أن م بعدحلاق احملارم باألإى دل عل  السامل عن معارضة مااألصلب

 هيف(: اجلواهر يف   لذا قال  و ،كات املتقدمة لذل  يهذا القطع بعد مشول الروا    ملثل   وجه ال أنه   ن الظاهر كل

ـ م  األريون غكيف  ـ  ونس منهايخصوصاً مرسل  ـ  ظاهرأنه  إالّ كان مورده ذلك وإن نهإ  يف ماألك

متحـداً    ون الظهار معىن  كة  ي خصوصاً بعد معلوم   ،هريغ أو   ان بالظهر ك سواء   ،ه ا يحتقق الظهار بالتشب  

  ن يكمل ن إ الصحة قوىاألف



١٤٨

  . )١()إدريسحنوه عن ابن  و،ن بعدمهيآخر وبعض علمائنا قال بوقوعه أن ن عن املختلفكل... اًإمجاع

مـا  إ،  هيمها من احملارم بالتشب   كح يف ما أو   م الزوجة واأل  نيالنسبة الواقعة ب   أن   اعلم(: كاملسال يف   قال

 نيب أو   ، اجلملة واجلملة  نيب  أو ،جزاءه من األ  ريغ و ة اجلمل نيب أو   ،ظهر املشبه به   و  مجلة املشبه  نيون ب يك

 ماإر  يع التقاد يمجى  عل و ،ه من أجزائه  ري غ نيب و نهيب أو   ، ظهره نيب و نهيب أو،  مجلة املشبه به   و أجزاء املشبه 

  : عشر قسام اثىن فاأل،ها من احملارمريغ أو مون املشبه به األيكأن 

   .يمأظهر  كيأنت عل: قولهك، مر األظه و مجلة الزوجةنيه بيقع التشبي أن :األول

اا بدونـه   يتم ح ي ان مما ال  كسواء  ،   الظهر ريم غ خر من األ   مجلة الزوجة واجلزء اآل    نيقع ب ي أن   :الثاين

  . شعرهاكاة أم ال يسواء حلتها احل و،دهاكيتم بدونه ي أم ،بطنها ورأسها ووجههاك

، أو  يبدن أم  ك ي عل كجسمك أو   بدن، أو   يأم ك يأنت عل : قولهك ،شبه اجلملة باجلملة  ي أن   :الثالث

  . كحنو ذل وجسمها

   .يأم كي علكفرجك أو رأسك أو دي: قولهك ،مشبه بعض أجزاء الزوجة جلملة األي أن :الرابع

   .يظهر أمك كفرجك أو دي: قولهك ،مشبه جزء الزوجة بظهر األي أن :اخلامس

   .يأمد  كيي علكدي: قولهك ،شبه اجلزء باجلزءي أن :السادس

  . )م من احملارم األريغ و الزوجة بصورها الستنيقع بي أن :السابع

  . ات املتقدمةيد من الرواي ملا استف،لكال يف ميالقاعدة التحرى مقتض: أقول
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قـصد بـه    ن  إ قـع يل  يق يمثل أم  أو   يأمكأنت  : ولو قال (: قول الشرائع  يف   علم وجه النظر  يمنه  و

  ). األصلى احلل مبقتض يف ك والتمس،الظهار مبورد الشرعه اختصاص ؤ منشإشكاله يف و،الظهار

ا مبحرمة باملصاهرة   شبهه أما لو ،  بالرضاع أو   سائر احملارم بالنسب   أو   مه الزوجة باأل  يتشب يف   لهكهذا  

 ،قع الظهـار  يمل  :  الشرائع ففيب واالبن   زوجة األ  و بنت زوجته املدخول ا    و أم الزوجة كداً  اً مؤب ميحتر

  ال أيـضاً   ميعن املختلف من التحر    فما،  اتيسبنال إىل   احملارم أو    بعد انصراف احملرم   ألصلل: اجلواهريف  و

  . لو من نظرخي

موضع ى العدم اقتصاراً عل إىل ذهب املشهور وإن ،أيضاًشمل املقام ي السابقة  دلة األ إطالقن  كل: أقول

 يف ماكننا ي بإشكالال  وال خالفنعم ، ما عرفتى  علاألصلخالف ى م علكث احليح، النص والوفاق 

ـ    و أخت الزوجة كاملصاهرة   يف   ةيبد احملرمات األ  ريه بغ يالتشب يف   عدم حتقق الظهار   يف   املعارج  ريبنـت غ

 ما تقـدم ى  عل، الزوجةنيب ول واحدة منهماك نيحرمة اجلمع بى  بناًء عل ،  خالتها و عمتها و املدخول ا 

  . احكتاب النكيف 

 أو  عمتها أو   شبهها بأخت الزوجة   قع الظهار لو  يذا مل   وك( :اجلواهرالشرائع ممزوجاً مع     يف   ولذا قال 

هـا  ميحتر ألن   ،امكحع األ يمج يف   ةيجنبم األ كمها ح كون ح ك ضرورة   ،مطلقاً ال حال يف   رمحيخالتها مما   

ست يل واحدة ممن لكحل له يوج أربعاً فزاملتى ع نساء العامل عليرم مجحيما ك ،ختم واألزول بفراق األي

منا إ و مجعاً ناً وال يخالتها ال حترم ع    و  والزوجة ،ربع بفراق واحدة من األ    يريوجه التخ ى   عل ك ذل ريغحمرمة ب 

  . )وجه خمصوصى حترم عل

  وىلاأل أن  مع العلمريبزوجة الغ وةيلو شبهها بالوثن علم حال مايمنه  و:أقول
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إذا  علم حال مـا   يقدم  تا  مم أن   ماك،  دامت مزوجة   ما نساناإلى  علة حمرمة   ي والثان ،املسلمى  حرام عل 

 يه و جل الزنا ا  ه أل يمبن حرمت عل   االبن هلا أو   أو   خاأل أو   بباأل يه من جهة الوط   يشبهها مبن حترم عل   

  .ما أشبه أو ذات بعل

  .عدم احلرمة يف ال إشكالف، ةيالثان زوجيت كيأنت عل: قال ما لوك ى،شبهها بزوجة أخرإذا أما 

 كنصف، أو   ينصف ظهر أم   ك يأنت عل : قال  لو أيضاًرم  حي ،مأله ببعض ا  يث عرفت حرمة التشب   يحو

 ،خارجهأو ك ي  داخل ظهر أم  كخارجه  ك أو   داخل ظهر ، أو   ينصف ظهر أم  ك كنصف، أو   يظهر أم ك

  . ك ذلريغإىل 

 ما أشبه فال   أو   ينطق أم ، أو ك  يأمكما أشبه   ك أو   تواضعك أو   مساعك أو   نظرك أو   نطق: قال أما لو 

  . حرمة

 يأخ أيب أو    ظهرك: قال  لو مي بعدم حصول التحر   كمن ذل  وىلأو( : ممزوجاً مع اجلواهر   مث قال الشرائع  

س ين الرجل لأل و،لألصلهو حمل وفاق (: كاملسال يف بل، ) أجدهال خالفئاً بين شيك مل فإنه ،يعمأو 

لو قالت  ذا   وك ،حمارم النساء ى  اساً عل يخالفاً لبعض فحرمه ق   ،  معرض االستحالل  يف ال و  لالستمتاع حمالً

  ). اًإمجاعالطالق كام الرجال كالظهار من أح ألن ،يأم أيب أو ظهر كيأنت عل: يه

ـ  : قال أو   ،يكظهر أب ك يكأنا عل : لو قال  علم حال ما  يمما تقدم    و ،رواكما ذ كهو  و ى أيب أو   أنت عل

   .يمبن أاك: قال أو ،السابق يزوج أمك: قال أو ،مدفوعها أو يحمل أمك: قال أو ،ما أشبه أو يأخ

، يأنت عل  يظهر أم  أو ك  ي،ظهر أم كأنت   يعل: مثل قوله ،  أخريالت و مي التقد نيفرق ب  ال أنه   مث الظاهر 

ـ    كما ذ ك أيضاً بالغلط   ميبعد التحر ي بل ال ،  غيسائر الص  إىل   ،أنت يعل يظهر أم أو ك   يف  كرنا شـبه ذل

  .احكالن

  إذا بعد وقوع الظهار ي ما الك



١٥١

  . ةي اللغة العربري بغكقال ذل

  . )سمعان نطق املظاهري نيوقوعه حضور عدل يف شترطوي( :مث قال الشرائع

ـ ه عل ي بقسم مجاعبل اإل  ،ىفتو و ه نصاً ي أجده ف  ال خالف حنو الطالق ب  ى  عل: اجلواهريف  و  ففـي ،  هي

 ال و ،غضب يف وال،  ضرارإ يف وال،  نيمي يف   ون ظهار يك ال: )عليه السالم (جعفر   قال أبو ،  ة محران يروا

   .)١(نين مسلميبشهادة شاهد،  مجاعريطهر من غ يف الإر ون ظهايك

مثـل  ى  عل إالّ   ون الظهار يك ال:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عمن أخربه ،  وعن ابن فضال  

   .)٢(موضع الطالق

 مجاع  ريطهر بغ ى  عل إالّ   ون ظهار يك ال: ث قال يحديف  ،  )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  عن محران و

   .)٣(نين مسلميشاهدبشهادة 

  . )محران(ها أكثريف أن  إالّ ،)محزة بن محران( إىل ةيبعض النسخ نسبة هذه الروا يف نكل

ك أتمرالتقول   أن   منا الظهار إ: ثيحد يف   قالنه  إ ،)عليه السالم (عن الصادق   ،  سالمعن دعائم اإل  و

ـ   كيعلأا  اشهدوا: حبضرة شهود أو  نيه حبضرة شاهد  يطهرمل متسها ف   يف   طاهر يهو  ال، ويظهـر أم

   .)٤(ذا وكذاكفعلت ن إ :تقول

 يف  ني بشهادة شـاهد   ،سي مس ريطهر من غ  يف   إالّ   ظهار ال: قالنه  إ ،)عليه السالم (عنه  ،  أيضاًه  يوف

   .)٥(س بظهاريئاً منه فليش أو فما عدا هذا، ون الطالقيكما ك نيمي ريغ

   نيوما عدلكأما اشتراط و( : قائالًكره املسالكما ذيعلم وجه النظر فيمنه و
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ى فخي  ما ال  كم هنا مبثل ذل   كثبات احل إيف   و ،نيالشاهد يف   من عموم اشتراط العدالة    إالّ   هيل عل يدل فال

  ). ما أطلق هناك سالمهما باإلية باالجتزاء فيالطالق روا يف قد تقدم و،شكالمن اإل

ة ي من روا  كمراد املسال  و ،ىفخي ال ماك يبل هو اصطالح شرع   ،  نين العدل ياملراد بالشاهد  أن   لوضوح

عن رجل طلـق     )عليه السالم (احلسن   سألت أبا :  قال ،نصر أيب   تقدم عن أمحد بن حممد بن      الطالق ما 

طلقها ي: قال ،ف طالق السنة  كيف: قلت،  س هذا طالقاً  يل: قال ،نيها بشهادة عدل  يامرأته بعد ما غش   

 كخالف ذل فإن ،تابهك يف ر اهللا عزوجلكما ذك نيعدلن يغشاها بشاهدي أن ضها قبل يطهرت من ح  إذا  

جتـوز شـهادة     ال: قال ،ني مجاع بشاهد وامرأت   ريطهر من غ  ى  طلق عل  فإن   :قلت،  تاب اهللا  إىل ك  رد

 يني ناصب نيشهد رجل أ فإن   :قلت،  حضرنهإذا  الدم   يف   هنري غ قد جتوز شهادن مع    و ،الطالق يف   النساء

عرف منه  ي أن   الطالق بعد ى  زت شهادته عل  يجأالفطرة   علىمن ولد   : لفقا ،ون طالقاً يكالطالق أ ى  عل

   .)١(ريخ

منـا أجـاب    إ و ب الرجل جي مل   )عليه السالم (مام  لذا اإل  و ،ةية صدرت تق  يالروا أن   كرنا هنا كقد ذ و

 من )عليه السالم(جملسه  يف انكلعله  و،هيرأك أنه منهى تقيان الذي كتوهم الرجل  ح ممايباجلواب الصح 

  .جيابب باإليجيأن ) عليه السالم(مام ولذا اضطر اإل، منهى قتي

ة ابن  يروا إىل   فهو منضماً ،  هياشتراط العدالة ف  ى  ة عل ريثك أخبارباب الطالق داللة     يف   قد تقدم ه  مث إن 

ل عن أصـل  ءتساينعم رمبا ، د اشتراط العدالةيفي ،مثل موضع الطالقى عل إالّ  ون الظهار يكال :فضال

 أن مع، جعله اهللا سبحانه ظهاراً    و باحلرمة )صلى اهللا عليه وآله   (ف أمر الرسول    كين بأنه   يهداشتراط الشا 

  شأن  يف ثيظاهر احلد
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ـ   وقت قول الرجل الصحايب    يف   نيما تقدم مجلة منه عدم حضورالشاهد     ك اآليةنزول    ،كلزوجته ذل

 أن   إىل ضافةباإل ، الصحايب ن العلم بعدم حضورمها عند قول     يفمن أ ،  نيانا حاضر كلعلهما   أنه   واجلواب

  . موضعه يف ما قررك )هم السالميعل(ئمة نها األيبل بعضها ب، اًجيام نزلت تدركحاأل

 أو  عنـه   قصداً للزجر  كتر أو   فعلى  ناً جزاًء عل  يميولو جعله   (: جاً مع اجلواهر  والشرائع ممز  يف   مث قال 

 ي،ظهر أم كيت الصالة فأنت علكتر أو لمت فالناًكن إ :قولهك، ا أو  سواء تعلق به،فعلى البعث عل 

  .  اهللاري بغنيمي  الفإنه، هي أجده فال خالفقع بيمل 

 ،فعلنواهللا أل : قالإذا  ف،  لمعاهدةخر ل  اآل نيمي يف    أحدمها نيميه جعل   ي ف األصل ألن   ناًي مي يمنا مس إ: أقول

ء ي الـش  كتر أو ي  يذائكعل الفعل ال  في أن    معاهداً معه  ،ةي اهللا سبحانه املعنو   نيمي يف   نهيميهاً جبعل   يان شب ك

مـام  واإل الـنيب  أو   ذاته سبحانه  أن   ما وك ،ذا بالظهار كربط فعل   يهنا   و هو ربط الفعل باهللا    و ي،ذائكال

عـل  جيثاق فهـو    ي هنا الظهار طرف امل    كذلك ،ثاقيلف م طرف امل   حيمن  يوالقرآن ف ) عليهما السالم (

  . ثاقيطرف امل  ـة حمترمة عندهالزوج ألن ،هيل عليثق شيء هووـ   الزوجةكاكانف

 ،ل العـام  يتقدم من الدل   ما إىل   ضافةناً باإل يميجعل  الذي  عدم وقوع الظهار    ى  دل عل يف،  انكف  وكي

   .)١(نيمي يف ون الظهاريك ال: هيف و،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ح زرارةيصح

   .)٢(غضب يف وال، ضرارإ يف ال و،نيمي يف ون ظهاريك ال: حسن محرانيف و

                                                







١٥٤

   .)١(نيميون الظهار بيك ال: قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سالموعن دعائم اإل

   .)٢(س بظهاريالظهار فل يف حلفتإذا : ثيحد يف قالنه إ ،)عليه السالم(عنه و

   .)٣(نيمي ريغ يف ني بشهادة شاهد،سي مسريطهر من غيف  إالّ ظهار ال: قالنه إ ،)عليه السالم(عنه و

الصورة  يف   احتاده و اس عندنا يه حلرمة الق  يجوازه معلقاً بناًء عل   ى  جوازه عل  قاسي وال(: اجلواهر يف   قال

 يقتضي ال ،البعث و الزجرنيمياليف  و،قياملراد من الشرط جمرد التعل ألن ،القصد واملعىن يف   مع مفارقته له  

  .)ىالفتو وجوازه خصوصاً بعد ما مسعت من النص

ـ       اليت  خر  ات األ ي مجلة من الروا   ،ما تقدم  إىل   ضافة باإل كذل ىدل عل وي ى اسـتدل ـا املعـارج عل

  . املوضوع

دخل ا  أاليت  لة  يانت الل كفلما  ،  كريتزوج محزة بن محران بنت ب     :  قال ،هريغ و ةري بن املغ  عبد اهللا فعن  

تظاهر مـن      حىت يكء ولسنا ندخلها عل   ي بش كس هو عند  يل و الطالق تبايل أنت ال : ه قلن له النساء   يعل

   .)٤(قرني أن  فأمره)عليه السالم( عبد اهللا يبأل كر ذلك فذ،ففعل: قال، كدأوالمهات أ

تزوج محزة بـن    :  قال ،ةرينفس الواقعة عن ابن املغ    يف   يرو  ملا ،احللف بظهارهن ى  واخلرب حممول عل  

 ىولسنا نرض ،  حتلف لنا    حىت يكلسنا ندخلها عل  : دخل ا قلن له النساء    ي أن   فلما أراد ،  كريمحران ابنة ب  

 ،يكجوارك و دأوالمهات  أ وظاهر من    ،ن أحلف لنا بالظهار   كل و ،ئاًيتراه ش   ال كنحتلف لنا بالعتق أل   أن  

  فظاهر منهن 

                                                

 









١٥٥

   .)١(ن إليهأرجع شيء يكس عليل:  فقال)عليه السالم( عبد اهللا يبأل كر ذلكمث ذ

ـ توضأ ف  أو ي  الصالة يصليلته عن الرجل    سأ: قال،  )عليه السالم (احلسن   أيب   عن،  عن صفوان و  كشي

ـ   وحي ،ظهر أمه كه  يعدت الوضوء فامرأته عل   أعدت الصالة و  أن  إ :قولي ف كها بعد ذل  يف ـ ى  لف عل  كذل

   .)٢(ءيه شيس علي ل،طانيهذا من خطوات الش: فقال ،بالطالق

 يف انكن إ :قال ،ظاهر من امرأتهيعن رجل    )عليه السالم (سألت الرضا   :  قال ،بن رستم  ةيعن عط و

   .)٣(هيء عليش  فالنيمي

:  قال ،سألهي )عليه السالم ( األولاحلسن   إىل أيب    ة املدائين يعط يتب مع ك:  قال ،عن حممد بن سنان   و

تـاب  كالى  طالق عل  امرأيت: مث قلت ،   فأعدت الصالة  ،عدت الصالة أن  إ ةالسنى  طالق عل  امرأيت: قلت

عـدت   أ نإالسنة  ى  آل حممد عل  طالق  طالق   امرأيت: قلت مث   ،عدت الصالة أ ف ،عدت الصالة أن  إ والسنة

 ،أعـدت الـصالة   ن  إ يظهر أم  ك يعل امرأيت:  قلت كبذل ت استخفايف يفلما رأ :  قال ،فأعدت ،صاليت

ـ  كيعل امرأيت: مث قلت،  فأعدت،أعدت الصالةإذا   يظهر أم  ك يعل امرأيت: مث قلت ،  فأعدت  يظهر أم

: مث قلـت  ،   فأعـدت  ،أعدت الصالة ن  إ يظهر أم  ك يعل رأيتام: مث قلت ،  أعدتف ،أعدت الصالة إذا  

احلسن  أبو فقال: قال ،نيمنذ سن  يقد اعتزلت أهل   و ، فأعدت ،أعدت الصالة ن  إ يظهر أم  ك يعلى  امرأت

   .)٤(طانيه من خطوات الشهأشباه ومنا هذاإ، هيعل شيء ال وهل أهلهاأل: )عليه السالم(

  : بعض احملاملى حممولة عل ي فه،كفارة بذلكالى علخر الدالة ات األيأما مجلة من الروا

 كجعلت فدا : )عليه السالم (احلسن   إىل أيب     بن حممد  عبد اهللا تب  ك:  قال ،اريمهز علي بن    عن مثل ما 

 :قـول  وي ،نثحيمل   أو    حنث ،فارةكه ال يلم بالظهار وجبت عل   كتإذا  الرجل   أن   زعمي يكبعض موال ن  إ

 تلزمه حىت  فارة ال كال أن   زعميوبعضهم  ،  المهكفارة عقوبة ل  كه ال يلمنا جعلت ع  إ و ،المه بالظهار كحنثه  

عليـه  (فوقـع    ،هيفارة عل ك فال وإالّ   فارةكه ال يحنث وجبت عل   فإن   ،هيحلف عل الذي  ء  يالش يف   نثحي

   .)٥(نث احلنث حيفارة حىتكجتب ال ال:  خبطه)السالم

  :ة حمامليهذه الروا يف للفقهاءو

                                                













١٥٦

  .ظهر من السؤاليما  كيقصد الوط ورادة خمالفة الظهارإ باحلنث املراد أن ىمحله عل: منها

  . ملوافقة ظاهره ملذهب العامة،ةيالتقى محله عل: منهاو

  . فارةكه اليب علجيصل مل حيمل  فمىت، ان معلقاً بشرطكإذا ما ى عل ،خيعن الش ماك محله: ومنها

حلـف الرجـل    إذا  : قـول ي )لسالمعليه ا ( عبد اهللا  مسعت أبا :  قال ،الرمحن بن احلجاج   عن عبد و

مـا   فارة بعد كه ال يمنا عل إ ف نيمي  ريغ يف   ان منه الظهار  ك فإن   ،واقعي أن   فارة قبل كه ال يبالظهار فحنث فعل  

 ألن  ،ون الظهـار  يك أن   ثر هذا األ  ريغ يف   ثرجهة النظر واأل  ى  صح هذا عل  يس  يل و :ةيقال معاو ،  واقعي

   .)١(نزل ا القرآن كذل وكباهللا عزوجل إالّ ونيك ان المياأل

حنـث  إذا   ف ،احلنثى  عل إالّ   قعي الظهار ال :  قال )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  وعن حممد بن مسلم   

   .)٢(فارة واحدةكه يان علكفعل  وجهل فإن ،فر يكواقعها حىتي أن س لهيفل

  الرجل  أن زعمي يكبعض موالن إ :)عليه السالم(قلت له :  قال،بن حممد عبد اهللاعن و

                                                







١٥٧

منا جعلـت   إ و المه بالظهار كحنثه  : قول وي نثحيمل   فارة حنث أو  كه ال يلم بالظهار وجب عل   كتإذا  

ـ حلف علالذي ء يالش يف نث حيتلزمه حىت فارة الكزعم اليوبعضهم ، المهكفارة عقوبة ل  كال  فـإن  ،هي

ـ  كب ال  جت ال: )عليه السالم (تب  كف ،هيفارة عل ك فال وإالّ   فارةكه ال يحنث وجبت عل   ـ   ىتفارة ح ب جي

   .)١(احلنث

  

                                                





١٥٨

قـع  يدخول اجلمعة مل     أو    فلو علقه بانقضاء الشهر    ،منجزاً إالّ   قعي وال(: الشرائع يف   قال ):٢مسألة(

 ، بالعموم كه التمس ؤ منش إشكاله  يف و ،ال: ليق ،ضرارإ يف   قعيهل   و ،هو نادر  و قعي: ليق و ،شهراألى  عل

  ). ه اجلوازأظهرالشرط تردد ى وقوعه موقوفاً عليف و

 ،ضـرار مـسألة اإل   طريف يف   رمها الشرائع ك ذ ني اللت نياملسألت نلم ع كضرار لنت  مسألة اإل  كنتر: قولأ

  : املقام مسألتان يف فنقول ،ىخرمها باألاحدإالرتباط 

 نشاء واإل ،ضرارمسألة اإل ى  قدمه عل الذي   ب  إليه أشار هذا ما  و ،منجزاً  معلقاً ال  نشاءقع اإل ي أن   :األوىل

 عقـل يس  يل و ونيك ال أو   ونيكما  إهو   و ،ادجيإ نوع   نشاءاإل أن   ما سبق يعرفت ف  قد  إذ ، تام رياملعلق غ 

  . نهمايبشيء 

 أو  ،ئهيد احملتمل جم  يء ز يمنا متعلقه بعد جم   إ و ن حمقق اآل  نشاء فاإل ، معلقاً نشاءعل متعلق اإل  جي أن   :ةيالثان

عند قول  يأيتما سك ،شرعاًه يل عليقد دل الدل و،ن عقالًكهذا مم و،بعد طلوع الشمس املقطوع طلوعها   

  ). الشرط ترددى وقوعه موقوفاً عليف و( :الشرائع

، هي ف كن ذل كميف املؤنة ف  ياالعتبار خف  أن   رناه سابقاً من  ك ملا ذ  ، وارد رية غ ياملسألة الثان  يف   شكالواإل

  .داًيرم زكطلعت الشمس فأإذا  أو ،رمهكد فأي زكءجاإذا مثل 

أن  إالّ   ،رمهكد فأ ي ز كءجان  إ :قوليل واحد منهما    ك ففين واحداً   اك وإن   نياملسألت يف   اللفظ مث إن 

ـ قصد تعل  وإن   ،األوىلون من املسألة    يك إنشاءن ال   ث اآل ي حب نشاءق اإل يقصد تعل  فإن   ،القصد خمتلف  ق ي

  .ةيان من املسألة الثانك نشاءاإل يف زيحصول املسبب مع التنج أي أاملنش

الوجوب  وىلعلق امل ي قد   نشاءق اإل يمن تعل  وىلاأل املسألة   ريغيف  ن   أ هو و ئاً ثالثاً ي ش كهنا أن   ىفخي الو

   ،كمنا ظرف الواجب بعد ذلإ ون موجودعلق الواجب فالوجوب اآليقد  و،احلال يف وجوب فال



١٥٩

  . حبث املعلق واملنجز واملشروط يف صولاأل يف روهكما ذك

علقه بانقـضاء    فلو،  منجزاً إالّ   هؤنشاإع  قي فال(: قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      األوىلاملسألة  يف  و

بـل  ، شـهر بل األ، ظهرالقول األى قع عليالوقت مل ى ق عليحنومها من التعل أو دخول اجلمعة أو   الشهر

ـ أهو مع   الذي  الشرط  ى  ق عل ي خبالف التعل  ،يقاع لإل كه ملنافاة ذل  ياخلالف ف  ينبغي بل ال ،  املشهور  كن

 نـشاء تعلق اإل  ما  ىلإو،   مقتضاه أخريت إىل    ضرورة رجوعه  ،شاءن مناف لنفس اإل   ري غ ،هيستسمع النص ف  

 ري غ فإنه،  له نفسه   ال نشاءه ملتعلق اإل  يق ف يان التعل كحنومها مما    و النذريف   و ،داً غداً يرم ز كأ يف   قيحنو التعل 

ح مع  يصح و روص مت فإنه،  نشاءمتعلق اإل  و ثاراآلق  ي خبالف تعل  ،فساده و  عن صحته  متصور التحقق فضالً  

قع للعمومات املعلوم عدم مشوهلا     ي: املبسوط حمكي يف   خيوالقائل الش  ليق و ،ه باخلصوص يل عل يالدلفرض  

القـول   إىل   اًريلعله لذا قال املصنف مش     و ،نشاءعدم اإل  إىل   نئذيمرجعه ح  فإن   ،رناهكذالذي  للمفروض  

 بل لعلـه ال ، هيه علقفمل نعرف من وا إذ ،هو نادرو: نشاءنفس اإل يف قيمقتضاه جواز التعل  الذي  املزبور  

 )ثر واملتعلق ق األ يرادة تعل إى  الم القائل عل  ك فتخرج املسألة عن اخلالف بعد محل        ،املزبور  قائل به باملعىن  

  . باقتضابى انته

  . )ه اجلوازأظهرالشرط تردد ى وقوعه موقوفاً عليف و( :مث قال الشرائع

ذا كفعلت   أو   دخلت الدار ن  إ :قوليأن  ك،  الشرطى  ق الظهار عل  يصحة تعل  يف   اختلف الفقهاء : أقول

ة واخلـالف  يالنها حمكي يف   خياختار أوهلما الش  : نيقول إىل   ،قيد به التعل  يريهو   و ي،ظهر أم  ك يفأنت عل 

 كاملسال يف   نقله و ،الشرائع والنافع  يف   به قال ابن محزة والعالمة واحملقق      و ،املقنع يف   واملبسوط والصدوق 

  هما يثان و،شرح النافع يف كاختار سبطه ذل و،قوىاأله نإ :قال و،ني املتأخرأكثرعن 



١٦٠

ابن  و الصباح وأبو   سالر و ،امل واملهذب كه ال يتابك يف   ابن الرباج  و ديخ املف ياالنتصار والش يف  ى  املرتض

الـذي   أصحابنا   ني ب ظهرهو األ  و : فقال إدريسبه صرح ابن     و ،ديعن ابن اجلن   كيهو ظاهر احمل   و ،زهرة

 الطـالق ال   أن   نهمي ب ال خالف  و ،م الطالق كمه ح كح أن   نهمي ب ال خالف نه   أل ه أصول املذهب  يقتضي

  ). كثرقول األ أنه ظاهره و،ان مشروطاًكإذا قع ي

مثل قول الـصادق    ،  ك بذل خبار لتواتر األ  ،ن قالوا بوقوع الظهار مشروطاً    يالقاعدة مع الذ  ى  مقتضو

، خر بعدها  واآل ،فارة قبل املواقعة  كه ال يف أحدمها   ،الظهار ضربان : ح ابن احلجاج  يصح يف   )عليه السالم (

الذي و، ذا وكذاك كفعلت بن إ :قولي وال ،يظهر أم كيأنت عل: قولالذي يفر قبل املواقعة الذي يك ف

   .)١(كقربتن إ يظهر أم كيأنت عل: قولالذي يفر بعد املواقعة يك

: قـال إذا  فارة  كأحدمها ال   يف ،نيضربى  الظهار عل : )عليه السالم (ث قال   يح،  خرحنوه مضمره اآل  و

   .)٢(كقربتن إ ىظهر أم كيأنت عل: قولي ال، ويظهر أم كيأنت عل

ـ  كيأنت عل: قولي أن  فأحدمها ،الظهار ظهاران : )عليه السالم (قال  ،  زيح حر يصحيف  و  ،يظهر أم

عـل  ففذا   وك ذاكفعلت  ن  إ يظهر أم  ك يأنت عل : قالإذا  ف،  واقعي أن   فر قبل الذي يك  كت فذل كسيمث  

   .)٣(نثحي نيفارة حكه اليفحنث فعل

أنا حاضـر    و الرمحن بن احلجاج   عبدىي  حيسأل صفوان بن    :  قال ،جنران أيب   الرمحن بن  خرب عبد يف  و

 يظهر أم  ك يأنت عل : أتهمرالقال الرجل   إذا  : قولي )عليه السالم ( عبد اهللا  مسعت أبا : قال ،عن الظهار 

   .)٤(ئاً فقد لزمه الظهاريقل شيمل  أو ،يمل خترج خرجت أو ي،لمل تدخ دخلت أو: قال هلا، لزمه الظهار

                                                











١٦١

هـا مث   يمث وقعت عل   يم ولد أظاهرت من   ن  إ :)عليه السالم ( جعفر   يبألقلت  :  قال ،خرب زرارة  و بل

   .)١(رفّكوقع إذا ه يصنع الرجل الفقيذا كه: فقال ،رتفّك

  .  شرط الظهاريجعل الوطى حممول عله حيث إن

فقال  ،رفّيك أن   رجل ظاهر مث واقع قبل    : )عليه السالم ( عبد اهللا  يبألقلت  :  قال ،ه زرارة روا مثله ما و

   .)٢(هيفعل الفقيذا كس هيلأو  :يل

 ان منه الظهـار كن إ :ث قاليحديف  ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  الرمحن بن احلجاج   عن عبد و

   .)٣(واقعي فارة بعد ماكه اليمنا علإ فنيمي ريغيف 

: أتـه مرالقال  إذا  املظاهر  :  قال ،الرمحن بن احلجاج   عن عبد  ى،سيعن نوادر حممد بن أمحد بن ع      و

 يأنت عل : قال وإن   ،واقعي أن   فارة قبل كه  ي فعل ،ذا وك ذاكفعلت  ن  إ :قولي وال ،يظهر أم  ك يأنت عل 

   .)٤(قرايما  فر بعدك ،كقربتن إ يظهر أمك

ـ ى  الظهار عل  :قالنه  إ ،)هما السالم يعل( يب عبد اهللا   وأ جعفر أيب   عن،  سالمعن دعائم اإل  و  ،نيوجه

واقـع  يما   فارة بعد كه ال يفالذي   ف ،واقعي أن   فارة بعد كه ال يخر ف واآل،  واقعي أن   فارة قبل كه ال يأحدمها ف 

ـ   ك يأنت عل : قوله: الثاين،  قراي فر بعد ما  يك ف ،كقربتن  إ يظهر أم  ك يأنت عل : قوله  وال ،يظهر أم

   .)٥(ذا وكذاكلت فعن إ :قولي

أنت : أتهمرالقال الرجل إذا ف، نيوجهى  ظاهرت فهو عل  وإن   :قالنه  إ ،)عليه السالم ( يعن الرضو و

  ، امعجي أن فارة من قبلكه اليت فعلكوس ي،ظهر أم كيعل

                                                













١٦٢

ـ فعـل   ن  إ ظهر أمه كه  يعل هي   :قال فإن   ى،فارة أخر ك كفر لزمت كت أن   ن جامعت من قبل   إف  ذاك

فعل لزمـه    فإن   ،فعلي أن    أو امع وجي ءي الش كفعل ذل  ي فارة حىت كه  يس عل يذا فل وك ذاك وفعلت   ،ذاوك

   .)١(نهيميفر  يكامع حىتجي وال،فارةكال

  .)٢(ب منهية قرياملقنع واهلدايف و

 ،ه معلـق  ؤمنـش الذي   نشاءالقاعدة صحة اإل  ى  مقتض حيث إن ،  دلةعمومات األ  إىل   ضافةهذا باإل 

  . عرفت ماى ده عليبل أاملقام  يف نع عنهميوالشارع مل 

 فقد اسـتدلوا لـه بالقاعـدة        ،الشرطى  ق عل ي القائل بعدم وقوع الظهار بسبب التعل      الثاينأما القول   

، خرج ما الّإ يقاع العقد واإلنشاءق إلية منافاة التعليمعلومى أما القاعدة فه،  ل اخلاص يل العام والدل  يوالدل

موضـع   إالّ علـى  ون الظهـار    يك ال: )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ل العام مرسل ابن فضال    يوالدل

ـ   يادعاه الغن الذي   مجاعل اخلاص اإل  يوالدل،  صح معلقاً ي الطالق ال  أن   مةيبضم،  الطالق ى ة والسرائر عل

  . خباربعض األ و،كذل

ـ : فقـال  ،ظاهرت من امرأيت   ينإ: )عليه السالم ( احلسن الرضا    يبألقلت  ،  اتي خرب الز  ففي ف كي

   .)٣(تعد  فاليكء عليش ال: فقال ،ذا وكذاكفعلت ن إ يظهر أم كيأنت عل: قلت :قال ،قلت

ـ : أيتمرالقلت  ينإ: )عليه السالم( احلسن  يبألقلت  ،  كريمرسل ابن ب  و ـ  كي أنت عل  إن يظهـر أم

: فقـال  ،فركأ أن   ىعل يقو إين: قلت،  ءي ش يكس عل يل: فقال ،فخرجت ،خرجت من باب احلجرة   

ءي ش يكس عل يل  ،قال ،نيرقبت و فر رقبة كأ أن   ىعل إين قوي : فقلت : ـ ـ  قو يـك س عل يل مل  ت أو ي

   .)٤(تقو
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قلت  إين،  بن رسول اهللا   اي: سأل رجل فقال  نه  إ ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  سالمعن دعائم اإل  و

فقال ،  ءي ش يكس عل يل: فقال ،خرجت من باب احلجرة فخرجت    ن  إ ىظهر أم  ك يأنت عل : أيتمرال

حلفـت  إذا  ،  مل تقو  ت أو يقو شيء   يكس عل يل: قال ،نيرقبت أو   فر رقبة كأ أن   ىعل أقوى إين: رجلال

 أو  نيه حبضرة شاهد  يطهر مل متسها ف    يف   طاهر يهك و أتمرالتقول   أن   إمنا الظهار  ،س بظهار يبالظهار فل 

   .)١(ذا وكذاكفعلت ن إ :تقول وال ،يظهر أم كيعل أا أشهدوا: شهود

لـزم اخلـروج منـها      يل ا   يق القاعدة لو  فإن   ، املشهور أدلةتقاوم   ورة ال ك املذ دلةاأل  أن ىفخي وال

  . القاعدة الصحة أن  قد عرفتكنأمع ، بالنصوص السابقة

 التجرد عن الشرط من     ريخمصصة بغ ا  إ :خيولذا قال الش  ،  ها خمصصة إطالقل ب يق لو ة ابن فضال  يرواو

ها املانع مـن    يمع الضعف ف  ـ  :  ( اجلواهر ففي خبارأما األ ،  سألةامل يف    قطعاً إمجاعوال  ،  شروط الطالق 

لعـدم   أو،  ه قبل حصول الـشرط    يء عل يالش ي منها نف  األولاحتمال   و  عن املعارضة  أصل القبول فضالً  

تـصلح   الـ  هيرادة املرأة من املوضع فإ يف  ظهور الثالث  و الثاينك  نيمي وال ك ذل ريغ و نيحضور الشاهد 

  ). ابقة السخبارمعارضة لأل

  . نشاءق اإليرادا تعلإاحتمال  إىل ضافةهذا باإل

، قـع ي لة ال ية والوس ينهاما عن ال  كل  يق ،ضرارإ يف   قعيهل  و( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن 

ـ فو ،)٢(ضرارإ يف  وال نيمي يف   ون ظهار يك ال: حسن محران  يف   )عليه السالم (قر  لقول البا   إشـكال ه  ي

  ،تاباً وسنةًك طالقعموم واإل بالكه التمسؤمنش
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ـ      يحى  قوي شرائطه فال  يف   كره ذل كلعدم ذ  ، الوقوع كثربل لعل ظاهر األ    ى نئذ اخلـرب املزبـور عل

  ). دييص والتقيالتخص

نقـل   و،ة محرانيه روايدل عل وي،قرباملشهور األى ضرار علاإل يف  قع الظهار ي وال(: ةيفاكال يف   نكل

  ).القول بالوقوع نادر أن ظهر منه وي،اآلية لعموم هي بوقوعه فن قوالًيخ فخر الديالش

  .)الثاينمها أظهرقوالن  ،ضرار أم القع الظهار بقصد اإليهل و( :نيمناهج املتقيف و

 يف  قع الظهار ي عرف بأنه ال  ي خالف   ريمن غ  )هميضوان اهللا عل  ر (األصحابقد صرح   : احلدائقيف  و

 يف  ضرار فلمـا تقـدم    اإل إىل   أما بالنسبة  و ):قال أن   ىلإ (ركس يف غضب وال  يف ضرار وال إ يف  وال نيمي

عمل يمل   د لو يهو ج  و :شرح النافع  يف   قال:  وقال نية محران وقول فخر احملقق    ير روا كمث ذ ،  حسنة محران 

  . ةيذه الروا

 بعد كان منع ذلكمإ يكعلى فخي ن الكل( :الم اوزكبعد نقل    ث قال يح،  املنع إىل   مال اجلواهريف  و

ة يمـشروع   مبىنن  إ :قاليأن   إالّ   اللهم،  ضرار ضرر وال  الده بقاعدة   ييان تأ كمإ و ةي للحج ربقبول اخل 

  ). الضرارى الظهار عل

  .الطالقكبل هو ، كس مبناه ذليل إذ ،استثنائه نظريف  أن ىفخي الو

 أو  فسهضرار بن ال اإل  ،ىما هو املنصرف من النص والفتو     كضرار ا   ضرار اإل املراد باإل  أن   ىفخي مث ال 

ولعل املنـصرف القـصد ال    ،واقعه أو واملرجع هل هو قصده  ،  ما أشبه  أو   أحد أقربائها  أو   بأحد أقربائه 

 يف   ظـاهر  لفاظاأل إذ   ،تأملى  عل ان وقع  وك قصدهيولو مل    ،قعين مل   يكمل   و ضرارقصد اإل  فلو،  الواقع

 الالـذي   فهو  ،  ضراراًإالعرف  راه  ي قصد ما يمبا  فر ،ضرار عريف قصد اإل  يف   واملوضوع ،الواقع ال القصد  

  .  وقوع الظهاراألصلولو اختلف العرف ف، ضراراً وقعإراه العرف ي ال قصد ماإذا أما ، قعي
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 قـال ،  وماً أو ي  سنة أو   ظاهر منها شهراً  ين  أكد مدة   يولو ق  (:رهالشرائع قال ممزوجاً مع اجلوا     مث إن 

  .)ديبالتأى ه عليحترم عل شبهها بامرأة الأ إذ  فأشبه ماميؤبد التحرينه مل وأل ،لألصلقع ي ال: خيالش

ه يس عل يل: قال ،رجل ظاهر من امرأته فوىف    يف   ،)عليه السالم (اظم  كعن ال ،  عرجد األ يح سع يلصحو

   .)١(ءيش

  .مقتضامها اجلواز فإن ،ةيالروا واآليةعموم  إىل  مستندإشكاله ين فكول

  : أقوالى ه علي فاألصحاباختلف : احلدائق ويف

  . إدريستبعه ابن الرباج وابن  و،املبسوط يف خياختاره الش ،ون ظهاراًيك النه إ :هاأحد

  . الشرائع يف الم احملققكل يميه يلإو ،ديار ابن اجلنيهو اخت وقعينه إ :هايوثان

الم كل  يميه  يلإ و ،فال وإالّ   ر املرافعة وقع  يتقدى  املدة عن مدة التربص عل     زادت فإن   ،ليالتفص: ثالثهاو

هو  و عدم الطالق  و  الترافع نيلزمه التربص مدة ثالثة أشهر من ح      يالظهار  ألن  ( :قال ،كاملسال يف   اخنيش

هـذا   وإىل   ،انتفـاء امللـزوم   ى  الالزم الدال عل  ى  النتف وإالّ   كد عن ذل  يمدته تز  أن   ىدل باالقتضاء عل  ي

 لقول باجلواز مطلقاً ال   ان ا ك وإن   ،هيتناف حة ال ية الصح يوالروا ،بأس به  الو ،املختلف يف   ل ذهب يالتفص

  ). لو من قوةخي

   إليههو ما أشارو ،ل اوزير دلكل املانع واملفصل نذيث قد عرفت دليحو
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  .ةي والروااآلية احملقق واجلواهر من عموم 

ـ مل    ما  ت من مجاع النساء   ينت امرءاً قد أوت   ك: قال ،خرب سلمة بن صخر    و األصل إىل   ضافةباإل ؤت ي

ـ  يف   بيصأ أن   نسلخ رمضان خوفاً من    ي حىت  ظاهرت من امرأيت   رمضانفلما دخل   ،  يريغ ـ  يل ئاً يليت ش

ها نشف يل م  كانإذا  ل  يختدمين من الل   هي   نماي فب ،كأتر أن   ين النهار وال أقدر   كدري أن   ك إىل ذل يف   تابعأف

رسول  إىل   انطلقوا معي : قلت هلم  و قومي فأخربم خربي  ى  ها فلما أصبحت غدوت عل    يشيء فوثبت عل  

نـا  يقول ف  وي نا قرآن يرتل ف ي أن   نفعل نتخوف  واهللا ال :  فقالوا ،فأخربوه بأمري  )ى اهللا عليه وآله   صل(اهللا  

فخرجت ،  كبدا ل  ن أذهب أنت فاصنع ما    ك ل ،نا عارها يعلى  بقيمقالة  ) صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   

: فقـال ،  كأنا بذا : تفقل ،كأنت بذا : فقال يل ،  أخربته خبربي  و )صلى اهللا عليه وآله   ( ت النيب يأت  حىت

 كأنت بذا، فقال ،كأنا بذا : فقلت  : كأنت بذا، م اهللا عزوجـل    كح يف   مضانعم ها أنا ذا ف    : فقلت

 باحلق ما أصبحت    كوالذي بعث  ال: قلت و ديي فضربت صفحة رقبيت ب    ،أعتق رقبة : قال،  له فأنا صابر 

مـن   إالّ   صـابىن أمـا   هل أصابين   و ا رسول اهللا  ي: فقلت،  نين متتابع يفصم شهر : فقال،  هاري غ كأمل

 إىل  اذهـب : فقـال ،  لنا عشاء  ما و لتنايل  باحلق لقد بتنا   كالذي بعث  و : قلت ،فتصدق:  قال ،الصوم

ناً مث اسـتعن    كي مـس  نيست رمتسقاً من   ك و طعم عن أ ف ،يكلإدفعها  يفل: ن فقل له  يصاحب صدقة بين رز   

 سـوء الـرأي   وقيم الـض كوجدت عند: قومي فقلت إىل فرجعت: قال، كاليعى  عليك و بسائره عل 

 ،يلّإم فادفعوهـا    كيل بـصدقت   قد أمر  و ،ةكالسعة والرب  )صلى اهللا عليه وآله   (وجدت عند رسول اهللا     و

   .)١(إيلّفدفعوها 

طعمـه  أ: ه مخسة عشر صاعاً فقال    ي ف تالًكأعطاه م  )صلى اهللا عليه وآله   ( النيبن  إ :ىة أخر يروايف  و

  . د مكنيل مسك لكذل وناًكي مسنيست
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ن هذا إ: ( ومراد اجلواهر بقوله،ما تقدمى هو الغوايل عل وف عندنايق ضعيمن طر ياخلرب قد رو وهذا  

من باب عـدم االهتمـام   ) أيضاًنا  ريما اعترف به غ   كمنا هو من طرق العامة      إ و قناياخلرب مل جنده من طر    

  . فهاعات الغوايل لضيبروا

 أيـضاً عـرج   د األ يح سع يصح حيث إن  و ،الًيون دل يك أن   نكمي فمثل هذا اخلرب ال   ،  حالى أي   علو

يف  و ،بعـض النـسخ    يف   منا توجـد  إ و بعض النسخ  يف   توجد ال) وماًي (لمةك حيث إن ،  املنت مضطرب

 الـوايف  يف   نكل،  ب واالستبصار والوايف  ي التهذ كذل وك ،)وماًي (بدل )فوىف: (تاب الظهار كالوسائل من   

عدم قربه مـن       مبعىن ه،بظهار  وىف أنه   نئذيح )وىف(ـ  راد ب وامل )فوىف (انكم) وماًي (بعض النسخ يف  أن  

 ألن  ،هي عدم وقوع الظهار أقرب     و القاعدةى  تبق،  هذه النسخة هي املعتمدة    أن   بل ظاهر الوايف  ،  امرأته

 أو  ده بزمان ييصح تق ي  فال ،له مرتلة الطالق  ية ترت يتقدم من روا   د خصوصاً ما  يبات التأ يالروا و اآليةظاهر  

ما دمت   أو   ،العتبات املقدسة  يف أو،  شهر رمضان  يف   ظهر أمي  ك ي عل أنت: مثل،  ة خاصة حال أو   ناكم

  . ك ذلريغ أو  بدراسة العلمما دمت أنا مشغوالً أو ،دارنا يف كدام أهل ما أو ،حائضاً

ك ل وقت جاء أهل كيف أو، وم مجعةيل  ك يف   ظهر أمي  ك ي عل أنت : يف ة عدم الصحة  يعلم أولو يمنه  و

  . كما أشبه ذل أو ،دارناإىل 

ن قـصرت   إ( أنه   من: وركل املذ يرد التفص  يف   الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   فقد قال ،  انكف  وكي

ـ    كص للعموم باحل  يختصى  ما تر كنه  إ( :)قعياملدة عن زمان التربص مل        ، مقـتض  ريم املخصوص من غ

ـ م من أح  كاملرافعة ح ن   أل ،ص العام يوجب ختص ي ر املرافعة ال  يتقدى   املدة عل  كم بالتربص تل  كواحل ام ك

علمها ي ال أن   جاز و ريهذا التقد ى  مه عل كمعرفة ح  إىل   حتاجيترافعه ف  ال أن    الزمة فجاز  ريغ يه و الظهار

   كم بتربصها تلكاحل وشأنه مه مع اهللا تعاىلكد معرفة حير ويهإيقاعب
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مه كان ح كقصرت  إذا  ف،  هاادة عن يموقتاً بز  أو   ان مؤبداً كإذا  ما  ى  ر املرافعة حممول عل   يتقدى  املدة عل 

  ). القول املزبور ضعف واضح يف انكمن هنا  و،املرافعةى توقف علي أن ريفر من غيك أن  إىل العودميحتر

 إىل   بالنـسبة  إنـسان ظاهر   أو   ،نعم: فقال ،كظهر أم ك يك عل كهل زوجت :  له إنسانقال   لوه  مث إن 

  . لهدلةلعدم مشول األن ظهاراً يكمل ، أيضاً كذلكأنا  وهذا الرجل: زوجته فقال

  . خبالف البائنة،زوجة ألا ةياملطلقة الرجع يف ان الظهاريوالظاهر جر

ما أشبه مل    أو   ابين أو   يأخ أيب أو    ظهر ك ي عل أنت: قالت الزوجة للزوج   لو أنه   مما تقدم حتقق   أن   ماك

  .اًميوجب حتري

  .كما أشبه ذل أو ،نعم: خفقال األ، ظهر أميكأخي ى زوجة أخي عل: قال  لوكذلوك

 لـست : قولون أو ي  ،أنا أصدقهم  و ظهر أمي  ك ي عل قولون أنت ي: قال تحقق الظهار لو  ي  ال كذلكو

  .ذمكأظهر أمي وأنا  كيعل

  . كذلكاملستقبل  يف كأرا أو ،هر أميظ كي علاملاضي يف كنت أراك: قال  لوكذلكو

  



١٦٩

إذا وقع الطـالق     ي،ظهر أم كت طالق   أن: قال لو(: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال ):٣مسألة(

 ،قصدهيمل   أو ي،ظهر أم كأنت   و ده بأن أراد أنت طالق    ص قَ ،الظهار يلغ و حةيغة صح ي لوقوع ص  ،قصده

قـصد  ن إ :خيقال الش و،ر املوضوعكغة بسبب عدم ذية الصية لعدم متاميجاز وقوعه باملطلقة الرجع   وإن  

 ألن  ،ه تـردد  يف و ي،ظهر أم كأنت طالق أنت    : ه قال أنكة  ياملطلقة رجع  انتكإذا  الظهار صح    و الطالق

 الظهـار مـن     ريغ يف   ماكه  يحتمال ف اال  ح الذي   ين اللفظ الصر  يكمل   تستقل بوقوع الظهار ما    ة ال يالن

  ). اتيقاعالعقود واإل

إذا ف،  اً منهما يقصد أ يقد ال    و ،قصد أحدمها يقد   و ،همايلكقصد  يقد   أنه   توبعامل الث  يف   المكال: أقول

اً منـهما مل    يقصد أ يمل   وإن   ، املقصود كقصد أحدمها فقط صح ذل     وإن   ،هما صحا بشرائطهما  يلكقصد  

  .قصد املفرديمل  ألنه صحايقع أحدمها مل يمل  وخرد أحدمها باآليولو ق، منهما أي صحي

د الظهـار   كيبالطالق تأ  أو   د الطالق كيبالظهار تأ ى  نو  ولو ،نهيثبات فله مواز  مقام اإل  يف   المكأما ال 

 ملثـل   دلة لعدم مشول األ   ،خرداً لآل كيقع تأ ي أحدمها ال  إذ   )بالفتح (دكَّوصح املؤ ) سركبال (دكِّاملؤ يغل

  . كذل

أما ،   دون الظهار  أيضاًصل الطالق   حي فإنهع الظهار   يقصد باجلم إذا  ذا  وك( : أنه من كاملسال يف أما ما 

مث ،   أنت طالق  :قال لزوجته  لو  ىت ح ،هريغ إىل   قبل صرفه ي ح ال يالصر و ،حيحصول الطالق فللفظه الصر   

 ة حـىت  يناكبالى  أت لو  خبالف ما  ،هيم به عل  كسمع وح ي  مل كحنو ذل  أو   ،يريأردت به من وثاق غ    : قال

ه ريغ إىل نصرفي موضوعه اليف  ذاًاوجد نفإذا ح  ياللفظ الصر  أن   نظائرهك و ذل يف   األصل و ،صححه ا ي

الظهـار   يف   حيس بصر ي والباقي ل  ،الظهار إىل   نصرفي ن الطالق ال  وأما عدم حصول الظهار فأل    ،  ةيبالن

   ،عيمنا نواه باجلمإ ونو به الظهاريهو مل  وناهيما بك



١٧٠

  ). هإقرارتمل هنا لزوم الظهار أخذاً بوحي

وجه حلـصول    ال أنه   ،مقام الثبوت  يف   ثباتدخال مقام اإل  إمن  أنه  إىل   ضافةباإل إذ   ى،فخي ال ه ما يفف

  .قصدهيمل  قع مايف كي ف،ن مقصوداًيكالطالق مل  فإن ،ظهارع اليقصد باجلمإذا الطالق 

 فـإن    نظـر  ،عاًيمج قصد الطالق والظهار  ي أن   :رابعها(:  بقوله كره بعد ذل  كما ذ يعلم احلال ف  يمنه  و

 ،أنـت طـالق   : قصد الطالق بقوله   وإن   ،نيالمه حصل الطالق دون الظهار ملا تب      كقصدمها مبجموع   

ـ  كأنت  :  الصورة بأن قال   كس تل كع يف (:مث قال ،  ) اخلالف هيفف يظهر أم ك: الظهار بقوله و  يظهر أم

 ةيوقوع الطالق الوجهان من الن    يف   و ،وقع الظهار لصراحته   ل منهما ى ك دل عل  معاً مبا  قصدمها و ،طالق

 ،ع الظهار يقصد باجلم إذا  وجه حلصول الطالق      ال فإنه،  )معناها يف ال و لفظ الطالق خماطبة   يف   سينه ل أو

  . ار القصدياملع أن قد عرفت إذ ،قصدهيمل  قع مايف كين مقصوداً فيك مل الطالقفإن 

 قـصد   كذل وك ،الظهار معاً  و ن بأن قصد بأنت طالق الطالق     يألمرال ا كل لفظ منهما    كمث لو أراد ب   

ع يقصد بلفظ البي أن ليمن قب ألنه ،منهما أي   صحيمل  ،  الظهار معاً  و الطالق يظهر أم  ك يأنت عل : بقوله

لـل  حيمنـا   إ: )عليه السالم (قد قال    و ،عله لفظاً هلذا املقصود   جيالشارع مل    حيث إن ،  الطالقو   أ الظهار

  ).أنت طالق( يف تقدم من حصر لفظ الطالق ما إىل ضافة باإل،)١(المكرم الحيالم وكال

ـ إو،   تام ريله غ ك فإنه،  كما أشبه ذل   أو   ع دارها يأو ب  احهاكأراد به ن   و ،أنت طالق : قال مثله لو و ا من

  . ال اللفظ والقصدكاملعترب 

  قع ظهار عن ي ال: )عليه السالم(خر قول الصادق منهما بلفظ اآل أي د عدم وقوعيؤوي

                                                





١٧١

غة يلظهـار بـص   اال   و غة الظهار يقع الطالق بص  ي ال أنه   ظاهره فإن   ،)١( عن ظهار  طالق  ال و ،طالق

  .غة ختصهيل صكبل ل، الطالق

ل منهما  ك قينفي تعل   ون املعىن يك أن   ن العلماء وصاحب الوايف   احتمل سلطا  أنه   يف املعارج من   أما ما 

فسره بعـض    ما أو   ،سكذا الع ، وك يظهر أم  ك ي عل طلقت امرأيت فهي  ن  إ :قولي أن   مثل،  خراآلى  عل

طعمـون  وي: قوله سبحانه يف   ليما ق ك) مع(  مبعىن) علي (ونيكخر ف قع أحدمها مع اآل   ي الفقهاء بأنه ال  

  . نيورك املذينياملعن يف ةيمن عدم ظهور الروا، همايف ماى فخي ال ف،)٢(حبهى الطعام عل

أنـت  : قـال  ذا لو كو: (لفظه املسألة السابقة ما   يف   عدم صحة الظهار  ى  الشرائع قال عطفاً عل    مث إن 

اً ياملبسوط واخلالف مـدع    يف   خيعن الش  ماك ،أيضاًقد أراد عدم صحة الظهار به       و) يظهر أم كحرام  

 عدم ترتب   األصل ف ،النصوص يف   غة الظهار ي معهود من ص   ريغ أنه   لعل وجهه  و ،كذل ى عل مجاعهما اإل يف

، )عليه السالم (عن الباقر   ،  ح زرارة يتقدم من صح   القاعدة صحته ظهاراً ملا   ى  ن مقتض كل،  هايمه عل كح

 أنـت :  مجاع ريغ يف   طاهر يه و أتهمرالقول  ي: )عليه السالم (ث قال   يح،  تهيفكيجواب سؤاله عن    يف  

   .)٣(أخيت أو يرام مثل ظهر أمح يعل

ظهر كحرام   ي عل أنت: الرجل قال هلا  ن  إ :اآليةسبب نزول    يف   )عليه السالم ( عنه   ،خرب محران يف  و

 ما عفا اهللا   قاهلا بعد ن  إ :قال ،يظهر أم كحرام   ي عل أنت: أتهمرال األولملا قال الرجل     :قوله  ىلإ أمي

   .)٤(ر رقبةيه حتريعل فإن غفر للرجلو

                                                











١٧٢

ـ  كأنت حرام   : مثل أن   ستفاد منها ي الظهار اليت    ألفاظ مما تقدم من     ك ذل ريغ  ىلإ وجـب   ي ي،ظهر أم

  .الظهار

ـ مر ،يظهر أم  ك ي عل  أنت حرمت  :ون من الظهار  يك أن   بعدي بل ال ،  أنت حمرمة : قال ذا لو كو داً ي

 ممتنعـة  و  ممنوعة أنت: ان مثل كاللفظ الوارد   ى  بل لوال لزوم االقتصار عل    ،  تيمثل بعت واشتر  ،  نشاءاإل

وحرام : قال سبحانه ،  خراآل يف   ستعمليل من لفظ احلرمة واالمتناع      ك ذإ،   موجباً للظهار  أيضاًحنوها  و

  . ممتنع أي )١(رجعوني نا اليلإم أناها كة أهليقرى عل

 ي عل أنت: قال لزوجته إذا  (: المه ك حمكي يف   ث قال يح،  قول املبسوط  يف   مما تقدم ظهر وجه النظر    و

  : ه مخس مسائليفف ي،ظهر أمك حرام

  . طلق اللفظي أن :األوىل

  . نوي به الظهاري أن :ةيالثان

  . نوي به الطالقي أن :الثالثة

  . نيألمرنوي به اي أن :الرابعة

 إىل  مث نسب املخالفـة   ،  )م حبال كتعلق به ح  ي  عندنا ال  كع ذل يفجم،  نهاي ع مينوي حتر ي أن   :اخلامسة

  . العامة

ـ  ك ي عل أنت: أما لو قال  (: اجلواهر يف   ولذا قال ،  أخري والت مي ضرر التقد  قد تقدم عدم  ه  مث إن   يظهر أم

 ،طـالق  يظهر أم كأنت   و ،للرجعة يظهر أم كأنت   وأنت طالق  ،يظهر أم كحرام   ي عل أنت أو   ،حرام

ون لغواً  يك أن   زاده ة ما يغا و ،ءيش ختلل   ريلة من غ  ماكغة ال يانه بالص يت إل ،قصدهإذا   إشكال  ريوقع من غ  

  ). اًيونه خرباً ثانكة خرياأل يف طالقو وىلاأل يف قصد حبرام أنه  فرضمع
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ـ   ك ي عل هند حرام  ايأنت  : قوليأن  ك ،ميوجب التحر ي أيضاًمع التخلل    أن   بل الظاهر   أو  ي،ظهر أم

  ).عند(ـ ب) علي (بدلإذا  كذل وك،قي ال التعلكقاصداً الترب)  اهللاشاء إن (ئة مثليخلله باملش

ـ  أنـه    فالظاهر ،يظهر أم ك حرام   كقريب من ، أو   يظهر أم  ك ي عل  حرام كنت قرب أ: قال أما لو  س يل

  .امهكان أحيحوط جران األك وإن ،غة الظهاريص

 أو  بـشهوة يكلإالنظر ك أو قبلتك أو   مالمستك أو   ملس، أو   يظهر أم  ك ي عل  حرام كمجاع: قال ولو

  .غ الظهاري صكست تليث ليح، ستبعد عدم احلرمةيما أشبه مل 

ن إ ذا وك بل،  انت حمرمة  ك يظهر أم كهي حرام   : انت غائبة فقال  ك فإن   ،اهر عدم لزوم اخلطاب   والظ

  . الغائب أو ر احلاضركحضورها بذ وبتهايغ حال صور منه باقي و،انت حاضرةك

  . )نواه وإن س بظهاريففي القواعد ل، حرام ي علأنت: قال نعم لو(: اجلواهر قال مث إن

  : النفي يف خبارظهور بعض األ إىل مضافاً، غة ظهاريس بصيل ألنه ،دةالقاعى  هو مقتضكذل و:أقول

ـ  لو: فقال ،حرام ي عل أنت: أتهمرالعن رجل قال     )عليه السالم (ل الباقر   ئس،  خرب زرارة ك ان يل  ك

 ذب فـزعم ك أن   ىعل زديمل  نه  إ ،يكحرمها عل   فما كاهللا أحلها ل  : وقلت،  وجعت رأسه ه سلطان أل  يعل

هـا  يا أ ي: قول اهللا عزوجل  : فقال زرارة ،  فارةكال   و ه طالق يدخل عل ي ال و ، حرام ما أحل اهللا له   أن  

ـ ته مار يه جار يمنا حرم عل  إ: فقال ،فارةكه ال يفجعل ف  كالنيب مل حترم ما أحل اهللا ل        ال أن   ة فحلـف  ي

   .)١(ميه التحريعل علجيمل  واحللف يف فارةكه اليمنا جعل علإقرا في

                                                





١٧٤

 أو ةيأنت مين خل: أتهمرالقول يعن الرجل  )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: ل قا،عن حممد بن مسلمو

   .)١(ءيس بشيل: فقال ،حرام أو بتة أو ةيبر

 فقال ،ةيأنت مين بر   و ةيأنت مين خل   و أنت مين بائن  : أتهمرالسألته عن رجل قال     :  قال ،عن مساعة و

   .)٢(ءيس بشيل: )عليه السالم(

 بائنة أو حرام ي علأنت: أتهمرالعن رجل قال  )عليه السالم(جعفر   أل أبا سنه  إ ،وعن حممد بن مسلم   

   .)٣(ءيس بشيله لكهذا : قال ،ةيخل أو ةيبر أو بتةأو 

ـ  : أتهمرالرجل قال    يف   تقول ما: قلت له :  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  عن زرارة و  يأنت عل

ـ ولو ، علها طالقاًجيذبوا مل ك: فقال ، جعلها ثالثاً)عليه السالم(اً يعل أن  نا نروي بالعراق  إف،  حرام ان ك

ـ    مـا  ،يكحرمها عل ذا  ا فم كاهللا أحلها ل  ن  إ :أقولمث  ،  وجعت رأسه ه سلطان أل  ييل عل   أن  ىزدت عل

   .)٤(حرامنه إ كذبت فقلت لشيء أحلها اهللا لك

 ،حـرام  ي عل أنت: أتهمرالرجل قال   : )عليه السالم ( عبد اهللا يب  قلت أل :  قال ،وعن حممد بن مسلم   

   .)٥(طالق فاره والكه يس عليل: فقال

 :أتهمرالسألته عن رجل قال     :  قال ،)هما السالم يعل(بن جعفر   ى  ه موس يعن أخ ،  جعفر علي بن    عنو

   .)٦(هي امرأته وه شيءيس عليل: قال ،هيعل افترقا ما ئاً حىتيقل شي فلم ،ينيتب أن ين أحببتإ

ان ك )السالم و ه الصالة يعل(مام  اإلن  أ و ،ان رأي بعض العامة   ك كلذ أن   اتيظهر من بعض الروا   يبل  

  . العدمى مصراً عل
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  تزعم كنأبلغين  : بة بن عقال  يقال يل ش  :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  خملد السراج  أيب   فعن

 ريفهذا أم ،  محرا ي عل  احلل كأما قول : فقلت،  ئاًي ش كذلى  تر  ال كنأحرام   ي عل ما أحل اهللا  : من قال أن  

أهل الـشام    و أهل احلجاز  و ستفيت أهل العراق  ينه بعث   أ و م سالمة امرأته  أ يف   كد جعل ذل  ي الول نياملؤمن

   .)١(س بشيءي لكذلن إ :ه فأخذ بقول أهل احلجازيفاختلفوا عل

وقع ،  مث ظاهر الضرة  ،  ظاهر ضرا ن  إ هي زوجت ىحدإولو ظاهر   (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

ما ظـاهرت   يكأ أو   ماكحداإظاهرت من   ن  إ :قال لو: )٢(كاملسال يف   بل،  هيلظهاران املنجز واملعلق عل   ا

  . )٣()أيضاًى خرحدامها صار مظاهراً من األإ مث ظاهر من ،ميأظهر  كيى علخرمنها فاأل

،  تقـدم  ماى   عل نشاءاإل يف املنشأ ال  يف   قيان املقصود التعل  كإذا  القاعدة  ى  ره هو مقتض  كذ ما: أقول

  . ظاهر الوجهريغ )٤()ىما تركنه إ( :فقول اجلواهر

د امـرأة   يري هو ال ، و يظهر أم  ك ي عل ماكأحدن  إ : مثل ،اًميوجب حتر ي الظهار املبهم ال   أن   مث الظاهر 

 أو  مل نعلم هل قصد املبهمة    ك و ولو قال ذل  ،  حدي زوجايت إ: قال  لو كذل وك ،بل واحدة مبهمة  ،  خاصة

  .مةكحنوه فالقرعة هي احمل أو ل املظاهرة جلنونهين حتصكمي ث اليح و،حيصحالى نة محل فعله علياملع

 أراد الظهار بالنسبة   وإن   ،ام بطل أراد اإل  فإن   ،ظهر أمه كه  ين عل يخوزوجة أحدنا من األ   : قال أما لو 

  .هيالم فكال يأيتماسى الة علكالويف  إالّ ه بطليأخ إىل أراد بالنسبة وإن ،نفسه صحإىل 

فهل ، ما أشبه أو بنيتى حدإظهر  أو كأخيتى حدإظهر  أو كخيت أأو يظهر أم كيأنت عل: ولو قال

   يف امان اإلكمنا إ وقصد خاصةن إ الظاهر احلرمة ،حترم
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ـ  ، بايتي قرىحدإ: قال  لوكذل وك ،ه احتماالن يقصد املبهمة فف   وإن   ،اللفظ  نيأما لو قصد اجلـامع ب

أراد  و ،نكحداإ: فهو مثل قوله  ،  ةي الظهار اخلصوص  أدلةلظاهر من   ا ألن   ،لي فالظاهر العدم  كالكع  ياجلم

  . عي ال الشخصييلي الطبكال

 فإنه،  ظهر أمي  ك ي عل ماكإحدا: ها بقوله ريخاطب زوجته وغ  إذا  ما  ي ف ينيام والتع علم حال اإل  يمنه  و

مل  و علم مـراده  يولو مل   ،  ةيجنبأراد األ إذا   كذل وك ،حدامها مبهمة بطل  إراد  أ وإن   ،الزوجة صح أراد  ن  إ

  . الصحةى ن االستفسار محل علكتمي

قصد النطق بلفظ الظهار     و ،ةيجنبظاهر فالنة األ  ن  إ ولو ظاهرها (: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    مث قال 

ح منه بـالوقوع    يقع ظهار الشتراط الصح   يقصد الظهار الشرعي مل      وإن   ،به صح الظهار عند مواجهتها   

ـ ر من احتمايل التعل   يالتحر و ما عن املبسوط  ك ،جهانه و يأطلق فف  وإن   ،الزوجةى  عل ـ  ي االسـم  ى  ق عل

  . )ر فالنةكها من دون ذية واقتصر علياحلالى  عل،ةيأجنب: ذا لو قال وك،والصفة

ضر مع  ي ام اللفظ ال  إنعم  ،  القاعدة عدم الصحة  ى  ث مقتض يح،  طالقمما تقدم ظهر مسألة اإل    : أقول

ى مل عل حين من االستفسار ففعله     كمل نتم  و اماإل أو   حيد الصح علم هل قص  يمل  إذا  أما  ،  حيقصده الصح 

  . ما تقدمكالصحة 

 قع الظهـاران  ي: خيقال الش ،  ظاهرها و  وصف مث تزوجها   ريفالنة من غ  : ولو قال (: الشرائع يف   مث قال 

  . )هو حسنو

ـ انت أجنب كة و يخال ال و ةيوا أجنب ك وصف ب  ريفالنة من غ  : ولو قال (: كاملسال يف   قالو صـح  ة  ي

نـسبة   و ،ظاهر منها وقع الظهاران حلصول الشرط      و تزوجها فإن   ،حاًيظهارها صح ى  توقف عل  و قيالتعل

   ري غ،هيشعر بشبهة فيخ يالش إىل هذا القول
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 ةيق أجنب يوا حال التعل  ك الإس  يل إذ   ،ارتفاع املانع  و ي لوجود املقتض  ،ره املصنف كما ذ كنه حسن   أ

ما علمت مـن    كالشرط   أن   ووجه الشبهة ،  ق الظهار هلا بوقت   ي تعل ديقيمل   ذإ،  ةيصلح للمانع ي  ال كذلو

 ريجمرد الصورة غ   و ،حي صح ريق غ ية حال التعل  يجنبظهار األ  و ق وعدمه يوز حصوله حال التعل   جي فه ما يتعر

رجه عن أصـل    خي  ال كذل أن   واحلق،  قي أشبه بالصفة املتأخرة عن التعل     كان ذل ك ف ،الفرض ألنه   مقصود

ة المتناعـه   ية املقتـض  يز وجوده حبسب ذاته مع قطع النظر عن املوانع اخلارج         ياد بتجو املر ألن   ،ةيالشرط

  ). كذلك هنا ألمر وا،نئذيح

  . ذات عدة أم ال،ةيخل أو ون املرأة ذات زوجكت أن نيفرق ب ال أنه علميمنه  و،رواكما ذكوهو 

تحقق يما أشبه مل     أو   بطالقخرجت عنها    فإن   ،الواضح لزوم بقاء الزوجة السابقة قابلة للظهار       مث من 

ان قصده ظهارها أعـم     ك فإن   ،دةيمث ظاهر من املرأة اجلد    ،  حهاكن و  ولو طلق السابقة   ،دةيظهار اجلد األ

  . قع ا الظهار خلروجها عن املوضوعيمل  وإالّ ،احها وقع ظهارهاكد نيمن جتد

وا كحال   يداً به الشرع  يها مر يلعلقه ع إذا  قع الظهار   ي ال أنه    إىل تبعه اجلواهر أشار  ك و املسال مث إن 

 ي علأنت: قال ما لوك،  ل شرعاً يهو مستح الذي  ه  يلعدم حصول املعلق عل   ،  ظاهرها و حهاكن وإن   ةيأجنب

  . ع الشرعييأراد الب و،بعت اخلمرن إ ظهر أميك

 أراد الصورة وقع الظهـار     فإن   ،يني تع رية من غ  يظاهرت أجنب ن  إ :قال ما لو يعلم احلال ف  يمما تقدم   و

  . ظاهر منها وةيح أجنبكنإذا  إالّ قعي أراد الواقع ال وإن ،ةيظاهر من أجنبن إ بزوجته

 أنه   من ،وجهان ،األوىلقع الظهار بالزوجة    ية مث ظاهر منها فهل      يجنبح األ كولو ن (: كاملسال يف   قال

  ظهارها تعلق  أن نم و،ةيوا أجنبكحها خرجت من كنإذا 



١٧٨

د هذه  يدخل دار ز  ال أ : ما لو قال  ك ،ف دون الشرط  ي للتعر كمثل ذل   يف ةيجنبر األ كذ و بظهار فالنة 

  ). الوصف أو شارةح اإليترج إىل  نظراً،نيحنثه وجهيف  فإن ،د مث دخلهايفباعها ز

  .الصحةى ولو مل نعلم قصده محل عل، ن الالزم مالحظة قصدهكل

ن معلومـاً   يكمل  ن  إ علم بوقوعه اللعدم   ،قعيقصد الشرط مل     و شأنه  ئة اهللا تعاىل  يولو علق الظهار مبش   

ئة يعلقه مبش إذا  علم حال ما    يمنه   و ،اجلواهر يف   ماكنئذ  يونه منجزاً ح  ك وقع ل  كقصد الترب  نعم لو ،  عدمه

  . ئتهيعلم مش وإنسان

عـرف  ن  إ اً وقع يان عدل ك فإن   ، اهللا أشيمل  ن  إ ظهر أمي  ك ي عل أنت: ولو قال (: القواعد قال  مث إن 

  . )إشكالاً فيان أشعرك وإن ،ميالتحر

ظهر  ك ي عل أنت: قال أنه إذا    رهايتقر و ،ق الظهار بشرط  يهذه املسألة فرع صحة تعل    (: يضاحاإل  وىف

  :  فله صورتان، اهللاأشيمل ن إ ىأم

  : قواعدى هذه املسألة متفرعة عل و،اهايإ اهللا ظهاري أشيمل ن إ :ون املراد بقولهيك أن :األوىل

  . مجاعة واإليح حرام لآليالظهار قبن إ :أحدها

 ،شـاعرة  وجوزتـه األ   ،ةيمامحالته املعتزلة واإل  أ ،حياد القب جيإهل تتعلق ب    ئة اهللا تعاىل  يمشن  إ :هايوثان

  . المكعلم ال يف قهيحتقو

  . ةيمامجوزته املعتزلة واإل و،شاعرةفأحالته األ ،ئة اهللايقع خالف مشي أن نكميهل ا إ :وثالثها

 ،هـا ريم وغ اكحقع من املوجودات واأل   ي ل ما كوقوع   يف   السببي   ه ئة اهللا تعاىل  يهل مش : ورابعها

  . ال:ةيماموقالت املعتزلة واإل، نعم: شاعرةقالت األ

  ى ق عليالتعل نأل ،ةيمامهذه الصورة عند املعتزلة واإل يف قع الظهاري: فنقول كتقرر ذلإذا 



١٧٩

ـ قق الشرط املعلق عل   قد حت  و ،هو ظاهر  و  حتقق الشرط ملزوماً بوقوع املشروط     ريصحته تص  و شرط ه ي

  ). تحقق املشروطيئة اهللا له فيهو عدم مش ووقوع الظهار

ـ ل نتر يل طو يتفص إىل   تاجحيعرة  شامذهب األ ى  الم عل كال حيث إن و ـ  و يـضاح ه لإل ك ه مـن   ريغ

  . ره حمل نظركذ ان بعض ماك وإن ،املفصالت

شاء ن  إ وقوعهيف  ى  فكمها  ئة أحد يأراد مش  فإن   ،د وعمرو يشاء ز ن  إ يظهر أم  ك ي عل أنت: قال مث لو 

قـع  يقصد منه عند الـتلفظ مل       ذا  اعلم م ي ولو مل    ،ئتهمايمبش إالّ   قعيئتهما معاً مل    يأراد مش  وإن   ،أحدمها

  .صالة العدمئتهما أليمبش إالّ الظهار

 :رها العالمة بقولـه   كان من املسألة اليت ذ    ك ،ئةياملش يف    فتخالفا ،عمرو و ديف ما شاء ز   كي: ولو قال 

  . د بهيالزمان املق يف احلال أو يف  وقعنيضيقن بالولو علق

ـ مل   أو،   اهللا شـاء  إنظهر أمي    ك ي عل أنت: قال فإن   ،نيضيقنعلق بال  لو(: اجلواهريف  و ن إ  أو ،أشي

  . )قينفي التعل معىنيف  ألنه وقع، مل تدخلي أو، دخلت الدار

  مع ارتفاعهما  كذل وك ،ن الشرط اكمإ لعدم   ،قعي مل   نيضيقصد الظهار مع اجتماع النق    إذا  أما  : أقول

ما هلما ثالـث    يف و ،نيضيالنقكثالث هلما    ما ال ين فف يارتفاع ضد ى  علق عل  أما لو ،  نياجتماع الضد أو  

  . ارتفاعهماى توقف عل

  . )البدلى قع عل ويقع من أحدمهاي مل ،اجلمعى ن عليولو علق بأمر(: مث قال القواعد

ى عل بل البد من وقوعهما ولو ،  وقوع أحدمها ى  قع عل ي مل   اجلمعى  ن عل يولو علق بأمر  (: اجلواهريف  و

مـا هـو    كالبدل  ى  قع بوقوع أحدمها لو علقه ما عل      ينعم  ،  اجتماعهما دفعة ى  نص عل يأن   إالّ   ،البدل

  .)١()واضح

نب يز أو   ان ظهار هند  كالظهار املعلق    أن    يف كش و ألمر ا كأمر فوقع ذل  ى  ولو علق ظهار زوجته عل    

  . املظاهرة يف كظاهر من امرأة مث شإذا ما كفهو ، مجايلام العلم اإلكجراء أحإفالالزم 

                                                





١٨٠

  



١٨١

  

  فصل

  المظاھر يف

  

  : ه مسائليفو

  

نون اال صح ظهار الطفل و ي فال،  ار والقصد يمال العقل واالخت   وك ه البلوغ يعترب ف ي(: الشرائع يف   قال

  . )الغضب أو غماءر وال اإلكه وال فاقد القصد بالسركوال امل

  ).العامة دلةه األي بقسممجاعاإل إىل ضافةه باإليدل عل وي،كحنو ذل والنوم والسهوأو ( :اجلواهريف و

قوله  و ،لم عن الصيب وانون والنائم    قنه رفع ال  أ و ،مر للغالم ال أ  أنه   ىدل عل  مثل ما ،  رهكما ذ كهو  و

 ،ك ذل ريغإىل   ،)٢(مة تسع األرفع عن    أنه   ىدل عل  ماو ،)١(اتي بالن عمالمنا األ إ: )صلى اهللا عليه وآله   (

  . طالقمباحث ال يف قد تقدم مجلة منهو

  .الطالق يف المكالكه هنا يالم فك فال،أما الصيب املراهقو

  : أيضاًات اخلاصة يورات مجلة من الرواكاملذى دل عليه مث إن

 ،د به الطالق  يرأما   إالّ   طالق  ال:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  د بن زرارة  يرواه عب  مثل ما 

   .)٣(د به الظهارير أما إالّ ال ظهارو

                                                









١٨٢

   .)١(ال طالق عن ظهار و،قع ظهار عن طالقي ال: )عليه السالم(عن الصادق ، هية الفقيروايف و

الذي : قال ،سألته عن الظهار الواجب   :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن ى،عن عمار بن موس   و

   .)٢(هنيد به الرجل الظهار بعيري

ـ مل  ن  إ ه شيء يس عل يل أنه   ،ظهر أمي  ك ي عل هي: أتهمرالرجل قال    يف   روي :عن املقنع و رد بـه   ي

  .ميالتحر

قـول الرجـل    ي :ة الظهار يفكييف   قالنه  إ ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  ة زرارة يروا يف   قد تقدم و

   .)٣( الظهاركد بذليريهو  و،حرام مثل ظهر أمي ي علأنت: عا مجريهي طاهر من غ وأتهمرال

، ضرارإيف   وال،  نيمي يف   ون ظهار يك ال: )عليه السالم (جعفر   قال أبو : ث قال يحديف  ،  عن محران و

   .)٤(نين مسلمي مجاع بشهادة شاهدريطهر من غيف  إالّ ون ظهاريك ال و،يف غضب وال

   .)٥(الغضبى قع علي الظهار ال:  قال،)عليه السالم(عن الرضا ، نصر أيب عن ابنو

: أتـه مرالسألته عن رجل قال     :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن بعض رجاله  ،  ونسيعن  و

ـ  يكعبها أ  أو كك  نفسها أو ك  فرجها أو ك  بطنها أو ك  دهاكي أو   ظهر أمي ك ي عل أنت  ، الظهـار  كون ذل

 دها أو كي  مهأظهر  ك هيهي عل : فقال،  ظاهر من امرأته  إذا  املظاهر  : قال ،لزم املظاهر ي ه ما يلزمه ف يهل  و

  شيء منها  أو كشعرها أو كرجلهاأو ك

                                                













١٨٣

   .)١(ريث أو كل منهايل قلك يف فارةك فقد لزمه المي التحركنوي بذلي

ـ  يأنت عل : أتهمرالقول  يالرجل  : قلت له :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ريعن سد و شعر  ك

   .)٢(أراد به الظهار فهو الظهارن إ ،به عىن ما: قال ،رجلها أو كبطنها أو كفها أو ككأمي

صـرح   أنه   بل قد تقدم عبارة احلدائق    ،  قصد له  ران ال كالس أن   ر فلوضوح كهم حالة الس  ؤأما استثنا 

يف  ضـرار وال  إيف    وال نيمي يف   قع الظهار ي عرف بأنه ال  ي خالف   ري من غ  )هميرضوان اهللا عل  (حاب  صاأل

 ران ال كالـس  فـإن    ،أظهره  ي ف ألمرر فا كالس إىل   لنسبةأما با (: كلذا قال بعد ذل    و ،ركيف س  غضب وال 

  ). شعور له

الناعس كفة  يبوبة خف يه حالة غ  يره أوجب عل  كمنا س إ و املك الذي له شعور     انركالس أن   عرفيمنه  و

  .نفسهاى رك صحة عقد الس ةيه محل روايبل رمبا عل، صح ظهارهي

وجه لعـدم    يف    امرأته كبذل يرضي أن   رادلو أ  فراد ما هذه األ  إىل   ضافي أن   نبغي وي :مث قال احلدائق  

  .املراد به الظهار باملعىن إىل القصد

: أتهمرالرجل قال : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال، عن محزة بن محران    ،بيالتهذ يف   رواه ملاو

   .)٣(ءيه شيس علي ل،هايأتي: قال ، امرأتهكرضي بذلي أن ديري ،ظهر أميك ي علأنت

   .)٤(ه شيءيعل ها واليس عليل: يف آخره و،عن محران مثله، كرين ببعن ا، هيقالفيف ى روو

ار عدم  ياملع ألن   ،هاريغ أو   جل رضا زوجته  ون أل يك أن   نيفرق ب  ن له قصد ال   يكمل   أنه إذا    علميمنه  و

  سائر الدواعي ك كالظهار ذل إىل هيان داعكإذا أما ، القصد

                                                











١٨٤

به بعد عدم     املفىت و هايتقاوم القاعدة املنصوص عل    أن   نكتتم ة ال يوالروا،  فالالزم القول بصحته ظهاراً   

  . طالقاإلى داللتها عل

 ،القواعد يف   ده به العالمة  يما ق ك ،رفع به القصد  ي املراد بالغضب هو ما    أن   ما يف املعارج  كمث الظاهر   

   .اآليةشأن نزول  يف مر ما هو املنقول يف و،تحقق الظهار حالة الغضبيغلب فاألوإالّ 

 مبعونة  ،الطالق يف    املتقدمة دلةار من األ  يمال العقل واالخت   وك ن استنباط اشتراط البلوغ   ك ومي :مث قال 

  .نهماياملفهوم منها احتاد الشرائط ب فإن ،مرسلة ابن فضال من موافقة موضع الظهار معه

ـ وقوع الظهار بأن اهللا سبحانه مساه من       يف   فيلكاستدل بعضهم الشتراط الت   و  مهـا ال   و ،راً وزوراً ك

ـ ستدل لعدم صحته من انـون وامل  ي أن   نكميب  يذا التقر  و ،فهيلكفعل الصيب لعدم ت    يف   تحققاني  هرك

  . أمثاهلماو

 ،همريغ و يف والغالط والساه  يالتخو أو   د املثال يمر و علم عدم صحته من اهلازل والالغي     يمما تقدم   و

  .رارهكت إىل داعي تاب الطالق فالك يف حنومها واملضطر وهركامل يف المكل اليث قد تقدم تفصيحو

عن العامة من عدم     فما،  شيء من الشرائط املزبورة    يف   ال إشكال (: اجلواهر يف   رناه قال كولذا الذي ذ  

ـ ك و ذلنيب أبعد ماو .رانك من وقوع ظهار الس أيضاًمن قوهلم    كياحملك ،ة واضح الفساد  ياعتبار الن   نيب

 تبعه و،رتفعيمل  ارتفع معه القصد أو،ن شامل ملطلق الغضبيوركاملذن  ي اخلرب  أن إطالق  يف احلدائق من   ما

ـ  ،ركس وال ،رتفع معه القصد أصالً   يمل   وإن   ،حال غضب مطلقاً   يف   قع ذا ال وك": اض فقال يالريف   ال ب

 وإن  "األول يف   ح واملوثـق  يالصح و  يف الثاين    القاطعة دلةاألكهما  يهو حجة ف   و همايالظاهر ف  يف   خالف

  ى دل عل ع مايجلمو ،الظاهرى  علاألصحاب مجاعمناف إل ىرما تكان هو ك



١٨٥

عارضهما ين  ين الذ ين املزبور ي اخلرب إطالقعارضه  ي وقوع الظهار مع حصول الشرائط املزبورة الذي ال       

من  و ،هما من وجوه  ي عل كح لذل يالترج أن    يف بيوال ر ،  رادة الظهار من وجه   إحتقق الظهار ب  ى  دل عل  ما

  . )١()د الغضب بالرافع للقصديي تقاألصحابان ظاهر كهنا 

  

                                                





١٨٦

 مل تبق هلما ما    وإن   ،ابوب و صح ظهار اخلصي  وي( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال ):١مسألة(

 الظهار مثـل املالمـسة     يف   عدا الوطي   ما ميقلنا بتحر ن  إ قدرها أو   دخال احلشفة إتحقق به مجاع من     ي

ـ     كظهار املم  ال أدلة طالقإل ،ها من ضروب االستمتاع   ريغو  الـوطي مـن     رين حتقق فائدته بامتناع غ

  ). قع منهما ظهار لعدم فائدتهيقلنا باختصاصه بالوطي مل  نعم لو، االستمتاع

لـة  ولو اللتواء اآل   ،نكتميمن ال    و ،ن من الوطي  كتمي عمن    الظهار صحته  أدلة إطالقى  مقتض: أقول

 قـبالً  هـا ال يدخال فن اإلكمي املرأة اليت ال إىل بة بالنسكذل وك،اًإطالقدخال ن من اإلكتمي التواًء ملن ال 

خرج مدفوعها مـن    ي ف كتفق ذل يما  ك ال حمل هلا أصالً    أو   ق احملل يدبراً لض  الو ،حنومها أو   لفع أو   لقرن

  . كحنو ذل أو اً لسجن أحدمهاإطالقنا من االلتقاء كتميمل إذا ما ي فكذل وك،سكبالع أو مامة األيناح

تحقـق  ي ث ال يقع منهما مطلقاً ح   يمل  وإالّ   ،مل نشترط الدخول باملظاهرة   إذا  له  كهذا  (: كاملساليف  و

القواعد  يف   وزاد ، هلما بعد الدخول   كفرض عروض ذل  يه اجلواهر بأنه قد     يل عل كأشو  ،)منهما الدخول 

تحقق الوطي الصادر مـن الرجـال       ي ادة فال يآلة الرجل ز   و ون امرأة يك أن   وزجيه بأنه   يأورد عل ى و اخلنث

ل من أصله لعدم    كاملشى  ج اخلنث يه اجلواهر بأن املتجه عدم جواز تزو      يل عل كأش و ،لذي هو مناط الظهار   ا

   .ىاخلناث يف ننيالمه لغلبة التعكيف ى  من اخلنثنيد العنيري أن نك ومي،ونه رجالًكالعلم ب

 أو ونه رجـالً كتحقق يمنا إ و،اًإطالقل  كمشى  خنث ال أن   هريغ و احكتاب الن ك يفرنا  كنا ذ إ: هين ف كل

ما لـو    منا هو يف  إ  نيرثله نصفي اإل   أن   ورد من  وما،  القرعة أو   ارهين فباخت كمل ت  فإن   ،امرأة بالعالمات 

  . ينيمات قبل التع



١٨٧

 بعد الظهار عرض اخلـصاء  وحةيانت صح أو كحاًيان صحك لو أنه فقد ظهر مما تقدم،  انكف  وكي

  . أيضاًشمله ي دلة األإطالق فإن ،كما أشبه ذل أو العفل أو القرن أو اجلبأو 

ن يكمل  ن  إ  نقالً كثروفاقاً لأل  ،افركصح الظهار من ال   يذا  وك( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن 

بل ظاهر  ،  عنهما يكما ح يايف ف كستبعه القاضي وسبقه اإل    و خين منعه الش  كول ،دلة األ طالقإل ،الًيحتص

تصح  هي عبادة ال ذإ، فارة منه اليت هي من لوازم الظهار    كر ال تعذ إىل   ه التفاتاً ي عل مجاع اإل األولمبسوط  

ف ياملنع ضع  يف   املعتمد املزبور هلم   أن    يف بير ال و ،به قري صح ممن ال  يف  كيم شرعي ف  كنه ح وأل،  منه

ـ  كلـذل  و هيادر عل ق ال سالم اإل ميفارة منه بتقد  كال أي   ااكم إل كذل و ص العموم ي صاحل لتخص  ريغ ان ك

  ). لفاً بالفروعكم

بعض مباحث   يف   قد حققناه  و ،لوصفهم باأل يلكتكلفون بالفروع   كر م فاكال أن    يف ال إشكال : أقول

 فإن  ظاهرإذا  ف،  لزامما عندنا أم ال لقاعدة اإل     ك ،نهم الظهار صح الظهار   يد يف   انك فإن   نئذيح و ،الشرح

 أو   ظاهر تبعاً لنـا    مناإ و ظهار عندهم  ان ال ك وإن   ، من بابه  أيضاًما عندنا عمل به     كم عندهم   كان احل ك

 ،سـالم حال عدم اإل  يف    فارة حىت كجعونا صحت ال  را و م للظهار عندهم  كح الأنه   إالّ   ان هلم الظهار  ك

أمـا  ، طعامالعتق واإل إىل العبد بالنسبة  يف   ماك مرفوع    إليه ام احملتاج يالص إذ    ضار رية غ يالن إىل   اجياالحتو

 أخذ اخلمس منهم عند    يف   كذلكما هو   كنوب عنه   يعي  م الشر كافر فاحلا كال إىل   طعام والعتق بالنسبة  اإل

ـ ث ذ يح،  أرض الذمي اليت اشتراها من املسلم اتفاقاً      يف   و ،اسبكأرباح امل  يف   هائناقراه من ف  يمن   روا ك

  .ك ذلريغ إىل ،تاب اخلمسك يف فصلناهك وذل

   شيء هيب علجيف كي أنه إشكالقد أجبنا عن و



١٨٨

  . تاب احلجك يف ل اجلبيه لدلإسالمحال  يف هيلوجوب ع ال وفرهكحال  يف ن منهكتمي ال

الم هنا يف   كال(: ث قال يح،  كره املسال كما ذ ي واجلواب ف  شكالل من اإل  كعلم وجه النظر يف     يمنه  و

صح ظهاره تـصح    يمن   أن    إىل د استناداً يابن اجلن  و تابه الفروع ك يف   خيقد منعه الش  و ،افركوقوعه من ال  

ـ وال ،)١(ر رقبةيعودون ملا قالوا فتحريمن نسائهم مث  ظاهرونين يوالذ: تعاىلفارة منه لقوله   كال افر ك

 تحققي فارة فال كزالته بال إصح  ياً  ميد حتر يفين الظهار   وأل ،ةيالن إىل   عبادة تفتقر  ألا   فارةكصح منه ال  ي ال

 طشـر ى  ته توقفها عل  يغا ،ب بعدم صحتها منه مطلقاً    يجأو ،هيترتب أثر الظهار عل   ي افر فال كحق ال يف  

نه قادر كل  متطهرريهو غ وشرط الطهارة ى  ف املسلم بالصالة املتوقفة عل    يلكتك ،سالمه باإل يهو قادر عل  و

اخلطـاب بالعبـادة    ن  أ و ،دي بع ك لذل سالماإلى  نه فحمله عل  يدى  الذمي مقر عل   أن   أوردو ،لهيحتصى  عل

ـ  كحنمل الذمي ال   ب بأنا ال  يأجو ،ليصافر األ كالى  توجه عل ي ة ال يالبدن  وال خناطبـه    سـالم اإلى  افر عل

  ). ق احللي طركتسل أو هكتتر أن ماإذا فكه الّإ من الوطي كنكمن ال: ن نقولكل و،بالصوم

ـ  سـالم ام اإل كجراء أح إه  يظاهر منها لزم عل    و ةيتابكان الزوج مسلماً والزوجة     كمث لو   نفـسه ى   عل

 جـربت وال  أنـها   يمن د  كذل ألن   مل تقبل هي الرجوع   إذا  نعم  ،  ما عرفت ى  م عل كلعموم احل  ،هايعلو

عطـي  يبالد   يف   مارجاع أل اإلى  قدر الرجل عل  يمل  إذا  أما  ،  علوي سالماإل ألن   ،لزامموضوع لقانون اإل  

  فضل له ج بدون اخلروج عن حبالته فاأليأرادت التزوإذا  و،فهيلكهو ت عمل مباي فإنه، ار للمرأة مثالًياالخت

                                                





١٨٩

ة يانت املتعة خف   وك أرادت الزواج إذا  جته املتمتع ا     الرجل زو  إطالق يف   كما ورد مثل ذل   ك،  طالقها

  .عن أهلها

حاً مبا  يظاهر ظهاراً صح   وإن   ،هيشيء عل  ال أنه    يف ال إشكال أسلم ف  و افر ظهاراً باطالً  كظاهر ال  مث لو 

  .ث اجلبيفارة عنه حلدكفارة مث أسلم سقطت الكه اليأوجب عل

ن مـن   كتمي ارتداداً ال  ،فارةكوجب ال يا مما    إليه أراد الرجوع  و ولو ارتدت زوجة املسلم بعد الظهار     

ـ   كتميث مل   يح إذ   ،ل بأا تتعلق بارادة الرجوع    يقإذا   ،فارةكا سقطت ال   إليه الرجوع ال ن من الرجوع ف

  . فارةك ه فاليالم فكل اليأيت تفصيس و،ل عن مثلهيرادة الرجوع النصراف الدلثر إلأ

  ).هيه علي بقسممجاععندنا بل اإل(: واهريف اجلو  ،)صح من العبدوي( :مث قال الشرائع

  : ات اخلاصةيمجلة من الروا وه العموماتيدل عليو: أقول

 ه نصف مايعل: فقال ،ه ظهاري أعلك عن اململو)عليه السالم(ل الصادق ئس، مثل خرب حممد بن محران   

   .)١(عتق فارة تصدق والكه يس عليل وصوم شهر ،احلرى عل

  . احلال احلاضر يف ونه حمل االبتالءكالم بعد عدم كل اليتفص إىل ةحاج مما ال ،هريومثله غ

  

                                                





١٩٠



١٩١

  

  فصل

  المظاھرة يف

  : ه مسائليفو

  

ون كت أن شترطي أنه  يفإشكال عندنا وال ال خالف(: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال ):١مسألة(

يف  مـا  أو    بالزوجـة  سنةً و تاباًكعنوان موضوعه    إىل   مضافاً،  هيه عل ي بقسم مجاعبل اإل ،  وحة بالعقد كمن

فة ولو علقه  ييب حن  خالفاً أل  ،ةيجنبقع باأل ي ال أنه   معىنى  ن عل كل و ،الشرط املزبور  يف   إشكالمها فال   كح

ون طـاهراً   كتن  أ و ، والشافعي كخالفاً للمال ،  كتزوجتن  إ ظهر أمي ك ي عل أنت: اح بأن قال  كالنى  عل

ان زوجها غائباً   ك ولو   ،ضيان مثلها حت   وك مهكح يف ما ان زوجها حاضراً أو   كإذا  ه  يامعها ف جيطهراً مل   

  يف أجـده ال خـالف مل تبلغ ب أو  ائسة ي يه و ان حاضراً ك ذا لو  وك ،عرف حال زوجته صح   ي ث ال يحب

  ). هيه علينا بقسمإمجاعبل ، نناي بكمن ذلشيء 

هن ريغى بقي ف،)١(ظاهرون من نسائهم  ين  يوالذ: ة قوله سبحانه  ياشتراط الزوج ى  دل عل ي مما: أقول

  . األصلى عل

                                                





١٩٢

ل امرأة أتزوجها ك: مهعن رجل قال أل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال، بن سنانعبد اهللا عن  و

   .)١(س هذا بشيءيل: قال ، حرامكمثل يفهي عل

 قـال أبـو   : ث قال يحد يف   رواه محران   ما ،هيامعها ف جيطهر مل    يف   ونيك أن   بجي أنه   ىدل عل يما  ك

يف  إالّ   ون ظهـار  يك وال ،يف غضب  وال،  ضرارإ يف وال،  نيمي يف   ون ظهار يك ال: )ه السالم علي(جعفر  

   .)٢(نين مسلميشهادة شاهد و مجاعريطهر من غ

قول الرجـل   ي: فقال ،ف الظهار كيسأله  نه  إ ،ثيحديف   )عليه السالم ( جعفر أيب   عن،  وعن زرارة 

   .)٣( الظهاركد بذليريوهو  ي، ظهر أمحرام مثل ي علأنت:  مجاعريطاهر من غ يه وأتهمرال

مثـل   إالّ علـى ون الظهار يك ال:  قال)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،   عمن أخربه  ،وعن ابن فضال  

   .)٤(موضع الطالق

 مجاع  ريطهر بغ  إالّ على ون ظهار   يك ال: ث قال يحديف  ،  )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  وعن محران 

   .)٥(نين مسلميبشهادة شاهد

ـ    ريغ يف   ون ظهار يك ال: قالنه  إ ،)عليه السالم (  ني املؤمن ريعن أم ،  سالموعن دعائم اإل    ري طهـر بغ

   .)٦(مجاع

أته مرالقول الرجل ي أن منا الظهارإ و،نيميتم الظهار ب ي وال: قالنه  إ ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   وعن

   .)٧(ظهر أميك ي علأنت:  مجاعريطاهر من غ يوه

   يف هي طاهرك وأتمرالتقول  أن منا الظهارإ: ثي يف حدقالنه إ ،)ليه السالمع(عنه و

                                                













 



١٩٣

ن إ :تقـول  وال ،ظهر أمـي  ك يعل أا   أشهدوا: حبضرة شهود  أو   نيه حبضرة شاهد  يطهر مل متسها ف   

   .)١(ذاكذا وكفعلت 

مـا  ك  نيمي ريغ يف   ني بشهادة شاهد  ،سي مس رييف طهر من غ    إالّ   ظهار ال:  قال )عليه السالم (عنه  و

   .)٢(س بظهاريئاً منه فليش أو ا هذا فما عد،ون الطالقيك

هم إمجـاع  و األصحابى  منه مع اعتضاده بفتو   و( :ات املتقدمة يره بعض الروا  كاجلواهر بعد ذ   يف   قال

  ). الطالق حمرراً يف حنو ماسعتى ه علريغ وم الغائبكستفاد حي

  .ما عرفتى ة املتقدمة عليالروا يف طالقل الظهار مرتلة اليرت تإطالقه يدل عل ويبل: أقول

  . )هيان معلقاً علك وقت حصول الشرط لو ه الإيقاعوقت ى الشرط املزبور عل يف واملدار(: مث قال

قول الرجل  ي أنه   خصوصاً أمثال ،  ورةكاملذى  ات املتقدمة والفتاو  ياملنصرف من الروا   ألنه   كذل و :أقول

، هذا احلال يف  الشرط أن   الظاهر حيث إن  ،يظهر أم كحرام   يأنت عل :  مجاع ريغ يف   طاهر يه و أتهمرال

حال  يف   ونايكمل   الفسق أو  إىل   انقلبا فلو،  ما بعد يف هذا احلال ال   يف ن هو يشرط شهادة الشاهد   أن   ماك

  . )نفعيه مل يحال املعلق عل يف اناكمنا إ والقول

 كخر مـستنده التمـس    لقول اآل  وا ،اشتراطه ي واملرو ،اشتراط الدخول تردد  يف  و( :مث قال الشرائع  

  . )بالعموم

   ابن زهرة و وسالرإدريسوابن ى د املرتضيد والسيخ املفيذهب الش: أقول

                                                







١٩٤

ذهب آخـرون    و ، فجوزوا الظهار من الزوجة قبل الدخول ا       ،العدم إىل   منهم كياحملى  هم عل ريغو

ـ عن ابن اجلن كيهو احمل و،اشتراط صحة الظهار بالدخول إىل  مهاريغ و خ والصدوق يمنهم الش  ابـن   ودي

  : اتيه مجلة من الروايدل عل وي،صح هو هذا القول واأل،ني املتأخرأكثر وهيتابك يف الرباج

 ظاهر ك عن رجل ممل)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،حيالصحيف   ساريل بن   يرواه فض  مثل ما 

   .)١(دخل ا يالء حىتيإال ون ظهار ويك ال: فقال يل ،امرأته

مل الـيت   املـرأة   يف  :  قال ،)هما السالم يعل(  وأيب عبد اهللا   جعفر أيب   عن،  ح حممد بن مسلم   يصح  يفو

   .)٢(ظهار الء واليإقع ا ي ال: قال ،دخل ا زوجهاي

 ال: قال ، ظاهر امرأته  كعن رجل ممل   )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،ساريل بن   يعن الفض و

   .)٣(دخل ا يالء حىتيإال ون ظهار ويك ال: قال يل و:مث قال، لزمي

  . دخل بزوجتهين مل كل، زوجتالذي  كاملراد باململ: أقول

ـ  الء حـىت  يإال  ظهار و  ال: قالنه  إ ثيحد يف   )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن منصور و دخل  ي

   .الرجل بامرأته

 أن   عن رجل ظاهر من امرأتـه قبـل        لئسنه  إ ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  سالمعن دعائم اإل  و

   .)٤(دخل ا يالء حىتيإال ون ظهار ويك ال: فقال ،دخل اي

ار واالضـطرار   يمن االخت ى، و النص والفتو  يف   ماكان  يما مأت  أل ،نيمث املراد بالدخول أعم من القبل     

  حرام ض واإليحال احلك ، واحلالل واحلرام،كراهواإل

                                                











١٩٥

 يف  قـه يسبق حتق  ماى  ون الدخول موجباً للغسل واملهر عل     كن بشرط   كل ،قظةيالنوم وال يف   و ،والصوم

  . احكتاب النك

 مثل و ،ات املطلقة املتقدمة  يلروامجلة من ا   و اآلية إطالق ب ك فقد متس  ،أما القائل بعدم اشتراط الدخول    

لوم عدم  املع أن   مةيبضم ،)١(مثل موضع الطالق  ى  عل إالّ   ون ظهار يك ال: )ه الصالة والسالم  يعل(قوله  

  .كذلكن الظهار يك فل،صحة الطالق يف اعتبار الدخول

ات يرناه من الرواكصها مبا ذي املشهور بعد ختص أدلةقبال   يف   كمن ذل  شيء   من الواضح عدم استقامة   و

لوضوح عـدم   ،  اًإطالقه  يداللة ف  فال،  مثل موضع الطالق   إالّ على ون ظهار   يك ال: ةيأما روا ،  اخلاصة

  . قع الظهاريقع الطالق ي ث ماينه حال أ، قع الطالقيث يمن ح إالّ قعي لظهار الاأن  إالّ اقتضائه

  . أثناء الدخول صح ظهاراً يف غةيالصى ما لو أجرأ، نفعيجراء الظهار مل إثناء أ يف أدخل ولو

  . ) الوقوعظهرواأل، ه خالفيف ،قع باملستمتع ايوهل (: الشرائع يف مث قال

واسـتدلوا  ،  والـصدوق  ايفكسواإل يهذا احلل  يف   واملخالف،  دلة األ طالقهذا هو املشهور إل   : أقول

فارة والطالق املعلوم امتناعـه     كن من ال  يألمر بأحد ا  لزامهو اإل الذي   وبانتفاء الزم الظهار     األصل ب كلذل

  . هايف

 ،)٢(مثل موضـع الطـالق     إالّ على ون الظهار   يك ال: )عليه السالم (واملرسل املتقدم عن الصادق     

  . اسيل هبة املدة مرتلة الطالق قيترت و، للمستمتع ا فال ظهارطالق ث اليحو

                                                







١٩٦

  .املدة إىل  بالصربألمرتمل احي  الالًيون قليكأجل املستمتع ا قد  أن  إىلضافةهذا باإل

 م ما كمنا هو ح  إ و ، تام ريور غ كوالالزم املذ ،  دلة األ إطالققاوم  ي  ال  إذ األصل  ى،فخي ال ل ما كاليف  و

 يرجي ال أنه   ة مع وضوح  كاململو يف    وستسمع صحة الظهار   ،حقها يف   كن ذل كاليت مي منه بالزوجة   تعلق  

رادة اعتبار شرائط   إ إىل   انصرافهى  ان دعو كمإ إىل   ضافة باإل ،املقام يف   جابر له   أما املرسل فال   ،كها ذل يف

  . حنو املقام حنوه منه ال وضيالطالق من اخللو عن احل

خـرج   ما إالّ   العقد الدائم  يف   امهماكل أح ك  نيان للزوج كانت زوجة   كا ملا   املتمتع  ن  إ :واحلاصل

  .شملهمايات طالق فاإل،لي مما خرج بالدلكس ذليل و،ليبالدل

، نـة يرواه عمر بن أذ     مبا دلة بعد عموم األ   خبار من خصوص األ   كستدل لذل ي أن   نكمي :املعارجيف  و

   .)١(ماءهن مبرتلة اإل: فقال: قال ،م حتل من املتعةك: قلت له:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن

  . ليماخرج عنه بالدل إالّ نة املقاميدة للعموم بقريثبات املرتلة هلن املفإ إطالقث يوجه الداللة من ح

  . )قع باحلرةي قع ماي أنه ي واملرو، ترددكاملوطوئة باملليف و( :الشرائع يف مث قال

  : اتيه مجلة من الروايلدل ع وي،هذا هو املشهور: أقول

: فقـال  ،مـة احلرة واألى سألته عن الظهار عل ،)هما السالميعل(عن أحدمها ، ح ابن مسلم  يمثل صح 

نعم)٢(.   

   .)٣()عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، خرحه اآليحنوه صحو

                                                









١٩٧

: لفقـا  ،تـه يظاهر من جار  يعن الرجل    )عليه السالم (م  يبراه إ سألت أبا  :سحاق بن عمار  إموثق  و

سواءكذل يف مةاحلرة واأل )١(.   

ـ رجل  يف   ،)هما السالم يعل(احلسن   أيب عبد اهللا وأيب      عن،  حسنه أو   ح ابن البختري  يصحو ان لـه   ك

   .)٢(فاراتكه عشر يعل: )عليه السالم(قال  ،الم واحدكعاً بيعشر جوار فظاهر منهن مج

هي مثـل   : قال ،تهيرجل ظاهر من جار   عن   )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا  :عفور أيب ي  وخرب ابن 

   .)٣(ظهار احلرة

ـ : فقـال  ،ظاهر من أمته  يسألته عن الرجل    ،  )عليه السالم (عن الرضا   ،  نصر أيب   ح ابن يصحو ان ك

   .)٤(مة الظهاراحلرة واألى قع علي: قولي )عليه السالم(جعفر 

   .)٥(ولدأم ال ومة واملدبرةقع باأليالظهار ن إ : أصحابناىرو، عن املبسوطو

ـ ات لتيرنا هذه الرواكمنا ذإو،   للمفصالت ك مترو كذل يف   المكل ال يتفص و :أقول ـ ون مؤك دة ملـا  ي

  . ظهار املستمتع ا يف رناه سابقاًكذ

 أنه  مرة منري ملا عرفته غ،ان الوطي دبراًكقع ولو يمع الدخول و( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر  

ى من احملدث البحـراين فـادع      إالّ   كذل يف   مل نعرف خمالفاً   و ،ي دبراً  يف حتقق الدخول بالوط    ال خالف 

 ألن  ،عاقلـة  أو    جمنونـة  ،ةريب أو ك  انت املظاهرة كة  ري صغ ، املزبورة دلةالقبل من األ   يف   اق الدخول يانس

حرمـة   أن   مـا ك،  ة للترافـع  يونا هلما أهل  يكمل   وإن   ،ام الوضع كأح يف   ة هلما يمدخل الصغر واجلنون ال  

ضة اليت  ي واملر ،دبرها يف   الرتقاء املدخول ا   يف   قعيذا   وك ،ة الظهار يتنايف حتقق شرط   ة ال ريصغالدخول لل 

  . )دبرها يف ن دخل اك ل،فرجها يف أتوط ال

                                                













١٩٨

 ،ما تقدم كض والنفاس   ياحل يف   الوطيكحراماً   أو   ون حالالً يك أن   نيالدخول ب  يف   فرق ما ال ك: أقول

 أنزل أم   ، فدخل ا دون رضاها    ،املتعة الشارطة عدم الدخول    يف   ماكان الدخول موجباً للمهر     كلو  حىت

إذا أمـا   ،  ضـرار ة مع عدم اإل   ريحرمة الدخول بالصغ   يف   شكالاح اإل كتاب الن ك يف   قد تقدم  و ،رتليمل  

ـ جنباألكن من الدخول شـرعاً    كتمي ال ألنه   ،فارةك  فال كه الدخول بعد ذل   يرم عل حيث  يأفضاها ح   ،ةي

  . فتأمل، امكحاأليف  يأيتما سكرادة الدخول إ مع فارةك الدلةظاهر األو

 ،صح ظهارها ي فإنهأما بعد الدخول ا     و( :قاله  حيث إن ،  عبارة املبسوط  هي   هذه املسألة  يف   األصلو

 أو  مجاعهاى  قدر عل ي ، مدخول ري ا وغ   مدخوالً ،باًيث أو   راًك ب ،جمنونة أو    عاقلة ،ةريب أو ك  انتكة  ريصغ

  . )قدريمل 

 ،عبـارة املـنت   يف مسعتـه  نئذ حنو مايون مراده حيكلعل مراده بعد الدخول ا دبراً ف  (: راجلواهيف  و

  ). مجاعها وعدمهاى القدرة عل يف المكذا ال وك،الفرج إىل بالنسبة هي مناإارة كبوبة والبيالثو

 يف  فالـدخول  ،ىاملنصرف من النص والفتـو     ألنه   ،هذا العقد  يف   ون الدخول كمث من الواضح لزوم     

ـ و،  دياح من جد  كاملتعة مث الن   يف   انقضاء مدة  أو   هبة أو   فسخ أو   اح سابق حصل بعده طالق    كن  كذلك

  ال،الحـدمها  أو  هلمـا إكراه أو اضطرار أو   لشبهة حالالً أو   ،ة حراماً زنا  يجوحال عدم الز   يف   الدخول

  . ديالعقد اجلد يف دخل ايمل إذا  ،ون مصححاً للظهاريك

  



١٩٩

  

  فصل

  ام الظھاركحأ يف

  

  : ه مسائليوف

  

  . )به بالعفويه لتعقيعقاب ف  ال:ليق و،ركالظهار حمرم التصافه باملن(: الشرائع يف قال ):١مسألة(

قولـون  يم ل إو: ه قوله سبحانه  يدل عل  وي ،ون الظهار حمرماً  ك يف   ال خالف نه  إ :اجلواهريف  : أقول

   . )١(راً من القول وزوراًكمن

ـ ل واحد من املن   ك أن   من الواضح  و ،ر والزور ك املن نيبأول املبحث الفرق     يف   قد تقدم و ر والـزور   ك

  .ميص بعد التعمير من باب التخصكر الزور بعد املنكمنا ذإ و،حمرم

 واحـد مـن     ري غ  إليه ما استند  و ،ةيالمكمسألة   أنه   فالظاهر ،عنه أم ال  ى  عفيهل   أنه    يف أما اخلالف 

 ،ىاملـدع ى   دال عل  ريغنه  إ :هي فف ،حرام معفو عنه  نه   أ ىدل عل يب بالعفو والغفران    يالتعق أن   فقهائنا من 

  . ةريثكات يآ يف كما ورد ذلك ،التوبة والفئة إىل بيض والترغيفلعله للتحر

  تقنطوا من رمحة  أنفسهم الى ن أسرفوا علي الذيقل لعباد: انهحبقوله سك

                                                





٢٠٠

ـ   غفر ما  وي  به كشري أن   غفرين اهللا   إ:  وقوله سبحانه  ،)١(عاًيغفر الذنوب مج  ياهللا  ن  إ اهللا  كدون ذل

ن كل و مت به ما أخطأ يم جناح ف  يكس عل يل: قوله و ،)٣(أسوا من رمحة اهللا   يت ال: قوله و ،)٢(شاءيملن  

   . )٤(ماًيان اهللا غفوراً رح وكمكتعمدت قلوب ما

  ال ،اآليةث ظاهر قبل نزول     يح،  األولمنا مها للرجل    إالعفو والغفران    أن   ث محران يحد يف   قد تقدم و

 قد  كنإ ف ،يكلإ كفضم امرأت :  قال له  اآليةبعد قرائة    )صلى اهللا عليه وآله   (نه  أ و ،بالظهار بعدها ى  ن أت م

قـال   ماى هو نادم عل و فانصرف الرجل،تعد غفر فالك واهللا عنى   قد عف  ،راً من القول وزوراً   كقلت من 

  . أتهمرأل

ن يالـذ :  فـأنزل اهللا عزوجـل     ،د بع ني للمؤمن كاهللا ذل  رهوك :)عليه السالم (جعفر   أبو   مث قال 

ظهـر  كحرام   ي عل أنت :أتهمرال األولقال الرجل    ما عيني ،قالوا عودون ملا يظاهرون من نسائهم مث     ي

عين ي ،تماساي أن   رير رقبة من غ   يه حتر يعل فإن   ،األولغفر للرجل    و اهللاى  ما عف  فمن قاهلا بعد  : قال ي،أم

 رسـوله  و  لتؤمنوا باهللا  كذل :قال و ،من ظاهر بعد النهي هذا    فجعل اهللا عقوبة     :قال أن   ىلإ جمامعتها

   .)٦(ثياحلد فجعل اهللا عزوجل هذا حد الظهار، )٥( حدود اهللاكتلو

مـن   و،ظاهر ولأسيه السؤال فلم يان علكالالزم  أن ما من جهة  إ األولالغفران للرجل    أن   ىفخي وال

ـ  أنه   ما من جهة  إ و ،ةءجمال للربا  الف شيء   لكب السؤال عن    جيد  ين اجلد يالديف   أن   املعلوم  ح عقـالً  يقب

  . غفران احلرمة ح اليالقب ان غفرانكمنا إ والغفران ،فعلهى ان ملوماً علكف

                                                







 

 

 



٢٠١

 قرب واأل ،رادة الوطي إهو   و منا جتب بالعود  إ و ،فارة بالتلفظ كجتب ال  ال(: قال يف الشرائع   ):٢مسألة(

  ). فر يكحىت الوطي ميالوجوب حتر بل معىن، ستقرار هلاال أأنه 

  . فارةكه ين عليكرادة الوطي مل إفارقها بعد  لو أنه ستقرار هلاال أمراده بأنه و

ن يوالـذ : تعاىللقوله  ،  فارة الواجبة يف الظهار تتعلق بالعود     كال أن    يف ال خالف (: كقال يف املسال  

 فمـذهب   ،د من العود  ن اختلفوا يف املرا   ك ل ،)١(ر رقبة يقالوا فتحر  عودون ملا يظاهرون من نسائهم مث     ي

رادة عنـه مـضمرة    ة عنه واإل  يناك والقول   ،احكهن يف الن  كمساإجمرد   رادة الوطي ال  إ أنه    أصحابنا أكثر

 أي  )٣(الـصالة فاغـسلوا    إىل   قمتمإذا   و ،)٢(قرأت القرآن فاستعذ باهللا   إذا  ف: تعاىلقوله  كمثلها  

نها مفارقتـها   كمي اح بقدر ما  كها يف الن  كمساإ به   املرادن  إ :ديقال ابن اجلن  و. اميأردمت الق  و ةءأردت القرا 

 خالفـه  أي   عـاد لـه    و هي مث عاد ف   قال فالن قوالً  : قالي ، حمتجاً بأن القول للعود عبارة عن خمالفته       ،هيف

ـ  ف ميمعناه وصف املـرأة بـالتحر      و مقصود الظهار ، و ب من قوهلم عاد يف هبته     يهو قر  و ،نقضهو ان ك

  ). األولصح  واأل،هو الوطي نفسهنه إ  وهلم قول ثالث،أيضاًللعامة وهذان القوالن ،  عائداًكمساباإل

، تقـدم  رادة مارادة اإلإر الفعل وكفمن ذ، خرل واحد منهما مناب اآلكنوب يرادة والفعل   اإل: أقول

  م كذهب عنيد اهللا ليريمنا إ: سه قوله سبحانهكمن عو

                                                









٢٠٢

دبـاء  ذا قاله مجاعة من األ    ك ،رادتهإرد  جم املراد فعل ذهاب الرجس ال     أن   من املعلوم  و ،)١(الرجس

املـراد  ن  أ و ،ن الصالة يقمتم من النوم قاصد    ذاإ :وىلاأل اآليةاملراد ب ن  إ :قالي أن   نكمين  كل،  نيواملفسر

ـ ما ذ ك ،حتدث آناً فآناً   يه و ةيلكرادة ال فراد لإل أ هي   رادة اليت ات اإل ي جزئ رية التطه يآ يف   رادةباإل ره ك

مـا  ى  رادة من اهللا سبحانه صفة الفعل عل      اإل أن   من املعلوم  و ،ديالتجريف  )  اهللا رمحه (ني الد ريخ نص يالش

  . هوركذ

ـ دل من متواتر الروا    رادة العود ما  إفارة مبجرد اللفظ من دون      كعدم ال ى  دل عل يف،  انكف  وكي ات ي

  . رد الوطييمل إذا فارة كعدم الى عل

سألته عن رجل ظاهر من امرأتـه مث        : ال ق ،)هما السالم يعل(عن أحدمها   ،  عن حممد بن مسلم    مثل ما 

   .)٢(ال: قال ،فارةكه يواقعها علي أن طلقها قبل

 ،قةي عن رجل ظاهر من امرأته مث طلقها تطل        )عليه السالم (جعفر   سألت أبا :  قال ،ناسيكد ال يزيعن  و

 هي  نعم: قال ،راجعهاي أن   فله: قلت،  هدم الطالق الظهار   و قة فقد بطل الظهار   يطلقها تطل إذا  : قال

لـو   خي ها حىت كتر فإن   :قلت،  تماساي أن   املظاهر من قبل  ى  ب عل جي ه ما يراجعها وجب عل   فإن   ،امرأته

ـ مل و قد بانت منه   ،ال: قال ،سهامي أن   لزمه الظهار قبل  ي نفسها مث تزوجها بعد هل       كمتل و أجلها ت ك

   .)٣(نفسها

 أن رجل ظاهر من امرأته مث طلقها قبل     عن   )عليه السالم (جعفر   سألت أبا :  قال ،عن حممد بن مسلم   و

   .)٤(ال: قال ،فارةكه يقعها فبانت منه هل علاوي

   اجلواهر يف ماكه ي بقسممجاعولذا قام اإل، اتي من متواتر الرواك ذلريغ ىلإ

                                                











٢٠٣

  .كذلى ه علريغو

  : اتيفارة مجلة من الرواكرادة للوطي توجب الاإل أن ىدل علوي

 ،فارةكه اليه فصاحبى قع عل يسأله عن الظهار مىت، )عليه السالم( هللا أيب عبد اعن، ليح مجيمثل صح

فارة كسقطت ال : قال ،فارةكه  يعلأواقعها  ي أن   طلقها قبل  فإن   :قلت،  واقع امرأته ي أن   أرادإذا  : فقال

   .)١(عنه

ـ  تمي أن   ديريظاهر من امرأته مث     يعن الرجل    )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا  :ح احلليب يوصح ى  عل

فعل  فإن :قلت، فر يكسها حىتمي ال: قال ،سهامي أن   أراد فإن   :قلت،  فارةكه  يس عل يل: قال ،طالقها

   .)٢(نعم: قال ،األوىل ريفارة غكه يعل: قلت، مث ظاملآلنه إ واهللاأي  :فقال ،ه شيءيفعل

 أن  أرادإذا  : قال ،ظاهراملى  فارة عل كجتب ال   مىت: )عليه السالم ( عبد اهللا يب  قلت أل ،  ريبص أيب   خربو

   .)٣(ىفارة أخركه يعل: فقال: قال ،فريك أن واقع قبل فإن :قلت: قال، واقعي

ن إ كجعلت فـدا   :)عليه السالم (احلسن   إىل أيب     بن حممد  عبد اهللا تب  ك:  قال ،اريمهز علي بن    خربو

حنثـه  : قول وي ،نثحي مل أو   فارة حنث كه ال يلم بالظهار وجبت عل   كتإذا  الرجل   أن   زعمي يكبعض موال 

نـث   حي تلزم حىت  فارة ال كال أن   زعميبعضهم   و ،المهكفارة عقوبة ل  كه ال يمنا جعلت عل  إ و المه بالظهار ك

 )عليه الـسالم  (فوقع   ،هيفارة عل ك فال وإالّ   فارةكه ال يحنث وجبت عل   فإن   ،هييف الشيء الذي حلف عل    

   .)٤(نث حيفارة حىتكجتب ال ال: خبطه

  ان مباحاً كنفسه مما ى حرمه عل ما إىل ه العودياد باحلنث فاملر أن ىبناًء عل

                                                











٢٠٤

  . ات السابقةينة الروايبقر، له

هـا  يم ولدي مث وقعت علأين ظاهرت من إ: )عليه السالم(يب جعفر  قلت أل ،  خرب زرارة  أن   علميمنه  و

   .)١(رفّكوقع إذا ه يصنع الرجل الفقيذا كه: فقال ،فرتكمث 

ـ : فقال يل ،فريك أن رجل ظاهر مث واقع قبل: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل ،  خرخربه اآل و س يأل

   .)٢(هيفعل الفقيذا كه

ـ ن  إ :ث قال ييف حد ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  الرمحن بن احلجاج   رواه عبد  ماو ان منـه   ك

  واحد من العامة   رياب غ  لذه ،ةيالتقى  حممول عل ،  )٣(واقعيما   فارة بعد كه ال يمنا عل إ ف نيمي  ريالظهار يف غ  

  : اتي يف مجلة من الرواكما صرح بذلكالوطي ى الظهار املعلق على عل أو ،كذلإىل 

ـ فعلـت   ن  إ ظهر أمي ك ي عل أنت: قالإذا  ف: )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  زية حر يمثل روا   ذاك

   .)٤(نثحي نيفارة حكه اليحنث فعل و ففعل،ذاوك

فـر قبـل    يكفالذي  : هيف و )ه الصالة والسالم  يعل(  أيب عبد اهللا   عن،  جالرمحن بن احلجا   ة عبد يرواو

فـر بعـد     والذي يك  ،ذا وك ذاك كفعلت ب ن  إ :قوليال   و ،ظهر أمي ك ي عل أنت: قولياملواقعة الذي   

   .)٥(كقربتن إ أميظهر  كي علأنت: قولياملواقعة الذي 

  . ات اليت تقدمت مجلة منهايها من الرواريغإىل 

 رادة الـوطي مل   إ فلو فارقها بعد     ،رادة الوطي إفارة مبجرد   كستقرار لل ال أ  أنه    إىل هور ذهبوا املش مث إن 

فسخت  أو   فسخ أو   طلق الزوجة إذا  ف،  رفّ يك  الوطي حىت  ميحتر الوجوب هو   بل معىن ،  فارةكه  ين عل يك

رادة إ بعد   مورحتقق هذه األ   وإن   ،فارةك مات أحدمها فال   أو   حنوه و انفسخ العقد بسبب االرتداد    أو   هي

  الوطي قبل 

                                                













٢٠٥

رادة الوطي اليت هـي     إباستقرار الوجوب مبجرد    : ث قال ير ح يخالفاً ملا عن العالمة يف التحر     ،  املس

ن إ ا وأل،ستصحبيرادة فوجبت عند اإل ألا كذل ورجع عنها وإن ،فارةكه وجوب اليالعود املعلق عل  

  . باحة الوطي إلانت شرطاًكمنا إبل ، قةين واجبة حقك مل تكمل تستقر بذل

 أن  من الواضـح   و ،ر قبل املس  يث أوجب التحر  ي ح اآلية لظاهر   ،ل مع املشهور  يالدل أن   ىفخي ن ال كل

ـ   ي وقد تقدمت مجلة من الروا     ،ةية واملع يبعدالك  نيفيوجود املتضا  ية تستدع يبلالق ن إ أنـه    ىات الدالة عل

  . فارةكه الين علكفارقها قبل املس مل ت

 ،طالقهاى  تم عل ي أن   ديريعن رجل ظاهر من امرأته مث        )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا : قال احلليب 

   .)١(فر يكسها حىتمي ال: قال ،سهامي أن أرادن إ :قلت، فارةكه يس عليل: قال

  . ة زوجةياملطلقة الرجع حيث إنفارة كالعدة وأراد املس وجبت ال يف طلق مث راجعن إ نعم

 )عليـه الـسالم  (  أيب عبد اهللاعن، ادي واحلسن بن ز أيب عبد اهللالرمحن بن رواه عبد  ما إىل   ضافةباإل

   .)٢(فارةكه اليطلق املظاهر مث راجع فعلإذا : قال

ون يكمنا  إ والوجوب   ،ليدل ث ال يل ح ي أص األصل فإن   ،جمال الستصحاب العالمة   ال أنه   ظهري كبذلو

ل يجمـال للـدل    فال، واجبرياً واجباً وال مطلقاً غ    مطلق ألمرس ا ي فل ،مطلقاً ان بعده املس ال   كإذا  ما   يف

  . ريالثاين لقول التحر

  منا علم من النصوص إ واألصلالوجوب خالف ن إ :شف اللثامكأما جواب 

                                                

 





٢٠٦

 وجـوب   كهنا إذ   ىفخي ال ه ما يف،  قةي حق  وجوباً كن ذل يكمل   وإن   هي املس عل  توقف  الوجوب مبعىن 

  .حصل املسإذا  يقيحق

   :ث قالي حكل قد تبعوا املساليممن استدل ذا الدله ريشف اللثام وغوك

فارة كوهذه ال ،  بدل إىل   ه ال كوز تر جي الذي ال  الواجب هو  ألن   ،لزم من هذا عدم وجوا    ي :ليقفإن  (

ـ رفع الزوج ي مع فعل ما   ما مطلقاً أو  إ،  سيعدم املس ى  عزم عل يث  يها مطلقاً ح  كوز تر جيس  يقبل املس   ،ةي

 ،بقة مطا رية الوجوب هلا غ   ين ن وأل،  بمل جت  ألا   يزجي س ال يرجها قبل املس  خ أ لو أنه   كذلى  ترتب عل يو

  .بل هو بالشرط أشبه،  الوجوب املتعارفريه غيطلقتموه علأالذي  وهذا املعىن

 ميحتـر   ه بقوهلم مبعـىن   يوقد نبهوا عل   يجماز  ه ذا املعىن  ي الوجوب عل  إطالق ف ،ركما ذ ك ألمر ا :قلنا

البد ه  حيث إن الشرط من   ى   الواجب عل  إطالقو،  جواز الوطي  يف   ئذ شرط ني فهي ح  ،فر يك  حىت الوطي

ـ  ووجـوب الترت   ،ومنه وجوب الوضوء للصالة املندوبة    ،  اًريثكصحة املشروط مستعمل     يف   منه  يف  بي

ل شـيء   كة  ين ألن   ،ها ذا املعىن  إطالقفارة فجاز   كة الوجوب بال  يوأما ن ،  هماية ف يالشرط   مبعىن نياألول

ه ختلـصنا عـن     يل الناهض عل  ي لعدم الدل  ،أبواب العبادات  يف   ما حققناه كة الوجه   يعترب ن  ولومل ن  ،حبسبه

  ). شكالاإل

 الوجوب الشرطي ال   أن   ضرورة ،ىما تر ك( :ه اجلواهر بأنه  يل عل كولذا أش ،  وقد عرفت اجلواب عنه   

ـ  و،تقع من دون أمر شرعي ه صحة العبادة اليت ال    يفي يف مالحظة االمتثال املتوقف عل     يك ا أدري مـا  م

تاب والـسنة   ك والفرض ظهور ال   ، الوجوب الشرطي والشرعي   نيمنافاة ب  ال إذ   ،كذل إىل   الذي دعاهم 

  . )١( )هما معاًيف

 كذل وك ،صالة العصر  إىل   مثل صالة الظهر بالنسبة    يف   كما جند ذل  كالقاعدة  ى  ره هو مقتض  كوما ذ 

الوضوء  إىل    بالنسبة كذلكو،   وشرعي  شرطي نياألول يف   الوجوب حيث إن ،  ءالعشا إىل   املغرب بالنسبة 

   يف والطواف وصالتهوالصالة 

                                                





٢٠٧

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،باب احلج

 معتـد بـه    ال خالف  ب ،فارتانكفارة لزمه   ك قبل ال  أوط ولو(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن 

  .)هي علمجاعوط اإلان واملبسيظاهر التب وةيبل عن اخلالف واالنتصار والسرائر والغن، هيأجده ف

عدم وجوب التعـدد     إىل   ذهب مجع  ألنه   ،املسألة يف   إمجاعال  أنه   إالّ   انت حمققة ك وإن   ن الشهرة كل

  .االستحبابى ه علرياملعارج وغ يف ك ومحل ذل، مطلقاًاألولبالوطي 

جـل   عـن الر   )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،ح احلليب ي بصح  إليه واستدل املشهور ملا ذهبوا   

: قـال  ،سهامي أن   أرادن  إ :قلت،  فارةكه  يس عل يل: قال ،طالقهاى  تم عل ي أن   ديريظاهر من امرأته مث     ي

رفّ يك سها حىت مي ال  ،قال ،ه شيء يفعل أعل  فإن   :قلت:   مث ظامل آلنه  إ واهللاأي  ،ريفارة غ كه  يعل: قلت 

   .)١( رقبةأيضاًعتق ينعم : قال ،األوىل

 ،فيرجل ظاهر من امرأته فلم      : قلت له :  قال ،)عليه السالم ( يب عبد اهللا   أ عن،  قليوعن احلسن الص  

: قلـت ،  صنع بئس ما : قال ،رفّيك أن    أتاها قبل  فإنه: قلت،  تماساي أن   فارة من قبل  كه ال يعل: قال

   .)٢(أيضاًرقبة : قال ،لزمه شيءيف: قلت، ظلم وأساء: قال ،ه شيءيعل

 أرادإذا : قال ،املظاهرى فارة علكجتب ال   مىت: )عليه السالم ( بد اهللا عيب  قلت أل :  قال ،ريبص أيب   عنو

   .)٣(ىفارة أخركه يعل: فقال: قال ،رفّيك أن واقع قبل فإن :قلت: قال، واقعيأن 

فـارة  كفـر لزمتـه     يك أن   واقعها من قبل  فإن   :اتيالذي هو متون الروا    ،املقنع يف   وعن الصدوق 

   .)٤(ىأخر

                                                











٢٠٨

فارة كه ال يت فعل كوس ،ظهر أمي ك ي عل أنت: أتهمرالقال الرجل   إذا  ف: )ه السالم علي(ى  عن الرضو و

   .)١(ىفارة أخرك كفر لزمتكت أن  من قبلجامعت فإن ،امعجي أن من قبل

  .)٢(ة مثلهياهلدا يف وعن الصدوق

ي قد   بالظهار والعود الذ   أوالًفارة  كولعل وجهه حصول سبب ال    (: فارة بقوله كد اجلواهر تعدد ال   يوأ

 إىل  والنـذر بالنـسبة  نيميالك والوطي سبب ثان هلا باعتبار حصول احلنث به بالظهار الذي هو    ،عرفته

  .)كذل

ات يلزم محل الروا  ي  مما ،فارةكوحدة ال ى  ات الدالة عل  يات مجلة أخر من الروا    يقبال هذه الروا   يف   نكل

  . رهكي الذي ذوجه للوجه االعتبارى بقي  فال،ما أشبه أو االستحبابى السابقة عل

فـر  يك أن   ة قبل يواقع املرة الثان  إذا  : قالنه  إ ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ريبص رواه أبو  مثل ما 

ـ  يواقع املرة الثان  يمل   أنه إذا    ىدل عل يمما   ،)٣(هذا اختالف  يف   سيلى  فارة أخر كه  يفعل ـ علس  ية ل  الّإه  ي

  . فارة واحدةك

 يف  )هم الـسالم  يعل( يعن عل ،  عن آبائه ،  هيعن أب ،  جعفر بن    علي عن جده ،   بن احلسن  عبد اهللا وعن  

ين ظاهرت  إ: فقال )صلى اهللا عليه وآله   (نصار من بين النجار رسول اهللا       رجل من األ  ى  أت: ث قال يحد

اض سـاقها   يب و ق خلخاهلا يت بر يرأ: قال ،كذلى   عل كما محل  و :قال ،رفّكأ أن   فواقعتها قبل ى   أمرأت من

ن أ و فارة الظهـار  كوأمره ب ،  رفّكت  تقرا حىت  ال :)صلى اهللا عليه وآله   (قال له النيب    ف،  يف القمر فواقعتها  

   .)٤(ستغفر اهللاي

 إالّ  ر حنوه كذ و ،)عليه السالم (  ني املؤمن ريقال أم :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن ،وينكعن الس و

   .)٥(فارة واحدةكوأمره ب: قالأنه 

                                                













٢٠٩

حنـث  إذا  ف،  عن احلنث  الإقع  ي الظهار ال :  قال ،)عليه السالم ( جعفر أيب   عن،  عن حممد بن مسلم   و

   .)١(فارة واحدةكه يمنا علإل وفعل فجه فإن ،رفّ يكواقعها حىتي أن س لهيفل

منا إر ففّيك أن ها قبليظاهر من امرأته مث غشإذا  الرجل  ن  إ :)عليه السالم ( جعفر أيب   عن،  وعن زرارة 

   .)٢(رفّ يك حىتف عنهايكفارة واحدة وكه يعل

 أن  واقع امرأته اليت ظاهر منها قبل     ي عن املظاهر    )عليه السالم ( عبد اهللا  ل أبو ئوس،  سالموعن دعائم اإل  

ه أمث  يحداً من حدود اهللا عزوجل وعل     ى  أت: قال ،فعل فإن   :ليق،  هيفعل الفق يذا  كس ه يل: قال ،رفّيك

 قرـا حـىت   ي  عنها فـال   كسمي و  إليه توبياهللا و  ستغفري: قال ،األوىل  ريفارة غ كه  يفعل: ليق،  ميعظ

   .)٣(رفّيك

مث وقعـت    يم ولد أين ظاهرت من    إ :)عليه السالم (يب جعفر   قلت أل :  قال ،ث زرارة يقد تقدم حد  و

   .)٤(رفّكوقع إذا ه يصنع الرجل الفقيذا كه: فقال ،رتفّكها مث يعل

ـ يك أن    ظاهر مث واقع قبل    رجل: )عليه السالم ( عبد اهللا يب  قلت أل :  قال ،وعن زرارة  : فقـال يل   ،رفّ

هيفعل الفقيذا كس هيأول)٥(.   

واقع بعد  أنه فارة واحدة مع كأمره ب  )صلى اهللا عليه وآله   ( النيب أن   ،خرب سلمة بن صخر    يف   وقد تقدم 

   .)٦(ريفكالظهار قبل الت

ـ يك أن   واقع قبل ياملظاهر  يف   )صلى اهللا عليه وآله   ( عن النيب  ى،ة أخر يروايف  و فـارة  ك: قـال  ،رفّ

   .واحدة

                                                















٢١٠

االستحباب مجعاً ى  فارة عل ك الواردة بتعدد ال   خبارهذا محل األ  ى  ن عل كومي( :كاملسال يف   ومن هنا قال  

فارة كه  يصرح بأن عل  ي مل   )عليه السالم ( ألنه    رائحة االستحباب  نيتي الروا كنيتيف   أن   مع و ،خبار األ نيب

مـن  لو  خي د ال يفقول ابن اجلن   (:قال أن   ىلإ )ىفخي ا ال مكعدول عن اجلواب     و بعد مراجعات  إالّ   ىأخر

  . )خبار األنيه مجع بيف و،قوة

ه رقبـة  يمنا أوجب علإ خبار األ أن أكثردهيؤ وي : قال ،ديقول ابن اجلن  كى  ح أن   شف اللثام بعد  كيف  و

  .ةييف الثان

شعر بـه قـول     يما  ك ،دي بع ري غ أيضاًاالستحباب  ى  فارة عل كتعدد ال ى  دل عل  محل ما : املعارجيف  و

  .ة زرارةيروا يف )ه الصالة والسالميعل(الصادق 

  . دي بعرياالستحباب غى ات باحلمل علي الروانيواجلمع ب: ةيفاكاليف و

ـ  و ،العـامل ى  ات املشهور عل  ياجلمع حبمل روا   أن   ظهري املشهور   ريات غ يمما تقدم من قوة روا    و  ريغ

نعم ،  ورهش امل ريات غ ي بعد قوة روا   ، ظاهر ريواحد غ   ريتبعه غ  و خيبه الش   ما أفىت كاجلاهل  ى  املشهور عل 

 أن  ىنر رناه من وجه اجلمع الداليل    كذالذي  ولذا  ،   استحباباً أكثرالعامل   إىل   ون التعدد بالنسبة  كبعد  ي ال

: ينصارة الرجل األ  يالوسائل بعد روا   يف   فقد قال ،  االحتماالت يف   من أراد بعد مثل هذا اجلمع اضطرب      

فـارة  كزاد عن  ان عاجزاً عماكون الرجل يك أن  تمل وحي ،اجلنس يف   تمل االحتاد حي و سختمل الن حيهذا  (

ـ تمل   وحي ،خيما قاله الش  ك ونه جاهالً كتمل   وحي ،ىفارة أخر كون االستغفار   يكواحدة ف  ون ظـاهره   ك

  . )جل التلفظ بالظهار باالستغفار ألألمرون ايكمشروطاً باملواقعة و

 أو   اجلهل ني فرق ب  ري من غ  ،أيضاًان وما أشبه    ياجلهل والنس  يف    منه أقلّ و ،العلم يف   حوط التعدد نعم األ 

  . مكباحل أو ،هاريغ أا ها بظنأاملرأة املظاهرة فوط  يفاشتبهإذا ما ك، ان باملوضوعيالنس



٢١١

ـ ولو  (: لفظه ما) فارتانكفارة لزمه   ك قبل ال  أولو وط  (:الشرائع قال بعد عبارته املتقدمة     مث إن  رر ك

  . )فارةكررت الكالوطي ت

ل ى ك  عل ريفك قبل الت   لصدق الوطي  ،هي معتد به أجده ف    ال خالف بل  ،  وفاقاً للمشهور (: اجلواهريف  و

، ريبص أيب   خرب إىل   مضافاً،  خلا عدم التد  األصل و ،ريفكونه سبباً للت  ك يف   دلةقد عرفت ظهور األ    و ،منها

هـذا   يف   سيل، و )١(ىفارة أخر كه  يعلفر ف يك أن   ة قبل يواقع املرأة الثان  إذا  : )عليه السالم (عن الصادق   

  .)اختالف

  .فال وإالّ ، عن الثاينريفك لزمه التاألول فر عن الوطيكن إ أنه ن عن ابن محزةكل

رر الوطي أم مل    كسواء   فإنه،  بق جمال هلذا االختالف   يفارة مل   كرر ال كث قد عرفت عدم قولنا بت     يحو

التعـدد  ى  ات الدالة عل  ي الروا كمنا هي من تل   إ  ريبص أيب   ةيروا و ،فارة واحدة كه  يمنا عل إف،  رر الوطي يك

  . االستحبابى احملمولة عل

فـارة  كلـزوم ال   يف    اخلاصة والعامة  نيختالف ب اال  أي  ( : قال الفاضل السي   ريبص أيب   ةيروا يف   مث

  .)اقعوي أن  أراد،واقعإذا :  فاملراد بقوله،األولللوطي ى فارة أخركلزوم  يف منا اخلالفإ و،للوطي الثاين

ـ ؤ وي ،ه اختالف يعة ف ي الش نيس ب يل أي   ،الم بعض الرواة  كون  يك أن   تملحيو(: املعارج يف   قالو ده ي

  ). سبابصالة عدم تداخل املسببات عند تداخل األأ

  . ما عرفتى القاعدة االستحباب على ان مقتضك وإن ،اط واضحيوجه االحت، ل حالى كعلو

  

                                                





٢١٢

  . )رفّ يكاً مث راجعها مل حتل له حىتيرجعطلقها إذا (: الشرائع يف قال ):٣مسألة(

س جمرد رجوعه ـا موجبـاً       ينعم ل ،  م الزوجة كنئذ حب يح ألا   ،هي أجده ف  ال خالف ب(: اجلواهريف  و

ـ فـارة ف  كوجـوب ال   يف   حاهلا السابق الذي قد عرفت اعتبار العود بالظهار       ى  عل هي   بل،  فارةكلل  ،هي

  ). والرجوع ا أعم من العود الذي قد عرفته

 يف راجعهـا فهـي  إذا ف، سبق ماى ة زوجة عل  ياملطلقة رجع  إذ   ،القاعدةى  روه هو مقتض  كذ ما: أقول

خالعها مث رجعت بالبذل    إذا  ما  ك،  دهايب أو   اًإطالقاً  يون الطالق رجع  ك  ني فرق ب  ري من غ  ،م الزوجة كح

  . ا إليهث صح هلا الرجوعيح

رجـل   يف   ،)عليه الـسالم  (  أيب عبد اهللا   عن،  عن بعض أصحابنا  ،  يريل النم كيبن أ ى  ة موس يأما روا 

ن إ :قال ، راجعها فإنه: ليق،  عاود اامعة ي أن   طلق قبل إذا  فارة  كسقطت عنه ال  : قال ،ظاهر مث طلق  

 ان طلقها ك وإن   ،عاود اامعة إذا  فارة الزمة له أبداً     كفارة عنه مث راجعها فال    ك ال سقاطمنا طلقها إل  إان  ك

لذا  و ،رناهكذ قاوم ما ي أن   نكمي فال ،)١(هيفارة عل ك راجع فال ي أن   بأس  فال كئاً من ذل  ينوي ش ي هو ال و

ـ    ،  راجعي أن   بأس ال: قولهن  إ :الوسائل يف مثل ما ،  التي واحد ببعض التأو   ريأوله غ  ى لعله حممـول عل

  . دياملراجعة بعد العدة بعقد جد

  .  بهلذا مل أجد عامالًو، ة قاصر عن املعارضة من وجوهيمع سقوطه عن احلجنه إ :اجلواهريف و

 أنه   إىل ضافةه باإل يدل عل يو،  )فارةك ها فال أولو خرجت من العدة مث تزوجها ووط      (: مث قال الشرائع  

  د يزي ةيروا يف  ما،فارة منصرف عن مثلهكل اليدل و،ديم جدكح

                                                





٢١٣

 )لسالمعليه ا (جعفر   سألت أبا : قال،  هريعن غ  ماى  عل ناسيكد ال يز وي ،هيالفق يف ماى  عل ةيبن معاو 

هدم الطالق   و قة فقد بطل الظهار   يطلقها هو تطل  إذا  : فقال ،قةيعن رجل ظاهر من امرأته مث طلقها تطل       

ـ  ه ما يراجعها وجب عل   فإن   ،امرأته هي   نعم: فقال ،راجعهاي أن   فله: فقلت له ،  الظهار ـ  جي ى ب عل

 هـل   ك تزوجها بعد ذل    نفسها مث  كمتل و ل أجلها  حي ها حىت كتر فإن   :قلت،  تماساي أن   املظاهر من قبل  

   .)١(ت نفسهاكمل وقد بانت منه ،ال: قال ،سهامي أن لزمها الظهار قبلي

ل عن رجل ظاهر من امرأتـه مث طلقهـا          ئسنه  إ ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  سالمدعائم اإل عن  و

 مث طلقها واحدة    ظاهر منها  فإن   :)عليه السالم ( عبد اهللا يب  ل أل يق،  طلقها بطل الظهار  إذا  : قال ،قةيتطل

واقعها ي أن   أرادإذا  ها  سمي أن   املظاهر قبل ى  ب عل جيه ما   يجب عل يامرأته ف هي   :قال ،حاله مث راجعها ما  

 هل تلزمه   كتزوجها بعد ذل   و  نفسها مث خطبها   كمتل و ل أجلها  حي ها حىت كتر فإن   :ليق،  ر مث واقعها  فّك

   .)٢(اح جمردكهذا ن وت نفسهاكمل وهقد بانت من ألا ،ال: قال ،هاسمي أن ظهار قبلفارة ك

 ها حىت كتر فإن   ،راجعها لزمتها  فإن   ،فارةكطلقها سقطت عنه ال   فإن   :)عليه السالم ( ييف الرضو و

   .)٣(فارةكلزمه اليتزوجها مل ي أن أراد وتزوجها رجل آخر مث طلقها وأجلها يضمي

فـارة عنـه    كسقوط ال ى  ا الدالة عل  ة اليت تقدمت مجلة منه    ريثكالنصوص ال  إىل   ضافةهذا باإل : أقول

  . بسبب الطالق

  . )هاأوط وتزوجها يف العدة وذا لو طلقها بائنةوك( :مث قال الشرائع

                                                









٢١٤

ه ي الذي وقع عل   األولم السبب   كانقطع ح  و ،ت نفسها كبالطالق البائن مل   أا   ضرورة(: اجلواهريف  و

ج يم الظهار ولو بالتزوكصالح فأوجبا ح  وأيب ال   خالفاً لسالر  ،دياحها بعقد جد  كمنا استحل ن  إ و ،الظهار

  . )اآلية طالقبعد عدة البائنة إل

سأله عن رجل ظاهر من امرأته مث طلقهـا بعـد      ،  )هما السالم يعل(ه  يعن أخ ،  جعفر علي بن    حسنو

فارة للظهـار   كها ال يه ف ي هل عل  ،األولن فتزوجت مث طلقها الذي تزوجها فراجعها        يشهر أو    بشهر كذل

   .)١(ةصدق أو صوم أو  عتق رقبةنعم: قال ،األول

ى، د مبا مسعت من النص والفتو     ي مق اآلية  إذ إطالق  ،نيورك املذ نيليالواضح عدم استقامة الدل    من نكل

لـذا   و،موافقته للعامـة  ول السابق بعد خمالفته للمشهور يقاوم الدل ي أن   نكتمي جعفر ال  علي بن    حسنو

  . الندبى  واحد علريمحله غ

ـ  يف   العامـة خمتلفـون    ألن   ،ه نظر يف و ةيالتقى  ث عل يخ هذا احلد  يمحل الش (: كاملسال يف   قال  كذل

هـا بعـد    جيب تزو عقّ ألنه   احكفساد الن ى  محله العالمة عل   و ،نيأحد القول  يف   ةيوجه للتق   فال ،اخلاصةك

  : نيده بأمريأ و، واستحسنه بعضهم،ون باطالًيكن فيشهر أو طالقها بشهر

  . قتضي عدم اخلروج من العدةي كذل وةية للفورياملقتضج بالفاء يب التزويتعق: أحدمها

 يكعلى فخي وال، قل فتزوجهايمل  و)األولفراجعها (: ث قال يح،  ث تشعر به  ية احلد ياكحن  إ :والثاين

 الطـالق   ني والشهران متخلالن ب   ،حيالصحى  ج حممول عل  ي التزو إطالق ألن   ،دييل والتأ يهذا الترت  يف ما

  ،جيلتزو الطالق وانيب والظهار ال

                                                





٢١٥

 :ه بقوهلم يما نبهوا عل  ك ،مطلقاً ن ال كة حبسب املم  يب والفور يقتضي التعق يج بالفاء   يب التزو يمث تعق  

ب يعق ان بعد مضي مدة احلمل ال     كمأول أوقات اإل   يف   املراد به وجود الوالدة    فإن   ،تزوج فالن فولد له   

  . )١()هو انقضاء العدة و شرعاًانكمأول أوقات اإل يف تزوجها أنه  واملراد هنا،فصل ج باليالتزو

ل الذي  يمقابل الفصل الطو   يف   ،بهسل مورد حب  ك يف   فصل ب بال يالفاء للتعق  فإن   ،ره تام كذ ما: أقول

  : كة بقول ابن ماليستدل للفوري أن نكمي فال) مث (دهيفي

  ب باتصاليوالفاء للترت

  ب بانفصاليمث للترتو

مـا  كات  ي الروا نيخ أراد رفع املنافاة ب    يالش أن   فالظاهر،  ةيالتقى  خ احلامل له عل   ي الش كأما رد املسال  و

نة يلزم وجود القريث يح،  مقام االستداللريهذا غ و،كه بذليل علك من أشإشكال جواباً عن ،دنهيهو د

ة من  يون التق يكقد   إذ   ، احلمل ك مانع من ذل   رياختالفهم غ  أن   الظاهر(: املعارج يف   لذا قال  و ،اجلمعى  عل

ـ التقى ملون اخلرب علحي اً ماريثى كولذا تر، وان األ كتل يف   نهميشهور ب أجل املذهب امل   ة مـع وقـوع   ي

  ). املسألة يف نهمياخلالف ب

ون املغـرب   كمسألة   يف   هما املقدم يأن  أ و ،ة واالستحباب ي التق ني احتمال نير الفقهاء التدافع ب   كقد ذ و

  .بعده عند ذهاب احلمرة أو الغروب

املختلعة مل   يف   ماكة  يقلبت العدة رجع  نامث  ها شبهة   أوط أو   العدة البائنة    يف زنا ا  فلو،  حالى أي   علو

  . لألصلفارة كه الين علكت

ـ       أو   فارة قطعاً لو ماتا   ك ذا ال وك( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ال مات أحدمها قبل العـود ب

ان املرتد الرجل   كإذا  عده  ب أو   عن ملة قبل الدخول    أحدمها عن فطرة أو    أو   ارتدا أو   ،ال إشكال  و خالف

املطلق بائناً بـل    كنئذ  ين هو ح  كل،  ه بامرأته جيصح له تزو  يوجه  ى  قلنا بقبول توبته عل    لو  عن فطرة حىت  

  ان كولو ، أعظم

                                                





٢١٦

 يف  سالمالزوجة باإل  إىل    ضرورة الرجوع  ،م الطالق الرجعي  كأة فهو حب  مرالانت املرتدة ا   أو ك  عن ملة 

  ). ما هو واضحكالعدة 

 ،ستبعد جواز وطي الزوج هلا لبقائها زوجة له       ية مل   يتابكارتدت  إذا  املرأة   أن   حمله يف   رناكذقد  : أقول

املرتد أيضاً أن   رنا  كما ذ ك ،أيضاًة  يتابكها بعد ارتدادها    ؤوز بقا جية ابتداًء   يتابكج بال يوز التزو جيما  كنه  أو

  .ج زوجتهين من تزوكتم ويامللي تقبل توبتهكالفطري 

م الطالق كح يف أيضاًفسخها  أو فسخه أن    من  إليه ملاعسبق اإل  رناه ما كر مما ذ  فقد ظه ،  انكف  وكي

  . نفساخ بالرضاع حال االكذل وك،البائن

  



٢١٧

 أن   يف هيبل التشب ،  رد الظهار ين مل   كل،  ما أشبه  أو   ظهر أمي ك ي عل أنت: لو قال لزوجته   ):٤مسألة(

مـه  أظهر  أن  أو، ظهرهاكذل وكمهأر  ظهرخميان ك أنه  أو،كذل كيه وظهرهاى انت حتمله عل  كأمه  

 ه مل حترم ملا   ي من أسباب التشب   ك ذل ريغ إىل   ،كذل ك يه و مهاريغ و ة خاصة من احلجم واللون    يفكيان ب ك

  . لزوم قصد الظهارى ات الدالة عليتقدم من الروا

 ،ه الطالق د ب يأر ما إالّ   طالقال  :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  د بن زرارة  يرواه عب  مثل ما 

   .)١(د به الظهاريأر ما إالّ ظهار وال

: فقـال  ،سألته عن الظهار الواجب   :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن ى،ة عمار بن موس   يروايف  و

 نهيد به الرجل الظهار بعيريالذي)ك ذلريغإىل  ،)٢ .  

قـال  إذا ما كفهو ، نهي الظهار بعرديمل  ألنه ،ستبعد عدم احلرمة يه مل   ين الظهار والتشب  يألمرأراد ا  ولو

 ينياملعن يف أراد استعمال اللفظإذا أما ، جمرد الطالق أراد الطالق واالنطالق معاً ال     و ،أنت طالق : لزوجته

  . )صولاأل( يف رناهكذ ماى د علي بعريما هو غك ،قلنا بصحتهإذا وقع الظهار والطالق 

املخاطبة بأن خاطـب     يف   ان االشتباه كإذا  أما   ،ىفكأمه   إىل   أشار و ،هذهظهر  ك ي عل أنت: قال ولو

 فهو من باب ،أمه أا بة بزعميقر أو ةيأجنب إىل ا بأن أشار إليهاملشار أو ،زوجته أا بة بزعميقر أو ةيأجنب

  .  سابقاً إليهما أملعناكشارة ختالف الوصف واإل

  

                                                







٢١٨

القـول  ى   وقع عل  ،شئت: فقال ،ديشاء ز ن  إ ظهر أمي كأنت  : قالإذا  (: الشرائع يف   قال ):٥مسألة(

  ). الظهار يف بدخول الشرط

: قال وإن   ،نفعيذبه مل   كعلمنا   و ،شئت: قال فإن   ،ثباتمقام اإل  املراد به مقام الثبوت ال     أن   والظاهر

 ألن  ،ذبـه كصورة عدم العلـم ب     يف    أخذ بقوله  ،شئت: قال هو إذا  نعم   ى،فكئته  يعلمنا مش  و شئت ما

  .من قبله إالّ ألمرعرف اي ولذا قالوا بقبول قول من ال، تقدم ماى نفسه على د علي  ذونساناإل

ـ  أو   ،حنو االنفراد ى  عليك أو   حنو التشر ى  عمرو عل  و ديشاء ز ن  إ  أو ،ديشاء ز ن  إ نيفرق ب  وال  ريغ

بعد ي ال ،ثلثها من عمرو   و ئةيد ثلثا املش  يز ون من يكئة بأن   يم املش يصح تقس ين هل   كل،   من الصور  كذل

ما  أو ئةيثلث املش  أو   ئةيعندي ثلثا املش  : د مثالً يقول ز ي ف ،حنوه و  الدار كئة مل يثله من مش  م يف   ماك ،كذل

  . التأمل إىل ان بعد حباجةك وإن ،أشبه

ئة يقع لعدم قبول املش   ي مل   ،د مثالً يشاء ز ن  إ شئت: تهئيمشى  قال املعلق عل   نعم لو (: قال اجلواهر مث إن 

  ). قيالتعل

أراد ن  إ د الـسفر  يين أر إ: قولي  مثالً ،مورسائر األ كق  يقابل للتعل ه  ث إن حي،  أيضاً كبعد ذل ي ن ال كل

ـ  و ،كقول املعلق بعد ذل    إىل   بل الحاجة ،  أنا أردت  و :قال املعلق ،  أردت: ديقال ز إذا  ف،  ديز  ملـا   كذل

  .ف املؤنةي خفنشاءاإل أن رراً منكرناه مكذ

ئته يعقل مـش يما أشبه مل   أو   ركمسأو   شارب مرقد  أو   جمنون أو   زي مم ريئة صيب غ  يمشى  مث لو علقه عل   

  . ما هو واضحكتعقله ى للظهار املتوقف عل

قبـول   و ئته عقالً يان مش كمإ و ، من سلب عبارته شرعاً    ،ه وجهان يف( :كففي املسال ،  زيأما الصيب املم  

ئته يه بعد فرض حتقق مـش     ي ف ال إشكال ( : أنه ه من يره اجلواهر عل  كذ ه ما ين ف كل،  )كنظائر ذل  يف   خربه

ان كئة انون و  يمشى  علقها عل  بل لو ،  مسلوبةا  إ قال ي صحة الظهار حىت   يف   ة عبارته هنا  يدم مدخل لع

   منه كن حتقق ذلكمي



٢١٩

  ). زي املمريغكجزم هو بعدمه  وإن ،صح

 يف  مـا كعقل  إذا  ئة انون   يمشى  عل أو   ،زيمتإذا  ز  ي املم ريئة الصيب غ  يمشى  علقه عل  لو أنه   علميمنه  و

  . كأرادا ذل وعقل وزيمتإذا  صح ،دواري مثالًاأل

ولو علقه  (: ث قال يح،  ره اجلواهر كما ذ  يف   ظهر وجه النظر  يم ملقام الثبوت    كمما تقدم من اتباع احل    و

 أنه   من ،ا وجهان  إليه وقوعه باطناً بالنسبة  يف   و ،ارهة بالقلب وقع ظاهراً   كت باللفظ   ءئتها فشا يمشى  عل

من ظهور عدم  و،حقها يف ديصدق زيد مل يئة زيعلق مبشإذا ان كلان بالباطن  كولو  ،  ئةيق بلفظ املش  يتعل

  ). لو من نظرخي وال، ئة عندهايهو املش والشرط

منـا  إ و ل رضاه كنه دون   كئاً ل يشاء ش ي قد   نساناإل فإن   ،راهةكال نايفي ئة ال ياملش أن    يف ال إشكال نعم  

  . أشي املصلحة مل كث لوال تليملصلحة حب

 أو  قمـت ن  إ ن حنو يألمرة اللفظ وقوعه بأحد ا    ي فقض ،تيأب أو   شئتن  إ :الولو ق (: مث قال اجلواهر  

  . رهكما ذكهو  و،)زيرادة التنجإظهر منه يأن  إالّ ،قعدت

ال  أنه    مبعىن ،وم اجلمعة ي يف   شئتن  إ  مثل ،شرط أو   انكم أو   ئة بزمان يق املش يعلم حال تعل  يمما تقدم   و

  . هريغ وانكامل  إىلذا بالنسبةكه و،ك ذلريغ يف ئتهيعتبار مبشا

بعـض   يف هذا املبحث يف   المكقد تقدم ال   و ،)قع ظهار يشاء اهللا مل    ن  إ :ولو قال (: الشرائع قال  مث إن 

  . املسائل السابقة

  



٢٢٠

  . )فارةكل واحدة كه عن يان علكظاهر من أربع بلفظ واحد  لو(: الشرائع يف قال ):٦مسألة(

موع  ل امرأة ال  كل إالّ   ونيك الظهار ال  إذ   ،بطالنه يف   كش وال،   ظهاراً واحداً  كد بذل يري قد: أقول

ل كد تعدد الظهار ل   يري قد و ،هما دوما ية ف ين التجز كميث  يع والعتق ح  يلباال   حاله حال الطالق     ،النساء

ـ  اللفظ الواحد ال إذ  ،ل واحدة ظهار  كصح ل يمنا  إ و والظاهر بطالن الزائد عن الواحد    ،  واحدة  إالّ صلحي

قال اللفظ  إذا  ما  ك،  ني ظهار كد بذل يري و ظهر أمي ك ي عل أنت: قال فلو،  رركظهار امل لاال  لظهار واحد   

د يريقد  و،صالأصح الظهار  ي د فال ييأراد التق إذا   إالّ   اللهم،  ظهار واحد  الّإقع  يمل   ،أيتيما س ى  رراً عل كم

 ،ظهر أمـي  ك يل ع ننتأ: قالإذا  ف،   له دلة األ إطالقالقاعدة الصحة لشمول    ى  مقتض و ل واحدة ظهاراً  كل

  . ل واحدة منهنكوقع الظهار ل

  .هي علمجاعشف اللثام اإلك وكاملسال يف بل،  أجدهال خالفب: اجلواهريف و

ه عن  يعل أن   ن أمجع فاملشهور   إليه عاد وإن   ،ال إشكال حنوه ف  و فارة من طالق  كرفع ال ي فارقهن مبا فإن  

هـذه   و هذه و هذه و ظاهر من هذه  نه   أ  لصدق كذل و ،هي عل مجاعبل عن اخلالف اإل   ،  فارةكل واحدة   ك

  .قلاأل أو كثراأل أو ربع ظهار األني فرق بريمن غ

  : اتي مجلة من الروا،القاعدة إىل ضافة باإلكذلى دل علوي

ان له عشر جوار    كرجل  يف  ،  )هما السالم يعل(اظم  كال و عن الصادق ،  مثل حسن حفص بن البختري    

   .)١(فاراتكه عشر يلع: فقال ،الم واحدكعاً بيلهن مجكفظاهر منهن 

  عن رجل  )عليه السالم(احلسن الرضا   بن مهران أبانيسأل احلس: خرب صفوان قالو
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ته يجار و فسألته عن رجل ظاهر من امرأته     ،  فارةكل واحدة   كفر ل يك: فقال ،ظاهر من أربع نسوة   

   .)١(ناًكي مسنيعام ستطإ أو نين متتابعيام شهريص أو  عتق رقبة،فارةكل واحدة كه ليعل: قال ،هيما عل

من ظاهر من أربـع نـسوة فـأربع         : قالنه  إ ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  سالمعن دعائم اإل  و

   .)٢(فاراتك

  . نيميال يف ماكغة يفارة الواحدة الحتاد الصكم بالكث حيح، علي أيب ما عنيعلم وجه النظر فيمنه و

رجل ظاهر من أربـع     يف  ،  )هم السالم يعل( ي عل عن،  هيعن أب ،  عن الصادق ،  ميبراهإاث بن   يخلرب غ و

   .)٣(فارة واحدةكه يعل: قال ،نسوة

  . طعامإ أو اميص أو ما عتقإجلنس ا  يففارة واحدةك أنه ىمحله علنه إ خيعن الش كيواحمل

  .اركناإلى ن محله علكمي: الوسائليف و

: )عليه الـسالم  (عن الصادق   ،  ملتقدمةة ا ي بعد الروا  سالمره دعائم اإل  كذ ما يف   علم وجه النظر  يمنه  و

       فاراتكمن ظاهر من أربع نسوة فأربع، ل واحـدة منـهن     كتفرد  ن  إ )عليه السالم ( عينيظنه  أ: قال

 يف ل عن رجل ظاهر من أربع نـسوة      ئسنه  إ )عليه السالم (  ني املؤمن ري عن أم  ،نا عنه ينا قد رو  أل،  بالظهار

  .واحدة فارةك: قال ،جملس واحد بلفظ واحد

 نيواملشهور املنصور عدم الفرق ب    ،   حمله ريغ يف   أنهكظنه   ما: قلت(:  بقوله كه املستدر يل عل كولذا أش 

   تعدد اللفظ

                                                









٢٢٢

ـ اجلنس   يف   الوحدةى   عل خريخ مثل اخلرب األ   يمحل الش  و ،ةريثك ال خباروحدته لأل و العتق والـصوم   ك

   .)١()هو مع بعده البد منه وطعامواإل

ه يعل(مام  اإل إىل    بالنسبة كبعد ذل ي ال أنه   رراًكرنا م كث ذ يح،  لزام اإل ون من باب  يك أن   نك ومي :أقول

  .كاملبسوط عن بعض العامة القول بذل يف خيقد نقل الش و،ةيالقصة املنرب يف ماك )الصالة والسالم

 ريما عن بعض الفقهاء فغ    كاالستحباب  ى  التعدد عل ى   حبمل الطائفة الدالة عل    ني الطائفت نيأما اجلمع ب  

  .ظاهر

 الإن  يكمل   ،خيتأو ظهر أمي ك ي عل أنت: قال فلو،  وحدا و  تعدد املشبه ا   نيفرق ب  ال أنه   مث الظاهر 

  . عرفت ماى فالتعدد عل، ظهر أمي كي علنتماأ: قال ما لوك، أما مع تعدد املشبهة، ظهاراً واحداً

 أو  جسد أمـي  ك كبطنك و ظهر: قال أو   ،بطن أمي  و ظهرك ي عل أنت: قالإذا  عرف حال ما    يمنه  و

  .بطن أمي وظهرك

ـ غة  ياد الص  من احت   إليه  ملا ذهب  الًيعلي دل  ره أبو كأما الوجه االعتباري الذي ذ      فقـد رده    ،نيميالك

نفـسها   ثر احلاصل منها ال   تعدد الظهار الذي هو األ     و غةي احتاد الص  نيه منع التالزم ب   يف(: اجلواهر بقوله 

  . )حمله يف ما حققناهك

 أو   احتد متعلقها  ،سم للعبارة املخصوصة  ا أنه    يف إشكال الذي ال    نيمي ال نيب و نهي ظهر الفرق ب   كبذلو

ان كبعضها   يف   بيظهر ع  ولذا لو ،  ان متعددة يأعى  ع الواقع عل  يمهم باحتاد الب  ك ح كنايف ذل ي ال و ،تعدد

 يف  نـهما يان الفـرق ب   كمإل،  ب نفسه خاصة  يس له رد املع   يل و ،بيرش املع أ أو   له فسخ العقد من أصله    

  ع اموع ي بصحة
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صح ي  خبالف املقام الذي ال،عيان جزء املبيعل واحد من األ   كون  يكوجه  ى   عل ،كذلكث هو   يمن ح 

  . نيميون الظهار بالطالق أشبه منه بالك كمن هنا اتضح ل و،طالقهكه ظهار اموع يف

 يف ع واحـد ي بمكح الّإس له يث اموع فليع اموع من حيان بكمإع ي يف باب الب رناكقد ذ : أقول

أنه كغة واحدة   يص يف   وعيل واحد واحد فهو ب    كع  ي وب ،ك ذل ريغ و بيوان والغنب والع  يار الس واحل  يخ

ـ  يف   غ الـثالث  ينه مجع الص  كل،   هذا احلمار  كبعت و  هذا الفرس  كبعت و  هذه الشاة  كبعت: قال له  غة يص

ـ ث ل ي ح ،لنساءحة والطالقات جلملة من ا    كنع الثاين حال األ   يفحال مثل هذا الب   ،  واحدة ل واحـدة   ك

غة الواحـدة   يصح الـص  يبل  ،  ع القصد يالب ي قسم ني والفارق ب  ،اتيخرمها من دون االرتباط باأل    كح

  .خر للشاة وحدهاعان أحدمها للحمار والفرس جمموعاً واآليون بيكن أباختالف ب

ـ  املعادإىل   فارة بالنسبة كه ال يان عل ك ،بعضهن دون بعض   إىل   عاد لو أنه   قد ظهر مما تقدم   ه  مث إن  ا  إليه

 يف الوحـدة ى ريقول من   ى  ما عل أ،  فارةك  ل واحدة كث ل ي ح كثراأل إىل   عادإذا   خبالف ما    ،هاريدون غ 

 فـإن   ،األوىلالظهار نوقض ب   ألن   كشيء بعد ذل   وال،  الواحدة إىل   الرجوعى  ع فتجب الواحدة عل   ياجلم

دخن مـرة   إذا   فإنه،  الدخان  شرب كترى  حلف عل إذا  ما  ك،  هيشيء عل  فارة فال كة بعد ال  يالثان إىل   عاد

  .هيشيء عل  فالكدخن بعد ذلإذا ف، نيمينوقضت ال وفارةكوجبت ال

املختـار جتـب    ى  بعضهن دون بعض فعل    إىل   ولو عاد (:  قال ،ظهر له وجه  يأما احتمال اجلواهر فلم     

 مـع   ،حـدة الوا إىل   ولو بالعود ،  خر جتب الواحدة  القول اآل ى  عل و ،ها العود يفارة بعدد من حصل ف    كال

  ). م بعضهميلكفارة بتكلزمه الي ال أنه ىبناًء عل، لم مجاعةيك ال أن ما لو حلفك، احتمال العدم أصالًَ

  قد  و،لم اموعكد عدم تيريقد  أنه تابهك يف رناكأما مسألة احللف فقد ذ



٢٢٤

 الثـاين  أراد وإن ،لم اموع دون الـبعض كان احلنث بت ك األولأراد   فإن   ،ل فرد كلم  كد عدم ت  يري

  . منا هو تابع للقصدإ وس حال احللف مطلقاً واحداًي فل،لم واحد منهمكحصل احلنث بت

  .)تابعه أو  فرق الظهار،فارةكل مرة كه بيولو ظاهر من واحدة مراراً وجبت عل(: مث قال الشرائع

ـ  ف األصحابولو ظاهر من واحدة مراراً متعددة اختلف        : املعارج يف   قال،  من فقهائنا من فصل   و  ،هي

 وإالّ  دكي قصد التأ  ريها من غ  يتوالى أو   خرها عن األ  احدإ أصحابنا التعدد مطلقاً مع تراخي       نيشهر ب فاأل

  .فواحدة

تخلـل  يأن   إالّ    دون الثـاين   األول يف    فتتعدد ،احتادها و ل بتعدد املشبه ا   يد التفص ينقل عن ابن اجلن   و

  . األولك فتتعدد ريفكالت

  .كثر لألاألولم كاحلن إ :اجلواهريف و

 أو  نافياالسـت ى  نو وإن   ،فارةك من   أكثرلزمه  يطلق مل   أ أو   دكيالتأى  نو و واىلن  إنه  إ عن املبسوط و

  . الأو ريفك ختلل الت،فرق تعددت

فـرق  ين مل   كل،  نافاالستئى  نوإذا  م بالتعدد   ك ح فإنه،   واخلالف مفهوماً  ،اًحيلة صر يحنوه عن الوس  و

  . قي التوايل والتفرنيه بيف

سواء احتـد   ،  رر مطلقاً ك منها الت  ،أقوالفارة  كرر ال كرر ظهار الواحدة ففي ت    كلو  : ةيفاكلا يف   قالو

ـ ذهب ابـن اجلن    و ،تباعهأ و خيه ذهب الش  يلإ و ،احتدت أو   سواء تعدد املشبه ا    و ،تعدد أو   الس  إىل  دي

  .ريفكتخلل التيأن  إالّ احتادها مع االحتاد وفارة مع اختالف املشبه اكتعدد ال

  . ثالثاًاملبسوط قوالً يف خيقل مذهب الشمث ن

 نكل، شف اللثامكعن  قرب منه ما وي،دكي صورة التأريغ يف حمل اخلالفيضاح أن اإل يف عن الفخر و

ـ عق أيب ابـن  واجلامع حمكي و والقواعد والنافع، املنت إطالقى  بل لعل مقتض  ،  مل نتحققه : اجلواهريف    لي

  . املختلف بعدم الفرق حمكي يف ه لذا صرحلعل و، عدم الفرقإدريسابن زهرة وابن و
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ـ  ينه ل د فأل كيأما مع التأ  ،  شهراأل إىل   القاعدة هو الذي نسبه املعارج    ى  مقتض: أقول ـ ئاً جد يس ش داً ي

ة املثال  ينك إالّ   دكية التأ يهل ن  و ،ةيمع عدم الن   شيء   هيب عل جيف  كي ف نو به ظهاراً مستقالً   يمل   أنه   واحلال

ـ         و ،ثره األ يترتب عل ي الما أشبه مما     و واالستهزاء  ،سيقد تقدم لزوم القصد بالظهار املنصرف منه التأس

  .إيقاع أو عقد يف دكيل تأك يف ون احلاليك كذلوك

بـل منـصرف    ،  دكيمع التأ   م التعدد حىت   إليه ن نسب اجلواهر  ي من مجلة من الذ    طالقظهر اإل يمل  و

ى دعـو و( :فقول اجلواهر ،  هاي ف طالقإ الة ف يتات اآل ي حال الروا  كذل وك ،دكيس ال التأ  يالمهم التأس ك

 الظهار  أدلة إطالق و ،دك املؤ ريد غ كاملؤ أن    ممنوعة ضرورة  ،تعدده د ال كية التأ يصدق احتاد الظهار مع ن    

  . ظاهر ملا عرفتريغ، )دكياملقصود به التأ يف هو متحقق و،مسماه مع العودى فارة علكتقتضي ترتب ال

  . اتي مجلة من الروا أنه األصل إىلضافةاإله بيدل عليس فيأما التعدد مع التأسو

سألته عن رجل ظاهر مـن امرأتـه        : قال )هما السالم يعل(عن أحدمها   ،  رواه حممد بن مسلم    مثل ما 

   .)١(فارةكل مرة كان كم :)عليه السالم( علي قال: فقال ،أكثر أو مخس مرات

: قـال  ،هر من امرأته ثالث مـرات   عن رجل ظا   )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،عن احلليب و

فر ثالث مراتيك)٢(.   

ـ عل:  فقـال  ،من ظاهر من امرأته مخس عشرة مرة      يف،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ليعن مج و ه ي

   .)٣(فارةكمخس عشرة 

سألته عن رجل ظاهر من امرأتـه مخـس         :  قال ،)عليه السالم ( جعفر أيب   عن،  عن حممد بن مسلم   و

   .)٤(فارةكل مرة كان كه ميعل: قال ،هيعل  ماأكثر أو مرات
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أنا عنده عن رجـل قـال    و)عليه السالم(جعفر  الورد أبا أبو سأل:  قال،اجلارود بن املنذر   أيب   عنو

 ،ل مرة عتق نـسمة    كلق  يطي: )عليه السالم (جعفر   أبو   فقال ،مائة مرة  ظهر أمي ك ي عل أنت: أتهمرال

 مائة  نين متتابع يام شهر يق ص يطيف: قال،  ال: قال ،ناً مائة مرة  كيس م نيطعام ست إق  يطي: قال،  ال: قال

   .)١(نهمايفرق بي :قال، ال: قال ،مرة

: قـال  ،عن رجل ظاهر من امرأته ثالث مرات       )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،ليبكعن ال و

فر ثالث مراتيك)٢(.   

من ظاهر من امرأته ثالث مـرات   يفى  قضنه  إ :)سالمعليه ال (  ني املؤمن ريعن أم ،  سالمعن دعائم اإل  و

   .)٣(فاراتكه ثالث يعل أن ىفقض

رجـل  يف  ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  الرمحن بن احلجاج   ة عبد يروا يف   ليعلم لزوم التأو  يمنه  و

   .)٤(فارة واحدةكه يعل: قال ،ل جملس واحدةك يف ظاهر من امرأته أربع مرات

  . اجلنس يف فارة واحدةكاملراد  أن ىعلخ يفقد محله الش

 ، ظهار آخر  ال إنشاء  األولد الظهار   كيغة بقصد تأ  يرر الص كلو   ماى  ن محله عل  ك ومي :الوسائل يف   قال

  . تمل احلمل وحي،ما مركالظهار  يف رادة شرطالقصد واإلفإن 

فارة بتعدد  كتعدد ال  يأـ   كمنا ذل إ: )عليه السالم (  ني املؤمن ريعن أم ،  رواه الدعائم   حال ما  كذلوك

   انك وإن ،جمالس شىت يف ظاهر الرجل من امرأتهإذا   ـالظهار
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   .)١(فارته واحدةكجملس واحد ف يف ظاهر مراراً وإن ،فارات شىتكه يأمر واحد فعليف 

اختلف املشبه ـا تعـددت   ن إ أنه من ي، أيب علي عنكالقول الذي ح يف ظهر وجه الضعفيمنه  و

احتدت  وإن   ،هماكما حرمتان انته  أل،  خيتظهر أ ك ي عل أنت،  ظهر أمي ك ي عل أنت: أن قال كفارة  كال

  . ات املتقدمةيقبال الروا يف تقوم رها الكالعلة اليت ذ فإن ،ريفكتخلل التيمل  احتدت ما

 م قاسم أأنت فاطمة بنت جعفر     : مثل،  املشبهة ا  أو   ر صفات املشبهة  كذإذا   علم حال ما  يمما تقدم   و

 ظهـري  و رأسـي ى   عل كبطنك و ظهرك و رأسن  إ :قالإذا  ذا  كه و ،مة بنت علي  يحل ر أمي ظهك يعل

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،ميأبطن  وظهر ورأسكبطين و

 من فقهائنا  و املصف ظهر من قول  ي :ث قال يح،  كاملسال يف   رهكجمال للجمع الذي ذ    ال أنه   علميمنه  و

ة ابـن  يروايف  و،األولالثاين دون    يف   م بالتعدد كح ف ،فرق أو   و تابع ل  ما نيمنهم من فرق ب    أن   آخرهإىل  

التعدد مطلقة فتحمل  ى   الدالة عل  خبار األ كتل و ،م باالحتاد مع احتاد الس    كح ألنه    إليه رشدي احلجاج ما 

 إالّ نهايق اجلمع بيطر وخبارداللة األ إىل هذا قول موجه بالنسبة و ،خبار األ نياختالف الس مجعاً ب   ى  عل

من  أنه قتهيطرى مقتض و،املبسوط عن بعضهم يف خينعم نقله الش، القائل به من أصحابنا  ى  قف عل نا مل ن  أ

  . من أصحابنا العامة ال

: وميظرف  يف قال  فلو،اتيقاعسائر العقود واإلكالم بعضه ببعض كحتقق الظهار ربط ال   يف   مث الالزم 

 دلـة املنصرف من األ   ألن   ،قع الظهار يساعات مل    أو   لمات بساعة ك ال ني ب فاصالً ،ظهر أمي ك ي عل أنت

  ان االنفصال كإذا نعم ، االتصال العريف

                                                





٢٢٨

ـ  مل   ،ميأظهر املخدرة احملترمة    ك كدأوال أبو   أنا و ي عل هند ايأنت  : بسبب اجلمل املرتبطة مثل     ،ضري

  . كما أشبه ذل أو تثائب أو عطسة أو صار الفصل بسعالإذا  كذلوك
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ولو علقه بشرط جـاز     ،  فر يك ه الوطي حىت  يأطلق الظهار حرم عل    إذا(: الشرائع يف   قال ):٧مسألة(

 ال وان الوطي هو الشرط ثبت الظهار بعد فعلهكولو ، فريك قبله مل أولو وط، صل الشرطحيمل  الوطي ما 

  . )ديهو بع ول جتب بنفس الوطييق و،عود يفارة حىتكتستقر ال

 أيب  عـن ،  ث احلليب يففي حد ،  ريفكبل الت حرمة الوطي ق  ى   عل مجاعتاب والسنة واإل  كقد دل ال  : أقول

   .)١(فر يك حىتكس وميستغفر اهللاي:  قال،فريك أن عين املظاهر قبليواقع فإن ، )عليه السالم( عبد اهللا

: قـال  ،ظاهر من امرأته  يعن الرجل    )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،قلية حسن الص  يروايف  و

فريكفل  ،قال ،فريك أن    واقع قبل  فإنه: قلت :ف يكول،  ستغفر اهللا يدود اهللا عزوجل فل   حداً من ح  ى  أت

   .)٢(رفّ يكحىت

ه يعل: قال ،فيرجل ظاهرمن امرأته فلم     : قلت له ،  )عليه السالم (عن الصادق   ،  لهى  خرأة  يروايف  و

 ،ه شـيء  يعل: قلت،  صنع بئس ما : قال ،رفّيك أن    أتاها قبل  فإنه: قلت،  تماساي أن   فارة من قبل  كال

   .)٣(أيضاًرقبة : قال ،لزمه شييف: قلت، ظلم وأساء: قال

  . ات اليت تقدمت مجلة منهايها من الرواريغ ىلإ

ن إ ظهر أمـي  ك ي عل أنت: ما لو قال  ك،  الشرطى  لو علقه عل   أما جواز الوطي قبل حصول الشرط     و

لمـت   أو ك  دخلت الدار ذا  إنعم  ،  منا هو لعدم حتقق الظهار املشروط به      إف،  داًيلميت ز  أو ك  دخلت الدار 

بعـد   إالّ   ز الـوطي  جيحتقق الشرط مل    إذا  ف،  قصر أو    سواء طال الزمان   ،لمكداً وقع بعد الدخول والت    يز

  . ريفكالت

                                                









٢٣٠

  .سائر الشرائطكالوطي  ألن ،الشرط ثبت الظهار بعد فعله ان الوطي هوكلو أنه علم وجهيومنه 

ما ى  ة عل ية والنها ياملقنع واهلدا  و هيالفق يف   خي والش الشرائع فهو للصدوق   يف    إليه أما القول الذي أشار   

ان كمنا  إو،  االستمرار وطي ثان  أن   إالّ   ه جائزاً ؤان ابتدا ك وإن    بأن الوطي  كذللاستدلوا   و ،عنهما يكح

واسـتبعده  ،  هريغ أو   مسماه بالرتع ى  زاد عل  فارة مبا كوجبت ال ى  حصل املسم إذا  الوطي ف ى  املباح مسم 

ـ   طالق فاإل ،الرتع إىل   الوطي أمر واحد عرفاً من ابتدائه      ألن   ،المهك يف   ما تقدم كالشرائع   ى  حممول عل

ـ فعال لاستدامة األ أن من الواضح و،قبله  القع بعد وقوع الشرط يمنا  إ واملشروط   ،العرف  ست أفعـاالً ي

 فالالزم،  الوطي حصل مبجرد حتقق  ى  أراد حصول املسم    نعم لو  ،ام واجللوس مثالً  ياستمرار الق كمستقلة  

  . فارةكثبتت ال وانت احلرمةك الإالرتع و

 ،حالة واحـدة   يف   انك وإن   ،فارةك مث عاد وجبت ال    امالًكنزع   نعم لو (: اجلواهر من قوله   يف أما ما 

 ،د الدخلةيريرمبا  إذ ،أيضاًرادة اإلى  معلق علكذلن  إ :هيفف،  )ما هو واضح  كنئذ  يلصدق تعدد الوطي ح   

  .دخال والرتعها تعدد اإلينافي  اليت الةيد املرة الواحدة العرفيريرمبا و

 ة اليجنب زنا باأل  كفعل ذل يفمن  ،  املنصرف عرفاً  ألنه   ستبعد الثاين ي مل   ،ازكاللفظ من دون ارت    قال ولو

  .السحقيف  واللواط يف كذل وك،متعدداً زىن أنه ىسمي

  . خ والصدوق حمل تأمليقول الش إىل شارةإالشرائع يف ) ليق (ونكمث 

ـ ففي الفق ،  كذل يف   س نصاً يتب ل ك ال كئاً من عبارات تل   يشن  إ عندي(: شف اللثام ك   يف ولذا قال  ه ي

 فارة من قبل  كه ال يت فعل كسي و ،ظهر أمه ك هي   :أتهمرالقول الرجل   ي أن    أحدمها ،نيوجهى  والظهار عل 

ـ فعل ن  إ ظهر أمه كه  يهي عل : قال وإن   ى،فارة أخر كر لزمته   فّيك أن   جامع من قبل   فإن   ،امعجيأن    ذاك

   شيء هيس علي فل،ذاوك



٢٣١

ـ املقنع واهلدا  يف   حنوه ما  و ،هيحلف عل  فعل ما إذا  فارة  ك فتلزمه ال  ،امع وجي  الشيء كفعل ذل  ي حىت  ،ةي

 الإفارة  كه ال يجتب ف   والثاين ال  ،فارة قبل املواقعة  كه ال يب ف جي قسم منه    نينقسم قسم يه  مث إن : ةيالنهايف  و

ه ي جتب عل  فإنهشرط  ى  علقه عل ي قدمناه وال  ماى  ظ بالظهار عل  تلف أنه إذا     هو األولفالقسم  ،  بعد املواقعة 

ـ جتـب ف  والضرب الثاين ال ى،فارة أخركه يان علكر  فّيك أن   واقعها قبل  فإن   ،فارة قبل مواقعتها  كال ه ي

 فـإن   ،فارة واحدة كه  يانت عل كواقعها    فمىت،  واقعها أو ي  فعلهي ال أنه   شرط فعل ما ي أن   بعد إالّ   فارةكال

 فعل ما   مىت و عاداإه  يان عل  وك ،فارة الواجبة بعد املواقعة   ك عن ال  كز ذل جيواقع مث واقع مل     ي أن   ر قبل فّك

 .ىفارة أخر كه  يان عل ك كواقعها بعد ذل   فإن   ، قبل املواقعة  أيضاًفارة  كه ال يفعله وجبت عل  ي ال أنه   ركذ

قاله فارتفع اخلـالف مـن    اعاد ملإذا  فارة بعد املواقعة    كه ال يعل أن   هذه العبارات   معىن أن   الظاهر و :قال

  ). نيالب

بتحقق قـسم     ال كالدبر حتقق الظهار بتحقق ذل     أو   لو أراد بالشرط وطي القبل     أنه   من الواضح  مث إن 

زمـان حرمتـها    يف ان قصده أو ك،به أو نزالقصد بدون اإلإذا  كذلك ألمرا أن   ماك،  آخر من الوطي  

 يف حمرمة هي نكمل ت وإن   ،اميص أو   افكاعت أو   ها حبج يحرمته عل  أو   اميص أو   افكاعت أو   حج أو   ضيحب

  .نفسها

 ،رفعهيحنوه   و ل الرفع يفهل دل ،  فعله مضطراً  أو   أملج أو   هو نائم  و دخل به  أو   الوطيى  ره عل كأأما لو   

 اريأراد االخت  فإن   ،ةيمور الوضع رفع األ ي ل الرفع ال  يدل إذ   ،تابع لقصده  أنه   الظاهر ،من باب الوضع   أنه   أو

ما أشبه   أو   راًكس أو   سهواً أو   اناًيفعله نس  إىل    بالنسبة كذل وك ،حتقق وإالّ   ،تحقق الشرط يمل  ازاً  كولو ارت 

  .كذل

   مل تدخلإذا ف، د وقتاً خاصاًيريفرمبا ، مل تدخلي الدارن إ :ان الشرط النفي بأن قالكولو 



٢٣٢

  قالوا بالنسبة ماكظن املوت    إىل    العريف الذي هو   ألمرد حسب ا  يريقد   و ، الوقت حتقق الظهار   كذليف  

املوت فالظاهر بطالن  إىل ديريقد   و ،ظن املوت حتقق   إىل   مل تفعل إذا  ف،  حنومها و اميقضاء الصالة والص  إىل  

  . كشمل مثل ذلي ل الظهار اليدل إذ ،الثالث

 ،مل تدخلي الدار  ن  إ :قولهكولو علقه لنفي فعل     (:  قال ،اجلواهر يف   رهكما ذ يعلم وجه النظر ف   يمنه  و

 أنـت : قال حنوه لو  و ،م بوقوعه قبل املوت   كحي ف ،أس من الدخول مبوت أحدمها قبله     يعند ال   إالّ قعيمل  

ه لعـدم   يفارة عل ك ن ال ك ول ،أس باملوت ي مظاهراً عند ال   ريصي فإنه،  يكمل أتزوج عل  ن  إ ظهر أمي ك يعل

  . )ورته مظاهراًريب صياملوت عق ألن ،العود بعده

ـ  ين ف كمي وقع عند مضي زمن      ،مل تدخلي إذا  : قولهكذا  إولو علق النفي ب   (:  قال كاملسال مث إن   كه ذل

إذا و، ن حرف شرط ال أشعار لـه بالزمـان    إ أن   نيتاد األ نيوالفرق ب ،  فعليق فلم   يالفعل من وقت التعل   

إذا  أو   شـئت   مـىت : قول له ي أن    صح ،كلقاأ   مىت :ل له يقإذا   ف ،وقاتالتناول لأل يف    مىتكظرف زمان   

،  دخوهلا وفواته بـاملوت    كوقت فات  أي    معناه ،مل تدخلي الدار  ن  إ :لهفقو،  شئتن  إ صحي وال،  شئت

 ،ن به الدخول به   كميقع الظهار مبضي زمان     ي الدخول ف  كوقت فات  أي    معناه ،مل تدخلي الدار  إذا  : وقوله

االحتمـال مـع    ى  قو وي ،هي لداللة العرف عل   ،ه الفعل ين ف كمي مبضي زمان    نياملوضع يف   تمل وقوعه وحي

  ). وأي وقت مىتإذا  معىن يف و،انضباطه

من احملتمل اختالف عرفنـا مـع        و ،أيضاًره اجلواهر   كما ذ ك،  نإوإذا    نيالظاهر عدم الفرق ب   : أقول

، اخلة مظـاهرة  انت الد ك ،ظهر أمي كحرام   ي عل ن فهي كدخل الدار من   من: (قال مث لو ،  ديعرف الشه 

  ما  ألن ،أراد زوجته جاز و)ما: (ولو قال



٢٣٣

ـ أراد  و،ظهر أمـي  ك ي عل مهما دخلت الدار فأنت   : قال ولو،  معها عقل ال ي ال نة ملا يبدون القر  ل ك

  مث دخلت  أوط و فرك فلو،  دخلت الدار حرمت  إذا  ف،  كل مرة فعلت ذل   كستبعد تعدد الظهار ب   يمل  ،  مرة

  .ةيالدار حرمت مرة ثانيف 

  . د معاين خمتلفةي من حروف الشرط اليت تفك ذلريغإىل 

  : كقال ابن مال

  مهما وما ومن ونإ بوأجزم

أ  مىتأيما ذإن يأان ي  

  ما إذ حرف وثما أىنيحو

  مساأدوات باقي األ ونإك

 ،انت ذهبت وقع الظهار   كقد   و ،ظهر أمي ك ي عل مس فأنت أت فالن   يب إىل   نت ذاهبة كن  إ :ولو قال 

ن إ :لوقال أما، ة فاشتر اللحمد البارحيجاء زن إ :قالإذا ما كفهو ، قبل ماي حتقق السبب فنيمنافاة ب وال

منا إ  نيالتب ألن   ،نيمنا حترم بعد التب   إ و ،ني مل حترم قبل التب    ،ذاكته فأنت   يب إىل   نت ذهبت ك كنأ لدي   نيتب

   .ان متعلقه املاضيك وإن املستقبل يف ونيك

ان ا محل   ك فإن   ،نت حامالً كن  إ ظهر أمي ك ي عل أنت: قالفولو علقه باحلمل    :  قال كاملسال مث إن 

ـ  التعل نين وقوعه ح  اق ب يقل من ستة أشهر من التعل     ال أ ولدت   وإالّ فإن    ،باحلالظاهر وقع    ق لوجـود   ي

ن حدوثه به   كأم و قيوطئت بعد التعل   و نهمايب أو   مدة احلمل ى   من أقص  كثرولدت أل  وإن   ،نئذياحلمل ح 

دوثه بعد احتمال ح  و ،األول يف    انتفاء احلمل  ني لتب ،قعي مل   أكثر ستة أشهر ف    الوضع والوطي  نيان ب كبأن  

 مـن احتمـال     ،ن حدوثه به ففي وقوعه وجهان     كمي ثيق حب يطأها بعد التعل  يمل   وإن   ،الثاين يف   قيالتعل

والظاهر وجـوده عنـد     ،   نادر كذل أن   من و ، عدم تقدمه  األصلاستدخال املين و  ك  الوطي ريحدوثه بغ 

   .قوىهذا هو األ و،قيالتعل

  علماً  أو اًير علماً وجدانعلم احلمل حال الظهان إ أنه القاعدةى مقتض: أقول



٢٣٤

مل  الإ و ، حرمـت  )١(الولد للفراش : )صلى اهللا عليه وآله   (ولو من جهة قوله     ،  حنوها و نةياً بالب يشرع

  . حترم

حـسب   إالّ   عتبار به اال   ف كما أشبه ذل   أو   جذب الرحم له   أو   الفرجى  فراغ املين عل  إ أو   دخالأما اإل 

أراد احلمل  إذا  هذا  ،  صدق احلمل ي مبجرد العلوق    فإنه،  هاريوغ النطفة   نياحلمل ب  يف   فرق ما ال ك ،قصده

 حـالالً  أو    منـه  ن محالً يكمل   وإن   ،ولو زنا فالشرط حتققه    أراد احلمل احلالل ولوشبهة أو    إذا  أما  ،  منه

  . أصالً

لـو   ما ون بالشبهة يف  يكقد   و ،احكون والداً بالن  يك فقد   ، والداً نتكن  إ :قالإذا  علم حال ما    يومنه  

  .فعل ا قبل العقد ومحلت مث تزوجهاإذا ما ك، ون والداً باحلراميكقد  و،احكها شبهة قبل النأوط

 محلت مين ولو مستقبالًن إ  أو،مستقبالً أو محلت من الزنا حاالًن إ :قالإذا  علم حال ما  يمنه   أن   ماك

  . كما أشبه ذلأو 

املستقبل  يف   دياح بز كمحلت عن الن  ن  إ :القإذا  ما  ك،  مسرح له هنا   ال أنه   أما الشرط املتأخر فالظاهر   

لزم ي أنه   ،د ومحلت يحت بز كطلقها ون  أن   محلت بعد ن  إ أنه   ون الفائدة كوت،  ظهر أمي ك ي عل نفأنت اآل 

  . حالة الظهاريف  يه وهاأوط ألنه فارةكه اليعل

  .كرد املسال يف الم اجلواهرك يف علم بعض وجوه النظريمنه و

ن إ :ولو قال ،   الوالدة نيفولدا وقع ح  ،  ظهر أمي كفأنت  ى  نثأولدت  ن  إ :قال ولو(: مث قال اجلواهر  

 يف  ظهر الفائـدة   وي ،الوالدةى  توقف ظهوره عل   وإن   ،قيل التع نيبوالدا وقوعه ح   ني تب ، ا نت حامالً ك

  ). ان قد وقته مبدةك نه لوياحتساب املدة من ح

 فـإن  ،نـهما ي لوضوح الفرق ب  ،السابقةسألة  امل يف   رناهكالذي ذ   الشرط املتأخر  ريهذا غ  أن   ىفخي وال

  فهو أمر ى نثأما احلمل باأل، د أمر مستقبلياح بزكالن
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  . ظهر لهيمل  وإن ،حاضر

نقـضي   ي قع حىت ي مل   ،ظهر أمي كضة فأنت   يحضت ح ن  إ :ض فقال يلو علقه باحل  (: كمث قال املسال  

 انت معتادة فلـو   كن  إ ضاًينه ح وكوماً ب كرأت دماً حم  إذا   وقع   ،حضت واقتصر ن  إ :قال ولو،  ض تام يح

مع ظنـه   أو ة الدم مطلقاًيضها برؤيالقول حبى عل و ،اميفمضي ثالثة أ   وإالّ   ة الدم يعادا وقع برؤ   يف   رأته

 العبادة  نينه وب يوالفرق ب ،  س بدم فساد  يل أنه   تحققيبه   ذإ،  ثالثة مطلقاً ى  تمل توقفه عل  حيو،  كذلكقع  ي

  ). ثبت بالظاهريض يام احلكأح و،نيقيب الّإقع ي الظهار ال أن ميوالتحر

ـ رادة التعل إ كاملنصرف من حنو ذل   ن  إ( :ث قال يح،  ره اجلواهر كذ ه ما ين ف كل ـ  ي املوضـوع  ى  ق عل

  . )تجه االجتزاء به مطلقاًينئذ يالشرعي وح

 قولونيالعرف   ألن   ،د ا الشروع  يريقد   و ،د ا التمام  يري فقد   )ضةيحضت ح ن  إ( :ن قوله كل: أقول

  . ديره الشهكما ذكان كاللغوي  ولو أراد املعىن، ازاًكفاملرجع قصده ولو ارت، ضةي حنيقامال املكيف 

فـالقول  ،  حضت: قالت  مىت و ،ضة مستأنفة يحب إالّ   قعيمل   حائض يه و ولو قال هلا  (: كمث قال املسال  

قامـة   إ ق عسر والفر،  ةينبال إىل   حتتاجا  فإ ،دخلتها: قالتدخول الدار ف  ى  لو علقه عل    خبالف ما  ،قوهلا

 فلعلـه دم    ،دوارهاأعرف عادا و  يمل  إذا  عرف  ي  ال كذل و ،ة أمرها مشاهدة الدم   يغا و ،ضياحلى  نة عل يالب

 :قال لو ومثله ما ،  ه من النص  يدل عل ي تاب الطالق ما  ك يف   قد تقدم  و ،ه بقوهلا يالشارع ف ى  تفك وا ،فساد

ـ فعال الظـاهرة  الف األ خب، فالقول قوهلا لعسر االطالع   ،ضمرتأ: فقالت يضمرت بغض أن  إ دخول ك

  . )هاينة عليقامة البإالدار لسهولة 

باب  يف   رناهكل هو النص الذي ذ    يفالدل وإالّ   ،مكمة احل كاناً حل ي استدل بالعسر ب   كأن املسال ك: أقول

  العدة : ة زرارةيروا يف )عليه السالم(جعفر  أيب مثل قول، العدة
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   .)١(ادعت صدقتإذا ض للنساء يواحل

تمن يك أن   ل هلن حي وال: تعاىلقوله  يف  ،  )عليه السالم (عن الصادق   ،  انيجممع الب  يف   لطربسيعن ا و

   .)٢(احلمل وض والطهري احل:اءيالنساء ثالثة أش إىل قد فوض اهللا: قال ،رحامهنأ يف خلق اهللا ما

  . ك ذلريغإىل 

ـ   الشبهة فأنـت   خرجت عن عدة وطي    أو   محلت طهرت أو ن  إ :قوله هلا  يف   المكعلم ال يمنه  و  ي عل

  . ظهر أميك

 مث ال ،   وقع بأي واحد منهما    ،لمت مثالً  أو ك  دخلتن  إ :ولو تعدد الشرط بأن قال    (: كمث قال املسال  

  . ما ظهار واحدخر شيء ألقع باآلي

 ،ظهر أمـي  ك ي عل داً فأنت يلمت ز ك وإن   ،ظهر أمي ك ي عل دخلت دار فالن فأنت   ن  إ :قال نعم لو 

  .ظهارانوجد الشرطان وقع الو

ـ   ريغ  من ، فالبد من وجودمها معاً لوقوعه     ،داًيلمت ز كدخلت الدار و  ن  إ :ولو قال   تقـدم   ني فرق ب

عترب يب ف يالترتى  أما عل ،  صحما هو األ  كالواو ملطلق اجلمع     أن   ىبناًء عل ،  سكالدخول وبالع ى  الم عل كال

  ). ما هو واضحك ،هيلمتكدخلت مث ن إ :قال ما لوكون يك ألنه ،المكالى  الدخول علميتقد

 أو أو   الفاء أو   ان بالواو يتالمه من اإل  كثبات حسب ظاهر    وعامل اإل ،  عامل الثبوت حسب قصده   : أقول

ـ ولو  ،  من قبله  الإعرف  ي ال ألنه   ،ين أردت خالف الظاهر   أب: قالإذا  المه  كقبل   وي ،مثأو   ان مقـام   ك

  . أيت لهي ألنه ،ردت اجلمعأ: قال و،جاء بأوإذا ما ك، قبل ونة حلفين للطرف البيكومل ى الدعو

  : كقال ابن مال

  أم و أبح قسم بأوريخ

  ي منأيضاًضراب ا إ وككواش

                                                







٢٣٧

  . )١(آخره إىل ) الواوترمبا عاقبو

 فالبد منـهما يف     ،داًيلمت ز كن  إ دخلت الدار ن  إ ظهر أمي ك ي عل أنت: ولو قال (: كمث قال املسال  

ـ جعل ال  ألنه   ،هو الدخول  و أوالًور  كاملذى  م عل الكهو ال  و اًأخريور  ك املذ ميشترط تقد  وي ،وقوعه الم ك

 مـا ك، قيقبل التعل يق  ي والتعل ،الشرطى   اعتراض الشرط عل   كذلى  سم وي ،ق الظهار بالدخول  يشرطاً لتعل 

ـ ريان اهللا   كن  إ مكنصح ل أ أن   أردتن  إ م نصحي كنفعي وال: تعاىل قوله   ريقبله نظ يز  يالتنجأن   ن  أ دي

  . مكنصح لأ أن أردتن إ م نصحيكنفعي م فاليكغوين  أديريهللا ان اكن إ : املعىن)٢(ميكغوي

  . ثبات والثبوترناه من عاملي اإلكذ القاعدة ماى ومقتض: أقول

 ،الم مطلقاً كالدخول وال ى  ق عل ياملفهوم منه عرفاً التعل   ن  إ :قاليقد  (: ه بقوله يل عل كاجلواهر أش يف  و

 نير صفت كذ ألنه   ،ف اتفق كيقع الظهار حبصوهلما     وي ،نئذينهما ح يب ب يشترط الترت ي  فال ،ما عن بعض  ك

ـ املفهوم منه عرفاً التعل   ن  إ :قالي أو،   الدخول ريوجه العتبار غ    عاطف فال  ريمن غ  ـ  ي الـدخول  ى  ق عل

  . )الم حالهكوال

مث ،  ظهر أمـي  كخالفت أمري فأنت    ن  إ : فقال ،ألمرخمالفتها ا ى  علق الظهار عل   لو(: كمث قال املسال  

 ،خالفت أمره ما ألا ،قع الظهاريخرجت مل  أو لمتهك ف،خترجي من الدار ال أو داًيزلمي كت ال: قال هلا

ـ ى  قو وي ،العرف خمالفة أمره  يف  ى  مسي أنه    إىل تمل الوقوع نظراً   وحي ،هيمنا خالفت   إو اسـتقر  ن  إ كذل

  . )هياملصطلح عل فالعربة باملعىن وإالّ ،هيالعرف عل

مقـام   يف   أما،  عمد األ يريقد  ، و ي االصطالح ألمرد ا يريقد   إذ   ،ررادة من املظاه  الظهار تابع لإل  : أقول

  ان ك وإن ،ألمرقاله خمالفة ا  ماةرون خمالفيثبات فالعرف اإل

                                                

 

 



٢٣٨

مـا أشـبه     أو   مقاصدي أو   رغبايت أو   خالفت دستوري  وإن   :قالإذا    حال ما  كذل وك ،خمالفة النهي 

  . أيضاًشمل النهي يصطالح هنا فاال أنه  إالّ ،كذل

 ألمرللفظ ا  أن   رواكقد ذ (: ث قال يح،  كاملسالى   اجلواهر عل  إشكال يف   عرف وجه النظر  ي كمن ذل و

ان املرجع العرف ال    ك الّإون هو املتبع و   يكواحد منها   ى  نة عل يام القر ي فمع ق  ،القول: منها،  معاين متعددة 

 إىل حاجـة  الذ  إ،) االصطالح املزبـور  ألمرقصد با  و ون املظاهر من أهله   يكأن   إالّ   ،االصطالح اخلاص 

ان من  ك سواء   ،ما قصد كون  يك االصطالح   ألمرقصد با إذا   فإنه،  )ون املظاهر من أهله   يكأن  إالّ  ( :قوله

  .أراد مقام الظهورإذا  إالّ اللهم، أهله أم ال

  .  أمراًكل ذلكة يحنوها لتسم وتابةكة واليناكشارة والشمل اإلي ألمرا أن ىفخي وال

 فقعدت ففي وقوعه    ،قومي: مث قال هلا  ،  ظهر أمي كي فأنت   يخالفت  ن  إ :ولو قال (: كمث قال املسال  

،  عنـهما  اًيس  يل  أو ،ضده اخلاص  أو   ، بالشيء هل هو ي عن ضده مطلقاً       ألمرا أن   ىة عل يأوجه مبن 

 الّإشيء و ى  دل العرف عل  يمل  إذا  له  كهذا  ،  نيخريالف أمره دون األ   خي قع الظهار بفعلها ما   ي األولى  فعل

ـ  ة ال يمور العرف األى  قات حتمل عل  يالتعل ألن   ،ةيصولالقاعدة األ ى  تضاه مقدماً عل  محل مبق  القواعـد  ى  عل

   .)االصطالح إىل رجع الّإانضبط العرف وإذا هذا ، ةيصولاأل

ـ تجه احل يمع فرض عدم داللة العرف       أنه   عرفت من  ه ما يف بأن( :ه اجلواهر يل عل كأشو م بعـدم   ك

،  بالشيء ي عن ضده    ألمرا أن   ماك أنه   ىعل،  الوجه املزبور  إالّ على االصطالح   إىل   لرجوعاال  الوقوع  

  . )أيضاً كذلى عل وىلاأله بناء املسألة يان علك ف،ذا النهي عن الشيء أمر بضدهكف

  .الثبوت وثباترناه من مقامي اإلكذ القاعدة ماى مقتض: أقول

   ،خمالفة أحدمها أمر ثالث أو اخمالفته أمرهى علق الظهار علإذا علم ما ي فمما تقدم ،انكف وكي



٢٣٩

  . ظهر أميك ي عله فأنتي أو اتبعت أمر فالنن إ :قالإذا   حال ماكذلوك

 يف  قذف احلي كت  يقذف امل  ألن   ،تاًياً وم ي وقع بقذفها له ح    ،داًيولو علقه بقذفها ز   (: كمث قال املسال  

 إالّ قـع ي  الفإنه، المهكلو علقه ب خبالف ما، نياحلال يف سواء مسع املقذوف القذف أم ال لصدقه،  مكاحل

  . )لغط وذهول وصمم فوجهانكولو منع من السماع لعارض ، المهاكسمع يأن 

 مةكاحلكخل  إ )تيقذف امل ألن  ( :فقوله،  مقام الثبوت تابع لقصده    و ،نهيثبات تابع ملواز  مقام اإل : أقول

  .املقام يف ة لهيخصوص الوإالّ 

 متـه ا أو فلو قذفته،  فاملنصرف منه مع وجود أحد ،ما أشبه  أو   هيبتسب أو   اغتبت فالناً ن  إ :قال  لو مث

  .عمأراد األاغتابته وهي وحدها يف احلجرة وما أشبه مل يشمله ومل يقع الظهار، اللهم إال إذا أو 

 أو مـستحباً  أو حرامـاً  أو ه الظهار واجباًياملأمور به املعلق عل أو  املنهي عنه كون ذل ك  نيفرق ب  وال

مل تنـامي   ن  إ  أو ، اخلمر مل تشريب ن  إ  أو ،ت الصبح يصلن  إ  أو ،قرأت القرآن ن  إ :قال  لو مثالً،  روهاًكم

  . كل ذلكق أعم من يالتعل إذ ،ظهر أميك فأنت ني الطلوعنيب

ن إ :مثل قوله نه  إ قاليرمبا   و ، الواجب كتر و شمل فعل احلرام  ي ق ال يل التعل يدلن  إ :قاليأن   إالّ   اللهم

ـ ،  ةيجازة بالطاعة واملعص  ربط لإل  ث ال ي ح ، دخول داري  كت اخلمر جاز ل   شرب أو   ت الصالة كتر إذا ف

  . ز لهجيمل  وإالّ ،فعل شرب اخلمر جاز له أو  الصالةكفعل احلرام بتر

 ،ـي  أو   أمر يف   أطعت اهللا ن  إ :قالإذا   و ،فعل احلرام  و  الواجب ك مشل تر  ،ت اهللا يعصن  إ :قالإذا  مث  

أيـضاً  بعد مشوله للمباح    ي بل ال ،  ان القصد خالفه  كإذا   إالّ   شملهيفظ  الل ،روهكشمل املندوب وامل  يفهل  

  . ؤخذ برخصهي أن اهللا أحبن إ :ثياحلد يف ولذا ورد، عماأل طاعة هللا باملعىنألنه 



٢٤٠

 المه به وجهان أجودمها العـدم     يإباشتراط   و ،تاًيقع بضربه م  يولو علقه بالضرب مل     (: كاملسالمث قال   

 يف  ضربتهن  إ :ولو قال ،  املسجد دونه  يف   واك اعترب   ،املسجد يف   قذفتهن  إ :ولو قال ،  عرفاً و أعم لغةً ألنه  

 حرمة  كهتينة احلال مشعر بأن املقصود االمتناع عما        يقر أن   والفرق،  هيون املضروب ف  كاعترب  ،  املسجد

  ). هيتل فه والقيان القاذف فكإذا صل حيهو  واملسجد يف القتل وون بالقذفيك احلرمة كهت و،املساجد

  .رناهكما ذكثبات القاعدة هو اتباع مقام مقام الثبوت واإلى ن مقتضكل

  . مكتحقق احل يتحقق املوضوع حىتي أن  للزوم، العدماألصلان كمورد  يف الشمول يف كولو ش

 وإالّ  ،ث نفـسه  يصدق اللفظ من ح   ى  املدار عل ن  إ :قاليقد  (: هي عل الًكاجلواهر مستش  يف   لذا قال و

   .)ان املضروب خارجاًك وإن املسجديف  يه وضراى صدق عليهو  و،ضبط هلا فالقرائن ال

 ،رادـا إجاء الولد بدون    إذا  شمل ما   يب مل   يأراد التسب  فإن   ،الدارك إىل    ولد كجاء مع ن  إ :ولو قال 

ثبـات  غراض ختتلف واملرجع مقامـا اإل     األ أن   من الواضح  و ،ئه معها ية مطلقاً حرمت مبج   يأراد املع وإن  

  . رناهكذ ماى ثبوت علوال

ة يعلقه بالرؤ  لو(:  بقوله ك بعد ذل  كره املسال كذ ثبات والثبوت ظهر حال ما    مما تقدم من مقامي اإل    و

ة شيء  يفي رؤ  ويك ،نائماً و قظاًي مست ،تاًيم و اًيتها له ح  يوقع برؤ ،  ظهر أمي كت فالناً فأنت    يرأن  إ :فقال

نع مي ماء صاف ال يف ولو رأته، املنام يف تهيفي رؤيك ال و،قعيله مستوراً مل كان ك وإن ،قلّ وإن  من بدنه 

  تصح صالة  لذا ال و،نهمايأجزاء اهلواء بكنهما ياملاء املتخلل ب ألن ،صح وقوعهة فاأليالرؤ



٢٤١

املـاء   أو   املرآة يف   ولو نظرت ،  الزجاجكذا لو رأته من وراء جسم شفاف         وك ،كذلكاملستتر باملاء   

انت املرأة  كولو  ،  شخصه مثاله ال  يون املرئ  وك اجلملة يف   ةيل الرؤ  من حصو  ،فرأته ففي وقوعه وجهان   

 وإن  ،قـة ية حق يعد رؤ ي  ال كذل ألن   ،قع حبضورها عنده  ي الصورة مل    إيقاععرض عماها بعد     فإن   اءيعم

قول ى يعماأل ألن ،حضورها عندهى محله عل ورك ملا ذكذلكونه كه احتمل إيقاع نياء من حيانت عمك

  ). همايعدم وقوعه ف قوىاأل و،د احلضور عندهير وي فالناًوميت اليرأ: عرفاً

بـة  ي بأن دخلت الرائحة الط    ،قع الظهار مع عدم فعله    يأراد االستشمام مل     فإن   ،الشمى  مث لو علقه عل   

قع يأراد الفعل مل     فإن   الذوقى  ولو علقه عل  ،  أراد مطلق الشم وقع    وإن   ، أنفها بدون استشمامها له    مثالً

  . عم وقعأراد األ وإن ،حلقها يف جرأوإذا  ماك، بدون فعلها

ـ  ،اًتيم أو   انكاً  يئاً من بدنه ح   يست ش مإذا  ولو علقه باملس وقع     (: كمث قال املسال   ـ شترط   وي ون ك

مـسه مـع     أنه   إنسانقال ملن مسهما من     ي ال إذ   ،قع مبس الشعر والظفر   ي فال،  اةياملمسوس مما حتله احل   

 انيوالوجهان آت ،  عم سائر بدا وجهان أجودمها الثاين      أو ي  فهاكون مسها بباطن    كاعتبار  يف   و ،احتماله

مثله  و ،املمسوس يف   كشترط ذل يما  ك ،اة من بدا  يونه مبا حتله احل   كشترط  ينعم  ،  مس احملدث للقرآن  يف  

  . )وجب الغسليالوجه الذي ى ت عليمس امل يف أيتي

مس احملدث   إىل    أما بالنسبة  ،رراًكرناه م كذ ماى  ثبات والثبوت عل  املقام هو مقاما اإل    يف   ارياملع: أقول

  . هما يف الشرحيالم فكفقد فصلنا ال تيمس امل وللقرآن

   مث أوالًضر امتناعها يجة مل يأراد النت فإن ،يكامتنعت عن وطن إ :قال ولو



٢٤٢

  . كأجازت بعد ذل وإن أراد مبجرد االمتناع حرمت مبجرد امتناعها وإن ،جازاإ

أنـت  :  فقـال  ،نيالقول أقوىما هو   كالشرط  كالصفة  ى  قلنا بوقوعه معلقاً عل    لو(: كمث قال املسال  

لو  أنه ماك، ء أول جزء منهيتحقق عند جميامسه  ألن ، وقع عند استهالل هالله  ،ذاكشهر   يف   ظهر أمي ك

وم ييف أول    أو،  ذاكار شهر   يف  : ولو قال ،  عترب توسطها يمل   و أوهلا وقع  يف   علقه بدخول الدار فحصلت   

يف آخر الشهر فأوجه    : ولو قال ،  ذاكوم  ييف  : قال ذا لو  وك ،األولوم  يه وقع عند طلوع الفجر من ال      من

لـة الـسادس    يأول جزء من ل    يف   والثاين وقوعه ،  املفهوم من اللفظ   ألنه   آخر جزء منه   يف   أصحها وقوعه 

عند انتصافه وقع : لولو قا، خريوم األيأول  يف والثالث وقوعه، له آخر الشهركالنصف الثاين  ألن ،عشر

تمـل   وحي ، النصف إطالقاملفهوم من    ألنه   ان الشهر ناقصاً  ك وإن   ،وم اخلامس عشر  يعند غروب مشس ال   

  . )لة النصف من شعبان مثالًيل: قالي وهلذا ،النصفى سمي ألنه وم اخلامس عشريأول ال يف وقوعه

ـ  أول جزء من الل    القاعدة من ى  بل مقتض ،   حمل تأمل  )عند استهالل هالله  (: قوله: أقول ل املتحقـق   ي

، من الشهر السابق ال الالحـق      أنه   من املعلوم  و ،ظهر قبل الغروب غالباً   ييت  هالل الشهر اآل   إذ   ،باملغرب

  . ة اهلالل عصراًيفطر عند رؤي أن وم من شهر رمضانيآخر  يف وز للصائمجي ولذا ال

، احتماالن ،خارجة عنها ى  خراألالدار والقدم    يف   وضعت قدمها إذا   شمل ما يأما دخول الدار فهل     

بل ،  حنومها و تشمل السرداب والسطح   أا   ماك ، عدم حتقق الظهار   األصل ف كمع الش  و ،واملناط القصد 

خـارج   يف    ال القدر اخلارج منها    ،الدار يف   أيضاً الفوق   كان ذل كإذا  الدار   يف   انتكفوق الشجرة اليت    

  منه  و،الدار
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  . خارجها يف نما منبت الشجرةيداخل الدار ب  يفصعدت فوق الشجرة اليتإذا عرف ي

قـدوم  كه  يق عل يان الغرض جمرد التعل    أو ك  ،فعله فاعله عامداً  ن  إ هي املعلق عل  ألمرا(: كمث قال املسال  

ان الغرض منه املنع    ك وإن   ،قه وقع الظهار عند حصول الشرط مطلقاً      يبايل بتعل ي من ال  و احلاج والسلطان 

 أو  ،رهـة كم أو   جمنونة أو   قيجاهلة بالتعل  أو   ةيلمته ناس ك ف ،هيلمت أو ك  الندخلت دار ف  ن  إ :قال ما لو ك

 انيس النـس  يل و  من وجود املعلق به    ، ففي وقوعه وجهان   ،فعله قاصداً منع نفسه منه    ى   عل كعلق هو ذل  

ما  و اني والنس أميت اخلط أاهللا وضع عن    ن  إ :)صلى اهللا عليه وآله   (من عموم قوله     و ،حنوه رافعاً للوقوع  و

  . )القصد إىل ل موجه نظراًيالتفص و،امكحرفع األ أو واملراد رفع املؤاخذة ،)١(هيرهوا علكستا

 عمـل   نيني متبا نيان ب ك ولو   ،قني أخذ باملت  كولو ش ،  هو خمتلف  و رناه من قصده  كذ املدار ما : أقول

 ك من مال  نيالباب ألن   ،ماملقا يف   نفعياً مما   ريثكان والنذر   ميتاب األ ك يف   رناكا ذ مث إن ،  مجايلحسب العلم اإل  

  . واحد

  

                                                





٢٤٤

 أو  اميالـص  أو   ر بالعتق فّك سواء   ،رفّيكمل   املظاهر ما ى  رم الوطي عل  حي(: الشرائع يف   قال ):٨مسألة(

  ). طعاماإل

  .الثالث يف ايفكسمن اإل إالّ هي علمجاعتاب والسنة واإلكقد تقدم داللة الو

ر يفتحر: تعاىل لقوله   ،ني املسلم نيوضع وفاق ب  ام فم ي الوطي قبل العتق والص    ميأما حتر : كاملساليف  و

أما  و،)٢(تماساي أن  من قبلنين متتابعيام شهريد فصجيفمن مل :  مث قال  ،)١(تماساي أن   رقبة من قبل  

 جعله بدالً اهللا تعاىل فإن ،هيمن اجلمهور عل و مناكثر فاألنياألولر عجزه عن يتقدى  طعام عل ه قبل اإل  ميحتر

 يف  ب مساواته للمبدل  جي والبدل   ،)٣(ناكي مس نيطعام ست إستطع ف يمن مل   و: ك ذل بيعنهما بقوله عق  

  . د مع احتاد الواقعةياملقى واملطلق حممول عل، مكاحل

 :ىرو وي ،رفّكت  تقرا حىت  ال: مرأتهاقال لرجل ظاهر من      )صلى اهللا عليه وآله   (النيب   أن   ملا روي و

رفّكت اعتزهلا حىت)ل الثالثهو شامل للخصاو ،)٤.  

 اهللا تعـاىل  ألن ،رم الوطي قبلهحيطعام مل اإل إىل انتقل فرضه أنه إذا بعض العامة ومنا: ديقال ابن اجلن  و

  . طعاماإل يف كشترط ذليمل  وون قبل العوديك أن اميالعتق والص يف شرط

  : ةريثكات يروا وهيدل عل وي:أقول

ـ يك أن   عين املظاهر قبل  يواقع   فإن   :ث احلليب يحد يف   )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   مثل قول  : قـال ،  رفّ

رفّ يك حىتكس وميستغفر اهللاي)٥(.   

  ظاهر من يعن الرجل  )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،قليعن احلسن الصو

                                                













٢٤٥

حداً مـن حـدود اهللا عزوجـل        ى  أت: قال ،رفّيك أن   واقع قبل  فإن   :قلت،  رفّيكفل: قال ،امرأته

   .)١(رفّ يكف حىتكيستغفر اهللا وليفل

ـ ي أن ديريظاهر من امرأته مث يعن الرجل    )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،وعن احلليب  ى تم عل

فعل  فإن   :قلت،  رفّ يك سها حىت مي ال: قال ،سهامي أن   أرادن  إ :قلت،  فارةكه  يس عل يل: قال ،طالقها

  . ك ذلريغ إىل ،ثياحلد )٢(مث ظاملآلنه إ واهللاأي  :قال ،ه شيءيعل

 الرقبة للعامل حـىت    أو   ناًكي مس ني مثن طعام ست   ىأعطإذا  ف،  ليصم األ كل ح كيم الو كح أن   مث الظاهر 

ه ي وج ري غ ،فارةكت ال يأد: قولي ألنه   ةيفاكاحتمال ال  و ،ه العامل يؤد ي ز له االقتراب منها حىت    جيه مل   يؤدي

 تهما للعامل مع  ي أعط كد بذل يري ،يتيام عن م  يلصت الصالة وا  يأد: مثل قوله ،  المكهذا ال  يف   ةيلظهور ااز 

منا بقي إ و،فييلكهو ت  ت مبا يين وف إأردت  :  قال ،ؤدمها بعد يالعامل مل   ن  إ :ل له يقإذا  ولذا  ،  ؤد بعد يمل  أنه  

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،العاملى ف عليلكالت

هو  و الًي ل أطل التتابع لو وط   بي شاذ منا ال  : قال و ،ها خالل الصوم استأنف   أولو وط (: مث قال الشرائع  

  . )غلط

ان ا أمجـع    يتباإل إالّ   تميفارة الذي ال    كفعل ال ى  الوطي موقوف عل   أن   قد عرفت (: كاملسال يف   قال

ه الـوطي  يفقد صدق عل، وماً أم اليمن الثاين  وصام شهراً أن ان بعدكخالل الصوم سواء   يف   أوط  فمىت

 من  نين متتابع يام شهر ياملأمور به هو ص    ألن   ،هذا الوجه ى  ل عل ماكصل االمتثال باإل  حي ر فال فّيك أن   قبل

   أن قبل

                                                







٢٤٦

ـ سواء  ،  نيصوم شهر ي أن    إىل  الوطي حاصل  ميبل حتر ،  تص بالنهار خي م ال كهذا احل  و تماساي  يف  انك

ـ سواء   و ،كان أقل من ذل   كلو   ماك ال أو ،وماًيمن الثاين    و ما لو صام شهراً   كق  يحالة جموزة للتفر   ان ك

قـال ابـن     و ،كثرهذا ذهب األ   وإىل   ،الًيوقع ل إذا  ما  ك  أم ال  ،لو وقع اراً   ماك داً للصوم اجلماع مفس 

ـ      إيقاعالتتابع عبارة عن     ألن   ، مطلقاً الًيبطل التتابع بالوطي ل   ي ال: إدريس  ري الصوم الالحق للسابق من غ

فارة  وك متامهإه  يفعل  شيء بطل من الصوم  ي ال ألنه   فارةكستأنف ال ي ال و ،الًيوطأ ل  وإن   هو متحقق  و فارق

  . )١()دي البعكس قوله بذليل، ويللوطى أخر

عطاء إه  يان الالزم عل  كفارة  ك قبل متام ال   أوطإذا  دة  يفارة اجلد كقلنا بال ن  إ أنه   القاعدةى  مقتض: أقول

ـ عل و ،فارةكمن ال  شيء   عطاءإمس قبل   إذا    نيفارتكعطي  ي أن   لزميما  ك ،ثناءاأل يف   مسإذا    نيفارتك ه ي

من  شيء   عطاءإمس قبل    وإن   فارة واحدة ك إالّ   بجي قلنا بأنه ال  إذا  أما  ،  نيفارتك بال إدريسابن  تم قول   ي

نا اخترنا عـدم تعـدد      أقد تقدم    و ،القاعدةى  ثناء هو مقتض  األ يف   مسإذا  ى  فارة أخر كفعدم  ،  فارةكال

انـت  ك اراً   أوط و اًومي  نيثالث و صم واحداً يمل   أنه إذا    فارة من كقاعدة ال  يف   المكالى  بقينعم  ،  فارةكال

  . متامه اإليان علك الّإ واألولعادة من ه اإليعل

 مث أعتـق    أوط و ما أشبه  و الثلث والربع كه من النسب    ريغ أو   أعتق نصف عبد  إذا  علم حال ما    يمنه  و

حاهلما حال ما بعـد      إذ   ،خر مث أطعم البعض اآل    أوط و كنيأطعم بعض املسا  إذا   حال ما    كذل وك ،ةيالبق

إذا ام مطلقاً   يل بطالن الص  يام لدل يبطال خبالف الص  اإل يف   همايل ف يدل  ال فإنه،  اميالص يف   نيثالواحد والثال 

  . نيأبطله قبل الواحد والثالث

وقع بعد   وإن   ،سبق من الصوم   وجب بطالن ما  ي  فال ،مثمن جهة اإل   إالّ   هي ف ال إشكال  ف الًيل يأما الوط 

  . أكثر أو وم من الصومي

                                                





٢٤٧

متـام   وجـب اإل   الًيوقع ل ن  إ يالوط أن   قرباأل(: ث قال يح،  قول القواعد    يف نظرعلم وجه ال  يمنه  و

اً ير ثان فّ وك ان قبله استأنف  ك وإن   ،ئاًي ش الثاينصام من    أن   وقع اراً بعد  ن  إ ذاكو،  اًي ثان ريفكمطلقاً والت 

منا إ و اًي ثان ريفكب الت جي ال أنه   عرفت قد إذ   ،)عدمه و فارةكال يف   ن املعترب يحاصله مالحظة تتابع الشهر    مما

  . فارة مطلقاًكمن ال شيء عطاءإقبل  أوطإذا ما ك ،هو آمث

 يكركن وال يديد والعالمة والشه  يأبن سع ك  نيساط واحد من األ   ري غ إدريسفقد تبع ابن    ،  انكف  وكي

 فإنـه ة  يفيلكبل احلرمة الت  ،  اًإطالقفارة  كوجه لبطالن ال   ال أنه   نعم قد عرفت  ،  همريغ و ةيفاكصاحب ال و

دل يمنا  إ و ،قبل متامها  أو   مس قبلها مطلقاً  ن  إ فارةكبطالن ال ى  دل عل ي ر قبل التماس ال   فّك وىل امل قالإذا  

إذا بطالن الصدقة ى دل علي كفهل ذل، ديء زيتصدق قبل جم : قولي أن   فهو مثل ،  فعله احلرام باملس  ى  عل

ـ  : قالإذا   كلذ وك ،ئهيؤد الصدقة قبل جم   يث مل   يفعل حراماً ح   أنه    أو ،ديء ز يأعطاها بعد جم   ى اعقد عل

حرمة  أو   احكبطالن الن ى   عل كالمه ذل كدل  ياح مث عقد فهل     كوطأها قبل الن  إذا   فإنه ،ياملرأة قبل الوط  

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ي،الوط

ـ  يك حىت يل الوط حي وال: ث قال يح،  املسألة يف    القواعد شكالوجه إل  ال أنه   علميمنه  و ر بـالعتق   فّ

ـ  أبطل التتابع لو وط   ي ل ال يق و ، خالل الصوم استأنف   أولو وط ،  بيالترتى  طعام عل اإل أو   اميوالص  ،الًي ل

ـ  ن  إ يالوط أن   قرب واأل إشكال ،ريفكمال الت كإقبل   يفارة الوط كناف عن   ياالستى  فيكهل  و  الًيوقع ل

ـ  الثاينصام من    أن   وقع اراً بعد  ن  إ ذا وك ،اًي ثان ريفكالتمتام مطلقاً و  وجب اإل  ـ  وإن   ،ئاًي ش ـ  ك ه ان قبل

  ).اًير ثانفّ وكاستأنف

   أنه اعلم(:  فقاليضاحاإل يف كأبعد من ذل إىل ذهبو



٢٤٨

  . )جزم به عندي ما قوىاألو، تردد هنا وريفكمتام التإقبل  ية بالوطيفارة ثانكما بعد بوجوب يجزم ف

 رمو لرفع هذه األ   ،وجب قطع الصوم  ي ما أشبه ال   و جلاءان والسهو واالضطرار واإل   يالنس أن   مث الظاهر 

ا إجياث اختار ي حيضاحاملبسوط خالفاً لإل حمكي يف  خياختاره الش الذي   هوهذا  و،  هريغ و ل الرفع يدليف  

وجـه   ال أنه   علميمنه   و ،مةك الرفع حا  أدلة ف ،هيل عل يدل النه  إ :هيف و ،مور الوضع أاملس من    ألن   ،القطع

  . )قدحياناً مل ينس أنعم لو وط(: نيمناهج املتق يف لذا قال و،املسألة يف لتوقف بعضهم

القبلـة   ك يدون الـوط   املظاهر بظهاره ما   أي   هيرم عل حيهل  (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن 

، واالشتراط  عدم النقل  األصل و ،مماسة لغة  ألنه    نعم :ليق ماى  مجاعة عل  و خيوالقائل الش  قال ،واملالمسة

بـل  ،  القواعـد  يف   واختـاره ،   ا من االستمتاع  ي الوط ريها غ يرم ف حيم اليت   هها باأل يتشبى  نه مقتض وأل

ـ  و ،تهيح حبل ي التصر األصحابعن ظاهر بعض     كي واحمل ،النظر   مطلق االستمتاع حىت   ميظاهرها حتر  ى عل

  . )رينشأ من اختالف التفسي إشكاله يحنوه عل ومن اللمس بشهوة ي الوطري غميل حال ففي أصل حترك

بـل   اتيوظاهر الروا ،  هريغ ال ياملماسة الوط  ملنصرف من ا ألن   ،القاعدة عدم احلرمة  ى  مقتض: أقول

ى قع عل  ي سألناه عن الظهار مىت   ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  لييت مج ي ففي روا  ،دهيؤيح بعضها   يصر

   .)١(واقع امرأتهي أن أرادإذا : قال ،فارةكصاحبه ال

                                                





٢٤٩

ـ يك أن   عين املظاهر قبل  يواقع  إن   ف :ث قال يحديف  ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن احلليب و  ،رفّ

   .)١(رفّ يك حىتكس وميستغفر اهللاي: قال

 أن  أرادإذا  : قال ،املظاهرى  فارة عل كجتب ال   مىت: )عليه السالم ( عبد اهللا يب  قلت أل ،  ريبص أيب   عنو

   .)٢(واقعي

صلى اهللا  (ول اهللا   عن رس ،  )الصالة والسالم عليه  ( علي   رواهاليت  النجار   نصاري من بين  ة األ يروايف  و

: قـال  ،كذلى   عل كما محل و :قال ،رفّكأ أن   ين ظاهرت من امرأيت فواقعتها قبل     إ: فقال ،)عليه وآله 

 تقرا حىت  ال: )صلى اهللا عليه وآله   (فقال له النيب    ،  القمر فواقعتها  يف   اض ساقها يب و ق خلخاهلا يت بر يرأ

   .)٣(رفّكت

ـ ،  احلنث إالّ على قع  ي الظهار ال :  قال ،)عليه السالم ( جعفر أيب   عن،  ة حممد بن مسلم   يروايف  و إذا ف

   .)٤(فارة واحدةكه يمنا علإفعل ف وجهل فإن ،رفّ يكواقعها حىتي أن س لهيحنث فل

منا إر ففّيك أن ها قبليظاهر من امرأته مث غش إذا  الرجل  ن  إ( :)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  وعن زرارة 

   .)٥(رفّ يكىتف عنها حيكفارة واحدة وكه يعل

  . اتيمها من الرواريغإىل 

بل عن ابن   ،  ة مشهورة عن الوقاع   يناكس  ياملسن  إ :يكركة ال يعن حاش  كياحمل أن   رناهكذ د ما يؤوي

  .رادته منه هناإى  االتفاق علإدريس

مـا   أو   جنونه بعد الظهار   أو   حال نومه  يف   كفعلت به ذل  إذا  ف،  هايرم عل حيه  يس عل يسرم امل حيما  كمث  

، العمـد  إىل   ليه النصراف الدل  يشيء عل  ما ال ك،  مثاإل إالّ   ها شيء ين عل يكمل   وإن   ، فعلت حراماً  أشبه

  . هريغ ول الرفعيولدل

                                                













٢٥٠

ـ    وإن   املوضعى  افراغ املاء عل   حيث إن  و ،وز له جيما  ك هلا    الوطي ريعلم جواز غ  يمنه  و س يمحلت به ل

  . جائزاًكان ذلكمن املماسة 

ولـو أراد الرجـل     ،  ريفكاملماسة بعد الظهار قبل الـت      يف   رأة للرجل مث الظاهر عدم جواز مساعدة امل     

 اف والصوم واحلـج   كض واالعت يحال احل  يف   كذلك ألمرا أن   ماك،   ناشزاً كن بذل كوامتنعت املرأة مل ت   

  .حنوهاو

 نـها يفها ب يلكبتتعمل   ففي مقام الثبوت     ،اً العدم يده مدع يرية الظهار والرجل    يولو امتنعت املرأة مدع   

  . نيميه اليعل ونةيها البيثبات فعلمقام اإل يف أما، اهللا سبحانه نيبو

  



٢٥١

ـ قوم مقامها عدا االستغفار ق    يما   أو   فارةكعجز املظاهر عن ال   إذا  (: الشرائع يف   قال ):٩مسألة(  :لي

  . )أكثر وهو ،فارغه االستيزجيل يق و،رفّ يكرم حىتحي

ـ  و إدريسوالقول الثاين البن    ،  كثراأل   إىل  واحد ريبل نسبه غ  ،  مجاعة و خي للش األولالقول  : أقول  ريغ

القاعدة هو القول الثاين ملوثق     ى  مقتض و ،كثراأل إىل   قد نسبه الشرائع   و ،مهاريغ و النافع واملختلف كواحد  

ستغفر ربـه   يفارة فل كعجز صاحبه عن ال   إذا  الظهار  ن  إ :)عليه السالم (عن الصادق   ،  سحاق بن عمار  إ

ر فّيك ما إىل   ليوجد السب إذا  ف،  فارةك عنه من ال   كجزء ذل أواقع وقد   يمث ل واقع  ي أن   عود قبل ي ال أن   نويول

د جي الإن   و ،ان حمتاجاً كإذا  زئه  جي فإنهاله  يع و فه فأطعم نفسه  كتصدق ب  وإن   ،رفّيكام فل يوماً من األ  يبه  

   .)١(فارةك واهللا ك فحسبه بذل،عودي ال أن نوي ويستغفر اهللا ربهي فلكذل

ل كفارة ل وكاالستغفار توبةن  إ :ث قال يحديف  ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن داود بن فرقد   و

   .)٢(فارةكشيء من ال إىل ليد السبجيمن مل 

 ،نيميفارة الكسألته عن شيء من :  قال،)عليه السالم(جعفر   أيب   عن،  رواه زرارة  الداللة ما  يف   مثلهو

، كنيعشرة مـسا  ى  تصدق عل ي: قال ،عجز الصوم و  نضعف ع نه  إ :قلت،  اميصوم ثالثة أ  ي: فقال

ـ أدناه فل  و قصاهأفارة و ك أفضل ال  فإنهعد  ي ستغفر اهللا وال  يفل: قال ،كعجز عن ذل  نه  إ :قلت ستغفر اهللا  ي

   .)٣(ندامة وظهر توبةيربه ول
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بل ،  ةياق الروا يد عن س  ي خبصوصها بع  نيميفارة ال كفارة  كون املراد بال  يك أن   احتمال أن   من الواضح و

 وبـة نوصلت ال إذا  ما  يفارة ف كاالستغفار أفضل أفراد ال    أن    مبعىن ،االستغراق أو   ن الالم للجنس   أ رالظاه

  . إليه

، ريبص أيب   حي مثل صح  ،االستحبابى   عل األولالقول  ى  ات الدالة عل  يعلم لزوم محل بعض الروا    يمنه  و

 نيمي يف صدقة أو عتق  أوه من صوميفارة اليت جتب علكل من عجز عن ال  ك: )عليه السالم (عن الصادق   

 الظهـار   نيمي خال فارة ما كفارة فاالستغفار له    كه ال يصاحبه ف ى  ب عل جي مما   ك ذل ريغ أو   قتل أو   نذرأو  

ون معها وال   يك أن   املرأةى  ترضأن   إالّ   ،نهمايفرق ب  و امعهاجي أن   هير به حرمت عل   فّيك د ما جيمل  إذا   فإنه

   .)١(امعهاجي

: أتـه مرالعن رجل قال    ،  أنا عنده  و )عليه السالم (جعفر   الورد أبا بو   أ سأل:  قال ،اجلارود أيب   خربو

، ال: قـال  ل مرة عتق نسمة   كق ب يطي: )عليه السالم (جعفر   فقال أبو  ، مرة مائة ظهر أمي ك ي عل أنت

 ، مائة مـرة   نين متتابع يام شهر يق ص يطيف: قال،  ال: قال ،ناً مائة مرة  كي مس نيطعام ست إق  يطي: قال

   .)٢(نهمايفرق بي: الق، ال: قال

 منها  ريفكخذ من صدقة قومه والت     باأل )٣(سلمة بن صخر   )صلى اهللا عليه وآله   ( بأمره   ةد احلرم ييأما تأ 

بعـض  يف  أن عـدم الداللـة   إىل ضافةه باإليفف،  ه به ألمر وإالّ   جزاء االستغفار إث استظهر منه عدم     يح

  . أيضاً كعدم ذلى دل علي ات مايالروا

صـلى اهللا عليـه     ( النيب إىل   جاء رجل : قولي )عليه السالم ( عبد اهللا  مسعت أبا :  قال ،ريبص أيب   فعن

  ،س عندييل: قال، عتق رقبةأ: فقال ،ين ظاهرت من امرأيتإا رسول اهللا ي: فقال )وآله
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: قـال ، ناًكي مسنيطعم ستأف: قال ،قوىال أ: قال، نين متتابعيفصم شهر: )صلى اهللا عليه وآله   (قال   

 نيستى  تصدق به عل  ي فأعطاه متراً    ،كأنا أتصدق عن  : )صلى اهللا عليه وآله   (فقال رسول اهللا    ،  س عندي يل

مـن   و  مين  إليه ها أحوج ي البت نيب س ما ي باحلق ل  كوالذي بعث : فقال،  اذهب تصدق ذا  : فقال،  ناًكيمس

   .)١(كاليطعم عأل أنت و وكاذهب: فقال ،ايليع

ما أعطاه   فإن   ،ف عدم قدرته  يكانت الزمة لزم التفرق ومل      كولو،  فارةكعط ال يخرة مل   ذ الرجل باآل  إ

  . خرةباآل ريالفق إىل صليمل  )صلى اهللا عليه وآله(النيب 

أما املوثق  و( :ني من الطرف  دلةاألر  كث قال بعد ذ   يح،  ميح اجلواهر التحر  يوجه لترج  ال أنه   ظهريمنه  و

 قاصر عن معارضـة     ،ن وعدمه كمتإذا   كل بعد ذ  ريفكوجوب الت  إىل   متنه بالنسبة  يف   مع االضطراب  فهو

ن االستدالل به مع فـرض تعـارض        كمي الذي   دلة األ إطالق و ،كثراألى  ح املزبور املعتضد بفتو   يالصح

فارة العـاجز   كستغفار  اال أن   ىدل عل   ما إطالق املزبور ب  طالقمعارضة اإل ى  دعو و ،سقوطهما و نياخلرب

ما هـو   كسنة   و تاباًكات  طالق اإل كقصوره عن تل  ضرورة  ى  ما تر ك،  خرب داود بن فرقد    يف   ما مسعته ك

  ). واضح

والوجـوه  ، لألصـل مسرح   النيعرفت من تساوي القول ما ونيات من اجلانبطالقذ بعد سقوط اإل   إ

ـ  ى  بقي،  خراآلى   عل نيح أحد القول  ين بسببها ترج  كمي املقام مما ال   يف   ةياالعتبار ح ي الـصح  نيالتعارض ب

 ،اجلمع الداليل ى  مقتض ألنه    واحد ريما فعله غ  كاالستحباب  ى  ح عل يصحنهما حبمل ال  يواجلمع ب ،  واملوثق

 الًيه سـب  ريغ إىل   دجية االستغفار لومل    يفاكة داللة آخرها    يغا فإن   ،املوثق يف   ظهر وجه االضطراب  يمل  و

   أصالً
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نعم العجـز عـن     ،  هايه بعد املقدرة فال اضطراب ف     يفارة عل كأوهلا وجوب ال   و ،آخر مدة عمره  إىل  

  . ما هو واضحكالفرض النادر ى عتراض علاال  و،اله نادريع ونفسهى ق باملرة ولو علالتصد

 ،رفّيكام فل يوماً من األ  ير  فّيك ما إىل   ليوجد السب إذا  ف: موثقة عمار  يف   قد تقدم  أنه   هو و ،شيء يبق

  .  فتأمل،دي بعريهو غ وهريغ وخيه ذهب الشيلإ و،ن ولو بعد االستغفاركمتإذا  ريفكظاهره وجوب التو

مساعة  و ريبص أيب    خلرب ،وماً مع قدرته  ية عشر   ي صام مثان  ،ن من أحد اخلصال الثالث    كتميمل  ن  إه  مث إن 

ـ   ي فلـم    نين متتابع يام شهر يه ص يون عل يكعن الرجل    )عليه السالم ( عبد اهللا  سألنا أبا : قاال ى قـدر عل

ـ وماً عـن  ية عشر   يانصم مث يفل: قال ،الصدقةى  قدر عل يمل   و ،العتقى  قدر عل يمل   و ،اميالص ل عـشر  ك

   .)١(امي ثالثة أكنيمسا

د ما  جيسأله عن رجل ظاهر عن امرأته فلم        ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ريبص أيب   عن،  املوثقيف  و

   .)٢(وماًية عشر يصوم مثاني: قال ،اميالصى على قوي تصدق والي ما عتق والي

 مقترنـاً  ،استغفر اهللا: قولي أن نظائره وهذا الباب  يف   ستغفاراملراد باال  أن   واعلم(:  قال كاملسال مث إن 

في اللفظ ارد   يك  وال ،الذنب أبداً  إىل   املعاودة كترى   والعزم عل  ،فعل الذنب ى  الندم عل  هي   بالتوبة اليت 

واللفـظ  ،  اشفاً عن القلب  ك باللفظ   سالمما جعل اإل  ك،  القلب يف اشفاً عما كمنا جعله اهللا    إ و ،كعن ذل 

  اطنة  البموراألمن  هي قترن بالتوبة اليتيمل  فإن  اهللا تعاىلنينه وبيما بيأما ف و،ة ظاهراًيالبدل  يفافك

                                                

 

 



٢٥٥

ه به  يجب عل ي ف ،ريفك قبل الت  يالوطك معه   يان الوط كبل   ، اهللا تعاىل  نينه وب يما ب يه أثر ف  يترتب عل يمل  

  . ه ا ظاهراًيم علكحيمل  وإن ،ألمرنفس ايف ى فارة أخرك

 أنـه  كش وال ،ياللفظ بدو إىل  واالنصراف،قلبه يف  ة طلب الغفران من اهللا    يفاكبعد  ي  ال نكل: أقول

لفـظ   إىل   حاجة ال نكل،   إليه مة اللفظ يحوط ضم نعم األ ،  استغفاراًى  سمي بدونه ال  إذ   ،الندم إىل   حباجة

طان ير الـش دح يف هيل علكوأتو ،ستر ذنويب يف  بهني وأستع،طلب العفو من اهللا   أتحقق مبثل   يبل  ،  خاص

  . لفاظ من األك ذلريغ إىل ،تهيمعص يف ال أعود ألن عين

االستغفار هو  ن  إ :قالي قد: قلت(: ث قال يح،  كرد املسال  يف   قول اجلواهر  يف   علم وجه النظر  يمنه  و

ـ ل،  ها معـه   نعم ظاهر املوثق املزبور اعتبار     ،ست التوبة من مقوماته   يول ،طلب املغفرة من اهللا تعاىل     ن ك

ره يتقدى  عل و ،املراد به القول املزبور مقترناً به ممنوعة       ألن   ،ره عنها كاالجتزاء بذ ى   فدعو ،لقة مط ىالفتاو

ـ  يف    به أالجتز وإالّ   ،لي لعدم الدل  أيضاً  ممنوعة سالماإلك كاشفاً عن ذل  كجعل الشارع له    ى  فدعو ل ك

ـ     ا عنه م  ظهاره فضالً إم ب كاحل يف   جتزاءصح عدم اال  بل األ ،  هيمقام اعتربت التوبة ف    ى مل تدل القرائن عل

  . )كذل يف صدقه

ـ  من ماله مع الترت    كام بذل يحنوه الق  و هيوصى  ان عل ك أر وقد وط  فّيكمل   و ماتن  إ أنه   مث الظاهر  ب ي

 إذ  ،حمل نظر  ،لزم االستغفار ياغتصاب الغاصب له فهل     ك كحنو ذل  أو   ن له مال  يكمل  إذا  ف،  اآلية يف   ماك

ـ ت  يالوصي االستغفار عن م   ى  ب عل جي ما ال ك،  فار عنه ل االستغ ي النصراف دل  ،ليه دل ين عل يكمل   ان ك

  . كما أشبه ذل أو  الصالةكتر أو يشرب اخلمري
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ها فـال   أ الزوج وط  كترى  صربت املظاهرة عل  ن  إ( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال ):١٠مسألة(

ة احنـصار حـق     ي السامل عن املعارض بعد معلوم     لألصل إشكالبل وال   ،  هي أجده ف  ال خالف اعتراض ب 

إذا ف، كمثال ذلم املعد ألكاحلا إىل مل تصرب رفعت أمرها وإن  ،همايحد عل عتراض أل اال   ف ،االستمتاع ما 

 ، املرافعـة  ني ثالثة أشهر من ح    كذل يف   ركنظره للتف أ و ، الطالق نيب و  والرجعة ريفك الت نيه ب ريأحضره خ 

سـد  ى  نعه عما زاد عل   ميطعم واملشرب بأن    امل يف   هيق عل يتر أحدمها حبسه وض   خيانقضت املدة ومل    فإن  

 لعدم  كذلك  ريفكالتى  عل وال،  طلق عنه ي وال،  ناًييالطالق تع ى  ربه عل جي تار أحدمها وال   خي  حىت الرمق مثالً 

  ). هيل عليالدل

  .مكهذا احلى فاق علت االاألصحابظاهر ن إ :كاملسال يفو

  .موضع وفاق أنه ظاهرهم و،حاباألصالم ك يف ام مقطوع اكحهذه األ و:ة املراديعن او

  .ما هو الظاهركام كحهذه األى  االتفاق عل:شف اللثامكعن و

  .هي علمجاعاض ظاهر مجاعة اإليعن الرو

  .ك بذلاألصحابة قطع يفاكاليف و

  .هيتاً علكد الثاين ساياملعارج نقل االتفاق عن الشهيف و

عن رجل ظـاهر     )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،ريبص أيب   اجلملة موثق  يف   مكاحلى  دل عل وي

 كتـر  وإالّ   ،ناًكي مس نيطعام ست إ أو   نين متتابع يام شهر يص أو   ه عتق رقبة  يأتاها فعل ن  إ :قال ،امرأتهمن  

ـ  و ه شيء يس عل يفاء فل  فإن   ،تطلقهاك أو   امرأت يف    حاجة كسأل أل  ي أوقف حىت  وإالّ   فاء فإن   ،ثالثة  يه

معتضد  و هو حجة  و ان اخلرب من القسم املوثق    كث  يحو ،)١(رجعتها ب كطلق واحدة فهو أمل    وإن   ،امرأته

  . وركم املذكاحلى راد عليبق جمال لإلي مل ، واحدريما اعترف به غك األصحاببعمل 
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ـ الواجب الوطي بعد     إذ   ،فصل رافعته بعد الظهار بال   إذا  ث مشوله مبا    يه من ح  ي عل شكالأما اإل  ل ك

 ،مجـاع هو خالف النص واإل    و  اخلصال الثالث  ني املظاهر ب  يري خت ظاهرهن  أ و ،نقصال أ أربعة أشهر مرة    

ـ س عل يفاء فل فإن  ( :الظاهر من قوله  ن  أ و ،فارةك ا من دون وطي وال     إليه ة الفيء يفاكاملفاد منه   ن  أو ه ي

طلق واحدة  فإن  ( :املفهوم من قوله  ن  أ و ،مجاعهو خالف اإل   و قافياً بعد اإل  يفارة ثان ك سقوط ال  )شيء

ـ خي ال ها ما يفف ى،هو خالف النص والفتو    و ة مسقطة للرجعة  يالطلقة الثان  أن   )ها برجعت كفهو أمل   ،ىف

ث مل يح و،مطلقاً ف اليلكهو الت م مباكم احلاكح الإتوجب  فصل ال املرافعة بعد الظهار بال أن  لوضوح

ـ ي  واملراد بالفيء هو املشروع الـذ     ،  يريالتخى  داللة له عل   ب فال ي والترت يريالتخ يف   المكن ال يك ون يك

  . مفهوم له واللقب ال، بشرائطه

ـ ق الروا يطر ويف(: ر اخلرب املزبور قال   كبعد ذ ه  حيث إن ،  كره املسال كما ذ يعلم وجه النظر ف   يمنه  و ة ي

فـوت  ي الث ي فصل حبريب الظهار بغيرافعته عقإذا   لشموله ما،إشكاله إطالقى م علكاحليف   و ،ضعف

ه من  ريغ و ،ل أربعة أشهر مرة   ك يف   هايالواجب وط  فإن   ،وبة بعد مضي املدة املضر    الواجب هلا من الوطي   

ى هلا حق القسم عل   ى  بقيحرمناه ف إذا  أما   و ، الوطي فظاهر  ريرم غ حيمل  إذا  أما  ،  فوت بالظهار ي احلقوق ال 

  ). ة للقواعديمور أخر منافأة يالروايف  و، مناف للظهارريهو غ و،بعض الوجوه

 ،الرجلى  ب عل جياقتضاء املرأة اجلماع بأقل من أربعة أشهر        مع   أن   احكتاب الن ك يف   رناكقد ذ  و هذا

املتعة  يف   كذلك ألمربل ا ،  خطر االنزالق  أو   حرج يف   انتكإذا  العشرة باملعروف خصوصاً    ى  مقتضألنه  

جواز ظهارمهـا باعتبـار   ى مة واملتمتع ا بناًء عل األريغ يف نعم هو ظاهر(: فقول اجلواهر،  أيضاًمة  واأل

  ر الطالق كذ



٢٥٨

  ). كذلك أيضاً األصحابالم كبل لعل ، همايمن املعلوم عدم وقوعه عل و،هيف

 ريخياملتمتع ا   يف   أن   ماك،  ما أشبه  و عهاي ب نيب و احهاك ن نيب و  الفئة ني ب ريتخيمة  األ يف   نعم،  حمل تأمل 

  .هبة املدة أو  الفئةنيب

  أيب عبد اهللا   مثل قول ،  اتيمن الروا مجلة   يف   الدائمة يف   الفئة و  الطالق ني ب يريالتخى  ل عل يقد دل الدل  و

وفـرق  ،  امعهـا جي أن   هيبه حرمت عل   رفّيك د ما جيمل  إذا   فإنه: سابقل ا ريأيب بص    خربيف   )عليه السالم (

   .)١(امعهاجي ال وون معهايك أن أةراملى ترضأن  إالّ نهمايب

 عطاءعدم طاقة املظاهر إل   ر الراوي   كذ أن    بعد فإنه،  الورد أيب   خرب يف   )عليه السالم (جعفر   أيب   قولو

   .)٢(نهمايفرق بي: )عليه السالم( قال ،فارةكال

 بعض  ضافةأما جربه فلما تقدم باإل    ،  الطالقى  نفع جربه عل  يمل  إذا  مام الطالق بنفسه    لإل أن   مث الظاهر 

  . كالء بعد وحدة املالياإل يف ات الواردةيالروا

ـ  ك:  قال ،طلقي أن   أيبإذا   وىلامل:  قال ،)معليه السال (  أيب عبد اهللا   عن،  فعن محاد بن عثمان     ريان أم

   .)٣(طلق ينعه من الطعام والشراب حىت وميهايبسه ف وحية من قصبريعل له حظجي )عليه السالم( نياملؤمن

عليه (  أيب عبد اهللا   عن،  ميبراهإاث بن   ي ملا رواه غ   ،واملراد من املنع عن الطعام والشراب بقدر املتعارف       

أعطاه  و ة من قصب  ريطلق جعل له حظ   يأن   وىلامل أىبإذا   )عليه السالم (  ني املؤمن ريان أم ك:  قال )السالم

   .)٤(طلق يربع قوته حىت

  . الءيباب اإل يف ات اليت تأيتي من الرواك ذلريغإىل 

 عبد اهللارواه ربعي بن   مثل ما ،  ات النفقة يروا يف   ك فللمال ،ان اجلرب كمإطلق مع عدم    يم  كاحلا أن   أماو

  قوله يف ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عاًيسار مجيل بن يفضوال
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ـ م ظهرها مع    يقي ها ما يأنفق عل ن  إ :قال نفق مما آتاه اهللا   يه رزقه فل  يمن قدر عل  و: تعاىل  ،سوةك

   . )١(نهمايفرق بوإالّ 

 سها ما يك انت عنده امرأة فلم   كمن  : قولي )عليه السالم (جعفر   مسعت أبا ،   املرادي ريبص أيب   عنو

   .)٢(نهمايفرق بي أن ماماإلى ان حقاً علكم صلبها يق ويطعمها ويواري عوراي

  .باب النفقات يف ات اليت تقدمتي من الرواك ذلريغ ىلإ

  .مام ويل املمتنعاإل أن ىدل عل ما إىل ضافةهذا باإل

 أن  ماك،  ناًيأحدمها مع ى  ه عل وجه جلرب  ال إذ   ،نهماياً ب رين خم يألمرأحد ا ى  عل إالّ   ربجي املظاهر ال  مث إن 

ان كان أقل   كلما  كف،  أنفسهمى  اجلرب خالف سلطنة الناس عل     فإن   ،يريسائر أقسام التخ   يف   كذلك ألمرا

  . أوفق بالقاعدة

ـ  جي مل   ريفكالتى  قدر عل يمل  نه إذا   إ :ث قال يف ح شكعن ال  ما  تقدم ظهر وجه النظر يف     مماو ى رب عل

هو  يه مفارقة زوجته فابتل   يشق عل  وي فعله لعله ندم من ما    و ،هيل عدم وجوب الطالق ع    األصل فإن   ،ءيش

  .نتظران الفرجيت فهما يما ابتلك

ضـرر   البل لعل قاعدة    ،  هريغ و حيمناف ملا مسعته سابقاً من الصح     نه  إ هيف(: لذا رده اجلواهر بقوله   و

  به لزامنئذ اإل يعجز اجته ح  حال ال  يف   جزاء االستغفار إقلنا ب  نعم لو ،  أيضاًه  ينفي احلرج تقتض   و ضرار وال

  . رهكما ذكهو  و،)الطالقأو 

ـ صار جمنوناً قام ول   ن  إ املظاهر أن   ماك،  املرافعة يف   انت جمنونة قام الويل مقامها    كاملظاهرة لو  مث إن  ه ي

  .ة الشاملة للمقاميدل من عمومات الوال  ملا،حنوه ومةكاحمل إىل اجللب يف مقامه

  . رارهاكت إىل  هناداعي  فال،فاراتكتاب الك يف فارةكالام كرنا مجلة من أحكقد ذه مث إن
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  : ها فروعيف ):١١مسألة(

مهـا  ريغ أو   الطالق أو   الرجوع يف   مهمكهم حب يمنا عل كمث راجعونا ح  ،  افراًكان املظاهر   ك لو: األول

  خرج منه،امناكل أحي دلطالق إل،امناكهم بأحيمنا علكم حكن هلم حيكمل   وإن   ،لتزمون به ي حسب ما 

ث تقـدم مـسألة     يح و ،راجعونا و نيانا خمالف كإذا  علم حال ما    يمنه   و ،لزامان مورد قاعدة اإل   كإذا  ما  

  . رارهكت إىل حاجة ناً فاليد أو مذهباً أو اجتهاداً أو داًي تقلني الزوجنيم بكاحل يف االختالف

صح ى وي الفتو و نصال يف   ما تقدم كالطالق  ك أنه   من،  احتماالن ،الظهار يف   لكيصح التو يهل  : الثاين

فارة كال يف   لكيصحة التو  يف   ال إشكال نعم  ،  بعد الثاين ي ال و ، عن مثله  دلةمن انصراف األ   و ،هيل ف كيالتو

روه من عدم صـحة     كذ الثاين ما ى  عل و ،الةك الو أدلة إطالق األولى  دل عل  وي ،صوماً عتقاً ال  و طعاماًإ

وجبت  ون من احلجكتميثل صالة الطواف ملن مل م، خرج ما إالّ اةيحال احل يف نيام الواجبيالصالة والص

ـ صار عل إذا  نعم  ،  الةكتاب الو ك يف   اةيحال احل  يف    عدم الصحة  إطالق يف   ناقشنا وإن   ،ه االستنابة يعل  هي

  . ابةي الندلةصحته أل يف ال إشكالمات فو

 ،مهااحدإوقع الفسخ مث علم بأنه ظاهر من         أو   ماتت أو   مهااحدإانت له زوجتان وطلق     ك لو: الثالث

وقع الفسخ وجب االجتناب     أو   ماتت أو   أما لو علم مث طلق    ،  ةيمن الشبهة البدو   ألنه   ةيه الثان يمل حترم عل  

  . )صولاأل( يف نيأحد املشتبه إىل باب االضطرار يف روهك ملا ذ،فارةكعطاء الإ حىتى خرعن األ

ن  أأو، ظـاهر يمل نـه  إ قال الرجل و،د الفعل فلي حق املنعير ويظاهر مين نه  إ :قالت املرأة  لو: الرابع

 يف  صالة عـدم الظهـار     أل ،الرجلى   عل الثاينيف   و ،نةياملرأة الب ى  لزم عل ي األولففي  ،  ان باطالً كالظهار  

  .الثاين يف العمل يف أصالة الصحة و،األول

   فهل ،أحدمها جمنون ألن ،خر ويل أحدمها واآلنيلو صار الرتاع بو
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، انت له فاطمتـان    وك ظاهر من فاطمة  إذا  ما  ك،  ون مثله يك  رمبا ال  نكل،  احتماالن ،ليصاألكالويل  

ـ  أن   هيلزم عل ي إذ    خبالف الويل  ،من قبله  إالّ   عرفي ال ما ألنه    قبل منه  ،ديأردت ابنة ز  : قالإذا   فإنه أيت ي

  . ك ذلريغ إىل ،ةيرادا دون الثانإل بيبالدل

العام الذي هو    يل واملدع كيالوويل  مثل ال و ،ينيول أو   نيلي أص نيون الرتاع ب  ك  نيعرف الفرق ب  يمنه  و

  .م الشرعيكاحلا

 أـا   ةوفائد،  املظاهرة أا   يل منهما تدع  كمها ف احدإ بعد حتقق ظهار     ني الزوجت نيولو صار الرتاع ب   

صدق ي  فقد ال  ،تستحق النفقة  و  ناشزاً كون بذل كت االمتناع عن مواقعة الزوج معها فال      يف   مظاهرة حقها 

 أـا   اليت تـدعي  ى  خراألى  ان عل كمها  احدإصدق   فإن   ،حنوه أو   علمال أ : قوليقد   و ،مهااحدإالزوج  

ـ ول أو   ق للزوج حي ن االستفسار عنه فال   كمي ث ال يجن ح  أو   ،علمال أ : قال وإن   ،نةيقامة الب إاملظاهرة   ه ي

 مهااحـد إظاهر من   إذا  ما  كفهو  ،  مهااحدإمجايل بعدم نشوز     للعلم اإل  ،املمتنعةى  ب آثار النشوز عل   يترت

 قالي أن   نكمينعم  ،  همايأى  ب آثار النشوز عل   يق له ترت  حي ث ال يح ،ياملظاهرة وامتنعت عن الوط    ينسو

 أو  مها زوجته احدإ أن   علمإذا  ما  ك ،موالاأل يف   ه نفقة واحدة هلما من باب قاعدة العدل       يعل أن   النفقةيف  

  .ك ذلريغ إىل أحدمها ولده

  . واهللا املوفق املستعان، بتاكهذا ال يف رادهيإهذا آخر ما أردنا و

ى اهللا عل ى  صل و ،نياحلمد هللا رب العامل    و ،نياملرسلى  سالم عل  و ،صفوني رب العزة عما     كسبحان رب 

  . ني الطاهرنيبيآله الط وحممد

قـم  يف  ،  أربعمائة وسـت   و عصر اجلمعة ثالث شهر ذي القعدة سنة ألف        يف   متامهإان الفراغ من    وك

  . ازيريين الشين املهدي احلس حممد بد مؤلفهى ي عل،املقدسة

  



٢٦٢
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  كتاب الكفارات
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  حيمبسم اهللا الرمحن الر

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

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين
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  فاراتكتاب الك

  

  . غالباًسلوب الشرائعأى والبحث عل

 الشيء سـتره    ،املصدر يف   بالفتح والضم ،  فراًكُوفراً  كَفر  يكفر  ك: قالي،  نصرينصر  : هو من باب  و

منه  و ،الشيء غطاه ى  عل و ل الشيء يفر الل  وك ،غطاها به ولبسه فوقها    أي   فر درعه بثوبه  كمنه   و ،خفاهأو

اجلملة يف   أو   ، باجلحود مطلقاً  امالًكستره  يسواء  ،  اعتقاده مثالً  و عمله و قوله يف   سترهي ألنه   فر باخلالق كال

  . ركقبال الش يف رهاكشي سترها والي ألنه فران النعمةك أيضاًمنه  و، معهكبالشر

   . )١(ديعذايب لشدن إ فرمتكلئن  ومكدنيزرمت ألكلئن ش: قال سبحانه

  .ستر احلبةي ألنه ،افركللزارع ال: قالوي

فرت باجلبت   وك  آمنت باهللا  كشهد أن أ: )ة والسالم ه الصال يعل(  نيمام احلس ارات لإل ييف بعض الز  و

س املـراد   يل إذ   ،عتقدون به يان الناس   ك سترمها عما    )ه الصالة والسالم  يعل(مام  اإل ألن   ،)٢(والطاغوت

   يف قبله قال سبحانه و،للباطل أو بل الستر سواء للحق، فر ستر احلق فقطكبال
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   . )١(ى بالعروة الوثقك فقد استمسؤمن باهللا ويفر بالطاغوتيكفمن : ةميرك الاآلية

ـ  ألنـه    افركمنه ال  و ،تستر الذنب  ألا   أصلها الستر  و ،ريفكفارة اسم للت  كال(: كاملسال يف   قال ستر ي

فارة  وك ،هايب باحلنث ف  جي  فعل ما  نيمي ال ريفكت و ،ئاًيه ش يفعل ف يستر من   ي ألنه   افركل  يقال للّ  وي ،احلق

طعـام عـشرة    إفارتـه   كف: تعاىلقوله   يف   فارةكد القرآن بلفظ ال   قد ور و. هيب بالعود ف  جي الظهار ما 

   .)٣())٢(كنيمسا

 نـسان ن اإليكمل  وإن فاراتكباب احلج  يف   لذا و ،ون عن ذنب  كت أن   بجي فارة ال كال أن   ىفخي وال

العبادات املخـصوصة حنـو الـصوم       ى  الشرع تطلق عل  يف   و ،هاريغ و ضيل للمر يلظفارة الت كك،  مذنباً

عم مـن   ح ال لأل  يسامي اسم للصح  أمثال هذه األ   أن   ىصول عل األ يف   نايقد بن  و ،هاريغ و عتقوالصدقة وال 

  . ما الفاسد باعتبارى طلق عليمنا إ و،ح والفاسديالصح

، أيـضاً هم  ريغى  ون عل كت أن   نكميبل  ،  البالغ العاقل العامد   إىل   ون بالنسبة كت أن   لزمي فارة ال كمث ال 

ـ ال إىل   أما بالنسبة ،  حمله يف   ركما ذ كحنوه حمرمات احلج     و ملشتبهب الصيب وانون وا   كارتإذا  ما  ك افر ك

  . املخالف إىل  بالنسبةكذلكما هو ك ،لتزم بهي دان مبايفهو 

فارة قتل اخلطـأ فوجوـا   ككن عن ذنب كمل تن إ فارات الواجبةكال أن واعلم:  قال كاملسال مث إن 

ففي  خمففة له  أو   انت مسقطة للذنب  ك وإن   ،نيلقولأصح ا ى  قتضي الفور عل  ي  ال ألمرا ألن   ،التراخيى  عل

  والتوبة خمففة له  أو انت مسقطة للذنبكث يالتوبة من ح معىنيف  أا من ،الفور وجهانى وجوا عل
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 مساواا  كذل يف   تها للتوبة كلزم من مشار  ي وال،  ةيصالة عدم وجوب الفور   أمن   و ،الفورى  واجبة عل 

ى ب عل جي نظائرها من العبادات واحلقوق ما    يف   و ،بدين أو    حق مايل  األصليف  ا  فإ امكحع األ يمج يف   هلا

 أصل  ري غ هيقتضيل  يدلى  أصل وجوبه متوقف عل    و ،بجي ال منها ما  و ،الفورى  ب عل جي ال منها ما  و الفور

ـ   لوجوب الندم عل   ،كالتوبة الواجبة لذل  ك بأا   الفور مستدالً ى  أطلق بعضهم وجوا عل    و ،ألمرا ل ى ك

ر يتقدى   مث عل  ،حيس مسبباً عن قب   يل منها ما  فإن   ،هإطالقى  فساده عل ى  فخي وال،  خالل بواجب إ أو   حيقب

ى  معها من التوبة املشتملة عل      ذنب بل البد   ون عن يكث  ي استحقاق العقاب ح   إسقاط يف   فييك فعلها ال 

ولو وجب  ،  بالاالستق يف    إليه عدم العود ى   والعزم عل  ،ما سلف يفعله ف ى   والندم عل  ،احلال يف    الذنب كتر

رات ياحلدود والتعز  يف   مثله القول  و ،هيفساد الصوم فالبد معها من القضاء للقادر عل       إكمعها قضاء العبادة    

  . املعاصيى عل

نعم ،  حققه احملققون  و )صولاأل( يف   رناهكذ ماى  الفور هو مقتض  ى  ره من عدم الداللة عل    كذ ما: أقول

منع حق عـن ذي احلـق        و رض ظلم يمل  إذا  ه  أخريت و دميونه حق اآل  كة ولو ل  يالفورى  ل عل يان دل كإذا  

  . بجيمل  وإالّ وجب الفور

قاب موجب للع  وىل حلق امل  عييالتهاون والتض  ألن   ،عاًيمض و متهاوناًى  سميث  يوز التراخي حب  جي نعم ال 

  .قرره أنه  مما معناهعره الشاريغيمل  و،عند العقالء

: قولهن  أ و ،عدمه و الفورى  للقسم الثالث للواجب عل     معىن ه بأنه ال  يه ما أورده اجلواهر عل    يرد عل يمث  

 ا مـن  ريفكفارات حصول التك بعض الأدلةظهر من يه بأنه قد  يرد عل يآخره   إىل   )ر فعلها يتقدى  مث عل (

  .ما ستسمعكالتوبة  إىل  حاجةريغ

أمر الرسول يمل ولذا ،  عما قبلهسالمفارة مث أسلم سقطت عنه جلب اإلكه يافر حراماً علكفعل ال مث لو 

   الوحشي وهباركأسلموا  أن هم بعدريغ وةكفار م ك)صلى اهللا عليه وآله(
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  .نايلإولو أمر لوصل ، فارة القتلكمها بريغو

 وإن  ،ل اجلب ي دل طالق إل أيضاًفارة مث رجع فالظاهر السقوط      كوجب ال ي  فعله ما  نيان مرتداً ح  كولو  

  . ياألصلفر كال إىل بالنسبة إالّ اجلب هذا الباب عدم ريغ يف ظاهر بعض الفقهاءان ك

 إىل  تمل الوجوب بالنسبة  حيأن   إالّ   اللهم،  هيعادة عل  فالظاهر عدم اإل   ،ر مث استبصر  فّك فإن   أما املخالف 

أما ، طعامه عندناإصح ي من ريأطعم غإذا ما ي موضعها فريغ يف اة بأنه وضعهاكات الزيل روا يطعام بتعل اإل

 ،استبـصر إذا  ه  ي الوجوب عل  بعد عدم يمذهبنا مل    يف   فارةكه  ينما عل يمذهبه ب  يف   فارةكه  ين عل يكمل  إذا  

رباح عطائه اخلمس أل  إقولون بوجوب   يولذا ال ،  هعمالعادة أل وجوب اإل عدم  ى  دل عل  ما لمناط يف ولو ل 

 فالظاهر العـدم    ،قول ا يفارة مث قلد من     كقول ب ي أما لو قلد من ال    ،  نست موجودة اآل  ياسبه اليت ل  كم

  . نيتتحمل اجتهاد واقعة الواحدة الال ألن ،أيضاً

هـو   و هيوجبها عل ي ن ال ده اآل يتقل ألن   ،أيضاًه  ي فالظاهر عدم الوجوب عل    ر بعد فّيكس ومل   كولو انع 

اختلـف  إذا  ،  قولي من ال  يف و قوليمن   القضاء يف  إىل    بالنسبة كرنا شبه ذل  كما ذ ك ،نده اآل يملزم بتقل 

  .كس ذلك والثاين بع،قولي ال أو قولي األولان كده ويتقل

  . املستحبة يف المكأيت اليس و،مستحبة و واجبةنيقسمى فارة علكمث ال

ـ قد سـبق ال   و( :اراتفكضبط ال  يف   الشرائع يف   الواجبة فقد قال   إىل   أما بالنسبة  فـارات  ك يف   المك

املرتبة ثالث ف، فارة اجلمع وك ،انألمره ا يصل ف حي ما و ،ةريخم و مرتبة يهك و ذلى  سو ر ما ك فلنذ ،حراماإل

 ،كنيطعام عشرة مسا  إوماً من شهر رمضان بعد الزوال       يفطر  أفارة من    وك أقتل اخلط  و  الظهار :فاراتك

  . )ام متتابعاتي ثالثة أعجز صامفإن 
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  . فارة اجلز كيه ومثل الثالثة عند مجاعة من العلماء هي فارة رابعةكأيت يس و:أقول

بعـض   إىل    هنـا  ريسنش و ،تاب الظهار ك يف   هايالم ف كلر ا ك فقد ذ  ،فارة الظهار  ك يهو: األوىلأما  

الّذين يظاِهرونَ ِمن ِنساِئِهم ثُم يعودونَ ِلمـا        و: قوله سبحانه  إىل   ضافة باإل ،كذل يف   ات الواردة يالروا

فَمن لَم يِجـد فَـِصيام      ،   خبري اللّه ِبما تعملُونَ   و يتماسا ذِلكُم توعظُونَ ِبهِ    أن   قالُوا فَتحرير رقَبٍة ِمن قَبلِ    

 رسـوِلهِ  و يتماسا فَمن لَم يستِطع فَِإطْعام ِستني ِمسكينا ذِلك ِلتؤِمنوا ِباللّـهِ           أن   شهريِن متتاِبعيِن ِمن قَبلِ   

   . )١(ِللْكاِفرين عذاب أَليم وِتلْك حدود اللِّهو

 أتهمرالقال   ماى  ندم الرجل عل  و :ث الظهار قال  يحديف  ،  )عليه السالم (جعفر     أيب عن،  فعن محران 

 الّذين يظاِهرونَ ِمن ِنساِئِهم ثُم يعودونَ ِلما قـالُوا        فأنزل اهللا عزوجل   ، بعد ني للمؤمن كره اهللا ذل  وك

غفر للرجـل    و ا عفا اهللا  م فمن قاهلا بعد  : قال ،ظهر أمي ك ي عل أنت: أتهمرال األولقال الرجل    عين ما ي

، اللّه ِبما تعملُونَ خبري    و ذِلكُم توعظُونَ ِبهِ   (،عين جمامعتها يتماسا  ي أن   ر رقبة من قبل   يه حتر يعلن  إ ،األول

فجعل اهللا  ) ني ِمسكينا يتماسا فَمن لَم يستِطع فَِإطْعام ِست      أن   فَمن لَم يِجد فَِصيام شهريِن متتاِبعيِن ِمن قَبلِ       

   .)٢(عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا

صـلى  (رسول اهللا  إىل  جاء رجل  :قوليمسعته  :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ريبص أيب   عنو

: قال،  س عندي يل: قال،  عتق رقبة أاذهب ف : قال ،ا رسول اهللا ظاهرت من امرأيت     ي: فقال )اهللا عليه وآله  

  اذهب : قال ،قوىال أ: قال، نين متتابعياذهب فصم شهر

                                                







٢٧٠

   .)١(ثياحلد ناًكيمس نيطعم ستأف

صـلى اهللا   (رسول اهللا    إىل   جاء رجل : قوليمسعته  :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  أيضاًعنه  و

: قـال ،  س عنـدي  يل: قال،  اذهب فاعتق رقبة  : قال ،ا رسول اهللا ظاهرت من امرأيت     ي: فقال )عليه وآله 

: قال،  س عندي يل: قال،  ناًكي مس نيطعم ست أاذهب ف : قال ،قوىال أ : قال،  نين متتابع يب فصم شهر  اذه

اذهب : قال،  ناًكي مس نيطعام ست  فأعطاه متراً إل   ،كأنا أتصدق عن  : )صلى اهللا عليه وآله   (فقال رسول اهللا    

 لكاذهب ف:  قال،ايليمن ع وها أحداً أحوج ميني البتنيأعلم ب  باحلق ماكوالذي بعث: فقال، فتصدق ا 

   .)٢(كاليطعم عأو

أنا عنده عن رجل قال      و )عليه السالم (جعفر   الورد أبا  أبو   سأل:  قال ،اجلارود بن املنذر   أيب   خربيف  و

 ،ل مرة عتق نـسمة كق ليطي: )عليه السالم(جعفر  فقال أبو ،مائة مرة ،ظهر أميك ي عل أنت: أتهمرال

 مائة  نين متتابع يام شهر يق ص يطيف: قال،  ال: قال ،ئة مرة ناً ما كيس م نيطعام ست إق  يطي: قال،  ال: قال

   .)٣(نهمايفرق بي: قال، ال: قال مرة

عتق ي ان عند املظاهر ما   كإذا  فارة الظهار   ك: قالنه  إ ،)عليه السالم ( علي   عن،  سالمعن دعائم اإل  و

   .)٤(ناًكي مسنيستطع أطعم ستيمل  فإن ،نين متتابعيد صام شهرجيمل  وإن ،عتق رقبةأ

  امع جي وال: قال أن ىلإ كتظاهر من امرأت أن كايإ: )عليه السالم(عن الرضوي و

                                                

 









٢٧١

ـ فمن مل ، نين متتابعيام شهريد فصجيمن مل  و،ر رقبةيفارة حترك فال،نهيمير فّ يك حىت طعـام  إستطع في

   .)١(قيطي تصدق مبايد جيمل  فإن ، مدكنيل مسكناً لكي مسنيست

  . اتي الرواها منريغإىل 

ـ  كان صحة   يمنا ب إ و ،يريراد ا التخ  ي و ال أات من العطف ب   يمجلة من الروا   يف ما أن   علميمنه  و  كل ذل

  . اجلملةيف 

ـ  و ،هيبل عن املبسوط نفي اخلالف ف     ،  املشهورى   عل كذلكفارة قتل اخلطأ فهي     كأما  و ـ  لآل كذل ة ي

  .اتيض الروايمستف وةكاملبار

  فَتحرير رقَبٍة مؤِمنةٍ   اءاًمن قَتلَ مؤِمنا خطَ    و اءاًخطَ إالّ   يقْتلَ مؤِمنا  أن   ِمٍنما كانَ ِلمؤ  و: قال سبحانه 

كانَ  وإن هو مؤِمن فَتحرير رقَبٍة مؤِمنةٍ   و كانَ ِمن قَوٍم عدو لَكُم     فإن   يصدقُواأن   إالّ   أَهِلِه إىل   ِديةٌ مسلّمةٌ و

تحرير رقَبٍة مؤِمنٍة فَمن لَم يِجـد فَـِصيام شـهريِن            و أَهِلِه إىل   بينهم ميثاق فَِديةٌ مسلّمةٌ    و  بينكُم ِمن قَومٍ 

  )٢(كانَ اللّه عليما حكيما ومتتاِبعيِن توبةً ِمن اللِّه

 ،عتق رقبة أائه مث   يأول إىل   تهيدى   أد أًخطقتل  إذا  : )عليه السالم (عن الصادق   ،  ح ابن سنان  يصحيف  و

   .)٣(ناً مداً مداًكي مسنيطعم ستأستطع يمل  فإن ،نين متتابعيد صام شهرجيمل فإن 

 ملن مل   أً من قتل خط   نين متتابع يام شهر يص:  قال )هما السالم يعل(  نياحلس علي بن    عن،  عن الزهري و

...  أهلـه  إىل   مةة مسلّ ير رقبة مؤمنة ود   يفتحر... من قتل مؤمناً    و: تعاىلقال اهللا   ،  د العتق واجب  جي

  .)٤(نين متتابعيام شهريد فصجيفمن مل 

   فارة القتل عتق رقبةك: قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سالموعن دعائم اإل

                                                











٢٧٢

   .)١(ستطع الصوميمل ن إ ناًكي مسنيطعام ستإ أو ،عتقي د ماجيمل إذا  نين متتابعيصوم شهرأو 

  . يريالتخى م ال عليالتقسى ات حممولة عليبعض الروايف ) أو( أن علميمنه و

ـ  أو ه عتق رقبة مؤمنـة  ي فعل أًطخمن قتل مؤمناً    و : قال )عليه السالم (فعن الرضوي    ن يام شـهر يص

   .)٢(أهله إىل مةة مسلّيد وناًكي مسنيطعام ستإ أو نيمتتابع

ن إ( :قـول اجلـواهر   و،ةريفارة خمكث جعلوها يحد يظاهر املف وابن محزة  و  مستند سالر  كلعل ذل و

 األصل إالّ   ،أيضاًنا  ريما اعترف به غ   كمستند  ى  قف هلم عل  نمل   أن    خصوصاً بعد  ،قوهلم واضح الضعف  

  ). مجاعل واإلياهر الترتظخمالف لالقول املزبور  أن بل عن الرتهة، املقطوع مبا عرفت

  .  إليهن االستنادكمي  ال)عليه السالم(الرضوي  و،ه إلين االستنادكميد به املستند الذي يريأنه ك

  :لازو بعد الوماً من قضاء شهر رمضانيفارة من أفطر كأما 

 ماى   عل ىفتو و ةي روا األصحاب  نيهو املشهور ب   و ،بي يف الترت  نيت السابق نيفارتكالك أا   فقد عرفت 

  : اتيه مجلة من الروايدل عل وي،كيف املسال

ه مـن شـهر     يضقيوم  ي يف   أهلهى  رجل أت يف  : )عليه السالم (عن الباقر   ،  ةيد بن معاو  يزيح  يصحك

ـ عل فـإن    أهله بعد زوال الشمس   ى  أت وإن   ،وميان  كوماً م ي إالّ   هيشيء عل  رمضان قبل الزوال ال     أن  هي

فارة كام يصام ثالثة أ و،وميان كوماً ميقدر صام يمل  فإن ، مد كنيل مس ك ل كنيعشرة مسا ى  تصدق عل ي

   .)٣(ملا صنع

                                                









٢٧٣

عليه ( عبد اهللا يب  قلت أل ،  ح هشام بن سامل   يصح و ،د العجلي يته عن بر  يات روا يتب الروا كبعض  يف  و

 ها قبل صالة العصر فال    يان وقع عل  كن  إ :قال ،قضي شهر رمضان  يهو   و أهلهى  رجل وقع عل  : )السالم

مل  فـإن    ،كنيطعم عشرة مسا  أوم و ي ال كفعل بعد العصر صام ذل     وإن   ،وميوماً بدل   يصوم  ي ،هيشيء عل 

   .)١(كفارة لذلكام ينه صام ثالثة أكمي

 عنـد   نيان وقت صـالت   ك أنه إذا    خ من يعن الش  ماى  بناًء عل (: ةياجلواهر بعد نقله هذه الروا     يف   قال

 ني الوقت نيب عرب عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما        ي أن   الظهر قبل العصر جاز   أن   إالّ   زوال الشمس 

ـ بل ق ،  داً مبا مسعت من املعتربة السابقة والشهرة      ي مؤ ،ك بأنه بعد الزوال مبثل ذل     عبر عما بعد العصر   وي ل ي

  .)٢()مجاعواإل

 إىل  فطـار اإل يف   ارينت باخل كالنذر   أو   ت صوم شهر رمضان   يقضإذا  : )عليه السالم (الرضوي  يف  و

   .)٣(وماً من شهر رمضانيفارة مثل من أفطر ك يكفطرت بعد الزوال فعلأ فإن ،زوال الشمس

مل  فـإن    ، مد من طعام   كنيل مس ك ل كنيطعام عشرة مسا  إأفطر بعد الزوال    إذا  ه  يعلن  إ :يقد رو و

   .)٤(فارة ملا فعلك امي وصام ثالثة أ،وميوماً بدل يه صام يقدر علي

   .)٥(ي رو: بعنوان)عليه السالم(ة املتقدمة عن فقه الرضا ي الرواىرونه إ ،عن الصدوقو

  الصناعة اجلمع ى ان مقتضك وإن ،خر األقوالاأل يف علم وجه النظريمنه و

                                                













٢٧٤

املشهور ملـا   أن   إالّ   ،االستحبابى  ة عل ية حبمل هذه الروا   يتات اآل ي بعض الروا  نيب و ةي هذه الروا  نيب

ـ مأن  إ ةيات ذه الروا  ي الروا كد تل ييلزم تق يخر شاذة    األ قوالانت األ  وك هذا القول  إىل   ذهبوا  وإالّ  ،نك

ةيورة مثانك املذقوال واأل،لهاأه إىل  علمهافرد :  

  . نيألمر انيوا بري فخ،محزة وعن احلليب وابين زهرة ما: األول

  . نيميفارة ك فجعلوها ،نيخيظاهر الش وعن القاضي ما: الثاين

  أيب عبـد اهللا    عـن  ي،رواه عمار الساباط   ه ما يدل عل  وي ،فارة مطلقاً كعن العماين بعدم ال    ما: الثالث

الصوم ى  نو فإن   سأل: قال أن    إىل ،ام من شهر رمضان   يه أ يون عل يكل عن الرجل    أسنه  إ ،)عليه السالم (

ـ  الّإه شيء يس عليل وقد أساء: قال ،زالت الشمس مث أفطر بعد ما  ـ  الكقضاء ذل ـ ي  أن ي أرادذوم ال

عدم وجـوب  ى ن احلمل علكمي :الوسائل يف   نكل،  فارةكالعجز عن ال  ى  خ عل يقد محله الش  و .)١(هيقضي

  . ةيالتقى عل وقضائه يف وميمن  أكثر

 ضافةباإل،  املبدلكون البدل   يك أن    القتضاء ،فارة شهر رمضان  ك فجعالها   ،نيعن الصدوق  ما: الرابع

ى عن رجل صام قضاءاً من شهر رمضان فـأت         )عليه السالم (جعفر   سألت أبا :  قال ،رواه زرارة  ماإىل  

ـ  ال كذل ألن   ،شهر رمضان  يف   الذي صام ى  عل فارة ما كه من ال  يعل: قال ،النساء اهللا مـن    وم عنـد  ي

ن ك ومي ،فطار مع االستخفاف  اإلى  ه احلمل عل  يجوز ف  و ،االستحبابى  خ عل يقد محله الش  و .)٢(رمضان

  . الوسائل يف ذاك، قدرها يف فارة الكوجوب ال يف هيالتشبى احلمل عل

                                                







٢٧٥

تايب  وك ةيالنها يف   خين الش ع و ،القول املتقدم مع االستخفاف   ى  عن ابن محزة موافقته عل     ما: اخلامس

  .  احتمالهخباراأل

  . وم لقضائه ويوم لرمضاني نيوميه قضاء يعل أن  منإدريسعن ابن  ما: السادس

  . كنيطعام عشرة مساإ أو اميعن التقي من صوم ثالثة أ ما: السابع

  .أوالًر ك ما ذنيب ونيميفارة الك ني بيريفارة من التخكباب ال يف ديعن املف ما: الثامن

لعل مـستندهم    و ،اميالص يف   الشرائع اعترب التتابع   و مجاعة و نيخي الش عن ماك واحد منهم    ريغ مث إن 

ام يشرف ثالثة أ  نة النجف األ  ييف مد  أوى  املستشف يف د أو يدار ز  يف   نتك: قالإذا  ما  كفهو  ،  االنصراف

هذا  حيث إن  و ،متتابعفارة لشهر رمضان    كال أن    إىل ضافةباإل ،ياالنصراف بدو  أن   ن الظاهر كل،  مثالً

  . العدماألصل بدون قطع باملناط فرينه تنظكل،  متتابعاًأيضاًون يك أن ناسبهيبدل ف

ل صوم  ك:  قال )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،   بن سنان  عبد اهللا رواه   د عدم وجوب التتابع ما    يؤوي

   .)١(نيميفارة الك يف اميثالثة أ إالّ فرقي

فـارة  كفـرق   يال  الذي  ام  يمنا الص إ: ث قال يحد يف   )عليه السالم (سن  احل أيب   عن،  عن اجلعفري و

   .)٢(نيميفارة ال وكفارة الدم وكالظهار

 أو  ه عتق رقبة  يف أن   رواكاملصاب الذي ذ   يف   أيت عند تعرض الشرائع ملسألة جز املرأة شعرها       يسه  مث إن 

 أيضاًاملقام   يف   بيروا الترت كليب ذ احلكبعض العلماء   ن  أ و ،ناًكي مس نيطعام ست إ أو   نين متتابع يام شهر يص

  . فينه ضعكل

  ، كثرما عن األكة ريفارة خمكفارته ك أن جامع اراً فالظاهرإذا ف كأما املعت

                                                







٢٧٦

  : اتي لبعض الرواكذل و،بل املشهور

عليـه  (فقـال    ،ف واقع أهلـه   ك عن معت  )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،ه مساعة وار مثل ما 

   .)١(وماً من شهر رمضانيرتلة من أفطر هو مب: )السالم

ه يعل: قال ،ف واقع أهلهكسألته عن معت:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن مساعة بن مهران  

 نيطعام سـت  إ أو   نين متتابع يام شهر يص أو    عتق رقبة  ،وماً من شهر رمضان متعمداً    يالذي أفطر   ى  ما عل 

   .)٢(ناًكيمس

  : اتي جلملة من الروا، مترتبةنيفارتكة جعلوا المجاع ون عن الصدوقكل

هي  وان زوجها غائباًكعن امرأة  )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،والد احلناط رواه أبو مثل ما

 :فقال ،واقعها أت لزوجها حىتيته فتهيب إىل  بلغها قدومه من املسجد  نيذن زوجها فخرجت ح   إفة ب كمعت

ها مـا  يعل فإن   افهاكاعت يف   ن اشترطت كمل ت  و اميتقتضي ثالثة أ   أن    قبل انت خرجت من املسجد   كن  إ 

   .)٣(املظاهرى عل

 ه مـا  يفعل فعل إذا  : قال ،امع أهله جيف  كعن املعت  )عليه السالم (جعفر   سألت أبا :  قال ،عن زرارة و

   .)٤(املظاهرى عل

 وطأ أهلـه  إذا  ف  كاملعت: ال ق )عليه السالم (إىل علي   ) عليهم السالم ( ئمة بسند األ  ،اتيعن اجلعفر و

   .)٥(فارة الظهاركه يف فعلكهو معتو

  . االستحبابى عل أو ةيمكان اليبى  علني املتقدمتنيتينة الروايات بقرين املشهور محلوا هذه الرواكل

                                                













٢٧٧

 أقـوى الشهرة اليت هـي     أن   إالّ   نكخر مم اآلى  ل منهما عل  كنهما حبمل   يواجلمع ب : اجلواهر يف   قال

  .هكتر ينبغي اط الين االحتكل و، الثايناملرجحات ترجح

  . بيلترتاال  يري هو التخالثاينمراده بو

  



٢٧٨

وم من شهر رمضان مع وجوب صـومه        ي يف   فارة من أفطر  كة  ريواملخ(: الشرائع يف   قال ):١مسألة(

فـارة  كذا   وك ،نيتيأشهر الروا ى  وماً نذر صومه عل   يفارة من أفطر     وك ،ريفكسباب املوجبة للت  بأحد األ 

  . )ترددى النذر عليف  و،العهد يف نثاحل

  : اتي متواتر الروااألولى دل علي: أقول

ومـاً  يشهر رمضان متعمداً     يف   رجل أفطر  يف   ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  رواه ابن سنان   مثل ما 

 قـدر يمل   فإن   ،ناًكي مس نيطعم ست  أو ي  نين متتابع يصوم شهر  أو ي  عتق نسمة ي: قال ، عذر ريواحداً من غ  

   .)١(قيطي تصدق مبا كذلى عل

: فقـال  )صلى اهللا عليه وآلـه    (النيب  ى  رجال أت ن  إ :)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  نصاريعن اإل و

صلى (فقال له النيب ، أنا صائم وشهر رمضان يف ت امرأيتيأت: قال ،كك إهال ما: فقال ،تكأهل و تكهل

ى تصدق عل : قال،  قيطال أ : قال،  نين متتابع ي شهر مفص: قال،  جدال أ : قال،  عتق رقبة أ: )اهللا عليه وآله  

ه مخسة عشر صاعاً من     يتل ف كم يف   بعذق )صلى اهللا عليه وآله   (النيب  ى  فأت،  جدال أ : قال،  ناًكي مس نيست

ـ  اً مـا  ي باحلق نب  كوالذي بعث : فقال،  خذ هذا فتصدق ا   : )صلى اهللا عليه وآله   (فقال له النيب    ،  متر  نيب

   .)٢(كفارة لك فإنه كأهل وله أنت وكخذه: فقال،  مناليه إت أحوجيها أهل بيالبت

  . ك ذلريغإىل 

 يف جعفـر  علي بن    رواه مثل ما ،  ظاهرمهاى  س عل يات ل يبعض الروا  يف   ب واجلمع يالترت أن   علميمنه  و

 يف  هـو صـائم    و ح امرأته كسألته عن رجل ن   : قال،  )هما السالم يعل(بن جعفر   ى  ه موس يتابه عن أخ  ك

  ، رقبة عتق وه القضاءيعل: قال ،هيعل رمضان ما

                                                







٢٧٩

   .)١(اهللا ستغفريد فلجيمل  فإن ،ناًكي مسنيطعام ستإستطع فيمل  فإن ،نين متتابعيام شهريد فصجين مل إف

  . ات السابقةينة الرواياالستحباب بقرى ولذا محله املشهور عل

ه يعل: قال ،ن متعمداً شهر رمضا  يف   أهلهى   عن رجل أت   )عليه السالم (سألته  :  قال ،ة مساعة يروايف  و

ـ    يمن أ و ،ومي ال كقضاء ذل  و نين متتابع يصوم شهر  و ناًكي مس نيطعام ست إ و عتق رقبة   ،)٢(كن له مثل ذل

  . ما هو واضحكد به اجلمع يرينه ال أ، )فعل وحرف ولمة اسمكال( :مثل) أو( املقام مبعىن يف والواو

  أيب عبد اهللاعن،  بن عمروكاملل  ملا رواه عبد، عذرريا أفطر من غإذ ،أيضاًة ريفهي خم فارة النذر كأما  

: قال إالّ   علمهال أ  و ،ال: قال ،بهكب حمرماً مساه فر   كري ال أن   سألته عمن جعل هللا   :  قال ،)عليه السالم (

ناًكي مسنيطعم ستيل أو نين متتابعيصم شهريل أو عتق رقبةيفل)٣(.   

دي رجـل   يس اي  إليه تبتك:  قال ،)لصالة والسالم ه ا يعل(اهلادي   إىل   ارياتبة ابن مهز  كمل م حيه  يعلو

ان كوماً م يصوم  ي: فأجاب ،فارةكه من ال  يعل أهله ما ى  وم عل ي ال كفوقع ذل   ىلاوماً هللا تع  يصوم  ي أن   نذر

   .)٤(ر رقبة مؤمنةيحتر وومي

ـ  : ث قال يح،  اتياملقنع الذي هو متون الروا     يف   ره الصدوق كما ذ يعلم الوجه ف  يمنه  و ى والنذر عل

  .نين متتابعيام شهريفارة صكخالف لزمته الفإن  :قال أن ىلإ نيهوج

  .نيميفارة ك :قد رويو

  فارة  إىل كهذا القول بالنسبة أن ىفخي وال

                                                











٢٨٠

 أكثر واملختلف يف املصنف والعالمة وتباعهماأ وخاني الش إليه ذهب،األصحاب نيالنذر هو املشهور ب  

  : خران قوالن آكهنا و،كاملسال يف ماكن ياملتأخر

 جلملـة مـن     كذل و ،مجاعة من الفقهاء   و  الصدوق والنافع   إليه  ذهب ، مطلقاً نيميفارة  كا  إ :األول

  : اتيالروا

   .)١(نيميفارة ك ف،ذا كي علهللا: قلتن إ : قال)عليه السالم(عن الصادق ، ة احلليبيمثل روا

فارة ك: فقال ،فارة النذور كسألته عن   :  قال ،)ه الصالة والسالم  يعل(عنه  ،  اثية حفص بن غ   يرواو

   .)٢(نيميفارة الكالنذور 

   .)٤(ةياهلدا يف ذا وك،)٣(املقنع يف الصدوق رواه مرسالً أن قد تقدمو

من  و ،نيميفارة  كفارته  كسمه ف يمن نذر نذراً مل     : قال )صلى اهللا عليه وآله   (عن النيب   ،  عن الغوايل و

   .)٥(نيميفارة كفارته كة فيمعص يف ذر نذراًمن ن و،نيميفارة كفارته كقه فيطي نذر نذراً ال

ـ فالالزم محل مثل هذه الروا    ،  ةيق واملعص يطي ال مباحث النذر عدم انعقاد ما     يف   رناكقد ذ و ـ  ي ى ة عل

  . ك ذلريغ أو االستحباب

فارته ك ف ك ذل ريان لغ ك وإن   ،فارة رمضان كفارته  كان النذر لصوم فأفطره ف    كن  إ ل بأنه يالتفص: الثاين

ى  بأنه مقتض  كلذاستدل ل  و ، املختلف ريغ يف    والعالمة إدريسابن  ى و عن املرتض  كيهو احمل  و ،نيميفارة  ك

  ث دل يح، اتي الروانياجلمع ب

                                                













٢٨١

ته لـصوم   ك ملـشار  نيفطار نذر صوم مع   إى  ناسبه محله عل  يفارة رمضان ف  كفارته  ك أن   ىبعضها عل 

  .نيمن طرح أحد اجلانب وىلاأل هو هذا اجلمع و:قالوا، هريغى ه علريمحل غ و،نيالوجوب املع يف رمضان

ـ الغن وبل عن االنتـصار ،  املشهور إليهذهب ما إىل  فالالزم الذهاب،ن هذا اجلمع أشبه بالتربع  كل ة ي

فارة كفّارته ك أن  يفاتيثرة الرواكن كل، دمها خبربي العهد الذي هو مثلهيتأ إىل ضافة باإل،هي عل مجاعاإل

   .يمجع صناع ألنه االستحبابى ر رمضان علفارة شهى كدل عل  توجب محل مانيميال

   .)١(نيميفارة كف ي، علهللا: قلتن إ : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، فعن احلليب

ـ    أ و بأيب أنت : قلت له :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن صفوان اجلمال  و ى مي جعلـت عل

   .)٢(ما جعلته هللا فف به وناًيمي كنفسى منا جعلت علإ فكنيميعن  رفّك: قال ،ت اهللايب إىل ئاًيش ينفس

فـارة  ك: فقال ،فارة النذركسألته عن :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، اثيعن حفص بن غ  و

  . ثياحلد ،)٣(نيميفارة الكالنذر 

عليـه  (ى  احلسن موس  أيب   عن،  ل بن صاحل  يعن مج   مثل ما  ،هذا الباب  يف   خر الواردة ات األ يأما الروا 

   .)٤(نيميفارة كفارته كل من عجز عن نذر نذره فك:  قال)السالم

ان كما  و،فف به ان هللا تعاىلك فما ،النذر نذران: )عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب عمر بن خالدو

   .)٥(نيميفارة كفارته ك اهللا فريلغ

 إىل يه املشيا قرابة له فعللم ذكن إ  عن رجل قال)عليه السالم(ل الصادق ئس، ثيخرب عمرو بن حرو

   ءيهو بر ول اهللا تعاىليسب يف هكلمي ل ما وك،ت اهللا تعاىليب

                                                













٢٨٢

   .)١(كنيعشرة مساى تصدق عل وياميصوم ثالثة أي: قال ،)صلى اهللا عليه وآله(ن حممد يمن د

ا ي :)معليه السال (ه  يالفق إىل   تبتك:  قال هلما  ،م بن حممد  يبراهإعن  ،  سحاق ابين سلمان  إ و ي عل خربو

هل له من    و ،صنعيف  كي ك ففاته ذل  ،حتهايصب يف   ل صمت يفاتتين صالة الل    ون مىت كأ أن   موالي نذرت 

 فـرق ي: تبكف ،كأراد ذلن  إ رفّكن  إ هكوم تر يل  كصوم   يف   فارةكه من ال  يب عل جيم   وك ، خمرج كذل

   .)٢(فارةكوم مبد من طعام يل كيف 

أنـا مل    وإن   ل سـبت  كأصوم   أن   ين نذرت إدي  يسا  ي :إدريس وىلتب بندار م  ك: اريخرب ابن مهز  و

 يف  صومهيكس عليل و،من علة إالّ  هكتتر ال: قرأته و )عليه السالم (تب  كف ،فارةكلزمين من ال  ي أصمه ما 

ـ  علة فتصدق بقدر     ريه من غ  ينت أفطرت ف  ك وإن   ،كت ذل يون نو كتأن   إالّ   ضمر  ال و سفر ـ ل  ك وم ي

   .)٣(كنيسبعة مسا

  .  نذرهكة بترياملراد بالعجز املعص أن ى عل،دبالنى  علحممول: فأوهلا

  . الندبى عل أو ،اناًيأت به هللا سبحانه عصيمل  أي  اهللاريان لغكما  أن ىحممول عل: هايوثان

هذا  يف أيتيما س وكتاب النذرك يف رناهاكما ذكة ءالربان أ وات املختاريروا يف تقدم ماى عل: ثالثهاو

.االستحبابى حمل عليف، هيفارة علك  الأيضاًتاب كال

بعـض  يف   ألن   ،ها مـضطرب  أخري و ،فارةكه  يس عل يل ما أشبه مما   أو   الرابعة النوم  يف   راد بالفوت وي

ات يسائر روا كون  يك  كنيان شبعة مسا  ك فإن   ، املهملة ني بالس )سبعة(بعض النسخ   يف   و )شبعة(النسخ  

  . عشرةى مل علحي مما نيميال

                                                









٢٨٣

 واملراد  ، املعجمة مع الباء املوحدة    ني املهملة بالش  نيبدال الس إشبعة ب ة  ءقراى  بناًء عل (: اجلواهر يف   قال

ـ ح  مـا   إليه يوميما  كبدال العشرة بالسبعة    إالسهو من النساخ ب   ى  عل أو   ، العشرة كنيمن املسا   يف  اهك

 خبطـه   كذلكهو عندي   : بل قال ،   للسبعة بالعشرة  املقنع مبضمونه مبدالً   يف    الصدوق ري من تعب  كاملسال

  . )١()فيالشر

  .رناهكذ الصناعة ماى مقتضأن  إالّ ان مع املشهورك وإن اطيفاالحت، انكف كيو

فـارة  كفارة النذر والعهد    ك أن   ظاهر بعض آخر من    و يكجراكال و  فما عن سالر   ،ل حال ى ك علو

ه ي فخرج فعل  نيان له وقت مع   ك فإن   ،هننه م كحنث مبا نذره عمداً مع مت     ن  إ أنه   عن اجلامع من   و ،الظهار

فارة النذر مثـل    ك أن   عن فقه القرآن للراوندي من     ماو،  نيميفارة  كقدر ف يمل   فإن   ،شهر رمضان فارة  ك

استدلوا هلا ببعض    وإن   ،ل ظاهر يلها خال عن دل   ك،  نيميفارة ال كه  يان عل كقدر  يمل   فإن   ،فارة الظهار ك

  . فةي الضعدلةاأل

 مـا ى   عل ك ذل ريغ أو   الصالةأو   ان متعلقه الصوم  كسواء  ،  أيضاً  يريفارته بالتخ كحنث العهد    مث إن 

عـن  ،  جعفر علي بن    ري خل كذل و ،كذلى   عل مجاعة اإل يالغن و  بل عن االنتصار   ،تاب العهد ك يف   فصلناه

 ،ف بعهده يمل  ن  إ هيعل ة ما ي معص ريغيف    سألته عن رجل عاهد اهللا تعاىل     ،  )هما السالم يعل(ى  ه موس يأخ

   .)٢(نيتابعن متيصوم شهر أو يتصدق بصدقة أو يعتق رقبةي: قال

أمـر هللا طاعـة      يف   ثاقهيم و اهللا ه عهد يمن جعل عل   ):هما السالم يعل(عن أحدمها   ،  ريبص أيب   خربو

   .)٣(ناًكي مسنيطعام ستإ أو نين متتابعيام شهريص أو ه عتق رقبةيفحنث فعل

                                                



 

 



٢٨٤

فارة كن  إ قلناإذا  فارة النذر   ككفارة العهد   كون   يك  النذر والعهد حىت   نيتالزم ب  ال أنه   من الواضح و

ـ  كفارة العهد كون كعن بعض من   أما ما ،العهد أشد  أن   بل الظاهر ،  نيميفارة ال كالنذر    نيميفـارة ال

  . ثاًيحد واًمي اخلاصة املعمول ا قددلةه من الضعف بعد األيف ماى فخي فال، االلتزام يف مثله أنه بيبتقر

فارة ك فهو   ،بي والترت يريمها التخ  و انألمر ا هيصل ف حي وأما ما (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن 

 أجده  ال خالف  ب ،اميعجز صام ثالثة أ    فإن   ،سوم أو ك  كنيطعام عشرة مسا  إ أو   عتق رقبة  يه و نيميال

  .)القرآن يف منصوصةا إ حيث من ني املسلمنيفارة حمل وفاق بكهذه ال يف مك احلكاملسال يف بل، هيف

لِكن يؤاِخذُكُم ِبمـا عقّـدتم اَْأليمـانَ         و  اللّه ِباللّغِو يف أَيماِنكُم    ال يؤاِخذُكُم : ث قال سبحانه  يح

       ليكُمونَ أَهطِْعمِط ما تسأَو ِمن ساكنيِة مرشع ِإطْعام هتأو فَكَفّار مهتوأو ِكس   ِجـدي لَم نٍة فَمقَبر ريرحت

احفَظُوا أَيمانكُم كَذِلك يبين اللّه لَكُم آياِتـِه لَعلّكُـم    وحلَفْتمإذا ارةُ أَيماِنكُم فَِصيام ثَالثَِة أَياٍم ذِلك كَفّ  

  .)١(تشكُرونَ

ـ  كيف : )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن احلليب مثل ما: اتيه متواتر الروايدل عل وي  نيميفـارة ال

 ، ثوبانإنسانل كسوم ل أو ك،حفنة وقيمد من دق أو طة مد من حن   كنيل مس ك ل كنيطعام عشرة مسا  إ

ه يام عل يواحدة من الثالث فالص   ى  قدر عل يمل   فإن   ، شاء صنع  كذل أي   اري باخل كذل يف   هو و عتق رقبة أو  

   .)٢(اميثالثة أ

عتـق  : فقال ،نيميفارة ال كسألته عن   :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  محزة علي بن أيب     عنو

   كذل أي ،كنيطعام عشرة مساإ أو ،سوة ثوبانكال و،سوةأو ك رقبة

                                                







٢٨٥

   .)١( مداً مداًكنيطعام عشرة مساإ واتيام متواليام ثالثة أيد فصجيمل  فإن ، عنهأجزأفعل 

 كنيطعام عشرة مسا  إ أو    رقبة نيميفارة ال كيف  :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  لةيمج أيب   عنو

: قول اهللا عزوجـل ي ،اميه الصيد فعلجيفمن مل   :قال أن   ىلإ سوم أو ك  ميكتطعمون أهل  من أوسط ما  

اميام ثالثة أيفص)٢(.   

 فقال أبـو   ،في مث مل    ،واهللا:  عمن قال  )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،محزة الثمايل  أيب   عنو

ـ حتر أو   ،سوم أو ك  ،ةحنط  أو قي مداً مداً دق   كنيشرة مسا طعام ع إفارته  ك: )عليه السالم ( عبد اهللا  ر ي

   .)٣(ئاً من ذايد شجيمل إذا ة يام متواليصوم ثالثة أ أو ،رقبة

 أن  س لـه  يطعم فل ي ان له ما  كمن  : قولي )عليه السالم ( عبد اهللا  مسع أبا نه  إ ،خالد القماط  أيب   عنو

   .)٤(اميام ثالثة أيد فصجيفمن مل ،  مداً مداًكنيطعم عشرة مساي ،صومي

ـ : فقـال  ،نيميفارة الكسألته عن شيء من :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،  ةعن زرار و صوم ي

عجـز  ن  إ :قلت،  كنيعشرة مسا ى  تصدق عل ي: قال ،عجز و ضعف عن الصوم  ن  إ :قلت،  اميثالثة أ 

 ظهـر توبـة   يل و ستغفر اهللا يأدناه فل  و أقصاه و فارةكال  أفضل فإنه ،عدي ال و ستغفر اهللا ي: قال ،كعن ذل 

   .)٥(مةنداو

ـ طعـام وال  من عجز عن اإل   ى  واجب عل  أنه   ىة عل يهذه الروا  يف   مل الصوم حي أن   البد: أقول سوة ك

  ، طعام املأمور به هنا بعد العجز عن الصومواإل، والعتق

                                                













٢٨٦

بأس   وال ،الوسائل يف   ذاك،  سريت ع تصدق مبا  يعجز عن اجلم  إذا   فإنه ،دون املد  طعام ما إى  حممول عل 

  . به

 إىل  فـوض اهللا  :  قـال  )عليه السالم (اً  يعلن  إ ،)هما السالم يعل(ه  يعن أب ،  عن جعفر ،  محزه أيب   عنو

 وأالقرآن ب يف   شيء   لك: قال و شاءي صنع ما ي أن   احملارب يف   ماماإل إىل   فوض ماك  نيميفارة ال كالناس  

   .)١(اريه باخليفصاحبه ف

صومها ي ف نيميفارة صوم ال  كعن  سألته  :  قال ،)عليه السالم (ه  يعن أخ ،  تابهكيف  ،  جعفر علي بن    عنو

   .)٢(عاًيصومها مجي: قال ،نهايفرق بيعاً أم يمج

 من أوسـط مـا    : سألته عن قول اهللا   :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن مساعة بن مهران   و

عجبه يان   وك ،وماًيشبعهم  يت  يل أهل الب  كأي ما: قال ،نيميفارة ال كيف   سومك م أو يكتطعمون أهل 

   .)٣(ل رجلك لنيثوب: قال ،سوم أو ك:قلت، كنيل مسك لمد

من أوسـط مـا تطعمـون       :  عن قول اهللا   )عليه السالم (: جعفر سألت أبا :  قال ،ريبص أيب   عنو

   .)٤(ثوب: قال ،سوم أو ك:قلت، ومئذ مدي والقوت كاليقوت ع: قال ميكأهل

عتق من  ي والرقبة   ،ل رجل ك ل ني ثوب نيميفارة ال ك  يف: )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن ابن سنان  و

   .)٥(ه رقبةي فيكب علالذي جي يف نياملستضعف

                                                













٢٨٧

  . كذل إىل ملاعأيت اإليس و،صورة العجز عن املؤمنى هذا حممول عل: أقول

ام ثالثة  يص: قال ،نيميفارة ال ك يف   ثيحد يف )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن إسحاق بن عمار   و

   .)١(نهنيفرق بي ام اليأ

 ان له مـا   ك من   نيميفارة ال كيف  : قولي )عليه السالم ( عبد اهللا  مسع أبا نه  إ ،خالد القماط  أيب   عنو

  أي،سوة ثوبان ك وال ،سوم أو ك  ،عتق رقبة  أو   ، مداً مداً  كني أطعم عشرة مسا   ،صومي أن   س له يطعم فل ي

   .)٢(اميام ثالثة أيد فصجيمل  فإن ، عنهأ فعل أجزكذل

طعام إ و ،اتيام متوال يام ثالثة أ  يد فص جيمل  فإن   : قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  محزة أيب   نعو

   .)٣( مد مدكنيعشرة مسا

  . )اميفص(ى نه عطف علال أ، م آخركان حي ب)طعامإو(: أقول

ـ  ك يف   اميام ثالثة أ  يص:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن احلليب و  ابعـات ال   متت نيميفارة ال

: قـول  ي اهللا تعـاىل   فـإن    ،نيميفارة ال ك يف   اميام ثالثة أ  يص الّإفرق  يام  يل ص ك: قال و ،نهنيفصل ب ي

اميام ثالثة أيفص متتابعات أي)٤(.   

ان لـه مـا     كمن  : نيميفارة ال ك يف   قولي )عليه السالم ( عبد اهللا  مسع أبا نه  إ ،م ابن عمر  يبراهإعن  و

   .)٥(اميام ثالثة أيد فصجيمل  فإن ، مداً مداًكني عشرة مساطعم ويصومي أن س لهيطعم فلي

   . اهللا تعاىلشاء إن كذل يف المكل اليأيت تفصيس و،اتيها من الرواريغإىل 

                                                













٢٨٨

عتق  يه و ،فارة قتل املؤمن عمداً ظلماً    كفارة اجلمع فهي    كأما  و( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

  . )اضييف الر ماكضة ي واملعتربة املستفمجاعناً باإلكي مسنيستطعام إ ونين متتابعيصوم شهر ورقبة

 أيب عبـد    عن،  عاًي مج كريابن ب  و ن سنان  ب عبد اهللا رواه    من مجلتها ما   ،ةريثك كذل يف   اتيالروا: أقول

ن علـم بـه   يكمل ن إ :فقال: قال أن  إىل،قتل املؤمن متعمداًيل عن املؤمن   ئس:  قال ،)عليه السالم ( اهللا

 أعتق نسمة  و ،ةيقتلوه أعطاهم الد  يعفوا عنه فلم     فإن   ،اء املقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه     يأول   إىل انطلق

   .)١(اهللا عزوجل إىل ناً توبةكي مسنيأطعم ست ونين متتابعيصام شهرو

قتل الرجـل املـؤمن     إذا  فارة الدم   ك: )عليه السالم ( عبد اهللا  قال أبو :  قال ، بن سنان  عبد اهللا عن  و

ان منه عازماً ك ماى ان نادماً علكإذا ه يعل ماى قتلوه فقد أد فإن ،ائهين نفسه من أولكمي أن  هيلمتعمداً فع 

 وإن  ،ناًكي مـس  نيطعم ست  وي نين متتابع يصوم شهر  وي عتق رقبة ي أن   هيعنه فعل ى  عف وإن   ، العود كترى  عل

   .)٢(يبق ستغفر اهللا عزوجل أبداً ماي العود ولكترى عزم عل ويان منهكماى ندم علي

 ريمؤمن غ  أنه   علميهو   و ل عن رجل قتل مؤمناً    أس أنه   ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن ابن سنان  و

 نطلقام  علَيمل  ن  إ توبته: قال ، توبة له  ال أو كأراد ذل ن  إ هل له من توبة   ،  قتله أنه   ىمحله الغضب عل  أنه  

تـصدق   و نين متتابع يصام شهر  و أعتق رقبة  و ةيعنه أعطاهم الد   يفع فإن   ،قتله أنه   ائه فأعلمهم يأولإىل  

   .)٣(ناًكي مسنيستى عل

                                                

 



 



٢٨٩

: قـال  ، متعمـداً  رجل قتل رجالً  : )عليه السالم ( عبد اهللا يب  قلت أل :  قال ، احلضرمي ريبص أيب   عنو

ه جهنم ؤجزا  ،قال ،هل له توبة  : قلت له : قال :  ناًكي مـس  نيطعم سـت   وي نين متتابع يصوم شهر ينعم 

ـ علها صلة   جيم مثّ    إليه تزوجيقال   ،ةيقبلون منه الد  ي ال: قلت له : قال،  هتيد يؤد وي عتق رقبة وي صلهم ي

   .)١(دارهم يف ا يرميصره صرراً ي: قال ،زوجونهيال  وقبلون منهي ال: قلت: قال، ا

  

                                                





٢٩٠

أمث يل  يق و ،نيميفارة  كعجز ف  فإن   ،فارة ظهار كه  ية فعل ءمن حلف بالربا  (: الشرائع يف   قال ):٢مسألة(

  . هو أشبه وفارةك الو

من رسول   أو   ،كأشبه ذل  ما أو   قدرته أو   قوته أو   من حوله  أو   ة من اهللا تعاىل   ءة الربا ءاملراد بالربا : أقول

مـن فاطمـة     أو    بـل  )هم السالم يعل(ئمة  من األ  أو   اءينبمن سائر األ   أو   بل،  )صلى اهللا عليه وآله   (اهللا  

ة ءاملراد بـالربا   و ،عياجلم يف   كلوحدة املال ،  )ها السالم علي (قةي الصد مي مر كذلكو،  )هايصلوات اهللا عل  (

ـ دن يف   اهللا سبحانه مـثالً    إىل   اجهيه علمه باحت  ينافي  فال ،أكثرس  ي ل إنشاءهو   و ،اًيدن و ناًينفي التعلق د    اهي

  .ك ذلريغ إىل آخرتهو

  .ةيونه باللغة العرب إىل كحاجة  فال، اللغاتني بكذل يف فرق وال

ة يبل عن الغن  ،  مجاعة و نيخي عن الش  كذل يك فقد ح  ،نيميفارة  كعجز ف  فإن   رفارة ظها كه  يعل أن   أما

 محكي خالفاً لل  ،ما عن الطوسي والقاضي   ك ،نثحيمل   وإن    مبجرده كه ذل يعلن  إ بل عنها ،  هي عل مجاعاإل

  . احلنثى ترتبها على ل عليدلى عثروا عليمل  أنه تبك واحد من الرين يف غك ل،أيضاًلمي يالد وديعن املف

 ه املشييلم قرابة له فعلكن إ  عن رجل قال   )عليه السالم (سأل الصادق   ،  ثيخرب عمرو بن حر    يف   عمن

: قال ،)صلى اهللا عليه وآله(ن حممد يء من د  يهو بر  و ل اهللا تعاىل  يسب يف   هكلمي ل ما  وك ت اهللا تعاىل  يبإىل  

كنيعشرة مساى تصدق عل وياميصوم ثالثة أي)١(.   

ة من  ءرجل حلف بالربا   :)عليه السالم (حممد   إىل أيب    تب حممد بن احلسن   ك: قال ،ىيحيعن حممد بن    و

 كنيطعم عشرة مساي: )عليه السالم(فوقع  ،فارته وكتوبته  ما،فحنث) صلى اهللا عليه وآله  (رسوله   و اهللا

   .)٢(ستغفر اهللا عزوجل وي مدكنيل مسكل

                                                







٢٩١

ل  وكت اهللايب إىل ه املشيي قرابة له فعللم ذا كن  إ رجل قالوإن   :اتيهو متون الروا  الذي   املقنعيف  و

ى تصدق عل وياميصوم ثالثة أي فإنه ،)صلى اهللا عليه وآله(ن حممد يء من ديهو بر ول اهللايسب يف  هكلمي ما

   .)١(كنيعشرة مسا

فارة كفارة النذر   كد من   يريأن   إالّ   اللهم،  أيضاًل  يه دل يدل عل ي ومل   ،فارة نذر كه  يعل: عن ابن محزة  و

  .اخلرب املتقدم يف ماك كنيطعام عشرة مساإها يث فيح نيميال

أن مستنده خرب عمرو     وك ،كنيعشرة مسا ى  ام والتصدق عل  يه صوم ثالثة أ   يأما الصدوق فقد جعل عل    

  .ثيبن حر

 ،شـأنه  ستغفر اهللا تعـاىل   وي  مد كنيل مس ك ل كنيطعام عشرة مسا  إ ب ريفكر واملختلف الت  يوعن التحر 

  .ح املتقدميالصح إىل مستنداً

  . ني املتأخرأكثر وإدريسخ وابن يعن الش كي فهو احمل،فارةك أمث واليل يق أنه ره الشرائع منكذ أما ما

 بـل ،  لألصـل صلح قاطعاً   يي  كة  ي جامع لشرائط احلج   ريث غ يخرب عمرو بن حر    و :اجلواهر يف   قال

  قال املصنف  من هنا  و ،تبهكبعض   يف    فعمل به  ،زمن الفاضل  إىل   عراض عنه ح املوهون باإل  يذا الصح وك

 والشهرة  نيمجاعمسعت من اإل   ع ما يلعله التفاق مج   و ،ما تضمنه نادر   أن   ةيت النها كعنه من ن   كياحمليف  

  . ضرب من الندبى بأس حبمله عل خالفه فالى بة علكطة واملريالبس

ـ بل لعله م  ،  كحرمة مثل ذل  ى  ل عل يدل ال أنه   هذا خصوصاً  بعـض  يف   إالّ   دةيشـد  راهـة كروه  ك

  . انميتاب األك يف كذل يف المكل اليرنا تفصكث ذي ح،اتياملستثن

  أصل احلرمة  يف ما أجدهي فال خالف(: اجلواهر من قوله يف ما أن علميمنه و

                                                





٢٩٢

عليه (ف الصادق   يحتل و ،عدمه و ذب واحلنث كال و  الصدق ني فرق ب  ري من غ  ،هيه عل ي بقسم مجاعبل اإل 

ـ مة من احل  كواقعة خاصة حل   يف   ةي وقوته قض  ة من حول اهللا   ءه بالربا يعلى   الرجل الذي افتر   )السالم  ،مك

 إمجـاع   نيعن فخر احملقّق   بل،  عدمهى   عل مجاعاجلواز الذي قد علمت عدم اخلالف بل اإل       ى  تدل عل  فال

  ).عدم جوازهى أهل العلم عل

  به يفألمرا على بل، جوازه على قد ذكرنا هناك عدة من الروايات الدالة و خصوصاً،الوجه ظاهر ريغ

ة من أهل بيـت     ءاحللف بالربا (: حيث قال ،  يف مناهج املتقني   بذلك يظهر وجه النظر فيما     و ،ظاملقبال ال 

جتـب ـا     و جيب العمل مبقتضاها   ينعقد اليمني ا وال     حمرمة وال  )صلوات اهللا عليهم أمجعني   (العصمة  

  . )ىلتعايستغفر اهللا  وطعام عشرة مساكني لكلّ مسكني مدإقدرها  و،الكفارة خالفها أم ال

  .طعام واالستغفارحوط اإلاأل أن كما، حوط التركنعم األ

إذا  )عليهم السالم (جاء عنهم   (: حيث قال ،  استدل به يف اجلواهر تأييداً ملا اختاره عن التنقيح         أما ما 

كـان   وإن   ،)١(قيـة عنها للت قد استفاضت النصوص يف النهي       و ،عناقة منا فمدوا األ   ءالرباى  عرضتم عل 

بـل قولـه    ،  قلبية ة لفظية ال  ءبرا أا   كانت حلفظ النفس من القتل مع     إذا  فها خصوصاً   خالى  العمل عل 

 كـراه اإل أن   ىدل عل   عما  فضالً ، كالصريح يف جوازها   )٢(ميانقلبه مطمئن باإل   و  من أكره  الّإ: تعاىل

   فالبد من ،مةمما رفع عن األ

                                                







٢٩٣

  . )ةءضرب من املبالغة يف أمر الرباى محل تلك النصوص عل

 بأنه ولد   )عليه السالم (مام  ولذا علله اإل  ،  ة القلبية ءالظاهر من تلك الروايات الربا     إذ   ،فيه ماى  خيف فال

 إىل   كان من أول والدته    إنسانة من   ءال وجه للربا   أنه    إىل أملعنا و ، واهلجرة سالماإل إىل   سبق و الفطرةى  عل

، سالماإل إىل   سبق: خر أيامه كذلك بقوله   آ إىل   كونه إىل   )عليه السالم (قد أملع    و ،مياناإلى  آخر أيامه عل  

 ريغيمل   أنه    إىل شارةإ رب الكعبة  و فزت:  وملا ضربه ابن ملجم قال     ،يتغري عن حاله   السابق ال  حيث إن 

  . هريما فعل غكبدل يمل و

عـن جـده   ، هيعن أب، عن جعفر بن حممد،  مونيحممد بن م   إىل    بسنده ،خ يف جمالسه  ية الش يففي روا 

ة ءالربا إىل   تدعون و ،سيب فسبوين  إىل   ستدعون: )عليه السالم (  ني املؤمن ريقال أم :  قال ،)هم السالم يعل(

   .)١(الفطرةى ين علإمين فمدوا الرقاب ف

طالـب   علي بـن أيب      عن،  عن آبائه ،  هيعن أب ،  الرضاى  موس علي بن    عن،  اخلزاعي ي عل ةيروايف  و

م ستعرضون  كنإو أال ،م فسبوين كأنفسى   عل خفتم فإن   ،سيبى  ستعرضون عل : قالنه  إ ،)هم السالم يعل(

   .)٢(طرةالفى ني علإتفعلوا ف ة مين فالءاالربى عل

ب م بعدي رجل رح   يكظهر عل يسنه  إ أما: قالنه  إ ،)عليه السالم (  ني املؤمن ريعن أم ،  ج البالغة يف  و

ـ  إو أال ، فاتقلوه ولن تقتلوه   ،دجي ال طلب ما  وي دجي ل ما كأي ،البلعوم مندحق البطن   م بـسبي   كأمرينه س

  م كل واةك يل زفإنه فأما السب فسبوين ،ة مينءوالربا

                                                

 

 



٢٩٤

   .)١(ان واهلجرةمياإل إىل سبقت والفطرةى ولدت علفإين وا مين ؤترب ة فالءأما الربا و،جناة

ستعرضون من بعدي   : قال أنه   )عليه السالم (  نياملؤمن رياستفاض عن أم  :  قال ،رشاداإل يف   ديعن املف و

   .)٢(خرةآال  وا لهيدن  مين فالأبر فإن مدد عنقهية مين فلءه الربايفمن عرض عل، يب فسبوينسى عل

عليـه  (اً  يعل أن   روونيالناس  ن  إ :قلت:  قال ،عن مسعدة بن صدقة   ،  ايفكرواه ال  رناه ما كذ د ما يؤوي

 ة مين فال  ءالرباىل   إ  مث تدعون  ،سيب فسبوين  إىل   م ستدعون كنإها الناس   يأ: وفةكمنرب ال ى   قال عل  )السالم

 م ستدعونكنإ: منا قالإ: مث قال .)عليه السالم(ى علي ذب الناس عليك ما أكثرما : فقال،  وا مين ؤترب

: فقال له السائل،  وا مين ؤترب ال و قليمل   و ن حممد يدى  ين لعل إ و ة مين ءالربا إىل    مث تدعون  ،سيب فسبوين إىل  

ـ اسـر ح  يه عمار بن    يعلى  مض ما إالّ   هي عل كذل اهللا ما و: فقال ،ةءاختار القتل دون الربا   ن  إ تيأرأ ث ي

ـ قلبه مطمئن باإل   و رهكأال من   إ: هيفأنزل اهللا عزوجل ف   ،  انميقلبه مطمئن باإل   و ةكرهه أهل م  كأ  انمي

 تعـود  أن كأمرك و فقد أنزل اهللا عذر،عادوا فعدإن عمار  اي: عندها )صلى اهللا عليه وآله(فقال له النيب   

   .)٣(عادوان إ

 )عليه السالم ( علي   خطب: قال،  )هما السالم يعل(الباقر   بن علي    عن حممد ،  نصاري األ ميمر أيب   عنو

  م يكعرض عل فإن ،هيستذحبون عل وم سيبيكعرض عليس: وفة فقالكمنرب الى عل

                                                









٢٩٥

  فـال  :قليمل   و )صلى اهللا عليه وآله   (ن حممد   يدى  ين عل إة مين ف  ءم الربا يكعرض عل  وإن   ،سيب فسبوين 

   .)١(مينوا ؤترب

لتذحبن : )عليه السالم ( علي   قال:  قال ،)هما السالم يعل(عن جعفر بن حممد     ،  عن احلسن بن صاحل   و

ـ   ؤترب أن   مكأمرو وإن   ،م بسيب فسبوىن  كأمرو فإن   :مث قال ،  حلقه إىل   دهيأشار ب  و ،سيبى  عل ين إوا مين ف

   .)٢(ةءظهار الرباإنههم عن يمل  و)صلى اهللا عليه وآله(ن حممد يدى عل

ـ نإأما   :قولي )عليه السالم (  نياملؤمن رياً أم يمسعت عل :  قال ، بن ضمرة  كعن مال ،  دي املف ىروو م ك

هـو   ورهاً وردت أناكان مك أنه علم اهللايرهاً كارهاً مكفمن لعنين   ،  اباًذّكدعائي   و لعينى  ستعرضون عل 

من  و ،حملة بصر  أو   ة سهم يرمكلعين سبقين   ي لسانه فلم    كمن أمس  و ،معاً )صلى اهللا عليه وآله   (حممد  ى  عل

 مـا كجبه شيء من عذاب اهللا      حي أي ال ـ    اهللا تعاىل  نيب و نهيحجاب ب  لعنين منشرحاً صدره بلعنيت فال    

   .)٣()صلى اهللا عليه وآله(حجة له عند حممد  وال  ـيف البحار

ين مبـا   يخربأ: قلت هلا :  قال ،د اهلجري يوا بنت رش  عن قن ،  حسان العجلي  أيب   عن،  أيضاًد  يعن املف و

إذا  كف صرب كيد  يا رش ي: )عليه السالم (  ني املؤمن ريحدثين أم : قول أيب ي  مسعت: قالت ،يكعت من أب  مس

: قال ، اجلنة ك آخر ذل  ني املؤمن ريا أم ي: فقلت ،كلسانيك و رجليك و دية فقطع   يمأبين   ي دع يكأرسل ال 

خرةا واآل يالدن يف   د أنت معي  يا رش ى ي بل  ، اهللا بـن    دي الدعي عب   إليه رسلأ  ىتام ح يذهبت األ  فواهللا ما

  :  فقال له الدعي، منهأربي أن  فأىب)عليه السالم( ني املؤمنرية من أمءالربا إىل اد فدعاهيز

                                                









٢٩٦

 فتقدمين فتقطع   ، منه ؤبرأة منه فال    ءالربا إىل    تدعو كنألي  يأخربين خل : قال،   متوت كل قال تةيفبأي م 

  . اخلرب ،)١(لساين ورجليو ديي

ـ ذات   وسف قال ياحلجاج بن    أن   ،عن العامة بطرق خمتلفة   ،  رجاله   يف شيكعن ال و  أن   أحـب  :ومي

ان أفضل صـحبة    كما نعلم أحداً    : ل له ي فق ،اهللا بدمه  إىل    فأتقرب ،تراب أيب    من أصحاب  ب رجالً يصأ

: قال ،مهدان أبو: قال،  نعم: قال ،أنت قنرب : فقال له ،  بهى  طلبه فأت  يف    فبعث ،يب تراب من قنرب مواله    أل

ابرء : قال،   ويل نعميت  )عليه السالم (  ني املؤمن ريأم و اهللا موالي : قال ،طالبعلي بن أيب     وىلم: قال،  نعم

قتلة أحب   أي    فاختر كين قاتل إ: قال ،ه أفضل منه  رين غ يدى  نه تدلين عل  يبرئت من د  إذا  ف: قال ،نهيمن د 

لقد أخـربين    و ، مثلها كقتلتإالّ   تقتلين قتلة   ال كنأل: قال ،مل و :قال،  يكلإ كت ذل ريقد ص : قال ،يكلإ

   .)٢(فأمر به فذبح: قال،  حقريون ذحباً ظلماً بغيكتيت يمن إ :)عليه السالم( ني املؤمنريأم

 ،حممد يف   تقول ما: حدمهافقال أل ،  ني من املسلم  نيذاب أخذ رجل  كلمة ال يمس أن   ي رو ،عن الغوايل و

 مـا : خرقال لآل  و ،فخاله،  أيضاًأنت  : قال ، يفّ فما تقول : قال،  )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   : فقال

ـ  فأعاد عل  ،نا أصم أ: قال ،فما تقول يفّ  : قال،  )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   : قال ،حممد يف   تقول ه ي

 فقـد أخـذ     األولأما  : فقال )صلى اهللا عليه وآله   ( رسول اهللا    كفبلغ ذل ،   فقتله األولثالثاً فأعاد جوابه    

   .)٣(ئاً لهيين فقد صدع باحلق فهنأما الثا و،برخصة اهللا

                                                



 





٢٩٧

ـ وفة أخـذا فق   كرجالن من أهل ال   : )عليه السالم (يب جعفر   قلت أل :  قال ، بن عطاء  عبد اهللا عن  و ل ي

قتل  و ئبرالذي  ل  يسبى   فخل ،خراآل  وأىب  واحد منهما  ئ فرب )عليه السالم  (ني املؤمن ريا عن أم  ءبرا: هلما

   .)١(اجلنة إىل  فرجل تعجلأربيأما الذي مل  و،نهيد يف هي فرجل فقئأما الذي بر: فقال، خراآل

 علي بـن أيب     ني املؤمن ريدعاين أم : قوليثم النهرواين   يمسعت م :  قال ،ثمييوسف بن عمران امل   يعن  و

ـ اهللا بن ز   دية عب يمأ دعي بين    كدعاإذا  ثم  يم ايف أنت   كي: قال و )عليه السالم (طالب   ة ءالـربا  إىل   ادي

 كأصرب فذا : قلت،  كصلبك وي قتليواهللا   إذاً: قال،  ك من ؤبرال أ نا واهللا   أ  نيمن املؤ ريا أم ي: فقلت ،مين

   .)٢(درجيت يف ون معيكت إذاًثم يا مي: فقال، لياهللا قليف 

 ل أعدائنا يتفض يف   مكذنت ل أقد  و :ثيحديف  ) عليه السالم ( ني املؤمن ريعن أم ،  ة االحتجاج يروايف  و

ت يخشن إ توباتك الصلوات املكتريف  و،هي الوجل علكمحلن إ ةءلرباظهار اإيف  و ، إليه  اخلوف كأجلأن  إ

ـ  نفعهم وال ي  ال كنا عند خوف  ء أعدا كليتفض فإن   ،فات والعاهات  اآل كحشاشة نفس ى  عل  وإن  ،ضرناي

أنت مـوال لنـا   ك و منا ساعة بلسان ء ولئن ترب  ،نقصناي ال و نايقدح ف ي  ال كتية منا عند تق   ء الربا كهارظإ

تصون  و هاكامها وجاهها الذي به متس    يماهلا الذي به ق    و  روحها اليت ا قوامها    كنفس ىعل ي لتبق كجبنان

 نيتنقطع به عن عمل يف الد     ك و تتعرض للهال  أن    أفضل من  كذل فإن   ،خوانناإ و ناءاي أول كمن عرف بذل  

   .)٣(ني املؤمنكخوانإصالح و

                                                









٢٩٨

 قد ظهر   كالضحان  إ :ألته فقلت له  س:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،   بن عجالن  عبد اهللا عن  و

: قلـت ،   منـه  أفابر: قال ،ف نصنع كي ف )عليه السالم ( علي   ة من ءالرباى إىل   ندع أن   كوش وي وفةكبال

 مـن   أابـر : ة فقالوا له  ك أخذ مب  ،اسريه عمار بن    يعلى  مض ماى  متضوا عل أن   :قال ،يكلإحب  أهما  يأ

ـ أال من   إ اهللا عزوجل عذره  فأنزل  ،   منه ئفرب )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا    قلبـه مطمـئن     و رهك

  .)١(انميباإل

ـ بعض الروا ك يف   لذل و ،كذا أو   هذا  ميتقد يف   تلفخيلعل احلال    و ،اتيها من الروا  ريغإىل   ات جنـد   ي

مـا  ك ،مـة  عن األ  كراهرفع اإل  يف   اتيتواتر الروا  إىل   ضافةهذا باإل  ،ك ذا مييف بعضها تقد   و ، هذا ميتقد

  . تاب جهاد النفسك يف كر مجلة منها الوسائل واملستدرك وذ،ان والنذورميتايب األك يف رنا مجلة منهاكذ

  تعرف وجه النظـر ،اتيمجلة من الروا يف  األمربل ا، ةءث قد عرفت جواز احللف بالربا ي ح كمث إن 

ن  أل ،سالمرجه عن اإل  خي حمال ال ى  علقه عل ن  إ (ةءأي الربا ) كالتلفظ بذل (: ث قال يح ح يعن التنق  مايف  

ل يام الدل ياحلق نعم لق   ، أم ال  سالمرج به عن اإل   خين هل   كممى  علقه عل  وإن   ،م املعلق به  كم املعلق ح  كح

ن جـائز   كن واملم كممى  علق عل إذا  ف،  امتناع االنتقال عنه   و حياالعتقاد الصح ى  وجوب الثبات عل  ى  عل

  . )فال وإالّ حلالا يف فركق يالتعل علم معىنيان املعلق كن إ نعم، هيقع املعلق عليالوقوع ف

ـ  ،  نكاحملال واملم ى  س عل يره ل كذ ماى  ار عل ياملعن  إ :أوالًه  يرد عل يذ  إ قطعـه باالسـتحالة    ى  بل عل

  . ألمرواقع ا فر الكوال سالماإل يف تهيوجه نيقطعه هو الذي  ألن ،انكمواإل

                                                





٢٩٩

 إنـشاء  )هم السالم يعل(ئمة  باأل و رسوله و الشهادة باهللا  ألن   ، ظاهر الوجه  ري غ )نعم(: قولهن  إ :اًيثانو

  . نه اآلءنشاإ قصده ري بغ،كد فقد بعتيجاء زن إ :قالإذا ع يوقع الب: قاليفهل ، قي للتعل قابالًكس ذليلو

 أن  مع،  ذاكصار   أو   ذاكفعل  ن  إ هودييهو  :  بقوله أيضاًفر  ك لزم ال  كذلك ألمران ا ك لونه  إ :ثالثاًو

  . فرهكعدم ى وقع عل مجاعالنص واإل

ن إ نـصراين  أو هودييهو : رجل قال: )عليه السالم(م يبراهإيب قلت أل:  قال،مارسحاق بن ع  إفعن  

  .ءيه شيس عليل وقال بئس ما: قال ،ذا وكذاكفعل يمل 

 ذاكفعل  يمل  ن  إ نصراين أو   هودييهو  : قوليعن الرجل   ،  )عليه السالم ( عبد اهللا   أبا ريبص أبو   سألو

   .)١(س بشيءيل: قال ،ذاوك

ـ ر ال(: اجلـواهر  يف   لذا قال  و ،انميتاب األ ك يف   كل ذل يتفصرنا  كقد ذ و لمـات  كظهـور    يف   بي

 ديم من املف  أقواهلاختالف  ى  فارة واالستغفار عل  كه بال يالفرض الذي أمروا ف    يف   فركعدم ال  يف   األصحاب

 ذا باطـل ال   كفعلت  ن  إ كأنا مشر  و سالمنا بريء من اإل   أقول القائل   : املقنعة حمكي يف   قال،  زمانناإىل  

أما قوله بعد ، شأنه اهللا تعاىل ستغفر ويهيندم علي أن ب وجي، منهأ خط كقسمه بذل  و ،فارةكفعل  إذا  زمه  لي

 نبغييفر الذي   كتحقق ا ال   ي يكقة  يق حق يلتعلاال  ة غالباً املبالغة    ء بالربا نيمياملراد من ال   ألن   لعله و :كذل

ـ  الصورة املزبورة وال   ميحتر يف   ملبالغةأو ا  )٢(ان السابق يونس بن ظب  يه ما مسعته من خرب      يمل عل حيأن   ف ك

  . )عنها

  تحقق يق مل يراد التعلأن إ  فهو،نشاءوجب اإلي ق اليالتعل ألن ،هيف فقد عرفت ما

                                                







٣٠٠

 ، واحد مـن الفقهـاء    ريفر مطلقاً هو الظاهر من غ     كبل عدم ال  ،  نشاءاإل إىل   ه احملتاج ي املعلق عل  كبذل

   :مثالً

ئمـة  من أحد األ أو من رسوله ة من اهللا أو   ءمن حلف بالربا  : ) اهللا رمحه(خ  يقال الش (: ريالتحر يف   قال

  .نيميفارة كه يان علكعجز  فإن ،فارة ظهاركه يان علك )هم السالميعل(

   .هيفارة علك أمث والي: إدريسقال ابن و

ة ءرجل حلف بـالربا   يف   )عليه السالم (ري  كحممد بن احلسن العس    إىل   تبك:  قال ،هي ابن بابو  ىروو

ـ  ل كنيطعم عشرة مـسا   ي: )عليه السالم (فوقع   ،فارته وك توبته  ما ،من رسوله فحنث   أو   من اهللا  ل ك

  . )عملأة يهذه الرواى علو ،)١(ستغفر اهللا عزوجل وي مدكنيمس

صـلى اهللا   (رم  كمن رسوله األ   أو   ة من اهللا جل شأنه    ء بالربا نيميتنعقد ال  ال(: نيمناهج املتق   يف قالو

ـ  وإن   ةءالـربا  يف   نعم هو أمث  ،  فارةكجتب مبخالفته ال   ال و )هم السالم يعل(ئمة  من األ  أو   )عليه وآله  ان ك

  ).ستغفر اهللا تعاىل وي مدكنيل مسك لكنيطعام عشرة مساإة بء عن نفس الرباريفكلزمه الت ويصادقاً

  . لمامك من ك ذلريغإىل 

  .ض صورهبع يف فركتمل الحية ءاحللف بالربان إ :اضيقول الر يف علم وجه النظريمنه و

 يف  دخـل هلـا    بعض احلاالت اليت ال   ى  فر عل كق ال يتعل ألن   ،تملحي كفر بذل يكهل  : يكركقول ال و

 :ما أشبهه بقولـه  و،املنع غالباً يف  املبالغةكراد بذلي ألنه    والظاهر العدم  ،قتضي احلصول بدوا  يحصوله  

  . المهكآخر  إىل ،شهد فالن فهو صادقن إ

من الـصالة والـصوم واحلـج        من املعاد أو   ء من العدل أو   يبر أنا: لقاإذا   مما تقدم ظهر حال ما    و

  . ن ضرورةيالد يف ما أشبه مما ثبت واةكوالز

  

                                                





٣٠١

 أو  نين متتـابع  يام شهر يص أو   املصاب عتق رقبة   يف   جز املرأة شعرها  يف  (: الشرائع يف   قال ):٣مسألة(

  . )ناًكي مسنيطعام ستإ

عـن املقنعـة     و ،اح واجلامع والرتهـة والنـافع     بص واإل لةيعن املراسم والوس   كي هو احمل  كذل: أقول

   .نين متتابعيام شهريص أو ناًكي مسنيطعام ستإ أو  عتق رقبة:أفارة قتل اخلطكه يف أن ةيواالنتصار والنها

ى عل أو هيأبى عن رجل شق ثوبه عل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا :ريه خرب خالد بن سديدل علوي

همـا  يعل(بن عمران   ى   قد شق موس   ،وبيبأس بشق اجل   ال: فقال ،ب له يقرى  عل أو   هيأخى  عل أو   مهأ

 ،زوجهاى  تشق املرأة عل   و ،امرأتهى  زوج عل  وال،  ولدهى  شق الوالد عل  ي وال،  ه هارون يأخى   عل )السالم

توبـا   أو ي  فرا يك ال صالة هلما حىت    و ،نيميفارته حنث   كولده ف ى  والد عل  أو   امرأتهى  شق الزوج عل  إذا  و

ن يام شهريص أو ر عتق رقبةعنتفته ففي جز الش أو جزت شعرها أو خدشت املرأة وجههاإذا  و،كلعن ذ

ـ فارة حنث   كالنتف  يف   و ،أدمتإذا  اخلدش  يف   و ،ناًكي مس نيطعام ست إ أو   نيمتتابع ـ  ال و ،نيمي  يف  ءيش

 نياحلسى ات عليلطمن اخلدود الفاطم  و وبيلقد شققن اجل   و ،االستغفار والتوبة ى  اخلدود سو ى  اللطم عل 

   .)١(تلطم اخلدود ووبيمثله تشق اجلى عل و)هما السالميعل(بن علي 

ـ   كل و ،ما ستعرف  ك كي احمل مجاعبل اإل ،  من عرفت ى  اخلرب منجرب بفتو  ن  إ :اجلواهريف  و  كن مع ذل

ـ بل عن الر  ،  مجاعه اإل ياً عل يفارة الظهار مدع  كفارته مثل   كن  إ :المه ك حمكي يف   قال احلليب  اض عـن   ي

 ،فارة ظهـار  كصدرها بأا    يف   مكح وإن   ،يريالتخ يف   ل عبارته ظاهر  ين ذ كل:  قال ،أيضاً كلاالنتصار ذ 

  ة يالرواكل يحمل الذيالصدر أصرح فلأن  إالّ ريالتحر حمكي يف خيالم الشكحنوه و
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ون ك فت ،جلةره بعض األ  كما ذ كة  ريوا خم ك  ال ،ليالتفصى  ان اجلنس عل  يبى  اجلماعة عل ى  مبعونة فتو 

  .ني املتقدمنيمجاعة اإلياكح ومةياملسألة الجنبار ضعفها بالشهرة العظ يف حجةة يالروا

 فقـد   ، موثق رير غ يخالد بن سد   فإن   ،فية ضع يق الروا يطر:  قال ،عاف اخلرب ض است كاملسال يف   نكل

فارة كوالقول بوجوب ، فيهو ضعى وسي حممد بن عأيضاًقه يطريف  و،تابه موضوعكن إ :قال الصدوق

:  قال املـصنف   كفلذل،  هو مستنده  و األصحابرواه بعض    ما إىل   أسنده و ،إدريسابن   و الظهار لسالر 

  . قوىهذا هو األ و،م الناقل عنهكاستضعافاً باحل واألصلاً بك متسةارفك ال وأمثينه إ :ليق

نـه  أ و ،هيظهر من احملقق نوع تردد ف     يبل   ى،الفتو إىل   اط أقرب منه  ياالحت إىل   مكفاحل،  انكف  وكي

فارة استـضعافاً   ك ال و ل تأمث يقو( :المهك أخري يف   ث قال ي ح ،فارةكمث خاصة دون ال   ال باإل سبقه من ق  

 كاملـسال  يف   نيديثـاين الـشه    و الفخركن  ي واحد من املتأخر   ريلذا اختار غ   و ،األصلاً ب كمتس و ةيللروا

ة يرواوال: ث قال ي ح أيضاًر  يل التحر يبل هو م  ،  فارةكهم عدم ال  ريغ و ةيفاكصاحب ال  و سبطه و والروضة

  . المهكآخر  إىل ،)فارةكأمث واليل ي فق، مع ضعف سندهايريالتخى دلت عل

ـ   يلذا ق  و ، للمصاب كون ذل ك يف   ور ظاهر كاق اخلرب املذ  يفس،  انكف  وكي  واحـد مـن     ريده به غ

ـ   يك  املصاب منه ال   رية غ ياحتمال أولو  و ،أيضاً كرادة من أطلق ذل   إبعد  ي بل ال ،  الفقهاء م يون سبباً لتعم

  .وجب املناط املقطوع به املوجب للتعديي االحتمال الذ  إ،مكاحل

  فال،هريدون غ املصاب مشعر بعدم الرضا بقضاء اهللا تعاىل يف ة بأن اجلزيواألولل اجلواهر لعدم يأما تعل 

 ، بعدم الرضا بقضاء اهللا تعاىل   كذل يف   شعارال أ حنوه و  و اءكالبك ون اجلز حترناً  يكاً ما ريثك إذ   ،هيف ماى  فخي

  قطع  أو املرض أو بالسقوط من شاهق بة باملوت الياملص يف كذل أن اهروالظ
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، حنومهـا  أو   عرض أو   ان لذهاب مال  كإذا   وىلاألب و ،كما أشبه ذل   أو   سجن أو   جلد أو   رجل أو   دي

  .لي الدلطالقد إليلبعا وبي القرنياملصاب ب يف فرق وال، مورهذه األ يف فارةك عدم ال األصلحيث إن

 ،املصاب يف   ما هو املتعارف عند النساء    ك ،بل لبعضه  ع الشعر يون اجلز جلم  يك أن   لزمي ال أنه   الظاهرو

ـ رأبل لو   ،  البعض يف   تحققياملتعارف الذي    إىل   انصراف املقام  يف   ال إشكال (: اجلواهر يف   لذا قال و د ي

ـ م من جز اجل   كما اعتربه املسال  يعرف وجه النظر ف   ي كمن ذل  و ، ندر حتققه  ةقيع حق ياستقصاء اجلم   ،عي

ظـاهر   ،بعضه ول الشعرك نيفرق بيهل  و:اضيالر يف لذا قال و،البعض يف شكالشف اللثام اإل كعن  و

بل لعله ، هو أحوط و شعرها عرفاً بالبعض   و الدروس لصدق جز الشعر    يف   به واستقر ،ة العدم ي الروا إطالق

  . )١()هيبعد محل النص علي ف،اًرل نادكون جز الكأقرب ل

 أو ان اجلاز رجـالً  أو كما أشبه أو ركحال الس يف كفعلت ذل أو جمنونة أو  طفلة انت املرأة كإذا  أما  

  .ءيش ر حتققه فاليتقدى  علالًكمشى خنث

ارها فاالنصراف  يان باخت كإذا  أما  ،  ارهايها بدون اخت  ريفعلها غ  أو   ،رهةكم أو   انت جمبورة كذا لو وك

  .اًيون بدويك أن احتمل وإن ،العدمى عل

فارة ك فهل تعطي ال   تانت خمالفة مث استبصر   كإذا   أما   ،ءيش افرة مث أسلمت فال   كانت اجلازة   كولو  

  .فعلته عادا ماإعدم  يف القاعدة العدم للمناطى ان مقتضك وإن ،احتماالن ،أم ال

 يف  فـارة كاملثبت فالظاهر عدم وجـوب ال      أو    النايف هلا  األولد  يالتقل يف   دها وجزت يولو اختلف تقل  

ـ  ولو   )نيتتحمل اجتهاد  الواقعة الواحدة ال  (في مشلتها قاعدة    نان ال ك  لو األول  ألن ،دها الثاين يتقل ان ك

  .نئذيها حيء عليش ها والينفيمل تفعل فالثاين  وثباتاإل

  .ةيولوبعد الوجوب لألي وال، احتماالن ،فارةكها اليلت املصاب فجزت فهل عليولو خت

   لوخي نه الكل ان أحوطك وإن هو و،عضعن ب ماكحراق لحق باجلز احللق واإلوي( :اجلواهريف و
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  . )دةية املفيواألولى أو عدم الفحو وموضوع اللفظ يف من نظر لعدم اندراجه

  .رهكذ بعد ماي وال: أقول

  .ون من اجلزيك أن بعدي احلال احلاضر فال يف نات املتعارفةكأما املا، زالة الشعر بالنورةإ كمثل ذلو

  .ل سبب مسبباًكل أن ىمقتض ألنه ،فارةكررت الكررت العمل تكإذا  أا والظاهر

 أن نيفرق ب ال ماك، عدم أحدمها أو قبحه أو ون اجلز سبباً حلسن منظرهايك أن ني ب كذل يف   فرق وال

  .احلال احلاضر يف تعارفيما كبالدواء  أو  من املخلوق عادة،ريالقص أو ليون اجلز من الشعر الطويك

 أا  شعرها ورأوا  أنه   ظن الناس  وإن   ،ليرأسها للتجم ى  وضوع عل  جز بعض الشعر امل    كلحق بذل ي وال

جز شـعر    يف    متعارفاً عند قوم   كان ذل ك وإن   ، رأسها ري جز شعر غ   كذلكس  يما ل ك،  املصاب يف   جزته

  . البدن عند املصاب
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خدش وجهها وشق الرجل  و املصاب يف   نتف شعرها  يف   املرأةى  ب عل جي(: الشرائع يف   قال ):٤مسألة(

  . )نيميفارة كزوجته  أو موت ولده يف هثوب

هو احلجة   و هي عل مجاعاالنتصار اإل  يف   بل،  الروضة يف   ما اعترف به  ك أجده   ال خالف ب(: اجلواهريف  و

 يف هي علاألصحاب إمجاعى  من دعوإدريسناه عن ابن كيح بل قد مسعت ما،  مسعت بعد اخلرب املنجرب مبا   

  . )فتاواهم وفهميتصان

، ة نتف بعض الشعر   يفا وك ،د باملصاب ييما تقدم من التق   كف،  نتف املرأة شعرها   إىل   ةأما بالنسب : أقول

م ك واحل ،اجلز إىل    بالنسبة كذل وك ، والثالث نيمثل الطاقة الواحدة والطاقت   ى  صدق عل ي ال أنه   نعم الظاهر 

القـول   إىل   نيقد ذهب مجاعة من متأخري املتـأخر       و ،اطياملسألة السابقة أشبه باالحت    يف   رناهكما ذ ك

 أن  فالالزم نيميفارة حنث   كالنتف  يف   و دمتأإذا  اخلدش  يف  و اخلرب املتقدم يف   حيث إن  و ،باالستحباب

 بى جي بعض الفتاو أن إطالق  علميمنه   و ،فارةكمل تدم مل توجب ال     و خدشتإذا  ف،  دماءد اخلدش باإل  يقي

  . كذلى مل علحيأن 

اخلدش ى  تفاء مبسم ك اال مجاعمعقد اإل  و بل،  ةينهاعدا ال  مايف  ى   الفتو إطالقظاهر  (: اجلواهر يف   قال

 يف  قال مبالزمـة اخلـدش    يأن   إالّ   اللهم،  اخلرب يف   كده بذل ييقن قد عرفت ت   كل،  دماءستلزم اإل ي الذي ال 

  ). طالقحوط االجتزاء باإلاألأن  إالّ األصلى مقتضى ه علريغى بق وي،دماء غالباًاملصاب لإل

إذا  أيضاًبل وعدم احلرمة    ،  فارةكعارف عند النساء فالظاهر عدم ال     تيما  ك ها مثالً يديخدشت  إذا  أما  

، بـأس بـه    ل فال يأما الضرر القل  ،  ريثكاملنهي عنه هو الضرر ال     أن   رراًكرناه م ك ملا ذ  ،الًيان الضرر قل  ك

   ضربت وجهها حىتإذا  كذلكو
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  .فمها أو أنفها أو نهايدمت من عأ

 اخلاصة اليت تـدل  دلة العامة مجلة من األدلةاأل إىل افةضب باإليشق اجل وعدم حرمة اللطم  ى  دل عل وي

مل  و بعد شهادته  و اتهيح يف   )عليه السالم (  نيمام احلس اإلى   لطمن عل  )هن السالم يعل(ات  يالفاطم أن   ىعل

هـا الـصاله   يعل(نب يز أن  معك ذل،)عليه السالم(مام السجاد  وال اإل)عليه السالم(  نيمام احلس نه اإل ي

   :ففي عدة من املقاتل، ف باحملرمكيئاً مشتبهاً فيتعمل ش أن ن أرفع م)والسالم

ت النسوة ولطمـن    ك آله ب  ريه ومص ريخرب مبص أربالء و  إىل ك  ورد  ملا )عليه السالم (  نيمام احلس اإلن  إ

نـب  يدنو املوت منه أهوت ز     إىل   اتاً ترمز ينما أنشد أب  يلة عاشوراء ح  يليف  و ،)١(وبيشققن اجل  و اخلدود

ملا خطـب    و ،لطمن اخلدود  و النسوة معها كى  ب و وجههاى  بها فشقته ولطمت عل   يج إىل   )ها السالم يعل(

بناتـه   و ختهأمسعت   و وم عاشوراء ي يف   عداءة أمام األ  خري خطبته األ  )ه الصالة والسالم  يعل(  نيمام احلس اإل

   .)٢(لطمن وندبن وكنيالمه بك

ساقوهن  و  وطاء ريقتاب بغ أحالس  أى  ه عل ءمحل نسا و :وم احلادي عشر  يوصف ال  يف   دية املف يروايف  و

ضـربن   و صـحن ى  القتل إىل   ملا نظرن النسوة   و ،أسر املصائب واهلموم   يف    والروم كساق سيب التر  يما  ك

   .)٣(وجوههن

  . اخلدى ات بالالطمات عليالشام وصفن الفاطم يف قمنهأالذي  نيجملس التأبيف و

 هيدي  ني ب )عليه السالم (  نيرأس احلس د باحلبال فقطعت مث وضع      يزيفأمر  : د بن طاووس  ي الس ىروو

 كل الرؤوس بعد ذلكأي فلم )عليه السالم( نياحلس علي بن   فرآه ، إليه نظرني ال ألن   أجلس النساء خلفه  و

  ملا رأته ا فإ )ها السالميعل(نب يأما ز و،أبداً
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   .)١(ناهيا حسي :قرح القلوبين يبها فشقته مث نادت بصوت حزيج إىل أهوت

نـة  يربالء بعد الرجوع من املدكبلغوا  بين هاشم ملان إ :د هاشم البحرايني للس)بةك الساالدمعة(عن  و

 اجلمع يف )ها السالميعل(نب ي فخرجت ز،اميأقاموا العزاء ثالثة أ وب واللطمياء والنحكاملنورة أخذوا بالب

  . ) عليه وآلهصلى اهللا(ب رسول اهللا يحب  وا،ناهي واحس:نينادت بصوت حز وبها فشقتهيج إىل أهوتو

ـ  وفاة اإل  يف   لطمن اخلدود  و وبيع النساء شققن اجل   يمج و )ها السالم يعل(نب  يز أن   قد روي و  ريمام أم

   .)٢()عليه السالم( نياملؤمن

اللطم  يف شيء وال :خرب خالد املتقدم يف )عليه السالم(مل قول الصادق   حي أن   بجية  يمن هذه الروا  و

مام املعصوم والزهراء والرسـول     اإلى  عل إالّ   االستحبابى  عل ،)٣(االستغفار والتوبة ى  اخلدود سو ى  عل

ـ لقد شـققن اجل و :)ه الصالة والسالميعل(ستفاد من قوله  يبل رمبا   ،  )نيهم أمجع يصلوات اهللا عل  (  وبي

ـ شقق اجل ت مثلهى  عل و ،هما السالم يعل بن علي    نياحلسى  ات عل يلطمن اخلدود الفاطم  و لطـم  ت و وبي

ون يك  الأيضاًرام ك ال نيعالم والزهاد العظام والصاحل   مثل العلماء األ   إىل   واللطم بالنسبة الشق   أن   اخلدود

مـن  و: قوله سبحانه  يف   دخليث  ي ح ،م الشعائر يه تعظ يان ف كإذا   خصوصاً   ،موجباً لالستغفار والتوبة  

ؤخذ ي) موضوع(ه  حيث إن  )الشعائر( أن   حمله يف    فقد حقّق  ،)٤(القلوبى  من تقو ا  فإ عظم شعائر اهللا  ي

  . من العرف
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  وال ، عن خدشـه   ه فضالً ريدماء غ إعربة ب  ما ال ك ،ع الوجه يعترب خدش مج  ي وال(: اجلواهر قال  مث إن 

 ،ىعنوان النص والفتو  ى  املدار عل  إذ   ،ال نتفه  و بقص الرجل شعره   ال و ،زوجها أو   ولدهاى  بشق ثوا عل  

، مذهبنا يف  جائزةرية غي ضوابطه الشرعرين غاس واالستحسان واالجتهاد مي والق،كشمل ذلي هو ما الو

ظهر من بعـض    يما  كحلاق احللق واحلرق باجلز     إ يف   كنقدح الش يراً للجز   يم النتف مغا  كر ح كبل من ذ  

  .رهكما ذكهو و). ةيواألول أو ةالقطع باملساواى لدعو

تـشق   و،مرأتـه اى زوج عل ولده والى شق الوالد علي وال: ريسدة خالد بن يروا يف   قد تقدم ه  مث إن 

   .)١(نيميفارته حنث كولده فى والد عل امرأته أوى شق الزوج علإذا  و،زوجهاى املرأة عل

  .اط أقربيحتاال إىل مكاحل أن قد عرفتو

 املنصرف منـه ال  ألنه بياملصاب من شق اجل يف شق الثوب املتعارف منه   يف   فاملعترب،  حالى أي   علو

ـ من خلـف مل      أو   نيمن الطرف  سار أو يمن ال  أو   نيمي ال من شق ثوبه من حتت أو    إذا  ف،  مطلق شقه  ن يك

  .احتمل الدخول باعتبار املناط وإن ،هذا يف داخالً

حال لباسه   يف   نه شقه أ و ،لبس بعد يالثوب الذي مل     يف الالثوب امللبوس    يف   منا هو إ أنه   الظاهر أن   ماك

ـ   ريغ و  امللبوس نيه ب يفرق ف  ال أنه   عن بعض  فما،  عرفت من االنصراف   ملا،  مرتوعاً ال  شـقه   نيه وال ب

  . مرتوعاً حمل نظر أو ملبوساً

 جداً  الًيان الشق قل  كإذا  أما  ،   مستوعب ريغ أو   ون الشق مستوعباً  ك  نيعدم الفرق ب   يف   إشكالنعم ال   

  .أيضاًفارة كوجب الي شقاً النصرافه عنه فالى سمي ال مبا

  واحملرم 
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ستحب للـنيب والطـاهرة     يبل رمبا   ،   اجلواز األصله ف ريأما غ ،   املعصوم ريفارة خاص بغ  كه ال يالذي ف 

ـ   يما تقدم بعض الروا   ك )نيهم أمجع يصلوات اهللا عل  (دهم  أوالً و ليي والقت كوالوصي والز  ى ات الدالة عل

  . كذل

 احلـسن  أيب   جنازة يف    خرج )ه الصالة والسالم  يعل(ري  كحممد العس  أبان  إ :هريغ و شيك ال ىقد رو و

مـن   أو   تي من رأ  :برش قرابة جناح ابن سلمة     ابن عون األ    إليه تبكف ،صه مشقوق يقمو) يه السالم عل(

ـ ما   و ا أمحق ي: )عليه السالم (د  محم أبو    إليه تبكف ،مثل هذا  يف   ئمة شق ثوبه   من األ  كبلغ   مـا يكدري

   .)١(هارونى على  قد شق موس،هذا

ر كالذ إىل   صراف واالن ،)٢(ما ولد  و والدو: قال سبحانه ،  كالظاهر ذل  ى،نثشمل الولد األ  يهل  و

قـول   و ،فهو حمل تأمل  ى  نثأ و ركمن ذ ى  نثأراً و كد ذ والاألأما الشمول ملا نزل من      ،  ان فهو بدوي  كلو  

 ونه ولـداً كقة ي حقنيالمنافاة ب إذ   ،شكال حمل اإل  أيضاًقة  يولد حق  أنه   حمله يف   اجلواهر بالشمول ملا حتقق   

 لعله  ضافةم باإل يالتعم أن   اض من ييف الر  ماى  عل أحوط راداً به     ألمراً جعل ا  أخري و ، االنصراف عنه  نيبو

 هورد ى،م به للفحوكبعد احلي بل ال، م مطلقاًيحوط التعماأل أن بير وال: مث قال، مستفاد من االستقراء

   .ىاالستقراء والفحوى ه من دعويف  مايكعلى فخي ال: بقوله

 د علمـاً وال   يفي تقراء الناقص ال  االس إذ   ،القاعدةى  ره هو مقتض  كما ذ  و ،أحوط أنه    يف ال إشكال نعم  

ـ ل و ،كثر ذل يكث  يالولد ح  إىل   فلعل الشارع أراد املنع بالنسبة    ،   مقطوع به  ريغى  والفحو،  عمالً ست ي

  نع  ميد حىتياحلف إىل ثرة بالنسبةك الكتل

                                                







٣١٠

  .اطياحت يف اطياحت أنه  يفال إشكالنعم ، عنه

  . واملنقطعةأعم من الدائمة  أا الزوجة فالظاهر إىل أما بالنسبة

 جعري ف ،قطعاًى  فتو و  نصاً ،الدائمة املتبادرة منها  ن  إ( :ث قال ياض ح يقول الر  يف   علم وجه النظر  يمنه  و

 ه ما يأيت ف ي وإالّ   إمجاعان  ك فإن   ،األوىلخالفاً جلماعة من أصحابنا فأحلقوها ب     ،  األصل إىل   املتمتع ا يف  

أن  إالّ   ،ما مر مـراراً   كصول  ل هو الظاهر من األ    ب،  ها جمازاً يون الصدق عل  كاحتمال   إىل   مضافاً ى،مض

  . )ىه بالفحويستدل علي

ولذا قالوا بشمول قولـه     ،  ام الزوجة كس هلا بعض أح   يمنا ل إ و قةيهي زوجة حق   إذ،  هيف ماى  فخي وال

ا  ألزنانه إ ن قالوايالعامة الذى  رداً عل، هلا )١(امميت أ كما مل  أو   أزواجهم إالّ على :  وتعاىل سبحانه

  .ةك املباراآليةتشملها  ال

ـ ر ال(: اجلواهر يف   لذا قال  و ، املطلقة ريم غ كمها ح ك فح ،ة زوجة ياملطلقة الرجع  أن   والظاهر  يف  بي

  . ) هلاكمن ذلى هو أخف خصوصاً بعد مالحظة ثبوت ما أقوىن يكمل ن إ ونه أحوطك

 نيه ب يشق عل يالولد الذي    يف   فرق ال(: ث قال يح،  نيقول مناهج املتق   يف   ظهر مواقع التأمل  يمما تقدم   و

ـ تاب اخلمس من   ك يف   ملا حققناه  ،ىنثأل أو   ركلذى  نثأ أو   راًكنزل ذ  وإن   ،ولد الولد  و ولد الصلب  ون ك

  ). ة اخلمس للنصيمه فقط هامشأن ستحق ميمل  وإن ،قةيداً حقأوالد البنت أوال

  . رناهكنايف االنصراف الذي ذي قة اليونه ولداً حقك أن ذ قد عرفتإ

   الدائمة واملنقطعة واحلرة نيها بيشق عليالزوجة اليت  يف فرق وال(:  قالمث

                                                





٣١١

  ). وا زوجةكالبائنة لعدم  يف ةاملطلقى م الشق علكشمل احلي نعم ال، ةيمة واملطلقة رجعواأل

 تانكإذا   ما إىل   صح بالنسبة يمنا  إ ف كمة بذل حلاق األ إأما  ،  املطلقة البائنة  إىل   ره بالنسبة كما ذ كهو  و

  .  مجاعة آخرونأيضاًأحلقها ا  وإن ، واحدريره غكما ذك ،مةال أزوجة 

ـ ت  يمى أي   بشق املرأة عل    وال ، الولد والزوجة  ريغى  شبه بشقه عل  األى  فارة عل ك وال(: مث قال   انك

ـ اط بتري واالحت،الوجه جوازه فإن ،خ والزوجب واألاألى الشق عل يف   إالّ   عياجلم يف   حرم الفعل وإن   ه ك

  ). سنظاهر احل

  . اجلوازاألصل ف،عياجلم يف حرمة الفعلى ل قطعي عليدل ال أنه هيرد علوي

ـ احل ألن   ،رهكما ذ كهو   و ،)هاريغ و فارة بشق العمامة  كتعلق ال ي الو( :ر قال يالتحر مث إن  ـ  ك ى م عل

  . معلومري واملناط غ،األصلخالف 

منـا  إ أنـه    من و  من املناط  ،احتماالن ،شق بزعم املوت مث ظهر عدم املوت      إذا   م ما كشمل احل يهل  و

ـ ها الواقع ي موضوعة ملعان  لفاظاأل أن   رراًكرنا م كقد ذ  و ،قةيموت حق  ال و املوت يف   ونيك هـا  يملعان ة ال ي

  .ةيالياخل

وم كحم أنه   يف كش أما ولد الشبهة فال   ،  مك احل كوماً بذل كن حم يكمل    ولده املتبىن ى  شق الرجل عل  إذا  و

ـ  أنه  من،ولد الزنا احتماالنيف  و ،شبهة يمس وإن   ولد حالل  ألنه   به ـ  ا الذولد شرعاً ول ـ وز نجي اح ك

ل يمن احتمال انصراف الدل    و ،احكتاب الن ك يف   روهكما ذ كخملوق من مائه     ألنه   عرفاً و ،خرأحدمها لآل 

  .عن مثله

 ةيخته الرضاع أوا  كزوجته فبان احلرمة ب    أا   امرأة زعم ى  شق الرجل عل  إذا   كرج من ذل  خي أنه   ماك

  .ك ذلما أشبهأو 

ـ  ث اليان من شدة احلزن ح   كإذا  أما  ،  اراًيان اخت كإذا  ما  يفارة ف كون موجباً لل  يكمنا  إمث الشق    شعر ي

   ،مكس له هذا احليفل



٣١٢

  .نتفاً أو الشعر جزاً إىل  بالنسبةكذلوك

بعض  يف   ليخرج بالدل  ما إالّ    العامل واجلاهل  نيه ب يفرق ف  م ال كاحل ألن   ،مكعلم باحل ي أن   شترطي وال

  . ك ذلريغ إىل ،خفاتالسفر واجلهر عند اإل يف التمامك ،ع خاصةمواض

  



٣١٣

ن من  ك والتم ميض مع التعمد والعلم بالتحر    ياحل يف   فارة وطي الزوجة  ك(: الشرائع يف   قال ):٥مسألة(

  . )ر بثالثة أمداد من الطعامفّكولو وطأ أمته حائضاً ، حوطهو األ وبجيل يق و،ستحبيل ي قريفكالت

  : اتيالوجوب مجلة من الروا ىدل عل وي:أقول

 ناريتصدق بد ي: قال ،طامث يه و امرأتهى   عمن أت  )عليه السالم (سألته   :ح حممد بن مسلم   يمثل صح 

   .)١(ستغفر اهللا تعاىلوي

   .)٢()عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ميبراهإ علي بن ريحنوه املروي عن تفسو

   .)٣(ناريه نصف ديحائضاً فعلى من أت: أيضاً )عليه السالم(عن الصادق ، ريبص أيب موثقو

ب جي: قال ،حائض يه و املرأةى   عن الرجل أت   )عليه السالم (جعفر   سألت أبا  :خرب حممد بن مسلم   و

  .)٤(ناريوسطه نصف ديف  و،ناريض دياستقبال احل يف هيعل

يف  و ،ناريبـد أولـه    يف   انكإذا  تصدق  ينه  إ :)عليه السالم (عن الصادق   ،  ة داود بن فرقد   يروايف  و

   .)٥(ناريربع دف هآخريف  و،ناريوسطه نصف د

جامعت  فإن   ،ناريتتصدق بد  أن   يكحائض فعل  يه و ما جامعتها   مىتو :)عليه السالم ( يالرضويف  و

ـ   وإن   ،تتصدق بثالثة أمداد من الطعام     أن   يكحائض فعل  يهك و أمت ـ   يف   كجامعت امرأت ض يأول احل

   .)٦(ناريآخره فربع د يف انك وإن ،ناري دوسطه فنصف يف انك وإن ،ناريتصدقت بد

                                                















٣١٤

هـم  ريغك و جامع املقاصد واملدار   و والروضى  املعترب واملختلف واملنته  ك واحد من الفقهاء     ريغن  كل

  : خرات األينة مجلة من الرواياالستحباب بقرى ات عليمحلوا هذه الروا

 ،طامـث  يه و  واقع امرأته  عن رجل  )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا  :ص بن القاسم  يح الع يصحك

، ئاًيه ش يعلم ف ال أ : قال ،فارةكه  يفعل أعل  فإن   :قلت،  قراي أن   اهللاى   قد   ،كلتمس فعل ذل  ي ال: قال

   .)١(عودي اهللا وال ستغفري

ه يس عل يل: قال ،ها زوجها يأتيسألته عن احلائض    :  قال ،)هما السالم يعل(عن أحدمها   ،  موثق زرارة و

  .)٢(عوديال و ستغفر اهللاي ،شيء

: قال ،أًطامث خط ى  ه و امرأتهى  وقوع الرجل عل   يف   ،)عليه السالم (عن الصادق   ،  ث املرادي يخرب ل و

ربهى قد عص و شيءهيس عليل)٣(.   

 تفي منـها  ك ن ،تاب الطهارة ك يف   كلمنا حول ذل  كث قد ت  يح و ،نيالطرف يف   اتيها من الروا  ريغ  ىلإ

  . لعاملواهللا سبحانه ا، من فروعها ذا القدرو

  

                                                









٣١٥

ـ صوع مـن دق   أر خبمسة   فّ وك عدا فارق  يف   من تزوج امرأة  (: الشرائع يف   قال ):٦مسألة( يف  و ،قي

  . )وجوا خالف واالستحباب أشبه

ـ     و ن االستحباب يعن آخر  و ،فعن مجاعة الوجوب  ،  كذل يف   اختلف الفقهاء : أقول  نيهو املـشهور ب

  . واحدريره غكما ذكن ياملتأخر

سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللا   عن،  ريبصأيب   استدل للوجوب خبرب  و

 قـدم يمل  ن  إ فارته وك ،بعلم هي   تقدمت و قد تقدم بعلم   ألنه   ،ها الرجم يعل و ه احلد يعل: قال ،هلا زوجاً 

   .)١(قاًيصوع دقأتصدق خبمسة ي أن ماماإلإىل 

: فقـال  ،هلا زوج  و رجل تزوج امرأة  يف   ،)السالمه الصالة و  يعل(  أيب عبد اهللا   عن ى،خرأة  يروايف  و

 فارقهاي أن قاً بعديصوع دقأتصدق خبمسة ي أن هيمام فعلاإل إىل رفع خربهيمل إذا)٢(.   

ن أ و ، حـد الـشهرة    كبذلى  ه من عدم بلوغ الفتو    ريغ و ره اجلواهر ك ملا ذ  ،لعل االستحباب أقرب  و

 مـا  و ،عامل به  هما ال يران فما ف  يمها متغا  و ،)الزوجذات  (ن  ياخلربيف   و )ذات العدة (المهم  ك يف   العنوان

ـ  االستفصايل لذات العدة الرجع    ك بشموهلا ولو بالتر   كدفع ذل  و ،شاهد له  الى  الفتو يف قائـل   وال،  ةي

  .ىتر ماك البائنة نيب ونهايبالفرق ب

 ،امكحاألىل   إ ه بالنسبة ين االعتماد عل  كمي عجاز مما ال  نوع من اإل  ى  اخلرب دل عل   أن    إىل ضافةهذا باإل 

 أن  وظاهر الـسؤال  ،   سأله عن امرأة تزوجها رجل فوجد هلا زوجاً        فإنه،  واقعة يف   ةيوا قض كالحتمال  

 تقدمت و قد تقدم بعلم  ألنه   ):ه الصالة والسالم  يعل(مام  فقول اإل ،  الرجل تزوج بدون علمه بالزوج هلا     

  عل جي مما بعلمهي 

                                                







٣١٦

مـام  اإل إىل قدم لو أنه مام من جهةاإل إىل ميط بعدم التقد لعل االشترا  و ،واقعة خاصة  يف   ةيقضك ألمرا

هـو   ور بشيءفّيك أن  فالالزم،ر عن ذنبه  فّيكمام مل   اإل إىل   قدميمل  إذا  نما  ي ب ،فارتهك وحده   ،ضربه احلد 

  . قاًيصوع دقأمخسة 

هو  و ،ضايالر يف   ما اعترف به  ك ، به ه من الشرط مل أجد عامالً     يما اشتمال عل  ن  إ( :اجلواهريف   مث إن 

  . )هيتسامح فيوجه الندب الذي ى بأس بالعمل ما عل نعم ال، موهن آخر هلما

ر يالتحر يف   نعم استظهر ،  ما هو واضح  كالرجم   و ب احلد جيمل   وإالّ   دخل ا  أنه   ثيظاهر احلد  مث إن 

  :  قال،هريغ و الدخولنيعدم الفرق ب

وال . ستحبينه  إ :إدريسقال ابن    و ،قيصوع من دق  أر خبمسة   فّ وك عدا فارقها  يف   من تزوج امرأة  (

 ميونه عاملاً بـالتحر   ك  ني وال ب  ،بائناً أو   اًيون الطالق رجع  ك  نيفرق ب  والفرق بني عدة املوت والطالق،      

ج يون التـزو ك نيب  وال،أمة أو  ون املرأه حرة  ك  نيب  وال ،إشكالى  بأحدمها عل  أو    ما جاهالً أو   والعدة

ـ  أو   ون الفرقة بالطالق  ك  نيوال ب ،  املنقطع أو   اح الدائم ك العدة للن  ونك  ني وال ب  ،منقطعاً أو   دائماً ه ريغ

  .) الأوالدخول  إىل  منضماًجيون التزوك نيوال ب، بيالفسخ بالع واللعان واالرتدادك

  . )جاهالً أو انكفارة عاملاً ك ولو زنا بذات العدة فال(: قال أن إىل

ـ ريبص أيب ةير رواكمث ذـ  ةيروايف و( من ى فارة علكوجوب الى ة داللة عليهذه الروايف و :قال و 

  . )تزوج بذات البعل

تصدق خبمسة  ويفارقهاي أن هي فعلكعلم بذلي هو ال وهلا زوج ومن تزوج امرأة: ىد املرتضيقال السو(

 والـذرة   ريق من احلنطة والـشع    يزي الدق  وجي ،مهاريغ و ريق من احلنطة والشع   ي الدق ريزي غ جي  وال ،دراهم

  . )١()جزاء اخلمسة من اخلبزإقرب واأل، والدخن

                                                





٣١٧

مـة  يلعله أراد االجتزاء بق    و ، خبمسة دراهم  ريفكالت أن   ى عل مجاعادعاء اإل ى  عن املرتض كى  ح: أقول

من  و ،ما اعترف به بعضهم   ك ،هريمل نعرف القول به من غ      إذ   ،بين دعواه غر  إ: (اجلواهريف   و ،الصاع

  . )١()مةي عن الصاع بدرهم قأتزجين كل و،األولرادة القول إى هنا محله بعضهم عل

  . ولو للتسامحى مورد الفتو أو ةيمورد الروا يف  سواء،م باالستحباب أشبهكفاحل، حالى أي علو

  

                                                





٣١٨

ها ية فيرواى  عل،ل أصبح صائماًيجتاوز نصف الل من نام عن العشاء حىت(: الشرائع يف قال ):٧مسألة(

  . )لعل االستحباب أشبه و،ضعف

عن الـصادق   ،   عمن حدثه  ،ةري بن املغ  عبد اهللا ة  يروا يه و ،رسالة بسبب اإل  يالروا   يف الضعف: أقول

 .)١(صبح صائماً  وي هايصلي: قال ،ليبعد انتصاف الل   إالّ   قميرجل نام عن العتمة ومل      يف   ،)عليه السالم (

مـا  ك مجاعمرسلها من أصحاب اإل   أن   إالّ   انت مقطوعة ك وإن   ةيالروا ألن   ،القاعدة الوجوب ى  مقتضو

مجلة  يف نكل، االستحباب إىل ث أقربيان احلدكآخر الوقت أذان الصبح ن إ :قلناإذا نعم ، حمله يف حرر

  . ليآخره نصف الل أن اتيمن الروا

 إىل   الـشمس  كقم الصالة لدلو  أ: قول اهللا يف  : )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  د بن زرارة  يفعن عب 

منـها  ،  ليانتصاف الل  إىل   صلوات أول وقتها من زوال الشمس     اهللا افترض أربع    ن  إ :قال ليغسق الل 

منها صالتان أول وقتهما     و ،هذه قبل هذه  أن   إالّ   غروا إىل   صالتان أول وقتهما من عند زوال الشمس      

   .)٢(هذه قبل هذهأن  إالّ ليانتصاف الل إىل من غروب الشمس

قم الـصالة   أ: تعاىلقوله   يف   )سالمما ال هيعل(جعفر   أيب   عن،  حممد بن مسلم   و محران و عن زرارة و

ـ غسق الل  و ، الشمس زواهلا  كدلو و ،لهنكمجعت الصلوات   : قال ،ليغسق الل  إىل    الشمس كلدلو ل ي

هذه  إىل    من رقد عن صالة العشاء     :ليانتصف الل إذا  لة  يل ل كنادي مناد من السماء     ينه  إ :قال و ،انتصافه

   .)٣(ناهينامت ع فال

                                                









٣١٩

د ابن  يوالسى  د املرتض يالس أن   د الوجوب يؤ وي ،وقاتباب األ  يف   اليت تقدمت ات  يها من الروا  ريغ  ىلإ

  . مجاع اإلكذلى ا عليزهرة ادع

 ،وركة املرسل املذ  يالقواعد عدم حج  ى  مقتضن  إ( :الوجوب بقوله ى   اجلواهر عل  إشكال أن   علميمنه  و

ـ كن  يدي الـس  إمجاع و ،ما حرر يف حمله   ك مجاعاً من أصحاب اإل   يمامإان الذي أرسله    كوإن   ه مـن   ريغ

 وإن  ،ا بالوجوب واحلرمـة   ى  الفتو يف   ح النفس يوجه تستر ى  وثوق باملراد منها عل    ات القدماء ال  إمجاع

 مما  ك ذل ريغى  عل أو   ،حنوها و العموماتى  مقتضى  نقلونه عل يالغالب   يف   نكل،   املنقول مجاعة اإل يقلنا حبج 

هم ألمرهم  يظاهر باق  و مجاعة من القدماء  ى  توح ف ياجنبار املرسل لصر  ى  دعو و ،ثبات املطلوب إ يف   ديفي ال

ـ        كل ذل  ك ،ى املرتض ريغ يف   الوجوب مل نتحققها   يف   به الظاهر   ك مع عدم تعرض اخلرب املزبور بقضاء ذل

ـ تعرض ف  ال أنه   ماك،  ك ذل ريغ أو   مرض أو   سفر أو   ضيحكوم لو فرض تعذر صومه بعذر شرعي        يال ه ي

مهال ه مثل هذا اإل   يقع ف يل االستحباب الذي    يه دل ريغ و هلك كمهال ذل إبل لعل   ،  لو أفطره عمداً  مه  كحل

  .)خبالف الواجب

 يف ظهـر خمالفـه  ي الذي مل   مجاع موافق لإل  ،اًمي معمول به قد   ،اخلرب حجة سنداً   فإن   ، ظاهر الوجه  ريغ

عـدم   و ،إدريسابن   إىل   ث نسب االستحباب  يح ،ريظهر من التحر  ي ماى   عل إدريسمن ابن    إالّ   القدماء

ـ  يف   داللة  فال ،ةيات أمثال هذه الروا   ي من الروا  ريثك يف   عدمه موجود  و القضاء  إىل التعرض ـ  كذل ى  عل

ـ م احت كنه ح أن نقول ب   أ ألمراى  منته،  الوجوب إىل   هريغ و اضيلذا مال الر   و ،االستحباب أمـا  ،  اطيي

  . ه نظرياالستحباب فف

ـ ب الصوم ع  جي  فال ، النائم به  ريحلاق غ إقرب عدم   واأل(: ر قال يالتحر مث إن  ـ  ال و العامـد ى  ل ى عل

  قرب مع القول بوجوب الصوم فاأل و،الناسيى عل ران والكالس



٣٢٠

استوعب النـوم   إذا  الصالة   أما ناسي ،  ال أو   الصالة بعد االنتباه  ى  اختصاص النائم عمداً به سواء نو     

  . ) العتمةريالنائم من غى صوم عل ذا ال وك،هيصوم عل الوقت فال

  . مقطوع بهريخاص واملناط غم كاحل أن  والسبب،هركما ذكهو و

 عة الواجبات واحـدة يطب أن  ىدل عل   ملا ،فارةكه ال يان عل كوم عامداً   ي ال كذل يف   أفطر لو أنه   والظاهر

ـ ت  عة املستحبا يطب أن   ىدل عل  ماك ،ليلخرج بالد  ماإالّ   ـ ه و ،كذلك املـستحب   إىل   ذا بالنـسبة  ك

ل خاص  يدل ال أنه   املستحب مع  يف   راتالواجب مفط  يف   اميل مفطرات الص  ك بأن   :لذا نقول  و ،والواجب

  . املستحب إىل بالنسبة

فارة وال  ك أنه   عدمه لتوهم  و ،نهيفارة لتع كن وجوب ال  كمأوم  ي ال كذل يف   ولو أفطر (: الدروس يف   قال

 مع احتمال عدم    ،حاضت املرأة  أو   ذا لو مرض   وك ،فطار والقضاء قرب اإل ه فاأل يولو سافر ف  ،  هايفارة ف ك

ق ولو وافق   يالتشر أو   ديذا لو وافق الع    وك ،لف الصوم كفر الضروري لعدم قبول امل    الس يف   الوجوب ما 

  .)قرب التداخل مع احتمال قضائهناً فاأليصوماً متع

 أمـا لـو     ،ق الصوم يضة ت يظاهر الروا  إذ   ،اًيان ضرور كإذا  وز له   جيمنا  إره من السفر فالظاهر     كما ذ و

قـرب  جعله األ  و ،رهكما ذ كف  مىن يف   قيالتشر أو   نيديوافق الع  أو   السفر إىل   اضطر أو   حاضت أو   مرض

 أن  نعم لو أراد  ،  خراآل يقض ي قدم صوم أحدمها حىت   ي أنه   ىل عل يال دل  إذ   ،القاعدةى  التداخل هو مقتض  

  . فارة للقاعدةكواجباً موسعاً قدم ال أو صوم مستحباًي

هـو   و ،)ه وجه يالصوم عل قظ بعد الفجر قبل الزوال ففي وجوب        يولو است (:  قال نيمناهج املتق  مث إن 

قام بعد الظهـر    ن  إ نعم،  الظهر إىل   هاً المتداد وقت الوجوب   يون الوجه وج  يك أن   ينبغ وي ،رهكما ذ ك

   وإن املستحب ألن ،ومي الكه ذلفاتت



٣٢١

  .هتمن فاتل يه لدليقض وي،كذلكس يالواجب لأن  إالّ الغروب إىل ان ممتداًك

 وال،  عن املغرب والعشاء معـاً     أو   هالنوم عن العشاء وحد   ون  يك أن   نيفرق ب  ال أنه   من الواضح  مث إن 

 وإن  ،ل عنـه  ي النصراف الدل  ،هيشيء عل   الصالة فال  كأما تار ،  صليي ملن   كذلكم  كون احل يك أن   بعدي

هـو   و نام فالن عن العشاء    قالي فال ،قم اهللا منه  تنيمن عاد ف  و لي فهو من قب   ،ان معاقباً عقاباً أشد   ك

 قـال ي فال أما العامي، درسيان  كإذا  ما  يقوهلم نام فالن عن الدرس ف     ك فهو   ،ل الصلوات فسقاً  ك ل كتار

  .وركد االنصراف املذيؤي مما ك ذلريغ إىل ،نام عن الدرس

 مـع  ،كذلكم كن احليكاره مل يأخذه النوم اضطراراً بدون اختإذا ف، اريظاهر الفعل االخت  حيث إن و

  . قطع به نه الكاحتماله باملناط ل

  



٣٢٢

 قوم  كر ذل كرمبا أن  و ،نيدناً م كيطعم مس أوم فعجز عنه    يمن نذر صوم    (: الشرائع يف   قال :)٨مسألة(

   .)اهللا تعاىل عجز استغفر فإن ،عجز تصدق مبا استطاع فإن ،سقوط النذر مع حتقق العجزى بناًء عل

 ،)سالمعليه ال (عن الصادق   ،  سحاق بن عمار  إه خرب   يدل عل  وي ،ةيالنها يف   خي للش األولالقول  : أقول

   .)١(نيوم مديل كصوم عنه يعطي من ي: قال ،ىقوي نذر وال يف اماًيه صيعل علجيرجل يف 

ام ياماً فثقل الص  ي عن رجل نذر ص    )هما السالم يعل(بن جعفر   ى  سأل موس نه  إ ،عن حممد بن منصور   و

   .)٢(وم مبد من حنطةيل كتصدق لي: قال ،هيعل

ل من عجز عـن نـذر نـذره         ك:  قال ،)عليه السالم (ى  احلسن موس  أيب   عن،  ل بن صاحل  يعن مج و

  .)٣(نيميفارة كفارته كف

ـ شيء عل  ال أنه   ىخر الدالة عل  ات األ ياالستحباب لبعض الروا  ى  ات عل يل هذه الروا  ن الالزم مح  كل ه ي

  . ةيالقاعدة العقل إىل ضافةباإل

ـ  اليت جتب علفارةكل من عجز عن الك:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  ريبص أيب   فعن ه مـن  ي

فارات فاالستغفار كه اليصاحبه فى ب علجي مما ك ذلريغ أو قتل أو نذر أو نيمي يف صدقة أو  عتق أو   صوم

أن  إالّ   ،نـهما يفرق ب  و امعهاجي أن   هير به حرمت عل   فّيك د ما جيمل  إذا   فإنه،   الظهار نيميخال   فارة ما كله  

   :اجلواهر يف ولذا قال، ة تشمل املقام باملناطيهذه الروا  فإن،)٤(امعهاجي ال وون معهايك أن  املرأةىترض
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 األولعدم وضوح داللة     و ،نياألولضعف سند    و ،فارةكطعام وال ات اإل يروا أي   ن اختالف متنها  كلو

 خصوصاً بعد مالحظة قاعدة سقوط النذر بالعجز عنه من          ،تفاوت مراتبه ى  شهد للندب عل  ي أيضاًمنها  

  .وا عن ذنبكصالة أ قد عرفت فارة اليتك استتباع الريغ

  . حنوها وسوري فهو لقاعدة امل)عجز تصدق مبا استطاعفإن ( :تقدم عن الشرائع بقوله أما ما

 ربكان عجزه ل  كن  إ( :املسألة قائالً  يف   فصله  حيث إن  ،إدريسقول ابن    يف   مما تقدم ظهر وجه النظر    و

خ يمراده من قول الـش    و )حيخ صح يالشفقول  ،  هؤبرى  رجي العطاش الذي ال  كه  ؤبرى  رجي مرض ال أو  

ـ    ه اإل يوجب عل ى  احلمكه  ؤبرى  رجيان ملرض   كوإن  (،  كلفارة لذ كن  يطعام مد إ  ريفطار والقضاء من غ

  .)طعامإ

وم نذره فعجز عن    يه صوم   يمن وجب عل  : خيقال الش (: قال ألنه   ،املسألة يف   متردد أنه   ريظاهر التحر و

ة حممد  يروايف  ن  إ( :مث قال العالمة  ،  )هأقد أجز  و ومي ال كذلفارة ل كن من طعام    يناً مد كيامه أطعم مس  يص

  .هيتاً علك ساإدريسالم ابن ك نقل كبعد ذل و،)وم مبد من حنطةيل كبن منصور التصدق 

  ).قوىهو األ واألصحابره قوم من كأنو( :خ قالينقل قول الش أن ة بعديفاكوال

عجـز   و ناًيوم قد نذر صومه مع    يام  يه ص يعلان  كمن  (:  قال ،اطاًي احت نيمناهج املتق  يف   مكجعل احل و

ـ  شيء   هيب عل جياستمر به العجز مل      وإن   ،اطاً الزماً ي من قضائه قضاه احت    كن بعد ذل  كمت فإن   ،عنه ى عل

يف  و ،عجز استغفر اهللا تعـاىل     فإن   ،عجز فبما استطاع   فإن   ،نينكيمسى  ن عل يتصدق مبد يل  يق و ،شبهاأل

   .)ي خفرياط به غيحسن االحت و،وجوبه تأمل

عطي الناذر له  يث  يح،  هريقضي صومه عنه غ   ي أن   هراد ب يسحاق بن عمار    إخرب   أن   من احملتمل  و :أقول

يف  أن    واحد من الفقهاء   رير غ كلذا ذ  و ،نيوم مد يل  كصوم عنه   يعطي من   ي: قال ألنه   ،نيوم مد يل  كل

  قول ى سحاق علإداللة خرب 
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الة احتمال جواز قـضاء الـصوم       كتاب الو ك   يف رنا حنن كقد ذ  و ،ن تبعه نظر  يه من الذ  ريغ و خيالش

  .بعد املوت ماك إىل  ذلأخريلزم تي وال، اًإطالقن هو كتميمل إذا  نساناة اإليح يف احلجكوالصالة 

  .حنوها وفارات مستحبةكاملقام  يف مث

فارة ك: )ه الصالة والسالميعل(قال الصادق :  قال، الصدوقىفقد رو، فارة عمل السلطان ك: األول

   .)١(خوان السلطان قضاء حوائج اإلعمل

: فقال ،عمل السلطان يف  استأذنته)عليه السالم(احلسن  إىل أيب   تبتك:  قال ،الرمحن اهلامشي  عن عبد و

مكخوانإفارته قضاء حوائج  وك،بطل حداًيمل  وماًك حريغيمل  بأس به ما ال)٢(.   

أخرج لبين   أن   قد أمرت  و )عليه السالم ( ى أيب عبد اهللا   دخلت عل :  قال ،اتبك ال ميعن مفضل بن مر   و

 مـا :  فقال،تابك فسألين عما أمر هلم فناولته ال إليهرأسي فوثبتى  هو عل و إالّ    فلم أعلم  ،هاشم جوائز 

ـ مى   قد تر  كجعلت فدا : مث قلت ،  نايلإهذا الذي خرج    : فقلت،  ئاًيهنا ش يل ه يمساعإلى  أر اين مـن   ك

ذهنب ين احلسنات   إ: قول ي اهللا تعاىل  فإن   ،كأصحابى   عل انظر ما أصبت فعد به     :فقال ،هؤالء القوم 

   .)٣(ئاتيالس

  . اسبكتاب املك يف اايخصوص وةيباب الوال يف المكل اليتفصو

تقول  أن   فارة االس ك: )عليه السالم (قال الصادق   :  قال ،ره الصدوق كفارة االس مبا ذ   ك: الثاين

ـ   و ،صفونيا   رب العزة عم   كسبحان رب :  منها كاميعند ق   واحلمـداهللا رب    ،نياملرسـل ى  سالم عل

   .)٤(نيالعامل
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: )صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    :  قال ،)هم السالم يعل( ي إىل عل  ئمة بسند األ  ،اتيعن اجلعفر و

    ؤالء ال ـ  و،ان حمسناً ازداد حـسناً ك وإن ،فارتهكانت كئاً  يان مس كن  إ لماتكمن ختم جملسه : يه

   . )١("يكلإأتوب ك وأستغفر، أنت إالّ لهإال  أن أشهد، كحبمد و اللهمكسبحان"

 كقمت من جملـس إذا : قال ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، ريد بن جب يعن سع ،  عن غوايل اللئايل  و

   .)٢(فارة السكنه إ :قال و،تب علي ويل أنت اغفر إالّ لهإال  ،كحبمد وسبحان اللهم: فقل

قوم من  ي أن   أراد و ثهيفرغ من حد  إذا   )صلى اهللا عليه وآله   ( النيب أن   روي :دية املر يمن يف   ديعن الشه و

نت أ، ما أنت أعلم به منا وعلناأما  وسررناأما  وتعمدنا ما وخطأناأنا ما اللهم اغفر ل: قوليان كجملسه  

 لهإال   أن   شهدأ كدحبم و  اللهم كسبحان :قام من جملسه  إذا  : قول وي أنت إالّ   لهإأنت املؤخر ال     و املقدم

احلمد هللا   و ،نياملرسلى  سالم عل  و ،صفوني رب العزة عما     كسبحان رب ،  يكلإتوب  أك و ستغفرأأنت  إالّ  

الـثالث  ن  إ :اتيبعض الروا يف   و ،)صلى اهللا عليه وآله   (رواه مجاعة من أصحاب النيب       ،نيرب العامل 

   .)٣(فارة السكات يآ

: كفارة الضحك: )عليه السالم(قال الصادق :  قال،الصدوقرواه  ما يه و ،كفارة الضح ك: الثالث

   .)٤(متقتين اللهم ال

  . االستغفار ملن اغتابه يه و،بةيفارة الغك: الرابع
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: )صلى اهللا عليـه وآلـه     (ل رسول اهللا    ئس:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  فعن جعفر بن عمر   

   .)١(رتهكما ذكتستغفر ملن اغتبته : قال ،ابيفارة االغتكما

ـ فارة االغت ك: )صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    :  قال ،كعن أنس بن مال   ،  دي املف ىروو  أن  ابي

   .)٢(تسغفر ملن اغتبته

قال :  قال )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن ،وينك الس ىفقد رو ،  لكالتو يه و ،ةريفارة الط ك: اخلامس

   .)٣(لكة التوري الطفارةك: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 ،ها ونت تهونن  إ ما جتعلها ى  ة عل ريالط: )عليه السالم ( عبد اهللا  قال أبو :  قال ،ريوعن عمرو بن جر   

   .)٤(نكئاً مل تيمل جتعلها ش وإن ،شددا تشددتوإن 

  . أيضاًاخلارج  يف  النفسريتمل تأث وحي،ةيخلارجاال ة ية النفسياملراد ا القض أن والظاهر

ى اللطم عل  يف   شيء ال: قال أنه   ،)ه الصالة والسالم  يعل(عن الصادق   ،  خرب خالد  يف   تقدم: ادسالس

   .)٥(االستغفار والتوبةى اخلدود سو

صـلى اهللا   (مسعت رسول اهللا    :  قال )عليه السالم ( علي    فقد روي عن   ،فارة الذنوب عامة  ك: السابع

ـ سباغ الوضوء عند امل   إ ،اياخلطار الذنوب و  فّيك ماى  م عل كأدلأال   :قول ي )عليه وآله  وانتظـار  ،  ارهك

   .)٦( الرباطكالصالة بعد الصالة فذل

صلى اهللا عليه (قال  ،احلسنات يف ديز وياياخلطافّر اهللا به يكشيء ى م علكدلال أ أ: ىخرأة  يروايف  و

  هذه ى إىل ثرة اخلط وكارهكاملى سباغ الوضوء علإ: )وآله
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   .)١( الصالةانتظار الصالة بعد و،املساجد

 يف  )عليه الـسالم  (قال الرضا   :  قال ،هيعن أب : رواه حسن بن فضال    فرات للذنوب ما  كمن امل : الثامن

دم الذنوب  ا  فإ ،آل حممد  و حممدى  ثر من الصالة عل   يكفّر به ذنوبه فل   يك ماى  قدر عل يمن مل   : ثيحد

   .)٢(هدماً

ـ رواه أمحد بن حممد بـن ع       ملا،  )واهللا ىبل( و بل،  )واهللا ال(فارة لقول   كستحب ال ي: التاسع يف ى  سي

قـول  ي أن   رفّك اليت ت  نيميال: قالنه  إ )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عفور أيب ي   بن عبد اهللا عن  ،  نوادره

   .)٣(كحنو ذل و،واهللا ال: الرجل

ـ عل(عن الصادق   ،   الصدوق ىفقد رو ،  فارة الذنوب كوجب  يبائر  كاجتناب ال : العاشر ه الـصالة   ي

 بائر ما كن جتتنبوا   إ:  قول اهللا عزوجل   كذل و ،ع ذنوبه يغفر اهللا مج  يبائر  كمن اجتنب ال  :  قال )السالمو

   . )٤(اًميركم مدخال كندخل ومكئاتيم سكر عنفّكتنهون عنه ن

 بائر مـا  كن جتتنبوا   إ: قول اهللا عزوجل  يف  ،  )عليه السالم (احلسن   أيب   عن،  ليعن حممد بن الفض   و

ر فّكان مؤمناً   كإذا  ه النار   يبائر ما أوعد اهللا عل    كمن اجتنب ال  : قال ،مكئاتيم س كنفر ع كتنهون عنه ن  

   .)٥(ئاتهياهللا عنه س

ى احلسن موس   قال أبو  : قال ،فعن مساعة بن مهران   ،  فارة جلملة من الذنوب   كالوضوء  : احلادي عشر 

   .)٦(بائركال إالّ لتهيل يف من ذنوبهى مض فارة ملاك كه ذلؤان وضوكمن توضأ للمغرب  :)عليه السالم(

                                                















٣٢٨

جلست عنده   و ديي  نيالظهر والعصر ب  ى   فصل )عليه السالم (احلسن   أيب   نت عند ك:  قال ،عن مساعة و

ـ   كجعلت فدا : فقلت،  توضأ: مث قال يل  ،  حضرت املغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصالة       حىت ى  أنا عل

مـن  ى  مض فارة ملا ك كه ذل ؤان وضو كمن توضأ للمغرب    ن  إ ،وضوءى  نت عل كوإن   : فقال ،وضوء

 إالّ  لتـه يل يف   من ذنوبه ى  مض فارة ملا ك كه ذل ؤان وضو كمن توضأ للصبح     و ،بائركال إالّ   ومهي يف   ذنوبه

   .)١(بائركال

ـ من توضأ للمغرب    : )عليه السالم (ى  احلسن موس  قال أبو :  قال ،عن مساعة  ى،خرأة  يروايف  و ان ك

ه ؤان وضو كمن توضأ لصالة الصبح      و ،بائركخال ال  ه ما ار يف   من ذنوبه ى  مض فارة ملا ك كه ذل ؤوضو

   .)٢(بائركخال ال لته مايل يف من ذنوبهى مض فارة ملاك كذل

 ال(حو  ميد الوضوء لصالة العشاء     يجتد:  قال ،)عليه السالم (عن الرضا   ،  قتادة رواه أبو  معناه ما يف  و

   .)٣()واهللاى بل( و)واهللا

اهللا   حدث جـدد   ريه لغ ءمن جدد وضو  :  قال ،)عليه السالم ( اهللا أيب عبد    عن،  عن املفضل بن عمر   و

   .)٤( استغفارريتوبته من غ

   . احتماالن،كذلكمستحباً  ومم واجباًيهل الغسل والتو

 ،)عليـه الـسالم  (  أيب عبد اهللا عن،  رواه حسن بن هارون    فارة مبا كحب ملن حج ال   تسي: الثاين عشر 

   :قال ،أنا حمرم وشبعت ن حىته زعفرايصاً فيلت خبكأ: قلت له: قال

                                                







 



٣٢٩

  فارة ملـا   كون  يكة فاشتر بدرهم متراً مث تصدق به        كأردت اخلروج من م   كك و فرغت من مناس  إذا

   .)١(تعلم  مما الكحرامإ يف يكملا دخلت عل ولتكأ

دخلـت  إذا  :  قال )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  هيروي عمن   ،م بن حمزم  يبراهإ ىرو معناه ما يف  و

ـ   إذا  و،   للعمرة كحرامإ يف   كان من ك اشتر بدرهم متراً فتصدق به ملا     ة ف كم  فاشـتر   كخرجت من حج

   .)٢(كنة فاصنع مثل ذليدخلت املدإذا ف، بدرهم متراً فتصدق به

قـال رسـول اهللا     :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  وينكفعن الس ،  فارة الظلم ك: الثالث عشر 

   .)٣(فارة لهك فإنه، ستغفر اهللا لهيفاته فل  أحداً ومن ظلم: )صلى اهللا عليه وآله(

  . طلب الغفران من اهللا لهي أن معناه: أقول

  أيب عبـد اهللا     عـن  ،رمكة سامل بن م   جيخد أيب   رواه ملا،  فارة لبعض الذنوب  كاخلالة   بر: الرابع عشر 

إذا   تها حـىت  يرب و ت بنتاً ين ولد إ: رجل فقال  )صلى اهللا عليه وآله   (النيب   إىل   جاء:  قال ،)عليه السالم (

ا ي: هي تقول  و مسعت منها  ان آخر ما  ك ف ،جوفه إىل   ب فدفعتها يقل إىل   تها مث جئت ا   يبلغت فألبتها وحل  

ا فإ فأبرها: فقال،  نعم: قال ،ةي خالة ح  ك فل :قال،  ال: قال ،ةيم ح أ ك أل :قال ،كفارة ذل كفما  ،  أبتاه

 ،ان هذا  ك مىت: )عليه السالم ( عبد اهللا يب  فقلت أل : ةجيدخ فقال أبو ،   ما صنعت  كفر عن يك ،ممبرتلة األ 

   .)٤(نيقوم آخر يف دنلي فنيسبي أن قتلون البنات خمافةيانوا  وكةياجلاهل يف انك: فقال

  .وىلاأل بكذلكم بر األ أن علميمنه و

  قتلون البنات يانوا كالقوم  أن ىفخي الو

                                                











٣٣٠

ـ املالئن إ قولـون يانوا كم أمثل ، خرمور األ جلملة من األ   و ،ةيهذه الروا  يف   ركذ ملا ة بنـات اهللا  ك

 يف  قتلـون خلـوف الفقـر     يانوا   وك ،قتلون للفقر احلاضر  يانوا  كما  ك،  م إليه تذهب أن   لزميوالبنت  

ة يخش  و ،)١(مالقإم من   كدأوالتقتلوا   وال: قال سبحانه ،  قتلون الولد هلما  يانوا  كما  ك ،املستقبل

 كما ورد بـذل   ك ،ك ذل ريلغ و مةيحتوز غن  ب فرساً وال  كتر البنت ال ن  إ لونقويانوا  كملا   و ،)٢(مالقإ

  . اجلملة يف اتيخ والرواي والتوارريالتفاس

 أيب عبد   عن،  سحاق بن عمار  إ ىفقد رو ،  فارة املقررة كد ال جيفارة ملن مل    كاالستغفار  : اخلامس عشر 

 أن عود قبـل  ي ال أن   نوي وي ستغفر ربه يلفارة ف كعجز صاحبه عن ال   إذا  الظهار  :  قال ،)عليه السالم ( اهللا

ـ يكام فل يوماً من األ  ي رفّيك ما إىل   ليوجد السب إذا  ف،  فارةك عنه من ال   ك ذل أواقع فقد أجز  يواقع مث ل  ي  ،رفّ

 ال أن   نوي وي سغفر ربه ي فل كد ذل جي ال وإن   ،ان حمتاجاً ك ذاإه  يزجي فإنهاله  يع و طعم نفسه أ و تصدقوإن  

   .)٣(فارةكاهللا ك وعود فحسبه ذلي

ل كفارة ل وكاالستغفار توبةن  إ :ث قال يحديف  ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن داود بن فرقد   و

   .)٤(فارةكمن الشيء  إىل ليد السبجيمن مل 

ضعف عـن   ن  إ :قلت،  اميصوم ثالثة أ  ي: فقال ،نيميفارة ال ك عن   )عليه السالم (سئل  ،  ةيروايف  و

  : قال ،عجزن إ :قلت، كنيرة مساعشى تصدق علي: قال ،عجز والصوم

                                                

 









٣٣١

ندامة وظهر توبة ويستغفر اهللاي فل،أدناه وأقصاه وفارةك أفضل الفإنه ،عدياهللا وال  ستغفري)١(.   

 عن،   عمن رواه  ،رواه حممد بن سنان     ملا ،فارة له ك فإنه  نيمي من متعلق ال   ريان خب يتاإل: السادس عشر 

نـه  يميفارة ك فهو كذلى اً منها فأتريها خريغى  فرأنيى مي عل من حلف :  قال )عليه السالم ( أيب عبد اهللا  

   .)٢(وله حسنة

من حلـف   :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن بعض أصحابه  ،  رواه ابن فضال   معناه ما يف  و

   .)٣(له حسنة و منهاريأت الذي هو خي منها فلريهو خ ماى  فرأنيى ميعل

 عن،   عن رجل  ، بن سنان  عبد اهللا رواه   ملا،  هيأخ قسم بدون بر  أن  فارة مل كاستحباب ال : السابع عشر 

فـارة  كاملقسم  ى   قسمه فعل  ربيه فلم   يأخى  أقسم الرجل عل  إذا  :  قال )هما السالم يعل(  نياحلسعلي بن   

   .)٤(نيمي

 واحد  ريغ و رواه حفص  أحدمها ما ى  عدم الوجوب عل  ى  دل عل  وي ،انميتاب األ ك يف   كرنا ذل كقد ذ و

ـ س عل يل:  قال ،هيأخى  قسم عل يل عن الرجل    ئس:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  من أصحابنا   هي

   .)٥(رامهكإمنا أراد إشيء 

 الرجلى قسم علي عن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ، أيب عبد اهللا   الرمحن بن  عن عبد و

   .)٦(ال :قال ،فارةك كذل يف هي هل عل،لكأيل معه فلم كأيالطعام يف 

                                                















٣٣٢

  . االستحبابى ه علريغ وخي بن سنان الشعبد اهللاة يلذا محل رواو

مـن  :  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  ريبص رواه أبو   ملا ،فارته عتقه كضرب العبد   : الثامن عشر 

   .)١(عتقه إالّ فارةكن لضاربه يكنفسه مل ى  علك حد أوجبه اململورياً حداً من احلدود من غكضرب مملو

  .  أعم من الرجل واملرأةكاململو و، أوجب احلد الشرعيفعل فعالً أنه ك اململوإجياب معىنو

ـ  :  قـال ،هيعن أب، ريثك بن ني حسىفقد رو،  فارة الذنوب كجراء احلد   إ: التاسع عشر   ريخـرج أم

 أمـر   كذلى   فلما رأ  ،قتل بعضهم بعضاً من الزحام    ياد الناس   كة ف ي بسراقة اهلمدان  )عليه السالم (  نياملؤمن

: قال،  مث أمر بالباب ففتح   : قال،  ماتت  غلق الباب فرموها حىت   أ أخرجت و  ،خفت الزمحة إذا    بردها حىت 

  ال فإنه ،م عنها كلسنتأها الناس ارفعوا    ي أ :هيمنادى   ناد كذلى  فلما رأ : قال،  لعنهايدخل  يل من   كفجعل  

  .)٢(نين بالديزي الدجيما ك الذنب كفارة ذلكان ك إالّ قام حدي

  . أيضاًه يخرب ماعز داللة عليف و

 عن،  هيعن أب ،  عن جعفر ،   مسعدة بن صدقة   ىفقد رو ،  حنوه و ) وأيب ال(فارة قول الرجل    ك: العشرون

  ال :من قـال   و ،تصدق بشيء ي فل ،كال أم ل  ك و  ال أب ل   :من قال لصاحبه  :  قال ،)هم السالم يعل(على  

   .)٣(ولهفارة لقكا فإ اهللا إالّ لهإال  أن شهدأ :قليفل ،وأيب

                                                









٣٣٣

ما  أو   ،أخي و ال أو   ،ي وجد ال أو ، ال وعمي  :مثل،  كما أشبه ذل  ك إىل   ذلى  تعدي أن   بعدي ال: أقول

  .  واحد عرفاً ولو للتسامحك فاملال،حنوهك وجد ل  ال:شمليبل لعله ، أشبه

  



٣٣٤

 املوضوع  هذا يف   نا ننقل عبارة الشرائع فقط    إاحلال احلاضر ف   يف   حتقق له  العتق ال  حيث إن  ):٩مسألة(

  . بعض املواضع فقطى ق عليمع التعل

  : الشرائع يف قال

  . اميطعام والصالعتق واإل يه و،فارةكخصال ال يف املقصد الثالث(

 كمل أو    الرقبة كتحقق الوجدان مبل   وي ،فارة املرتبة كال يف   الواجدى   عل نيتع وي ،العتق يف   القول: األول

  :  ثالثة أوصافالرقبة يف عترب وي،اعيان االبتكمإالثمن مع 

 واملـراد   ،شبه اشتراطه  واأل ،الترددى  ها عل ريغيف   و ،اًإمجاعفارة القتل   ك يف   هو معترب  و ،انمياإل: األول

ـ ح يف    والطفل ،ريبك وال ريوالصغى  نثر واأل كجزاء الذ اإليف   يستو وي ،مهكح أو   سالمان هنا اإل  ميباإل م ك

  .ولدي نيأحدمها ولو ح أو نين أبواه مسلماك أن زي وجي،املسلم

ـ زي احلمل ولو    جي  وال ،حسنة يه و )١(البالغ احلنث  إالّ   القتل خاصة  يف   زيجي ال: ةيروايف  و ان ك

ـ شـارة ح افران فأسلم باإلكأبواه   و  أخرس كبلغ اململو إذا   و ،م املسلم كان حب ك وإن   ،نيأبواه مسلم  م ك

 قـرار  اإل سـالم اإليف   فـي  ويك ،الصالة إىل   جزاءاإل يف   سالمفتقر مع وصفه اإل   ي  وال ،أجزأ و هإسالمب

ـ  سواء   ،فاركل ال من أطفا   املسيب إسالمم ب كحي ال و ،سالمعدا اإل  مما يشترط الترب ي وال ،نيبالشهادت ان ك

  . انفرد به السايب املسلم أو رانفاكمعه أبواه ال

 أن  ل نعم صـوناً لـه     يق ،هي أبو نيب و نهيفرق ب يهل   و ،ترددى  ه عل إسالمم ب كحيولو أسلم املراهق مل     

  . افركم الكان حبك وإن  عن عزمهستزالهي

                                                





٣٣٥

 لتحقـق العتـق   ،ل بهكال املن وال املقعد وجذموال األى  عم األ ئزجي وال،  وبيالسالمة من الع  : الثاين

 ه أو يدى ي حدإمن قطعت    و خرسصم واأل األكوب  ي من الع  ك ذل ري مع غ  ئز وجي ،سبابحبصول هذه األ  

منعه قوم استسالفاً لوصـفه   و،ولد الزنا يزوجي ،ادعقز لتحقق اإلجي ولو قطعت رجاله مل   ،هيرجلى  حدإ

  . فيهو ضع وانميلقصوره عن صفة اإل أو فركبال

ـ : املبسوط واخلالف يف قال و،هرينقض تدبيمل  زي املدبر ماجي  فال،كون تام املليك أن   :الثالث  زيجي

 ال: اخلالف يف   قال ان مشروطاً  أو ك  ؤديولو مل   ،  ئاًيتابته ش كمن  ى  أدإذا  اتب املطلق   كال امل  و ،هو أشبه و

لعله أشبه مـن     و ،زيجي أنه   ةيالنها يف   المهكظاهر   و ،تابةكنقصان الرق لتحقق ال    إىل   لعله نظر  و ،زيجي

  .ث حتقق الرقيح

ن ي من عبـد   نيعتق نصف أ ولو   ،تهاي جتزي املستولدة لتحقق رق    كذل وك ،علم موته يمل  إذا  بق  زي اآل وجي

  . نسمةكذلى سمي ال إذ ،ِزجي مل كنيمشتر

نـه  إ قلنان  إ أهو مصر أجز   و فارةكالى  نو فإن   ،بهينص يف    نفذ العتق  كعتق شقصاً من عبد مشتر    ألو  و

: ليق ،دائهاأ عند   ئزجي فهل   يكمة حصة الشر  يداء ق أب الّإنعتق  ي قلنا ال  وإن   ،عتاق الشقص إنعتق بنفس   ي

 ولو  ،عتاقوض ال باإل  اً بسبب بذل الع   أخريه حتقق عتق الشقص     ؤ منش ،ه تردد يفو،  نعم لتحقق عتق الرقبة   

ب ينص يف    الستقرار الرق  ،كسر بعد ذل  يفارة ولو أ  كزي عن ال  جي وال،  بهينص يف   ان معسراً صح العتق   ك

  .تفرق لتحقق عتق لرقبة وإن ،فارة صحكعتاقه عن الإى ب فنوي النصكولو مل، يكالشر

  . ز املرنجيمل  صح مايعتق املرهون مل أولو 



٣٣٦

ـ ن  إ رهناً بدلـه   أو   ان حاالً كن  إ لف أداء املال   ويك ،ان مؤسراً كا  إذصح مطلقاً   ي: خيقال الش و ان ك

  .ديهو بع ومؤجالً

ز جيمل : املبسوط يف  قالأًقتل خط فإن ،شبه املنع واأل،خ قوالني فللش،فارةكال يف  عتقهأولو قتل عمداً ف   

  .هو حسن وة املقتوليد ديضمن الس ويصحي: ةيالنهايف  و،ه برقبتهيعل عتقه لتعلق حق اين

عشرة  يعل و عتقأ: قوليأن  كشرط عوضاً    فإن   ،ن له عوض  يكمل   و ولو أعتق عنه معتق مبسألته صح     

  .لزمه العوض وصح

 أو اًيان املعتق عنه حك سواء ،عتق عنهأنفذ العتق عن املعتق دون من : خيولو تربع بالعتق عنه قال الش    

  .تاًيم

جنيب  األنية بيوالوجه التسو، صحي: خيقال الش، تيملت من ماله ال من مال ايعتق الوارث عن املأولو 

ـ      ،كأعتقت عن :  عين فقال  كعتق عبد أ: قالإذا   و ،اجلواز أو   املنع يف   والوارث ى  فقد وقع االتفـاق عل

هـو   ونعتق عنهي مث ،كنتقل بعد قول املعتق أعتقت عن   ي: خيقال الش  ،مرآلا إىل   نتقل ي ن مىت كل و ،جزاءاإل

  .نيما عداه ختم ومرآلة ذمة اءبرا وهو صحة العتق والثمرةى ل والوجه االقتصار ع،مكحت

 أنه  والوجه عندي ،  لكه اآل كلميالوقت الذي    يف   أيضاً فقد اختلف    ،ل هذا الطعام  ك :قال له إذا  مثله  و

  . لك اآلكمل إىل نتقلي ال وباحة للتناولإون يك

  : عتاق شروطاإل يف شترطوي

ـ   فال ،ة القربة يوالبد من ن  ،  ةيبالن إالّ   تص أحدها خي  فال تمل وجوهاً حيعبادة   ألنه   ،ةيالن: األول صح ي

اجتمعت أجناس  ن  إ ينية التع يعترب ن  وي ،حقه يف   ة القربة ي لتعذر ن  ،مرتداً أو   اًيحرب أو   اًيافر ذم كالعتق من ال  

  مع القربة وال   ريفكة الت يزي ن جي: خيقال الش ،  فارات من جنس واحد   كانت ال كولو  ،  شبهاألى  خمتلفة عل 

 إىل  دهايوز جتد  وجي ،ينية التع يه من ن  يالبد ف  أنه   شبه باملذهب أما الصوم فاأل  ،  إشكاله  يف و ينيتع إىل   قرفتي

  . الزوال



٣٣٧

  : ينيالقول بعدم التعى فروع عل

عربة بالسبب مـع احتـاد       ال إذ   ،ريفكة الت ي لتحقق ن  ،ه صح يفارتى ك حدإلو أعتق عبداً عن     : األول

  . مكاحل

 ،ريفكالت و القربةى  نو و  فأعتق ،الصدقة و الصوم و العتق يف   ةيرات ثالث متساو  فاكه  يان عل كلو  : الثاين

 مـن   ئ بـر  ،كذلكناً  كي مس ني مث عجز فأطعم ست    ،ريفكة القربة والت  ي بن نين متتابع يمث عجز فصام شهر   

  . نيعيالثالث ولو مل 

  . أ أجزريفكالقربة والتى نو وظهار فأعتق أو در أهي عن قتليفارة ومل كه يان علكلو: الثالث

براء إى  ولو نو ،  ريفك الت  ةيه ن يز ف جيالنذر مل    ألن   ،زجي مل   ريفكالتى  ظهار فنو  و  نذر ني ب كلو ش : الرابع

 ،طالق عند اإل  أظهررادة التطوع   إاحتمال   ألن   ،زجيالعتق مطلقاً مل    ى  ولو نو ،  ان جاز كهما  يذمته من أ  

  . فارةكعن  ون اليكقد  ألنه الوجوبى ذا لو نووك

 ،فارة صح كل واحد منهما عن     كنصف  ى  نو و له عبدان فأعتقهما   و فارتانكه  يان عل ك ول: اخلامس

 لو أعتق نصف عبده     كذل وك ،ةيعنهما بالسرا  يحترر الباق  و ،فارة املرادة به  كل نصف حترر عن ال    كألن  

  قال،ريفكالتى نو وهينعتق عليه ممن ريغ أو  أباهى  أما لو اشتر  ،  دفعةله  كنعتق  ي ألنه   نة صح يفارة مع كعن  

ـ كيف مل  املعتق ال  كمل يف   ة العتق تؤثر  ين ألن   ،هو أشبه  و زيجي اخلالف ال يف   و ،يزجياملبسوط  يف   ه ري غ

  . اًكصادف حصوهلا ملي ة فاليالنى ة سابقة عليفالسرا

 ألنـه   فـارة كز عن ال  جيمل  ،  ذاك يكعل و أنت حر : فلو قال لعبده  ،  ده عن العوض  يجتر: الشرط الثاين 

 فـارة كز عن ال  جيعتق مل   أ ف ،ذا ك يك عل لك و فارتك عن   ككعتق مملو أ:  له قائل  ولو قال ،  قصد العوض 

  وقوع يف  و،قصد العوضألنه 



٣٣٨

 العـوض   كاملال ولو رد ،  هو حسن  و نعم: خيقال الش  ،لزم العوض يل بوقوعه هل    يولو ق ،  العتق تردد 

  . ما بعدهيز فجيز حال االعتاق فلم جيمل  ألنه فارةكز عن الجيبعد قبضه مل 

 ريفكالتى  نو و هيقطع رجل  أو   هينيل بعبده بأن قلع ع    كفلو ن ،  ون السبب حمرماً  يكال أن   :شرط الثالث ال

  . الم الشرائعى كانته )فارةكز عن الجيمل  وانعتق

  : مورأ يف المكال: أقول

م كشارة ح افران فأسلم باإل  كأبواه   و  أخرس كبلغ اململو إذا  و( :قال أنه   عبارة الشرائع  يف   تقدم: األول

  . )أأجز وهسالمإب

  .ال إشكال وهي أجده فال خالفب: اجلواهريف و

  : مورأه يدل علوي

هو حمـل    ماك ك مملو ريغ أو   اًكان مملو ك سواء   ،سالمشارته باإل إة  يفاك يف   شكالنبغي اإل ي ال: األول

 ال :ىخـر أة يآيف  و،)١(وسعها إالّ لف اهللا نفساًيك ال و،كقدرة له فوق ذل  ال ألنه   ،ناالبتالء اآل 

هي يهو بد  و حقه يف   سالمان اإل كمإشارته لزم عدم    إمل تقبل    نه لو  وأل ،)٢(ما آتاها  إالّ   لف اهللا نفساً  يك

 سـالم اإلكهـا   ريغ يف   شارة هلا قبلت  قبلت منه اإل  إذا  ف،  هاريغ و شارته للصالة إة من   يولو ولأل ،البطالن

معـه   و )صلى اهللا عليه وآله   (النيب   إىل   ء جا رجالًن  إ :اجلواهر مرسالً  يف   ملا رواه ، و ق أوىل يان بطر ميواإل

صلى اهللا عليـه    (فقال   ، عين هذه  أفهل جتز  عتق رقبة  ي عل ا رسول اهللا  ي: خرساء فقال  أو   ةية أعجم يجار

 أنـه    إىل  فأشارت ،من أنا : )صلى اهللا عليه وآله   (مث قال   ،  السماء إىل   تأشارف ،ن اهللا تعاىل  يأ: )وآله

   .)٣(مؤمنةا فإ عتقهاأ: فقال له، )لهصلى اهللا عليه وآ(رسول اهللا 
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صـنام  انوا عبدة األ  كم  اا أل ميإى   عل الًيالسماء دل  إىل   شارةمنا جعلت اإل  إ و :ليق(: كاملسال يف   قال

بل ، زهيها حتيونه فكراد بي  وال،صنامس هو األيالسماء ل  يف   له الذي اإل ألن   ،ة منها ءشارة الربا فهمت اإل أف

  ).)١(لهإالسماء  يف هو الذيو :حد قوله سبحانهى عل

فاملعترب ثبوت  ،  سالمفرع اإل  ألا   الصالة إىل   شارة املفهمة ه باإل إسالمخرس مع   فتقر األ ي وال(: مث قال 

شارة اإل ألن   ،شارةبعد اإل ى  صلإذا   إالّ   هإسالمم ب كحي ال: قال بعض العامة   و ،دلةرناه من األ  كأصله ملا ذ  

  . )شارة مفهمةن اإلكمل تإذا  ماى محله بعضهم عل و،ةد بالصالكالغرض فتؤ يف ةحي صرريغ

هـذا  ، انميشارة لإل من اإل  كثراألى  ل عل يدل ال إذ   ،القاعدةى  ه هو مقتض  ريتبعه غ ك و ره املسال كما ذ و

  . املناط أو طالقخرس من باب اإلاأل يف شارةة اإليفاى كات الدالة عليمجلة من الروا إىل ضافةباإل

الصالة  يف ته القرآنءقرا وتشهده وخرسة األيتلب:  قال ،)عليه السالم ( بد اهللا  أيب ع  عن،  وينكفعن الس 

   .)٢(صبعهإشارته بإ و لسانهيكحتر

م من احملر ى   قد تر  كنإ: قولي،  )هما السالم يعل(مسعت جعفر بن حممد     :  قال ،عن مسعدة بن صدقة   و

مـا   والصالة والتشهد يف ةءالقرا يف خرس األكذل وك،حيراد من العامل الفصي راد منهم ماي من العجم ال  

  . )٣(حيلم الفصكراد من العاقل املتي راد منه ماي م الاحملر وهذا مبرتلة العجمك وأشبه ذل

تـه  ءقرا و خرسة األ يتلب:  قال ،) السالم هيعل( يإىل عل ) عليهم السالم ( ئمة بسند األ  ،اتيعن اجلعفر و

   ضافةهذا باإل ،)٤(صبعهإشارته بإو  لسانهيكه حتريزجيالصالة  يف تشهده والقرآن
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  .كحنو ذل وباب الشهادة يف هيورد ف ما و،الطالق يف خرسباب األ يف ورد ما يف املناطإىل 

لـه  الرسول فقط دون اإل أو إىل ،)صلى اهللا عليه وآله (له فقط دون الرسولاإل إىل خرسولو أشار األ  

 أنه  الرسول إىل   د باالشارة يري أن    الحتمال ،هإسالم   يف فيكة مل   يلوه الرسالة واأل  ني ب كيكن التف كمأمما  

  . فارك من الريثكقوله يما ك ريبكم كيرجل ح

ـ  ف ني بالشهادت قرارنايف اإل ي العته ال  و السفه إذ   ،من أشبه  و املعتوه و هي السف إسالمالظاهر قبول   و شمله ي

ـ ه جلر مإسالم ب كحيمها ممن ال عقل له فهل       ريغ و هيعلى  أما انون واملغم  ،  دلةاأل ـ حان األ ي ـ ام عل ك ه ي

بعد ي ال و ،احتماالن ، أم ال  ك ذل ريغ و ه باملسلمة جيتزو و نيمقابر املسلم  يف    من دفنه  ،باستلحاق املسلم له  

ل ك كهلإذا  ما  ك،  اً أم ال  يان مسب ك سواء   ،استلحقه املسلم إذا   الطفل   إسالم يف   أيتيه ملا س  إسالمم ب كاحل

 إىل   لعدم وصوله  سالمصف اإل ي أن   ري من غ  ني املسلم نيملسلم ونشأ ب   التابع هو هلم واستتبعه ا     أقربائه مثالً 

ان لـه   كإذا  أما  ،  فر وك ن له سابق عقل   يكمل  إذا  م  كه حم ريغ و انون يف   ل الفطرة يلعل دل  و ، احلد كذل

فـار  كان تابعاً للكإذا  إالّ ل الفطرة يشمله دل يم لتبدل املوضوع ف   كحي فر فاالستصحاب ال   وك سابق عقل 

ـ ه أح يت عل يجرأمات  إذا  قل أحد بأنه    يلذا مل    و ،دام تابعاً هلم   ه ما يفار عل كام ال كان أح يللقطع جبر  ام ك

  . كما أشبه ذل أو سىبي ال أنه  أوطاهر أنه  أو،ه باملسلمجيقل جبواز تزويما مل ك، ت املسلميم

 افركفر  اكمها من ال   و ،فار لالستصحاب كاستلحقهما ال  وإن   جمنونه مسلم  و طفل املسلم ن  إ :واحلاصل

  . استلحقهما املسلمإذا إالّ 

عـدا   شترط التربي مما  يال   و ،ني بالشهادت قرار اإل :سالماإل يف   فييك أنه   الم الشرائع ك يف   تقدم: الثاين

ومنـا   إىل ي  )صلى اهللا عليه وآله   (ة املستمرة من زمانه     ري والس دلة األ إطالقاجلواهر ب  يف   استدل و ،سالماإل

  . هذا



٣٤١

  : وركم املذكله للحيعلت يف كاملسال يف قالو

ـ  ال و ،سـالم ظهر اإل يمن   و عراب من األ  كتفي بذل يكان   ك )صلى اهللا عليه وآله   (بأن النيب   ( شترط ي

ـ ث  يح )صلى اهللا عليه وآله    (عدم نقله عن النيب    و لألصل ، من امللل الباطلة   سالمعدا اإل  امم يالترب ان ك

عتـرف  يافر ممن   كان ال كن  إ :خرون فقالوا فصل آ  و ،كاعترب بعض العامة ذل    و ،سالمافر اإل كقبل من ال  ي

 ،العرب خاصة  إىل   قولون بأنه رسول مبعوث   يود  ليها قوم من  ك )صلى اهللا عليه وآله   (بأصل رسالة النيب    

منا إ و ،لمتانكه  سالمفي إل يكالوثين ف كر أصل الرسالة    كنيان ممن   ك وإن   ،حقه يف   ادةيفالبد من هذه الز   

ر كهو من  و ان موحداً هللا تعاىل   ك ولو   ،املعطل والوثين كرمها  كنيحق من    يف    معاً ني بالشهادت قرارعترب اإل ي

 انكما مشر  أصحهما العدم أل   ،ودي والنصراين وجهان  ليها تفاء ا من  كاال ه ا ويف  إقرارى  فكللرسالة  

هم كشراإ و ،)١(ونكشريعما    تعاىل :ته عن مقالتهم  ياكبقوله بعد ح    ه تعاىل يما نبه عل  ك ،ديالتوحيف  

 وثق منهم خبالفه فـال    ي ر اختصاص هذا االعتقاد ببعض فرقهم ال      يتقدى  عل و ،ريعزى و سية ع يهلإتقاد  باع

  . )ني منهم بدون الشهادتىتفيك

اعترف باهللا اعترافاً   إذا  أما  ،  عترف باهللا سبحانه  ي من ال   يف نيلزم االعتراف بالشهادت  ي أنه   الظاهر: أقول

 ألنـه   ونه مسلماً ك يف   الشهادة بالرسالة ى  فكفقط  ) ه وآله صلى اهللا علي  (عترف بالرسول   يمل   و حاًيصح

ـ   ) صلى اهللا عليه وآله   (طلب الرسول    و ،اًياعترافه ثان  إىل   الحاجة و ،معترف باهللا فرضاً    ريالشهادة من غ

طلب منهم الشهادة برسـالته     يان   وك ،)٢(اهللا تفلحوا  إالّ   لهإقولوا ال   : قول هلم يان  كث  يح،  نياملسلم

 من مجلتها قصة من أرسله     و ،خيالتوار يف   ورةكة مذ ريثكقصص   يف ماك كبعد ذل ) ه وآله صلى اهللا علي  (

ـ ك وإن ،عتقد به املسلمونيعترفون باهللا الذي  يانوا  ك هم ما أكثر ألن   انكمنا  إ،  هريغ و منيالإىل   هم يان ف

  . أيضاًحناف األ

                                                







٣٤٢

ـ  الذي )لسالمعليه ا(طالب   أيب   طلب من مثل   )صلى اهللا عليه وآله   ( أنه   ىل عل يوال دل  ان معترفـاً  ك

ـ مأ وعمـه  وجده وهيمن أبو  )صلى اهللا عليه وآله   (عائلة الرسول    فإن   ،اًية االعتراف به ثان   يلوهباأل  ي عل

 )عليه السالم(نه يدى ان علكمن  و،)عليه السالم(م يبراهإن يدى انوا علكعاً ي مج)السالم و هم الصالة يعل(

  .عترف باهللا سبحانهيان ك

 رضوات واأل اولئن سألتهم من خلق السم    : ولذا قال القرآن عنهم    ، به تعاىل  كنيرأما اعتراف املش  

لئن سألتهم من نزل من الـسماء مـاًء   و: قال و،)١(ونكؤف يىنأقولن اهللا فيسخر الشمس والقمر ل   و

ـ  ف ،)٢(عقلـون ي هم ال أكثرقولن اهللا قل احلمد هللا بل       يرض من بعد موا ل    ا به األ  يفأح ان اعتـراف   ك

 له سـواه تعـاىل    إ ال   :قولواي أن   ان الالزم ك ف ،عداه من آهلتهم الباطلة    ان الالزم نفي ما   ك ولذا   ،كالشر

  . أيضاً بانضمام الشهادة بالرسالة نيونوا مسلم يكحد الفرد الصمد حىتله الواحد األعترفوا باإلوي

 ةيهود وي ةيمن نصران ة  يان احلال يدع األ ياالعتراف بصحة مج  كمها  ريغ و ني الشهادت نيأما مسألة اجلمع ب   

عة من مثقفـي    هو شائع عند مجا    ماك سالموجب عدم اإل  ي أنه    فالظاهر ،سالمما أشبه مع اإل    و ةيجموسو

ـ ريغ إىل ،سالمة واإل يهوديبال أو   سالمة واإل ين بالنصران ي التد نيعدم املنافاة ب  قولون ب ين  يذالغرب ال  ، ك ذل

  .عداه  نفي ماسالمفالالزم لتحقق اإل

 الوقت  كذل يف   نيكنه مل    فأل ،ؤمن به يطلب النفي ممن    ين  يكمل   )صلى اهللا عليه وآله   (ل  الرسو أن   أما

فمـن   وإالّ   ،هـا ريغ و اتي والروا ريخ والتفاس يان لظهر لنا من التوار    كولو  ،  نيني د نياجلمع ب  يف   تعارف

  . نيعداد املسلم يف عدي  السالم أحدمها اإلنينياملعترف بد أن هييالبد
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ى علي بـن    ش عل يدخل رجل من قر   :  قال ،الزهري إىل   ين بسنده يلكرواه ال  ناه ما ركذ ماى  دل عل وي

، ميبسم اهللا الـرمحن الـرح     : تقول: فقال ،نيالد إىل   ف الدعوة كيفسألوه   ،)هما السالم يعل(  نياحلس

 وإن  ،خر العمل برضوانه  مران أحدمها معرفة اهللا عزوجل واآل     أمجاعه   و ،نهيد  ىلإاهللا عزوجل و  ك إىل   أدعو

 ،ءيل ش ى ك ة عل يومية والرأفة والرمحة والعزة والعلم والقدرة والق      يعرف بالوحدان ي أن   عرفة اهللا عزوجل  م

 ،ريف اخلب يهو اللط  و بصار األ كدريهو   و بصاره األ كتدر الذي ال  ، شيء لك والقاهر ل  ،نه النافع الضار  أو

ـ ،  سواه هو الباطـل   ا  م و ،جاء به هو احلق من عند اهللا عزوجل        مان  أ و ،رسوله و حممداً عبده ن  أو إذا ف

   .)١(نياملسلمى هم ما عليعل وني فلهم ما للمسلمكذل إىل أجابوا

بل ظـاهر   ،  سواه لزوم االعتراف ببطالن ما   ى  دل عل ي )ما سواه هو الباطل   و( :)عليه السالم (فقوله  

من عنـد   ) وآلهصلى اهللا عليه(جاء به رسول اهللا       مبا قرارفار اإل ك من ال  نيطلب املسلم ى   الدالة عل  دلةاأل

  . أيضاًعداه  هو نفي ما اهللا تعاىل

ـ (  ني املؤمن ريعن أم ،  عن آبائه ،  هيعن أب ،   أيب عبد اهللا   عن،  سالم دعائم اإل  ىفقد رو  هم الـصالة   يعل

 يف اهللاى صاحبها بتقوى ة وصيسر أو شاًيبعث جإذا ان  ك)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن :)والسالم

ملـة رسـول اهللا     ى  عل و ل اهللا يسبيف   و اغزوا بسم اهللا  : قال و ،اًري خ نيملسلممبن معه من ا    و خاصة نفسه 

ن أ و اهللا إالّ   لهإال   أن   شهادة إىل   هم بأن تدعوهم  يحتتجوا عل   تقاتلوا القوم حىت   وال،  )صلى اهللا عليه وآله   (

 إىل نئذيعوهم ح فاد،نيالد يف مكخوانإم فكأجابو فإن ،اهللا  مبا جاء به من عندقرار واإل،حممداً رسول اهللا

  أعراب كم أخربوهم أف وإالّ فعلوا فإن ،نيدار املهاجر إىل ارهميالنقلة من د

                                                

 



٣٤٤

 فإن  ،بيمة نص يالغن يف الفيء وال  يف   س هلم يل و ،نياملسلمى  م اهللا الذي عل   كهم ح يري عل جي  نياملسلم

 ، فاقبلوا منهم  كذل إىل   مكأجابو فإن   ،د وهم صاغرون  ية عن   يعطاء اجلز إ إىل    فادعوهم سالمأبوا عن اإل  

  .)١(قاتلوهم وهمينوا باهللا عليأبوا فاستعوإن 

ان معه أبـواه    ك سواء   ،فاركمن أطفال ال    املسيب إسالمم ب كحي وال(: قد تقدم عن الشرائع قوله    ه  مث إن 

  . )انفرد به السايب املسلم أو افرانكال

مبن أشبههما بـل     و  ملحقاً ما  نيكن بأن مل    يبولو انفرد الطفل عن األ     أنه   القاعدة هو ى  مقتض: أقول

ـ   أما مـا  ،  مكاحل يف   تبعهمي أنه    مسيب ريغ أو   اًيان مسب ك سواء   نيان ملحقاً باملسلم  ك د أوال أن   ىدل عل

 إذ ،باراًكد والاألان كإذا ول مبا ؤي أن   بد من   فال ،كحنو ذل  و النار يف   لحقون بآبائهم يفار  كال و كنياملشر

ىخرأتزر وازرة وزر     ال ًشـرعي   أنه    إىل ضافة باإل ،صيقابل للتخص   ريغم عقلي   كذا ح ه و ،مطلقا

  . أيضاً

ـ راد به أح  ي ،)٢(فارك: قال ،بلغوا احلنث ي أن   وتون قبل مي  كنيد املشر أوالعن  : حيالصح يف   فما ام ك

راد به ي )٣(اجلنة يف  مع آبائهمنيد املسلمأوال و،النار يف  مع آبائهمكنيد املشرأوال :اخلرب يف ما و،افركال

  . كنيانوا مثل آبائهم مشركإذا 

  .)٤(لحقون بآبائهمي كنيد املشرأوال و،لحقون بآبائهمي نيأطفال املؤمن :ىخرأة يروا يف حنوه ماو

 الفطـرة   أدلـة  فـإن    ،ان مثله كتبع املسلم   إذا  أما  ،  ان مثلهم كر  افكان تابعاً لل  كث  يفح ،ى أي علو

 رانهنـص  وي دانـه هويمنا أبـواه    إ و ،الفطرةى  د عل لويل مولود   ك: )ه الصالة والسالم  يعل(قال  ،  مةكحم

   . )٥(سانهجومي

                                                

 











٣٤٥

  . افركهو الطفل التابع لل وما خرجيف الإ كذلك أنه هإطالقى مقتضو

دار احلرب   يف   أسلمإذا  عن الرجل من أهل احلرب       )عليه السالم ( عبد اهللا   سألت أبا  :ففي خرب حفص  

  .ثي احلد)١( لنفسه ولولده الصغارإسالمه إسالم: فقال ،كهم املسلمون بعد ذليفظهر عل

  . أيضاًاملقام  يف موجودة يه و،ةيللتبع إالّ سيل أنه فهمون منهيالعرف فإن 

ـ على  عليال   و علوي سالماإل: )ه الصالة والسالم  يعل(قوله  ى  مقتض أنه    إىل ضافةهذا باإل  فالقـدر   هي

ولـذا ذهـب    ،   التـابع  ري عن غ  دلةراف األ  النص ، له نيجمنونه التابع  و افركاملخرج من هذا هو طفل ال     

 ،سـالم اإل يف   تبع الـسايب  يالطفل منفرداً    سيب أنه إذا     إىل همريغ و ديخ والقاضي والشه  يايف والش كساإل

  . فرهى كبقائه عل وعدم االتباع إىل ث ذهبوايخالفاً جلماعة آخر ح

 )٥()ىما سـع  نسان إالّ   س لإل يأن ل ( و )٤()التزر( و )٣()علوي سالماإل( و )٢()ل الفطرة يدل(ن  إ :احلاصلو

 العائلـة  و نيبـو تبعا األ يمل  إذا  انون   و الطفل أن   ىدل عل يها  ريغ و )٦()نيسب ره ك مبا   ئل امر كان  (و

 دلة األ كمنا اخلارج من تل   إ و ،م املسلم كح يف   اناك ،اً أم ال  يان ساب ك ملسلم سواء    نيانا تابع كبل  ،  حنومهاو

انـا  ك كما أشبه ذل   أو   رةيجز يف ن أو يصحراء منفرد  يف   اناكهما بأن   يتبعا أ يمل  إذا  أما  ،  فاركالتابعان لل 

  . ته لالستصحابيمى م املسلم عليجراء مراسإعدم  وفر من جهة النجاسةكم الك حبنيومكحم

                                                















٣٤٦

عـن  ،  رواه حممد بن مـسلم     مثل ما ،  سالماإل يف   ون الطفل مولوداً  كلزوم   يف   ث الواردة يحادأما األ 

   .)١(سالماإل يف زي عنها صيب مما ولدجيوالرقبة :  قال،ث الظهاريحد  يف)هما السالميعل(أحدمها 

صلى اهللا  (قال رسول اهللا    :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن رجاله ،  دي بن سع  نية حس يرواو

 ر رقبة مؤمنة  يفتحر: قول ي اهللا تعاىل  فإن   ،فارة القتل  ك يف الإوز له املولود    جيل العتق   ك: )عليه وآله 

   . )٢(سالماإل يف الظهار صيب ممن ولد يف زي وجي، مقرة قد بلغت احلنثكعين بذلي: قال

وز جيسألته عن الظهار هل     :  قال ،)هما السالم يعل(بن جعفر   ى  ه موس يعن أخ ،  جعفر علي بن    ةيرواو

   .)٣(هأ أجزسالماإل يف ان مولوداً ولدكإذا : فقال ،ه عتق صيبيف

ـ عل: قال ، عن املظاهرة  )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا : ل قا ،ة بن وهب  ية معاو يرواو ـ ه حتر ي ر ي

   .)٤(سالماإل يف زي ا الصيب ممن ولدجيوالرقبة  :قال أن ىلإ ،رقبة

ن مث يافركان أبواه  وكولدإذا ف، سالماإل يف الوالدة يف ةيمدخل ال أنه  لوضوح،فاملراد به التابع للمسلم

ـ فاك يف   حنوه أو   افركب ال  األ إسالمة للمسلم حال    يون حال التبع  يك ف ،كالال إش اً ب يافكون  يكأسلما   ة ي

  . ك الطفل للمالإسالم

 ر رقبة مؤمنـة   يفتحر: قوله يف   ،)عليه السالم (احلسن   أيب   عن،  ه اهلمداين يردوكرواه   ده ما يؤوي

 قةين حق افر اآل كللته  يهدمت فطرته بتبع   اخلارج منه ما   فإن   ،)٥(الفطرةى  عل: قال ،ف تعرف املؤمنة  كي

   يف عداه فهو داخل أما ما، تقدم ماكاستصحاباً أو 

                                                













٣٤٧

ففي ،   منه افر فعالً كقطع خبروج التابع لل   يات املطلقة واليت    ي مجلة من الروا   كد ذل يؤيرمبا   و بل،  ةيالروا

  .  والعمومطالقون املرجع اإليكعداه  ما

   .)١(الظهار يف زيجيلد الو: )عليه السالم( علي قال:  قال،وينكرواه الس مثل ما

 الرجـل   كجعلت فدا : قلت له :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  هيعن أب ،  كعن فضل بن املبار   و

خرجـت   فـإن    ،عتقوهمأطفال ف م باأل يكعل: فقال ،صنعيف  كيدها  جي ه عتق رقبة مؤمنة وال    يب عل جي

   .)٢(م شيءيكس عليمل خترج مؤمنة فل وإن ،كمؤمنة فذا

 صامت  ،انتك الظهار رقبة ما   يف   زيجي: قالنه  إ ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  سالمئم اإل عن دعا و

   .)٣(ةريب أو كةري صغ،مل تصل وصلت أو

فارة  وك الظهار يف   زيجي و ،رجل إالّ   القتل يف   زيجي ال: )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن احلليب و

   .)٤( صيبنيميال

سالم إالّ  اإلى  معناها الوالدة عل   أن   ىبناًء عل ،  طرةفنصوص ال  إىل   مضافاً( :راجلواه يف   اًأخريولذا قال   

سالم إالّ  اإلى  معناها الوالدة عل   أن    أو ،كذلى  ته عل يترب و بات له ير التقر كنصرانه بذ  وي دانههوين  يبواألأن  

مقتـضاها   و ،الفطرةى  م مقتض كح إىل   انقطعت عاد    فمىت ،ة عنده ية له والترب  ي للتبع دانه مثالً هويه  يأبوأن  

وين كخـرب الـس   يف أيضاًان كرمبا و. مجاعبقائه منفرداً لوال اإل وا عنهم املتولد منهم مبو   إسالمم ب كاحل

  :  لقولهأيضاًاملطلوب ى داللة عل

                                                











٣٤٨

  ةريصغ يه و قلته ما إالّ   تعلم والنسمة اليت ال هو ال  و ،كة الدروس ذل  ريان خ كه  ريغك و لعله لذل  و 

  . )لو من قوةخي

:  قال )هم السالم يعل( ي عل عن،  هيعن أب ،  عن جعفر بن حممد   ،  وينكرواه الس  وين ما كراده خبرب الس  مو

ةريصغ يه وقلته ما إالّ تعلم عقلت والنسمة اليت الإذا رها اهللا كالرقبة املؤمنة اليت ذ)١(.   

  . )ترددى ه علإسالمم بكحيولو أسلم املراهق مل (: مث قال الشرائع

   .)٢( حتمله العاقلةأعمد الصيب خط: )والسالم ه الصالةيعل(انع بقوله استدل امل: أقول

   .)٣(تلم حيرفع القلم عن الصيب حىت: )صلى اهللا عليه وآله(قوله و

 :ث قاليحديف ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن محران مثل ما، باب احلجر يف  ورةكات املذ يوالروا

ا  و تزوجتإذا  ة  ياراجلن  إ ،ست مثل الغالم  ية ل ياجلارن  إ دفع و تمي ذهب عنها ال   نيهلا تسع سن   و دخل 

والغالم :  قال ،ا و أخذت هلا  و ها احلدود التامة  يمت عل يقأ و ،عيالشراء والب  يف   جاز أمرها  و ،ا ماهلا إليه

نبـت   أو يشعر أو يتلم أو حيبلغ مخس عشرة سنة يتم حىتيرج من الخي ع وال يالشراء والب  يف   وز أمره جي ال

   .)٤(كل ذلقب

ـ يأنا حاضر عن ال    أيب و  سأله:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،   اخلادم نياحلس أيب   عنو  م مـىت يت

  . ك ذلريغ إىل ،ثياحلد )٥(احتالمه: قال ،ما أشده و:قال، بلغ أشده يحىت: قال ،وز أمرهجي

                                                













٣٤٩

صحة طالق من بلغ    ى  دل عل   ملا  ال ،ن مراهقاً يكمل   وإن   زي من املم  سالمالقاعدة قبول اإل  ى  ن مقتض كل

   .وحنوه عشراً

وز طالق الصيب   جي:  قال )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن بعض رجاله  ،  ريعم أيب   رواه ابن  مثل ما 

   .)١(نيبلغ عشر سنإذا 

   .)٢(نيبلغ عشر سنإذا وز طالق الغالم جي: ىخرأة يروايف و

 وضع الـصدقة   و طلق للسنة إذا  : فقال ،صدقته و تلمحيمل   و سألته عن طالق الغالم   :  قال ،عن مساعة و

  .)٣(هو جائز وبأس حقها فال وموضعهايف 

  . أيضاًون قبل البلوغ يك  مما إليهدفع ماله يف افكالرشد حبفظ املال  أن ىدل عل وال ملا

ن إف: ل عن قول اهللا عزوجل    ئسنه  إ ،)عليه السالم (روي عن الصادق    :  قال ،رواه الصدوق  مثل ما 

   .)٤(ناس الرشد حفظ املاليإ: قال ،م أمواهلم إليهستم منهم رشداً فادفعواآن

  .اجلملة يف شهادته وعتقه وتهيقبول وصى دل عل ال ملاو

  .حنوه ورهيتعزى ملا دل عل وال

صلى اهللا عليـه   (ه قبوله   يدل عل  وي ،اني الصب إسالم )صلى اهللا عليه وآله   (قبول الرسول   ى  دل عل  بل ملا 

لق اهللا آدم   خي أن   ماماً قبل إان  ك وإن   )عليه السالم (اً  يعل فإن   ، قبل بلوغه  )عليه السالم ( علي   مإسال )وآله

خـرج   مـا  إالّ نيام سائر املسلمكان له أحكالظاهر  يف  أن   إالّ   ،ث متواترة يأحاد يف   ماك )عليه السالم (

   .)عليه السالم(ه من خواصه إسالم )صلى اهللا عليه وآله(س قبوله يل و،ليبالدل

  مناظرته  و،هاًي فقنيأربعى ث احتجاج املأمون عليحد يف )٥(ديقد نقل العقد الفرو

                                                













٣٥٠

ان أفضل  ك عمالاأل أي   سحاقإا  ي:  قال ،الناس باخلالفة  وىل أ )عليه السالم (  نياملؤمن ريأم أن    يف اهميإ

 ،سـالم اإل   إىل س السبق يأل: قال،  خالص بالشهادة اإل: قلت ،)صلى اهللا عليه وآله    (وم بعث اهللا رسوله   ي

مـن    منا عىن إ  املقربون كولئأوالسابقون السابقون   : قوليتاب اهللا   ك يف   ك ذل أاقر: قال،  نعم: قلت

هـو   و اً أسـلم  يعلن  إ نياملؤمن ريا أم ي: قلت ،سالماإل إىل   اًي فهل علمت أحد أسبق عل     ،سالماإل إىل   سبق

  .مكه احليلوز عجيمل كهو مست ور أسلمكأبوب و،مكه احليوز علجي ث السن اليحد

  .مالكاحلداثة وال يف  من بعدهكاظرنأمث  ،هما أسلم قبليخربين أأ: قال

  .طةيهذي الشرى ر علكبأيب قبل  أسلم ي عل:قلت

 )صلى اهللا عليه وآله   (ون رسول اهللا    يك أن   لو من خي  أسلم ال  نيح ي عل إسالمخربين عن   أ ف ،نعم: فقال

  .هلاماً من اهللاإون يك  أوسالماإل إىل دعاه

 ألن ،)صلى اهللا عليه وآلـه (رسول اهللا ى هلاماً فتقدمه علإتقل   سحاق ال إا  ي: فقال يل ،  طرقتأف: قال

أجـل بـل   : قلت ،أتاه رسول اهللا عن اهللا تعاىل        حىت سالمعرف اإل يمل  ) صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   

  .سالماإلإىل ) صلى اهللا عليه وآله( دعاه رسول اهللا

ون دعاه  يك أن    من سالماإل إىل    دعاه نيح )صلى اهللا عليه وآله   (سول اهللا   لو ر خيسحاق فهل   إا  ي: قال

صلى اهللا عليه   ( سحاق ال تنسب رسول اهللا    إا  ي: فقال،  فأطرقت: قال ، من نفسه  كلف ذل كت أو   بأمر اهللا 

  .نيلفكما أنا من املتو: قولياهللا  فإن لّفكالتإىل ) وآله

لف رسـله   يك أن   رهكفهل من صفة اجلبار جل ذ     : قال،  هللا بل دعاه بأمر ا    نياملؤمن ريا أم يأجل  : قلت

  .أعوذ باهللا: قلت ،مكه حيوز علجي دعاء من ال

لف رسـول اهللا  كم قد تكه احليوز عل جي اً ال ياً أسلم صب  يعلن  إ سحاقإا  ي كاس قول يق يف   فتراهأ: فقال

ب جي تدون بعد ساعة فالر ويدعوهم الساعةيفهل ، قونيطي ال ان مايمن دعاء الصب  )صلى اهللا عليه وآله   (

 كهذا جائز عنـد ى أتر، )صلى اهللا عليه وآله(م الرسول   كهم ح يوز عل جي وال،  ارتدادهم شيء  يف   هميعل

  . أعوذ باهللا: قلت ،)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا إىل تنسبهأن 

  بل ، همنا التعرض لهي تب العقائد الك يف وركل مذياملقام حبث طويف و
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ـ سلم بعد متام احلجة عليمل إذا ته  يعدم معذور  و الصيبى   عل سالموجوب اإل  ا يالـدن  يف معاقبتـه  وهي

وفّاهم الْمالِئكَةُ ظاِلمي أَنفُِسِهم قالُوا فيم كُنتم قالُوا        تِإنّ الّذين ت  : خرة هو الظاهر من قوله سبحانه     واآل

        أَر كُنت ِض قالُوا أَ لَمِفي اَْألر فنيعضتسا مكُن          مـنهج مـأْواهم وا فيها فَأُولِئـكهاِجرةً فَتاللِّه واِسع ض 

، ال يهتدونَ سـبيالً    و الِْولْداِن ال يستطيعونَ حيلَةً    و النساِء و الْمستضعفني ِمن الرجالِ   إالّ   ،ساَءت مصريا و

  ى اللّهسع أن   فَأُولِئك  مهنع فُوعو ي   ع ا كانَ اللّها غَفُورفُو)النساء  و قبال الرجال  يف   جعل الولدان  فإن   ،)١

  .  واهلجرةسالملفون باإلكالنساء م والرجالك أيضاًم أى ل عليدل

وجه التردد من ارتفاع القلم عنه املوجـب        (: ث قال ي ح كره املسال كذ ما يف   عرف وجه النظر  يمنه  و

 ةيمثل الوص يف اعتبار الشارع له وزية عقل املمين متامم و،سالمتصرفاته اليت من مجلتها اإل ولسلب عبارته

 ،ه مؤمناً يون أحد أبو  كر  يتقدى   عل  إليه بمن فعل األ  ى  تعدي سالمن اإل أل، و  أوىل سالمففي اإل ،  الصدقةو

  ).كه بذلإسالمم بكوالوجه عدم احل ،أقوىه يان أبوميإان مع عدم ميفمباشرته لإل

ها مما تقـدم    ريغ و ةيالوص يف   لعله العتبار عبارته  و( :ملتقدم بقوله تبعه اجلواهر عند تردد الشرائع ا     وإن  

 سالمل بأن اإل  ي حنو التعل  ،اس املمنوع عندنا  يرج عن الق  خي النه  إ :هيف و ،كمنها بذل  وىل أ سالمسابقاً واإل 

ـ ان مع عدم أبو   ميه مؤمناً فمباشرته لإل   يون أحد أبو  كر  يتقدى   عل  إليه بمن فعل األ  ى  تعدي ، أقـوى ه  ي

  .)٢() قوهلماريقول آخر غ إىل ان عدم احلاجةيمنا هو لبإ نيتحصوله بقبول الشهادى دل عل  ماقإطالو

   .)٣(وين املتقدمكخرب الس إىل ضافةهذا باإل
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وماً ك حمنين مسلمي أبونيان بكإذا  البالغ ريفر غكون ك ، البالغري غإسالمالزم قبول ي ال أنه   ىفخي وال

ـ تقـدم حم  حنوه مما و)١(علوي سالماإل ليدل إذ ،كحنو ذلو قتله يف   فر واالرتداد كم ال كحب بـاب   يف مكّ

  . ما أشبه و)رفع القلم( و)عمد الصيب(ه قاعدة ي فاملرجع ف،فركباب ال يف ليس مثل هذا الدليل و،سالماإل

ة يوعيفرت بالش  أو ك  فركفلو  ،  الفروج يف   اطي من باب االحت   كحنو ذل  و ه باملسلمة جيل تزو كشينعم  

املـسألة   و ،فارك ال ريغ و ني املسلم ريمقربة غ  يف   اط دفنهما ي واالحت ،تزوج به  ال و زوج باملسلمة ي  ال مثالً

  . التأمل ود التتبعيمز إىل حباجة

مـا  يالم ف كالى  بقي  ال ،زيهو مم  و أسلمإذا  امه  كع أح ي جبم سالموماً باإل كونه حم كث عرفت   ي ح كمث إن 

 وإن ستزاله عن عزمـه ي أن نعم صوناً له  : ليق هي أبو نيب و نهيفرق ب يهل  (:  بقوله كره الشرائع بعد ذل   كذ

ـ مه مـن بـاب األ  كنقول بوجوب ذل أن بجيه ريغ ونعم لو قلنا مبقالة الشرائع، )افركم ال كان حب ك ة ي

 وإن  عزلونيم ال فإفار  ك ال دأوالنقض ب يأن   إالّ   اللهم،  حنوه و هيعلى  علي ال و علوي سالماإلاملستفادة من   

ثبـات   إل كة ذل ي عدم صالح  يكعلى  فخي ان ال ك وإن   :لذا قال اجلواهر   و ،ستزلوميم  أانت العادة   ك

  .  فتأمل،اً مثالًيان ذمك ن لويم ذمة الوالدكنقطع به حيوجه ى الوجوب عل

 نئذ للمسلم يته ح يالقول بتبع  ينبغوي( :ث قال يح،  كقول املسال  يف   ظهر وجه النظر  يمما تقدم    أن   ماك

 ذإ،  بلغي أن    إىل نيفظه من املسلم  حي مبن   نيه حذراً من احلرج والضرر الالحق     مإسالمل نقل ب  ن  إ الطهارةيف  

   الًيدل  بطهارة املسيبنيلئقاللس يل و،أخذه القتضائه املباشرة غالباً يف رغبيوماً بنجاسته مل كحم يلو بق
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  . )حنوه ورناهكماذى  سوسالمام اإلكوجهاً خبصوصها دون باقي أحو

  إىل ضافةهذا باإل ،  املشهورى  لي عل كم ال ك احل إنشاءوجبان  ي قدر بقدرمها وال  يمنا  إذ احلرج والضرر    إ

ـ  افر الـذي ال   كفظه املسلم عند الذمي ال    حي أن   انكمإن  كمن املم  إذ   ى،ل أخص من املدع   يالدلأن   ضر ي

 فركلاى رضانه علحيان أبواه كإذا ه ي أبونيب ونهيفرق بيمنا إ أنه هريغ وقول الشرائعى عل أن ماك، هإسالمب

  . ةيلكحنو الى عل ور غاليب الكم املذك فاحل،كذلكن يكمل إذا فر دون ما كوجبان له الأو ي

 أنـه   فركبالد ال  يف   من، و يعيش أنه   عةيبالد الش  يف   من و ،مسلم أنه   سالمبالد اإل  يف   ظاهر من  مث إن 

ت املخالف ظـاهراً    ماإذا  ف،  املذاهب و انيد من األ  ك ذل ريغ إىل   ،خمالف أنه   بالد اخلالف  يف   من و ،افرك

 الـيت   دلةه مجلة من األ   يدل عل  وي ،هريغ إىل    بالنسبة كذل وك ،ام املخالف كأحكرثه  إه بغسله و  يم عل كح

 ورةكام املذكحبعض األ إىل   قد أملعنا  و ،ك ذل ريغ و سالمبلد اإل  و سوق املسلم  و سالمأرض اإل  يف   روهاكذ

  . تاب اللقطةكيف 

فـر  كلـو    اط مثل ما  يتعارض االحت يبعضها   و ،هاياط ف يحتن اال كمية بعضها   ريثكلة فروع   أاملس يف   مث

  . ك ذلريغ إىل ،له زوجة مسلمة واملراهق

  



٣٥٤

مثل ،  فارةكفي نصفا ال  يك  ال ،شهر رمضان  يف   فطار باحلالل ة مثل اإل  ريفارة املخ كاليف   ):١٠مسألة(

ـ فـارة   ى ك ظاهر النص والفتو   ألن   كذلى، و خرأنسب  ب أو   نيام ثالث يص و نيطعام ثالث إ  ،املـة كل  ك

اح كباب الن  يف   لذا قالوا  و ، بشبع نصفي بطن لواحد    إنسانن  يعشر و في نصف شبع مائة   يك  ال كذلوك

مثل ثلث شبع ثالثـة     ،  سورك حال سائر ال   كذل وك ،نصفها عقداً  و اًكمة نصفها مل  ح األ كني أن   صحي ال

روا عـدم   كذا ذ كه و ،ك ذل ريغ إىل   اًكثلثاً مل  و  عقداً نياح ثلث كالن أو   ،طعام ثالثة طعاماً واحداً   إبطون ب 

  . فارةكباب ال يف صحة عتق نصف عبد

  . نسمةكذلى سمي ال ذإ، زجي مل كنين مشتري من عبدنيعتق نصفأولو : الشرائع يف قال

ـ  ،بالًإ  نيمخس و نارية مثل مخسمائة د   يالد يعطاء القاتل نصف  إذا حال   كهو  حـال سـائر     كذل وك

ـ ه و ،ناراًي د نيمخس و نيمائت و بلن من اإل  يعشر و ه مخساً ءعطاإده فأراد   يقطع  إذا  ما  ك،  اجلراحات ذا ك

  . ة لويل املقتوليخر نصف الدعطاء اآلإه بي شبرية غيعطاء نصف دإل واحد كقتله اثنان فأراد إذا  حال ما

ل آخـذ مـن   ك ني متشاري غنيقتلهما نصفإذا  ني للقاتلينياملقتول لولويل  عطاء  إبعد صحة   ي نعم ال 

  .ة املعطاةيلزم وحدة الدي ل الوحدة منصرف عن مثل املقام فاليدل فإن ،خرخذ اآل اآلري غينيالول

 يف  فارة فهل هلما االخـتالف    كعطي نصف ال  يل  ك ،انيان له ول   وك ةريفارة خم كه  يولو مات من عل   

  . احتماالن ،عطاءاإل

ـ  شرط عوضـاً   فإن   ،ن له عوض  يكمل   و  صح عتق عنه معتق مبسألته   أولو  (: ئع قال الشرا مث إن  أن ك

  . )لزمه العوض و صحعشرة مثالً ي وعلعتقأ: قولي

 والظاهر صحته عـن     ،ساءكطعام واإل اإل يف   المكنقل ال ن ف ،لم حوله ملا تقدم   كنت أما العتق فال  : أقول

ـ فارة الـشاملة ل ك الأدلة طالق إل،بدون طلبه أو    بطلبه ، عوض ريبغ أو   فارة بعوض ك  ريالغ ـ ك ، كل ذل

   أن بعدفعل النفس حمل نظر  إىل واالنصراف
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حنومهـا ممـن    واميالصالة والصكل يخرج بالدل  ماريغ شيء   لك يف   الة دخوهلا كتاب الو ك يف   رناكذ

قصد  ال وقصد القربة إىل اجيواالحت، س املقام مما خرج  يل و ،هو حي  و شهر رمضان  و ةيوميه ال يوجبت عل 

غنام اليت اشـتراها     لأل رياة الغ كز يف   ولذا ورد مثله  ،  كنايف ذل ي ال أنه   ردهي ،هريفعله غ إذا  ه  يملن وجب عل  

عة يذا ورد حج الشكه و،القربة إىل حباجة يه وتعلقت بالبائع أا  مع وضوح،)١(اةكه الزيممن وجبت عل

عـن   )صلى اهللا عليه وآله   (ة رسول اهللا    يوردت تضح و ،)٢(نيعن املؤمن  أو   )هيصلوات اهللا عل  (عن احلجة   

ـ الن إىل   ما احتاج يف  ه حىت ري عن غ  ريح فعل الغ  صي أنه   ىدل عل ي مما   ك ذل ريغ إىل   ،نياملسلم  ،ة والقربـة  ي

  . فارةكه الين بطلب ممن عليكمل إذا ما يف حىتو

ل كيالوكون  يكنئذ  يحألنه  ( :شرح عبارة الشرائع املتقدمة بقوله     يف   ره اجلواهر كذ علم وجه ما  يمنه  و

 يف  ر الرقبة بعد فرض دخوله    ي بتحر رألم ا إطالق يف   ندرجيابة ف يمن املعلوم قبول مثله للن     ذإ،  والنائب عنه 

ناقش باملنع من ين قد كل، أجزائهى املنت عل  يف ماكستعرف بعد االتفاق     ماك،  وقته يف   اختلف وإن   هكمل

 إدريسعن ابن    كيان احمل كمن هنا    و ،كة لذل يسباب الشرع س من األ  يل ألنه   كه مبجرد ذل  كمل يف   دخوله

 مجـاع مقابلة النص بعـد اإل     يف   االجتهادكنه  إ :هيف و ،كمل يف الإعتق   ه وال كمل ألنه   صحته عن املعتق  

  . )الصحة عن السائلى احملقق عل

سواء قـصد   ،  ةيالعقالئى  مقتضى  ه عل ءقتضي بقا ينع عنه الشارع مما     ميمل   و عقالئي أنه   دهيؤ وي :أقول

  قصد  أو طعم عنهي مث مرآلس اكيدخل يالطعام  أن املطعم
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  .مرآلس اكيطعم عنه بدون دخوله ينه أ

ـ مل   وإن   ،عـوض  ان بال كعوض   ر بال كذ وإن   ،ه العوض يان عل كر العوض   كذ مث إن  ر أحـد   كذي

 إىل داعـي  ل فـال ي مما هو طو،حنوه والبحر يف ك ألق متاع:مسألة يف رناهكما ذ كه  يالم ف كفال،  نيألمرا

  . رارهكت

قد أتلـف مالـه      ألنه   قول بعضهم بالعوض   و ،ةء قول بعضهم بعدم العوض للربا      أن إطالق  علميمنه  و

 لوضوح  ، فأداه عنه  ،يني د أد: ا لو قال  ميفم بالضمان الذي قالوه     كمن احل  وىلبل هو أ  ،  مصلحته يف   بأمره

ون يك ال إذ   ،كة املأمور ذل  ي مع ن   فاملتجه الضمان خصوصاً   ،نيالدوفاء   يف   ة املدفوع عنه  كيعدم اعتبار مل  

قاعدة احترام مال املسلم تقتضي      فإن   ،ه بأمره  عن الًكيونه و كاملفروض   ألن   ،جهة القرض ى  عل إالّ   كذل

ون قد أتلف مـال     يكمباشرته نفسه ف  كون  يك عنه   الًكيونه و كمباشرة املأمور لعتقه بعد فرض       إذ   ،كذل

 هذا  طالقروه انتصاراً إل  كذ آخر ما  إىل   ،ةيوجه اان ى  ن عل يكمل  ن  إ ذنهإان ب ك وإن    فهو له ضامن   ريالغ

  . رناهكل الذي ذيبل الالزم التفص، ملحمل تأ، هذا القول أو القول

نفذ العتق عن املعتـق دون      : خي قال الش  ،ولو تربع بالعتق عنه   (: قول الشرائع  يف   علم احلال يمما تقدم   و

ـ ت من ماله ال من مال امليعتق الوارث عن املأولو ، تاًيم أو   اًيان املعتق عنه ح   ك سواء   ،عتق عنه أمن   ت ي

  . )املنع واجلواز يف جنيب والوارث األنية بي والوجه التسو،صحي: خيقال الش

 ألنـه   ، الوارث ريغ و  الوارث ،بيجنيب والقر  األ نيره الشرائع من عدم الفرق ب     كذ والوجه ما : أقول

جزاء عن الوجه اإل(: كولذا قال املسال، طعاماإل أو ساءكاإل أو العتق يف    سواء ،رناهكذ  ما إطالقى  مقتض

  . )لو من قوةخي ان الوقوع الك وإن ،ي نظروقوعه عن احليف  و،ت مطلقاًيامل



٣٥٧

 دون احلـي    ت مطلقـاً  يملجزاء عن ا  ث اختار اإل  يي ح كركة ال يما عن حاش  يعرف وجه النظر ف   يمنه  و

   :قائالً

 وال ،)١(ىنـو   ما ئل امر كلقع منه لعموم    ي ف ،فارةكالعتق عن ذي ال   ى  جنيب نو األ أن   الفرضفإن  (

ت تربعاً  ين عن امل  ينايف قضاء الد  ي عدم القرابة ال   إذ   ،ةياملانع يف   ل له دخ اً وال يونه أجنب ى ك جند مانعاً سو  

 يزجي أما احلي فال  . األصلاً ب كة عدم حتققها متس   ي بانتفاء املانع  كالتمسيف   يف ويك ،هاريغ أو   انك عبادةً

  هو الذي ساق    هذا ،ابةيه الن يما تدخل ف  يابة ف يبفعله ولو ن   إالّ   نيؤدي عنه د  ي ال إذ   ،ذنهإب إالّ   عنه مطلقاً 

  .)لي الدلإليه

  .ن احليياء دوف يف جزاء التربعإي من عدم كركمسعته من ال ب ماي فمن الغر:ولذا رده اجلواهر بقوله

 فقد عرفت مـا   ،  )٢()ديحسن بر  البطالن هنا لوال   يف   نهمايعدم الفرق ب   قوىاألف( :كأما قوله بعد ذل   

فقد ،  أيضاًرناه  كذ د ملا يد مق يحسن بر  و ، من الصحة  رناهاكالة والشواهد اليت ذ   ك الو أدلة إطالقه من   يف

 عتق فانطلق ابنه فابتاع رجالً    ي أن   ه عتق رقبة فمات من قبل     يان عل ك عن رجل    )عليه السالم (سأل الباقر   

انـت  كن  إ :فقـال  ،اثهريون م يكه ملن   كتر و  مث مات  املعتق أصاب ماالً  ن  أ و هيسبه فأعتقه عن أب   كمن  

 :قـال ، هيحد علاملعتق سائبة ال والء أل فإن هيواجبة عل أو ركش أو ظهار يف   هيأبى  انت عل كالرقبة اليت   

ع ولد ياث جلمريوالء العتق م فإن عتق عنه نسمة  ي أن   ان أبوه أمره  كقد   و ه تربعاً يأبى  انت الرقبة عل  كوإن  

رابة مـن   لمعتق ق لن  يكمل  إذا  واحد من الورثة    كعتقه  أون الذي اشتراه ف   ويك :قال،  ت من الرجال  يامل

ه تطوعاً  يه من ماله بعد موت أب     ي الرقبة فأعتقها عن أب    ىاشترالذي  ان ابنه   ك وإن   ،رثونهيحرار  أ  نياملسلم

  ن للمعتق يكمل إذا اثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه ريم وهءوال فإن كبذل ون أمرهيك أن ريمن غ

                                                







٣٥٨

   .)١(وارث من قرابته

أتت امـرأة مـن     :  قال ،عن الفضل بن العباس   ،   احلج بابيف   يرو رناه ما ك الذي ذ  طالقد اإل يؤوي

 أن  عيستطي  ال ريبكخ  يهو ش  و ضة احلج يته فر كأدرأيب  ن  إ :فقالت )صلى اهللا عليه وآله   (خثعم رسول اهللا    

   .)٢(يكفحجي عن أب: )صلى اهللا عليه وآله(فقال هلا رسول اهللا  ،دابتهى لبث علي

 كذل وك،ينيفهو مثل أد د، ون طعاماً للفقراءيك مث مرآلام لقع الطعي ،طعم عينأ: قال لو أنه مث الظاهر 

 ،مرآل ا كمل يف   دخلي ال أنه   حنومها و نيأداء الد  و طعاممثل اإل  يف   بعدي نعم ال ،  ما أشبه  و عتق عين أ: قوله

 سكي عن   نيد العوض رج أح خي أن   حةع ص يتاب الب ك يف   رناكقد ذ  و ،مرآلاى  قع بدله عل   وي صح عنه يامنا  و

  . س آخركي يف خردخل اآلوي

 ،جـزاء اإلى  فقد وقع االتفاق عل   ،  كعتقت عن أ: فقال،   عين كعتق عبد أ: قالإذا  و( :الشرائع يف   قال

  ). مكهو حت ونعتق بعدهي مث ،كعتقت عنأ :نتقل بعد قول املعتقي: خيقال الش ،مرآلا إىل نتقل ين مىتكلو

قلنا بلزوم  إذا  ما  يه ف رياسب تبعاً لغ  كامل يفى  خ املرتض يره الش كنامائي الذي ذ   اآل كقع املل ي أنه   والظاهر

تفـاء  كن اال كمي(: ه أشار اجلواهر بقوله   يلإ و ،كمل يف الإعتق   ال أنه   ه في مثل العتق الذي ورد    يف   كاملل

 ما لـو يقال فيما  حنو وهينعتق عليشراء من  يف قلناه  العلة واملعلول حنو مانيما ب يبالتقدم الذايت احلاصل ف   

  نئذ يع حيالب فإن ،الة بأن باع مثالًكقبل الوي ف،ع داري مثالًيبى عللي كيأنت و: قال
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 نظائره و ،نهما مترتبان طبعاً  كزمان واحد ل   يف   قد حصل  و عي للب إجيابهو   و الةكاشف عن قبول الو   ك

س معناه  يل إذ   ،كمل يف   ون العتق كالصحة احتاد زماما لصدق      يف   فييكنه  إ قاليقد  بل  ،  ةريثك كذليف  

 يكمن التمل  أو   شئت جعلته من القرض بعوض    ن  إ  املزبور يك والتمل ،العتق زماناً ى   عل كقدم املل اعتبار ت 

ال كـي صار و  أن    بعد فإنه ،كحنو ذل  أو   ون عوضاً يك ث ال يح  ااين يكمن التمل  به حنو اهلبة املعوضة أو    

ـ  يف  دخالإى  ه متوقفاً عل  يل ف كان املو كإذا   صار موجباً قابالً  ،  اهيإسؤاله   و عنه بأمره له    إذ ، مـثالً كمل

جين فالنة مبهر   زو أو   ،كذا بثمن من  كيل   اشتر: لو قال له   حنوه ما  و ،لوازمه يف   لكيتو شيء    يف لكيالتو

هـذا   و ،هيله عل  وك الوجه الذي ى  ه عل يل ف كو ل بفعل ما  ك املو كمل يف   دخالنياملهر والثمن    فإن   ،كمن

  . )١()بواب مفروغ من صحته من األريثك يف  جارألمرا

حنومها  و طعامه عنه إ و مرآل بعد صحة عتق ا    مرآل ا كمل يف   دخوله إىل   حاجة ال أنه    عرفت كنكل: أقول

  . عوض بال أو بعوض

   :ث قاليح، الباب يف كرها املسالك اخلمسة اليت ذقوالمجلة من األ يف علم وجه النظريمنه و

  : ه وجوهاًيروا فكذ و،وقت دخوله يف قد اختلف العلماءو(

  . االتصالى عتاق علب الفراغ من لفظ اإليصل عقحي كامللن إ :أحدها

 فاجلزء علـة    ،غةيمت اللفظ مبجموع الص   إذا  عتق   وي عتاقلفظ اإل  يف    بشروعه كصل املل حينه  إ :هايثانو

  . نيولده فخر الد ود والعالمةيهو قول املف و،عتاقه عنه باإلكل سبب لزوال ملك وال،ألمرهو ا وللعتق

  . عتاق باإلكتلفظ املالإذا ه يعتق عل وي،باالستدعاء ي للمستدعكمللصل احينه إ :ثالثهاو
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  . عتاقالعتق معاً عند متام اإلك وصل امللحينه إ :رابعهاو

 ،هـا ي عل كاشفاً عن سبق املل   كغة  يون متام الص  يكغة العتق ف  يترن بص ق امل ألمرصل با حينه  إ :خامسهاو

 لعـدم   ألمر بـا  كعدم حصول املل  ى  ها دال عل  يل ف وقوع خل  أو   قطعها أو   ها بعد االستدعاء  إيقاععدم  و

  .  بالعتقألمرهو اقترانه با وصحته يف عتربي حصول ما

 ،هايالم ف كل ال يتفص إىل   داعي ورة مما ال  ك املذ قولل واحد واحد من األ    ى ك ل عل ك أش كاملسال مث إن 

  . رارهكت إىل داعي ملثلها فالى خ املرتضياسب عند تعرض الشكتاب املك يف رنا شبه هذه املسألةكقد ذو

ة ءبرا و صحة العتق  يه و الثمرةى  والوجه االقتصار عل  (: قول الشرائع  يف   قد علم مما تقدم وجه النظر     و

ـ أيت ف ي وجه ال ى  ق احلال عل  يقد عرفت حتق  (: ه اجلواهر بقوله  يل عل كولذا أش ،  )نيما عداه ختم   و ذمته  هي

 ان ما ك وإن   ،نظائرهيف   و هيبل هو جار ف   ،  بل قد عرفت عدم اختصاص املقام     ،  شكالمن وجوه اإل  شيء  

  . )ل املسألةيه استراحة عن حتليره املصنف فكذ

 ،القواعد العامة ى  ق املسألة عل  يالوجه املصحح لتطب   يف   مناإ و الثمرة يف   المكس ال يل إذ   ،رهكما ذ كهو  و

ة قاعدة من   يأى  علعلم انطباقها   ي ل أمثال هذه املوارد اليت تعرف الثمرة وال       ك يف   ما هو شأن االستنباط   ك

   .ىخرأبقاعدة   القاعدة الكان سائر الفروع املرتبطة بتلي جبركؤثر املعرفة لذلي اً ماريث وك،القواعد

ل هـذا   ك: قال له إذا   مثله ما و( :ث قال ي ح ،كقول الشرائع بعد ذل    يف    وجه النظر  أيضاًعرف  يما  ك

 إىل  نتقلي باحة للتناول وال  إون  يك أنه   دي والوجه عن  ،لكه اآل كلميالوقت الذي   يف    فقد اختلفوا  ،الطعام

  . )لك اآلكمل

  ه كلمي أن ديري فقد ،لك واآلمرآل حسب ارادة األمرا أن القاعدةى ذ مقتضإ



٣٦١

  . نةك من الصور املمك ذلريد غيريقد  و،مرآل اكل ملكأي أن ديريقد  و،كنوي ذليل كله واآلكأيمث 

اجلواهر قوهلم بأنه هل     يف   رك فقد ذ  ،لكه اآل كلميذي  الوقت ال  يف   ره الشرائع من اختالفهم   كأما ما ذ  

ـ كعدم ملى  بعد االتفاق عل،بازدراد اللقمة أو  هيف يف   بوضعه أو   دهي يف   هو بتناوله  ـ دي نيه بوضعه ب  ،هي

 ال أنه يكعلى فخي ن الكل، قواله من األري دون غ األولى  ه عل ريطعامه لغ إ جواز   كذلى  فرعوا عل و( :قال

  . )آخر أمره إىل اجلواز يف فيكباحة تاإل إذ ك امللاعتبار إىل داعي هنا

ـ  أو  بعـوض ،يكعتقه عنه بدون متل   أو   ، مث عتقه  مرآل املأمور ل  يكرناه من صحة متل   كمما ذ  مث إن   ريبغ

 فـإن  ،أيـضاً عتاق مسألة اإل يف  ن القول مبثله  كمينه  إ :اشف اللثام ك ظهر وجه قول     ك ذل ريغ إىل   عوض

 حمذور  املعتق وال  كصدقه هنا مل   يف   يفك ويك مل يف   ونيكمنا  إعتاق  اإلأن   ىمها عل  مناإ مجاعالنص واإل 

ـ هـو   : قلـت : ث قال يولذا صدقه اجلواهر ح   ،  ك املال ريعتاق عن غ  جزاء اإل إيف   ظـاهر   ألن   ،كذلك

عتق الـوارث عـن   كل يخرج بالدل ما إالّ ون العتق لهيك ممن كرادة اعتبار املل إى   االتفاق عل  األصحاب

  . د املتقدميمراده باخلرب حسن بر و،ي مسعتهت للخرب الذيامل

  : اتيمجلة من الروا يف اشف اللثام من النص ماكمراد  و:أقول

صلى اهللا عليـه    (قال رسول اهللا    :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  رواه منصور بن حازم    مثل ما 

   .)١(كعتق قبل مل  وال،احك قبل نطالق ال: )وآله
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ال : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا    :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  رايس أيب   عن مسمع و

   .)١(كبعد مل إالّ عتق

 طالق  عتق وال  ال: قولونين من قبلنا    يان الذ ك:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ريبص أيب   وعن

   .)٢( الرجلكلمي بعد ماإالّ 

  .تاب العتقكيف  ورةكات املذيها من الرواريغ ىلإ

ـ لمي أن بدون أو   ،فارة نفسه ك يف   ءي املطعم الش  كلمي أن   فارة بدون كطعام عن ال  قع اإل ي اله  مث إن   ،هك

أطعمهـا  ك و اً من البحر بدون قصده املل     كأخذ أمسا إذا  ما  ك،   آخر إنسان عن   إنسانفارة  ك يف   هكلأو مي 

لون ك فاآل،ةياألصلباحتها إى ت عليبق ألا   كذل و ،كة االستمال ينى  ازة متوقفة عل  ياحلن  إ :قلناإذا   فارةًك

  . اء املواتيحإتاب ك يف ةيالن إىل اجيل االحتيرنا تفصكما ذك ،اًكمملو ئاً مباحاً اليلون شكأيمنا إ
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  : عتاق شروطاإل يف شترطي(: الشرائع يف قال ):١١مسألة(

  . )ة القربةي والبد من نةيبالن إالّ تص بأحدهاخي عبادة حتتمل وجوهاً فال ألنه ،ةيالن: األول

ر كام نذ يعتاق والص طعام واإل ساء واإل ك اإل نياملقام ب  يف   ةيباب الن  يف   تلف احلال خي اله  حيث إن : أقول

ام الـذي   يظاهر من اقترانـه بالـص      ألنه   ،ة والقربة يشترط الن ي طعام مثالً ففي اإل ،  كذل يف   المكبعض ال 

  . هيشترطان فيذي تاب الصوم والعتق الك يف ما تقدمك ،هيشترطان في

: قالنه  إ )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،   واحد ريغ و كريابن ب  و نةيابن أذ  و محاد و فعن هشام بن سامل   

د به وجه اهللا تعاىلير أما إالّ عتق ال)١(.   

طلـب بـه وجـه اهللا        ما إالّ   عتق ال:  قال )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  محزة علي بن أيب     عنو

   .)٢(عزوجل

  . هذا الباب يف ات الواردةيمها من الرواريغ ىلإ

ى فلو نـو  ،  ريفكالوجه والقربة والت  ى  ة املشتملة عل  ي الن ريفكالت يف   شترطي(: مريية املرام للص  يغايف  و

ـ ره اجلواهر علكه ما ذين فكل، )هايهذه الشروط جممع عل و،زجيفارة مل  كنو عن ال  يمل   و الوجه والقربة  ه ي

عدمه الذي قد عرفت     و اعتبار الوجه  يف   هريغ و  املقام نيه ضرورة عدم الفرق ب    يا ف ه م يان ف كوإن  ( :بقوله

  . )حمله يف هياخلالف ف والبحث

  الظاهر لزوم  أن  مع،فارةك بالألمررتبط ايازاً مل كفارة ولو ارتكنو اليولو مل 
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حالـه   أن ا عرفـت  مل ،ةيبالن إالّ   قع عن أحدها  ي نه ال طعامات متعددة فأل  إه  يانت عل كإذا  أما  ،  الربط

إذا أمـا   و،ان الواجب متعدداًكإذا ه يالربط مع الواجب الذي هو عل إىل مها حباجة واميحال العتق والص  

التعدد املوجـب لفـرزه   ى بقي ف ،هذا احلال  يف   مستحباً و صح واجباً يطعام  اإل فإن   طعام واحد إه  يان عل ك

  . ينيمسألة التع يف المكأيت بعض اليس و،ةيبالن

  ).حقه يف ة القربةيمرتداً لتعذر ن أو اًيحرب أو انكاً يافر ذمكصح العتق من الي فال(: شرائع قالال مث إن

 النـذر والعهـد والوقـف       ني فرق ب  ري من غ  ،افر املعتقد باهللا  كقصد القربة من ال    ين الظاهر متش  كل

لذا صح مخسه    و ،هييه منه بد  يبل تأت ،  ه منه يعدم تأت ى  ل عل يدل ال إذ   ،هاريغ و فارةكوالصدقة والعتق وال  

ـ  و تاب النـذر  ك يف   رناكقد ذ  و ،قصد القربة  إىل   تاجحياخلمس   أن    مع وضوح  ةرض املشترا عن األ  ه ريغ

ـ فره جبحد الربوب  كان  كن  إ( :قال أنه   يكركعن ال  كيان احمل كلذا   و ،هيالم ف كل ال يبعض تفص  مل  أو   ،ةي

  . )صح الإصح ويفارة مل كعتق عن الأ أو ون العتق قربةكعتقد ي

وجـه لعـدم     فـارة ال  كعتق عن ال  أفارة و كاعتقد بال ن  إه  حيث إن ،   نظر خريالمه األ ك يف   انكن  إو

 يف ة عباداتنايلعدم مشروع  ال،  لو من نظر  خي المه ال كن  إ( :ه بقوله ريغى  عل و هيراد اجلواهر عل  يإ و ،الصحة

 أنـه   وان من بعضهم بعن   كن فرض وقوع ذل   كمي بل   ،مثل العامة  يف    خصوصاً كان فرض ذل  كمنهم إل يد

ـ   ال أنه   ىالضرورة من مذهبنا عل    أو   نصوصنا يف   التواترى  ان دعو كمبل إل ،  مذهبه ولو جهال    ريعبادة لغ

ولذا قـرن طاعتـه     ،  هيشأنه عل   ث داللة ويل اهللا تعاىل    ي من ح  ألمرها موافقة ا  يعترب ف ي ألنه   ،املؤمن مطلقاً 

ـ ث داللة ول  يمن ح  ن ال كل هألمر فمن جاء بعبادة موافقة      ،حمبته مبحبتهم  و بطاعتهم ـ ه عل ي ـ ه مل ت  ي ن ك

   ريعة السابقة بعد نسخها غيالشر يف ألمر وا،حةيصح
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ة التقـرب   يع أقسامه ن  يافر جبم كالى  من هنا تعذر عل    و ،عتنايشر يف   ألمروافق ا  وإن   ،الصحة يف   افك

منا هلا  إ و ،صدقام و وقفهم يف   صحة  وال ،ذا املخالف  وك ،ألمر بواسطة والة ا   ألمره مالحظة ا  ياملأخوذ ف 

ـ استعماله  ى  قة عل ية والطر ريجرت الس  بعض ما  يف   م الصحة كح ـ  و مـساجدهم  مـن    كذلك  عهميب

ث صدق امتثال   يفعلها من ح  ى  ستحق فاعلها الثواب عل   ية اليت   يقيال الصحة احلق  ،  كحنو ذل  و نائسهموك

 أنـه   قد عرفت  الذي   ألمر وال املوافق ل   ، بقاعدة اللطف استحقاق الثواب    وجهه املستلزم عقالً  ى   عل ألمرا

  . )ان الواسطة بهكامتثاله مالحظة من  يف عتربي

  : نيمقام يف المكال إذ ، ظاهرريغ

افر كقد عرفت تأيت قصد القربة من ال إذ  ،هي ف شكالنبغي اإل ي هذا ال  و ،تأيت قصد القربة منه   يف  : األول

  .  عن املخالفاملقر باهللا فضالً

 نيقال بأن احلاج من املخالف    يفهل  ،  هي ف كش ال و هي عل امكحترتب األ   مبعىن يه و ،الصحةيف  : والثاين

 إىل  رجـع ي واملعتق   ،كذلكف  ك واملعت ، الصوم كوز له تر  جي والصائم   ،وسط احلج  يف    احلج كوز له تر  جي

هم عن ي وب أمرهم باملعروفجي النه  إ :قاليهل   و ،كما أشبه ذل   أو   قطع صالته ي واملصلي واجباً    ،عبده

ـ ثياهللا  أن  يفال إشكالالثواب ف أما الصحة مبعىن ،هاريغ و والصوم واحلجوا الصالةكترإذا  ر  كاملن  يف بي

ـ ا حـامت وراح  ى و سركات  يه روا يدل عل  وي ،ان قاصراً كإذا   عن املخالف    افر فضالً كاجلملة ال   وديليه

  . النار يف ترقونحي م الأهم من ريغو

تقبـل اهللا مـن     يمنـا   إ:  سـبحانه  قال،  للفاسق املؤالف    موجود حىت  ري غ فإنهامل  كأما الثواب ال  و

   أن ىات املتواترة الدالة عليالروا إىل ضافة باإل،)١(نياملتق

                                                





٣٦٦

ولـو  ،  م هلا الثواب ولو تفضالً    أعماهل أن   ىدل عل يامة مما   يوم الق ي يف   نيللموالى  عطي  ني املخالف أعمال

ـ لم ال ع يف   ما حقق ك مطلق الثواب تفضل     : قلنا ،رتبط باملقام ي  تفضل فال  كذلن  إ :ليق  أن   مـع  ،المك

ولـذا لـو    ،  ما أشبه  و فارةكمنا من جهة القضاء وال    إ و ،س من جهة الثواب   يالصحة والفساد ل   يف   المكال

 يف  ما حقـق  كان  يته اإل يب عل جيث  يعمل ح يمل  إذا    خبالف ما  ،قال له أعد  ي قد عمل ال   و أسلم املخالف 

  . حمله

ـ ة مما   يها موضعها من أهل الوال    ضعيمل  إذا  عادة  اة نصوص خاصة بوجوب اإل    كالز يف   نعم ورد  دل ي

هما يقال ف ي أن   بعدي أما املقصر واملعاند فال   ،  أيضاًعادة  ه اإل يلزم عل ي ة ال يأهل الوال  يف   وضعها أنه إذا    ىعل

ـ توجوب اإل  و اف حبرمة القطع  كالصوم والصالة واحلج واالعت    يف   رناهكذ ما إىل   بالنسبة وجـوب  كان  ي

  . ك ذلريغ إىل ،رك باملعروف والنهي عن املنألمرا

 يف  هؤالء الفـضالء الـصحة    ى  ب دعو يمن الغر و( :كقول اجلواهر بعد ذل    يف   منه ظهر وجه النظر   و

ه بقاعدة اللطـف    يبل البد من ترتب الثواب عل     ،  عياملط يف   مقتضاها اندراجه  أن    مع ، اجلاحد ريافر غ كال

عدم  والصحةى  مقتض كذل ألن   ،منه  وجهه الذي أراده اهللا تعاىل    ى  جاء باملأمور به عل    و ألمرونه وافق ا  كل

 نيبل الد ،  التزامه مناف لضرورة املذهب    أن   ماك،  هذا الفرض مناف لقاعدة اللطف    ى  ترتب الثواب عل  

 نائـسهم  وك مثل مساجدهم ى  حة عل م الص كجراء ح إى  ة عل ريان الس ي جر كذل إىل   أن الذي دعاهم  وك

مها ملـصلحة مـن     كجراء حل إبل هو   ،  راملزبو  ها باملعىن يقد عرفت عدم الصحة ف     و ،كحنو ذل  و عهميبو

  ).  فالكعدا ذل أما ما وقنياملتى ه علينبغي االقتصار في ف،املصاحل



٣٦٧

أما ، سكل ال العيالدل إىل تاجحي واخلارج منه ،رناهكالذي ذ  هو الصحة باملعىن أن األصل  عرفت ذ قد إ

للموايل فهو  ى  عطيامل الذي   كلأراد الثواب ا   فإن   نيالد و التزامه مناف لضرورة املذهب    أن   ما ادعاه من  

لَـو ال  و: قال سبحانه، اتيات والروايرناه فهو ظاهر من اآل كأراد مطلق الثواب الذي ذ     وإن   ،كذلك

      واِمعص تمدٍض لَهعِبب مهضعب اساللِّه الن فْعو د عو ِبي لَواتا         و صاللّـِه كَـثري ـما اسفيه ذْكَري ساِجدم 

  .)١(اللّه لَقَِوي عزيز نَّإ نّ اللّه من ينصرهلَينصرو

رنـاه  كمـا ذ  يست ف يأبواب مقدمات العبادات فل    يف   كاملستدر و الوسائل يف   ورةكات املذ يأما الروا 

تصدق  و صام اره  و لهي قام ل  رجالً أن   أما لو : خرب زرارة  يف   )عليه السالم (ورد عن الباقر     مثالً،  اًإطالق

 ، إليهه بداللتهأعمالع يون مج ويكهيواليشأنه ف ة ويل اهللا تعاىليعرف واليمل  وع دهره يحج مج  و ع ماله يجبم

   .)٢(انميان من أهل اإلك ال و،ثوابه يف اهللا حقى ان له علك ما

ـ ت صادق ألزمه اهللا ال    ري مساع من غ   ريمن دان اهللا بغ   : خرب آخر  يف   أيضاً )عليه السالم (قال  و ـ ة  ي وم ي

   .)٣(امةيالق

: العبـاد طاعتـهم بقولـه     ى  فرض عل  و قد جعل اهللا للعلم أهلها    : )عليه السالم (  ني املؤمن ريمأ قالو

مك منألمرويل اأ والرسول عوايأط وعوا اهللايأطبقوله و :منهم ألمرويل اأ ىلإالرسول و إىل ولو ردوه 

، اهللا إالّ   لـه يلـم تأو  عيمـا   و: بقوله و ،نيونوا مع الصادق  وك: بقوله و ،ستنبطونهين  يلعلمه الذ 

  الذي وت العلم يب هي وتيالب ووت من أبواايوأتوا الب: بقوله و،العلم يف والراسخون

                                                









٣٦٨

 اءيصف األ ريد غ ى ي ري عل جي  ري اخل أعمالل عمل من    ك ف ،همؤايأبواا أوص  و ،اءينباستودعه اهللا عند األ   

مشلـهم وصـف    وإن فركحمل   يفأهلهم و، مقبولريسننهم مردود غ و شرائعهم و حدودهم و عهودهمو

   .)١(انمياإل

 فمن ،أنت باا ونة العلميأنا مد: )عليه السالم( قال لعلي أنه ، )صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا    و

 صلي مل   كفمن أتاين من سوا    ،ىلاأنا باب اهللا تع    و منهى  أنت بايب الذي أوت    ي عل اي،  من الباب وصل  ى  أت

   .)٢(اهللا تعاىلإىل 

والذي بعثين باحلق لو تعبد أحدهم ألف       : قال )صلى اهللا عليه وآله   (عن النيب   ،  ديموعة الشه عن جم و

ـ  بـه اهللا تعـاىل  ك أ)هم السالميعل(ئمة من ولده واأل ي علةيأت بوال ياملقام مث مل     و نك الر نيعام ب  ى عل

   .)٣(النار يف هيمنخر

ان كوالنا يفمن مل ، تنايبوال إالّ  لعبدهللا عمالًقبل اي ال: قالنه إ ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب   عنو

   .)٤(عملوا من عمل فجعلناه هباًء منثوراً ما إىل قدمناو: اآليةمن أهل هذه 

تـاء  يإو، قام الـصالة إ: ميت مخس خصالأى فرض اهللا عل: قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله  (عن النيب   و

، )هم السالم يعل(ئمة من ولده    طالب واأل علي بن أيب     ةيوال و ،تيحج الب  و ،ام شهر رمضان  يص و ،اةكالز

فمـن  ،  )عليه السالم ( علي   ةيبوال إالّ   ضة من فرائضه  يقبل اهللا عزوجل من عبد فر     ي والذي بعثين باحلق ال   

ت ءمـأواه جهـنم وسـا      و عدالً قبل اهللا منه صرفاً وال    يواله مل   يمن مل    و ،وااله قبل منه سائر الفرائض    

   .)٥(اًريمص

                                                













٣٦٩

صـلى اهللا عليـه   ( لقوله كذل و،املقصر أو  املعاندى  لها حممولة عل  كا  فإ ،اتي من الروا  ك ذل ريغ  ىلإ

شـيء   ب أمراً جبهالة فال   كأي رجل ر  : )ه الصالة والسالم  يعل(لقوله   و ،)١(ميت تسع أرفع عن   : )وآله

  . حنوها واجلهل يف ات الواردةي من الرواك ذلريغ إىل ،)٢(هيعل

 ،وفة للـصالة  كمسجد ال  يف   نيقظ النائم ي أ )ه الصالة والسالم  يعل(  ني املؤمن ريم أم مااإل أن   كد ذل يؤوي

صـلي  أ و كتصلي بأصحاب :  قال للحر  )ه الصالة والسالم  يعل(  نيمام احلس اإلن  أ و ،)٣(منهم ابن ملجم  و

 أن   مع العلـم   )٤()ه الصالة والسالم  يعل(  نيمام احلس مع اإل صلى  ك و ن احلر امتنع عن ذل    كل،  بأصحايب

ـ  يف   نيانوا من أشد املخالف   ك ف ،كتاب بعد ذل  أنه   إالّ   أيضاًهو   و بل،  مام لإل نيانوا حمارب كصحابه  أ  كذل

: ث قال له  يح،  الصالةى   حرض عمر بن سعد عل     )ه الصالة والسالم  يعل(  نيمام احلس  اإل كذل وك ،الوقت

سالمت شرائع اإليأنس)٥(.   

ـ  ألنه   ، من املخالف  أاملنافق أسو  أن   مع العلم  ،امكحل األ كومون ب ك حم نياملنافقأيضاً أن   ده  يؤوي افر ك

  . داتي من الشواهد واملؤك ذلريغ، إىل تعاىل وقلباً باهللا سبحانه

  

                                                













٣٧٠

انت كولو  ،  شبهاألى  اجتمعت أجناس خمتلفة عل   ن  إ ينية التع يعترب ن وي( :الشرائع يف   قال ):١٢مسألة(

  . )إشكاله يف وينيالتع إىل فتقري لقربة وال مع اريفكة التي نيزجي: خيقال الش، فارات من جنس واحدكال

ر التعـدد   يتقدى  عل و ،تعدد أو ي  تحد السبب جنساً  ي أن   ماإواحد ف ى  فارات عل كتعددت ال إذا  : أقول

 ،نيميفارة ال ك مع   نيفارتك ال ىحدإكتلف   أو خي  ، والظهار أفارة قتل اخلط  ككفارات  كتتماثل ال  أن   ماإف

صـلى اهللا عليـه   ( لقوله ينيوجب التع: اخلالف حمكي يف خيلشقال ا، سباب واملسببات اختلفت األ فإن  

ـ ي ال و  شغل الذمة  األصلن  وأل،  زيجي ة ال يه الن يصل ف حيمل    فما ،)١(اتي بالن عمالمنا األ إ: )وآله قن يت

واختار هذا القول ابـن     ،  جحمر  الح ب يعاً والبعض ترج  يا مج  إليه  والمتناع الصرف  ،طالقا مع اإل  ءبرا

  . واحملققإدريس

 إىل  جاز انصرافه  و ،حصول االمتثال  و ة من اشتراطه  ءصالة الربا  مطلقاً أل  طالقباإلى  تفكا املبسوطيف  و

  . كذلى كخرأذمته يف ى بقينها فيبع واحدة ما

 عتق ني بعد العتق بريختن إ نيميفارة الظهار والككماً ك بأنه مع اختالفهما حكاملسال يف هيل عل كأشو

 ان منصرفاًكاً ي العتق ثاننيتع وإن ،هو خالف الفرض واملرتبة إىل  منصرفاًولاألان العتق كطعام آخر واإل

ـ    يف    فصل العالمة  شكالجل هذا اإل  وأل(:  قال ،ريهو خالف التقد   و ةريخاملإىل    نيياملختلف فأوجب التع

ى خـر فارة مجـع واأل   كمها  احدإانت  كلو   ه ما يرد عل  وي ،مع اتفاقها  ماً ال كفارات ح كمع اختالف ال  

 الشـتغال   ،ورك احملذور املذ  ري من غ  نيالعتق الثاين متع   ألن   ،مهما خمتلف واحملذور مندفع   كح فإن   ،مرتبة

 يف  هماكث اشـترا  يم من ح  كعل هذا من أفراد متفق احل     جيأن   إالّ   ،ريل تقد ى ك اً عل ي ثان نيالذمة بعتق مع  

  ،  العتق ابتداًءينيتع

                                                





٣٧١

  ). مكنه خالف املفهوم من خمتلف احلكل

 اً بـال  ي توصل ألمران ا كإذا  ف،  هيحصول االمتثال عرفاً متوقف عل     إذ   ، مطلقاً ينيوم التع ن الظاهر لز  كل

ان الالزم  كه آخر   يان عل كناراً ف ينار واستقرض منه د   يه ضمان د  يان عل كد ف يناء ز إسر  كإذا  ما  ك،  حمذور

ـ ذمته اشتغلت  ألن ،همايبدون قصد أك أو  ذا أو    قصد هذا  ني فرق ب  ري من غ  ،اهيإمها  ءعطاإ  ريما من غ

  . فارق

تحقق االمتثال ي مل ،وميعصر من  وومياشتغلت ذمته بصالة ظهر من إذا  ما  كاً  ي تعبد ألمران ا كإذا  أما  

 ألنـه   هذه أو   هلذه  وال ،سقطهما مبفردها ي قابل هلما معاً بأن      ريغ ألا   ،تهماية بدون قصد أ   يان رباع يتإب

ب جيبل صالة   ،  املثال السابق  يف   ناريالدكحدمها  سقط أ  ي حىت يلكذمته   يف س ما يل و ،جحمر  الح ب يترج

نوي الصالة الـيت    يداء بأن   األ يف   كذلكما هو   ك ،نوي أول صالة فاتته   يأن  ك مجاالًإولو  اا بالقصد   يتإ

  . أوالًدها اهللا سبحانه منه يري

 ،يـضاً أنار  يه لعمرو د  يان عل  وك ناريد د يه لز يان عل كإذا  ما  ك،  اً مع احملذور  يان توصل كإذا   كذلوك

خر عـن  ن أحدمها عن نفسه واآل  كل نارانيد د يون لز ي مد فإنه ،دي لز كعط ما أطلب من   أ: قال له عمرو  و

قـوم مقـام    ي نار ال يالد أن    لوضوح ،قع منهما معاً  ي أن   صحية مل   يناراً بدون الن  يأعطاه د إذا   فإنه،  هريغ

ه ءعطاإ و ،وناً لعمرو يه مد يبقي ن نفسه ينار د يه د ءعطاإ فإن   ،مكوال عن أحدمها الختالف احل    ،  نيناريالد

  . ة لعمرويوني املدريد غية لزيونياملد أن من الواضح و،ديوناً لزيه مديبقينار عمرو يد

ال  إذ   ،اً عنـهما بالنـسبة    يون مؤد يكاملقام أحدمها    يف   ر عدم قصده  يتقدى  علنه  إ :قالي أن   نكمينعم  

 ،فـارة كه من ال  يحنن ف  ما إىل   بالنسبة كذلكس  يل و ،)الفقه(بعض مباحث    يف   كرنا ذل كما ذ ك ،حيترج

   إالّ تتحقق ة الي والن،ةيالن إىل تاجحي ألمراألن 



٣٧٢

ل عبـادة   ك يف   ما عرفت كعرفاً   و ه عقالً يلتوقف صدق االمتثال عل   (: اجلواهر يف   لذا قال  و ،ينيبالتع

 مـا ك،  د امتثاله قصيالفرض عدم أمر مطلق      و ،ةيبالن إالّ   ز للفعل به  يمم ال إذ   ،لف به كاملى  تعدد جنسه عل  

بل هو مـأمور    ،  نينئذ بعتق رقبت  يس خطابه ح  ي فل ،ألمرقتضي تعدد املأمور به دون ا     ي تعدد السبب ال  أن  

مبالحظة خصوص   إالّ   صلحي ال و ،ل منهما ك فالبد من امتثال     ،خر للقتل مثالً   أحدمها للظهار واآل   نيبعتق

  ).  أحدمهامتثالاه يصدق علي حدمها فالقع أليمل  وإالّ ل واحد منهماك

 وإالّ  ،يني البد من التع   فإنه،  مساً لداره آخر خ  و مساً لبستانه نار خ يه د يان عل كإذا  علم حال ما    يمنه  و

ـ  يناراً واحداً بدون قصد أ    ي د ىأعطإذا  امل  كصبح ماله ال  ي  كنيفأي من املل    يف اخلمـس  أن ىهما بناًء عل

إذا ها  ي ف شكالرفع اإل ي نه ال كل،  ةيواألوللنسبة لعدم   قع منهما با  يأطلقه  ن  إ ناريقلنا بأن الد  إذا   إالّ   ،نيالع

  .ينيقصده عن أحدمها بدون تع

ـ ث  ي ح ان هو من السادة مثالً     وك ،اةًكنار ز يد و نار مخساً يه د يان عل كإذا  ما  ي ف كمن ذل  وىلأو صح ي

  . اخلمسي أو ويكنجو من احلق ماله الزيه يمن مالأي  إذ ،د مستحقيهما لسيلكعطاء إ

  .ذاكه وعطائه مخساًإد بينار آخر أمره زيد ونار مخساًيه ديان علكإذا ل ما علم حايمنه و

 ،قتـل  و  ظهار  فارةك  نيمن جنس  و ،فاريت قتل كك من جنس واحد     نيفارتك حال ال  نيله تب ك كبذلو

فارة شهر رمضان   كه  يان عل  وك اًنكي مس نيطعام ست إنذر  إذا  ما  ك،  فارةك  ريغ و فارةكه  يان عل كإذا  ما  و

  . ةيالنى ل املتقدم من توقف االمتثال عليالدل يف عي الحتاد اجلم،ام مثالًيه العتق والصيلتعذر عيث يح

 مع جتانس الـسبب     ينيمل أعرف القول باشتراط التع    : ث قال ية املرام ح  يما عن غا  يعلم النظر ف  يمنه  و

ـ    ك حمكي يف   مرييه الص يل عل كشأ و ،إشكاالًه  ين احملقق جعل ف   كل و ،حد من العلماء  أل ن إ :ائالًالمـه ق

   ينيالدروس وجوب التع يف مذهبه



٣٧٣

طلق وجوب أ ألنه املختصر يف هو ظاهر املصنف و،احتد أو  اختلف اجلنس،تعددت أو فارةكاحتدت ال

  . هو املعتمد وينيالتع

 ،جتانـست  أو   جناس اختلف األ  ، مطلقاً ينيالبد من التع   أنه    املعتمد :تابكة ال يحاش يف   يكركعن ال و

 ة فـال يفعال النوجوه األ يف ؤثريمنا إ و،الوجه املأمور به ى  ان باملأمور به عل   يتتحقق باإل ي نماإجزاء  اإلألن  

 مـع   ينياشتراط التع  أن   رشادشرح اإل  يف   خنايضر قول ش  ي  وال ،ينيبالتع إالّ   نيفارة بسبب املع  ك ال نيتتع

ضر عدم  ي ال إذ   ،الشكه من اإل  يره املصنف ف  كذ ماى  حد من العلماء سو    أل عرفه قوالً ن جتانس السبب ال  

ـ      كذل يف   خ عدم اخلالف  ينقل الش  و ،مجاعثبت اإل يث مل   يل ح يام الدل يالقائل مع ق    ري مع عدم حتققـه غ

  . قادح

ـ ع مل   يقتضي التنو يوجه  ى  وامر عل تعددت األ   مىتنه  إ( :اًأخريلذا قال اجلواهر    و  إالّ  صل االمتثـال  حي

 إالّ  هكمشخص له مع اشـترا      والفعل ال  ،متثالهصح ا يي  كمر به   ال أ املطلق   إذ   ،ل واحد منها  كمبالحظة  

 كذل و ،ص لصدق االمتثال بدونه قطعاً    يب التشخ جي تعددت أفراده ال   وإن    متحداً ألمران ا  ك مىت و ،ةيبالن

ـ قتضي التنو ي  الضمين ال  ألمر وا ،نيوفاء الد كقة  ياحلق يف   ام شهر رمضان الذي هو    يقضاء أ يف   ع ففـي   ي

شهر رمضان البـد مـن       يف   فطارحدمها مع اإل  أ أو   أًظهار والقتل خط  الكفارات مع اجتماع أسباا     كال

 ضرورة  ،عدمه و يريب والتخ يفارة بالترت كم ال كة التفاق ح  ي وال مدخل  ،أوامر متعددة متنوعة   ألا   ،ينيالتع

  ). ينيعدم وجوب التع يف املناط أنه  الذي قد عرفتألمر الحتاد ااألولعدم اقتضاء 

ـ إذا   كذل وك ،همايقع عن أ  ي مل   ينينذر صوم فصام بدون تع     و ارة نذر فكه  يان عل كإذا  ف،  هيعلو ان ك

وقع  و متامه اإل يأحرم وجب عل   أنه إذا    نعم الظاهر ،   أحدمها نيعيمل   و جاريحج است  و ه حجان حج نذر   يعل

  حرام قابل له اإل إذ ،مستحباً
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  . د الثالثةحد أليحرام من جدله اإل و،عن أحدمها بطل أنه ىنوإذا أما ، اخلالفنو يومل 

ـ  ،ينية التع يه من ن  يالبد ف  أنه   شبه باملذهب أما الصوم فاأل  (: الشرائع قال  مث إن  ـ وز جتد  وجي  إىل  دهاي

  .كذل يف هريغ و الصومنيفرق ب ال أنه عرفت ماى القاعدة على ن مقتضكل، )الزوال

خـصال  ه مـن    ريغ و  الصوم ني ضرورة عدم الفرق ب    ،وجه لقول املصنف   ال(: اجلواهر يف   ولذا قال 

ـ راد منه بني ني شهر رمضان والنذر املع   ريغ يف   الصوم يف   ينيب التع جي األصحابقول   و ،متحدة اجلنس  ة ي

ـ  أما جـواز التجد    ،هو واضح  ماكل شخص من أشخاص سببها املتحد       ك ال خصوص    ريفكالت  إىل  دي

  ). هيحنن ف الزوال فهو أمر خارج عما

ـ ما أشبه عن ز    أو   حج أو   ذبح أو   اميص أو   ضاء عن صالة ق   م الشرعي مثالً  كللحاى  أعطه إذا   مث إن   دي

 ،رنـاه ك الـذي ذ   ك للمال ،لديخو و خالد و ركعطاء لب  اإل ني ح نيعي أن   هيلزم عل ي ،خالد و ركعمرو وب و

ـ ه و عن عمرو ى  خرأ و دياة لذحبها عن ز   يمة ش يأعطوه ق إذا   حال ما    كذلوك أعطـاه  إذا  نعـم   ،  ذاك

  إليه جاءإذا  ذا  كه و ،عطاء عند اإل  كذا و ة هذا يلزم ن يما أشبه مل     أو   اةكالز أو   شخاص متعددون اخلمس  أ

  . الواقع يف ينيعطاء للتعة عند اإليلزم النيعمرو بشاة مل  ود بشاةيز

أحـد   إىل   ألمرنصرف ا يث  يان حب كإذا  ان خمتلف الوجه    ك وإن   ةيلزم الن ي ات ال يبعض التوصل  يف   نعم

ـ هو و  و طلبه من عمرو  يد  ينار لز يد و ،لبه منه طيد  ينار لز يه د يان عل كإذا  ف،  هري غ نيعيمل  إذا  الوجوه   ل كي

ه بقـصد   يعطيقد   و ،نار بقصد عمرو  يه الد يعطيقد   و ،ناراً بقصد نفسه  يه د يعطي فقد   ،عطائه له إ يف   عمرو

ما أشـبه    أو   سكبالع أو    من قبل عمرو   نيثلث و ثلث من قبل نفسه   كباختالف النسبة    أو   نيهما نصف يلك

  د يالسكاستحاله بعض الفقهاء  وإن صحة املرددقلنا بإذا ه مردداً يعطيقد  و،كذل
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ى مقتـض  ألنه   ،نهما بالتناصف ينو فالظاهر صحته مشاعاً ب    يمل  إذا  أما  ،  الشرح يف   )رمحه اهللا (م  كياحل

ى بقي ف،النسبة يف االختالف إىل عطاءاإل يف نصرافاال  و،سكبالعك أو ذاى ة هلذا عليال أولو إذ  ،القاعدة

ـ        يف   كذلكهو   ماك ،صفالقاعدة من التنا  ى  مقتض معلـول  ى  أمثال املقام من توارد العلل املختلفة عل

ون يكون املؤثر باالختالف بأن      أو يك  ،كتل أو   املؤثرة هي   ون هذه العلة  كت ألن   ةيولوال أ ث  يح،  واحد

  .  من اختالف النسبكما أشبه ذل أو ،من هذه ثلثان ومن هذه ثلث
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  : ينيالقول بعدم التعى علالشرائع بعض الفروع  يف ركذ ):١٣مسألة(

ال عربة بالسبب مـع احتـاد        ذإ،  ريفكة الت يه صح لتحقق ن   يتفارك ىحدإأعتق عبداً عن     لو: األول(

  . )مكاحل

 وال،  ما أشـبه   و اميطعام والص اإلك أيضاً العتق   ريغ يف   كذلك ألمرون ا يك أن   القاعدةى  مقتض: أقول

  . عياجلم يف ك لوحدة املال،باالختالف أو نيتريخم أو نيفارتان مترتبتكون الكت أن ني بكذل يف فرق

ـ   ال أيـضاً مها  احدإة برئت ذمته من     ريخمى  خرمها مرتبة واأل  احدإانت  كولو  (: اجلواهر يف   قال ى عل

ن إ هين عل يألمر ا نيذمته املتردد ب   يف ة مما ء لتوقف الربا  ،كذلكمها  احدإاً عن   يه العتق ثان  ي عل نيتع و ،ينيالتع

اً ي ولو عجز ثان،خاصةى خرم األكلزمه ح وإالّ ،نةيواحدة مع إىل  بعد العتقاألول  املطلقكصرف ذليمل 

  ). عرفت من العلة بالعتق ه الصوم ملاي علنيعن العتق تع

ن كل،  ه نصفا عبد  يفي ف يك العتق ال  أن   ف ملا تقدم من   يأيت هنا مسألة التنص   ي نعم ال ،  رهكما ذ كهو  و

حدمها عن  إ  نيوميون صومه ل  يكث  يطعام ح من اإل  ن من الصوم أو   ه فئتا يان عل كإذا  ما  يف ف ين التنص كمي

  . ةيواألولاملسألة السابقة من عدم  يف تقدم طعام ملااإل إىل ذا بالنسبة وك،خر عن هذاهذا واآل

قـع  يوم   وي سع لشهر يما ال   يصام ف  و ، متتابع ريصوم نذر غ   و نين متتابع يه صوم شهر  يان عل كإذا  أما  

عرف ما  يمنه   و ، املتتابع ريواحد وهو صوم غ   شيء   إالّ   هيس عل ي فل ،حمل له  ملتتابع ال ا ألن   ، املتتابع ريعن غ 

 فإنـه سع الشهر ي وقت ال يف ن فصاميام بسبب نذر  يصوم عشرة أ   و  صوم شهر متتابع   ه مثالً يان عل كإذا  

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،اميقع عن نذر عشرة أي

  العتق  يف ةيت ثالث متساوفاراكه يان علكلو(: الشرائع يف قال: الثاين
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 ،ريفكة القربة والت  ي بن نين متتابع ي مث عجز فصام شهر    ،ريفكالت و القربةى  نو و  فأعتق ،والصوم والصدقة 

  . )نيعي برء من الثالث ولو مل كذلكناً كي مسنيطعم ستأمث عجز ف

 أنـه   ىناًء عل ب،  القتل واجلز  و فارة الظهار كه  يانت عل كإذا  ف،  ينيالفرض عدم وجوب التع    ألن   :أقول

  . فارات الثالث وقعت عن الثالثكففعل ال، كذل يف المكل اليتقدم تفص ماى فارة ظهار علك

 إىل حاجـة  ة فالريانت الثالث خمكأما لو  ،  ةري خم الثالث مثالً ى  حدإان  كذا لو   وك( :اجلواهر يف   قال

  .)١()نياألولى اعتبار العجز خبالفه عل

   .كذلك أيضاًها ريغ وربع واألنيفاالثن وإالّ  باب املثالالم الشرائع منك يف الثالثة مث إن

 من عتـق  أربي فإنهفارة مطلقاً كالى نو وفارات مجع فأعتق كه ثالث   يولو اجتمع عل  (: مث قال اجلواهر  

ـ مل   مث إن ،  كذلكأطعم ف إذا  ف،  كذلك من صوم واحدة     ئ بر كذلكصام  إذا  ف،  نةي مع ريواحدة غ   صرفهي

  ).طالقاإل إىل  اخلصالينيتع يف تقراف وإالّ نةيواحدة معإىل 

  .رهكما ذكهو و

نـسمة   يف   العتق ظاهر  أن   تقدم من   ملا ،نصف عن هذا   و  نصف عن هذا   ني عن اثن  قع العتق مثالً  ي وال

  .نصفه عن هذا وقع نصفه عن هذاي  الصوم الكذل وك،املةك

ـ قـع   ي أن   ناًكيمس  نيأطعم ست إذا   فالالزم   ،حي لعدم الترج  كقال بذل ي أن   طعاماإل يف   نكمينعم   ل ك

عن ثالث بتفاوت النـسبة      أو   نيعن اثنت   عن واحدة أو   نيون الست ك يف   ةيولوال أ  إذ   ،فارةكن عن   يعشر

  . كمثل ذل إىل ملاعما تقدم اإلك ،نيعن ثالث ثالث وني عن واحد عشرة وعن واحد عشرون مثالًيكبأن 

   ثالثة  مثالً،كلذكطعامات إ أو امات خمتلفةيه صيان علكإذا  علم حال مايمنه و
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 نيسـت  و كنيطعام عشرة مـسا   إه  يانت عل  أو ك  ،ة عشر بدل البدنة   يمثان و فطار لإل نيست و ام للنذر يأ

ـ اهللا ولده صام مخسة أ      شاىفن  إ نذرإذا  ما  ك،  انت نذور خمتلفة  كإذا   كذل وك ،ناًكيمس جـاء   وإن   ،امي

ام عن مخسة عـشر     يسقط به ثالثة أ   ي فإنهام  ي فصام ثالثة أ   ،ت احلاجتان ي مث قض  ،اميمسافره صام عشرة أ   

ة يام لعدم صـالح   يقع عن نذر مخسة أ    ي فإنه كثرال أ ام  يصام مخسة أ   و ان الشرط متتابعاً  كإذا  أما  ،  وماًي

  . املسألة السابقة يف كمثل ذل إىل ما أملعك ،اميونه عن نذر عشرة أك
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ى نـو  و  فأعتق ،ظهار أو   لدر أهي عن قت   يمل   و فارةكه ال يان عل كلو(: الشرائع يف   قال ):١٤مسألة(

   .)أ أجزريفكالقربة والت

 فمـع   ،تعـددها  و فارةكة مع العلم بنوع ال    يجزاء هذه الن  إ ملا عرفت من     ،ال إشكال ب(: اجلواهريف  و

  . )احتادها أوىل واجلهل

ـ   أو   املتعدد يف   ينيسواء قلنا بالتع   ألنه   ،ست من هذا الباب   يهذه املسألة ل   أن   والظاهر  مل  ينيعدم التع

 ،ظهار عن أو دري أهي عن قتل   ي فارة واحدة وال  كه  يعل أن    لفرض ، النتفاء املوضوع  ،املسألة منه ن  كت

من جهـة الطلـب      أو   نار من جهة النذر   يالد أن   علم هل ي ن ال كل،  دينار لز يه د يان عل كإذا   فهو مثل ما  

ب مـع   جيمنا  إ  ينيلتعوا،  نفسه يف   نيمتع ألنه   ،مع العلم   املتجه سقوطه حىت  (: اجلواهر يف   ولذا قال ،  مثالً

 املتعلق بـه    ألمرصدق امتثاله مالحظة ا    يف   فييك فإنه  نيه خبالف املتع  يالتعدد لتوقف صدق االمتثال عل    

 فارة النذر مثالً  ك ضرورة صدق امتثال     ،ةيالن يف   التعرض خلصوص السبب    وجوب دلةاأل يف   سيل و ،واقعاً

  .)الواقع نذر مثالً يف ان وكذمته يف  الذيألمربقصد ا

طعـم  ي عتق عنـه أو ي ل  له ماالً  إنسانعطاء  إ أو   نفسهى  فارة عل ك  ني ب ألمردار ا إذا   علم حال ما  يمنه  و

 ،ري من قبل الغ  كلف بذل كه امل ريف غ يلكت أو   ف نفسه يلكه من ت  يعل قع عن ما  ي فإنهعتق  أ أو   طعمأ ف ،مثالً

  .ما أشبه وارةجعن اإل أو ه املتوىفيعن أب أو عن نفسه ماإة يومية ه صاليانت علكذا لووك

 أنه   فالظاهر ،ة عشر بدل البدنة   يمثان أو   اميدري هل هو صوم ثالثة أ     ي ن ال كفارة ل كه  يانت عل ك مث لو 

 والعلـم   ،مجـايل  ذمته من العلم اإل    ئربي أن   هيلزم عل ي ألنه   ،كثراأل أي   وماًية عشر   يه صوم مثان  يب عل جي

منا إ و ،مةكة هنا حم  ءست الربا ي فل ،قلباألى  أتإذا  خر  ان باآل يتسقط أحدمها باإل  ي  ال ني طرف نيمجايل هنا ب  اإل

   رجب يف اميصوم ثالثة أيأن نذر إذا  مثل املقام مثل ما
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ـ ثالثة أ وهذا الشهر يف اميصوم ثالثة أي أن  صح له ي ث ال ي ح ،شعبان يف   اميأربعة أ أو   الـشهر   يف امي

  . وم الرابع الزائدية عن الءصالة الرباأالقادم بادعاء 

ـ صوم ثالثة أ  ي أن   فييك  ال فإنه ،ناًكي مس نيطعام ست إ أو   اميه صوم ثالثة أ   يعل أن   علمي ملإذا  ذا  وك  امي

ـ   يف   ة من العدد الزائد بعد اجتماعهما     ء الربا  أن األصل   بادعاء ،كنيطعم ثالثة مسا  وي هـو   و نيعدد مع

  .الثالثة

 ،كوك والزائد مش  ،قنيمتنه   أل في الثالثة يك فإنهمخساً   أو   أربعة أو   ريون ثالثة دنان  يمد أنه    يف كأما الش 

ن إ أنه   اميالص إىل   وماً بالنسبة ية عشر   يالثمان و امي الثالثة أ  نيب و  املقام نيوالفرق ب ،  نيألمر ا نيرتباط ب ال أ و

ئاً يؤد ش يام مل   يصام ثالثة أ   و وماًية عشر   يان مثان كإذا  أما  ،  بعضهى  ثالثة فقد أد  ى  أعط و ريان أربعة دنان  ك

  . هياملعترب فة عشر للتتابع يمن الثمان

أربعـة   أو رجب يف   امي مثل ثالثة أ   ريغ يف   ة عن الزائد  ءصالة الربا أن التتابع واجباً جرت     يكمل  إذا  نعم  

  . شعبان يف اميأ
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 الًفارة ظهار مث  ك نذر و  نيذمته ب  يف   ماي ف كش لو(: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال ):١٥مسألة(

 نعم لـو  ،  ة النذر يه ن يزي ف جي هو ال  و ،ريفكة الت يه ن يف يزجي نذر ال ال ألن   ،زجيالنذر مل    أو   ريفكالتى  فنو

نهما يونه قدراً جامعاً بك ل،ما مسعته سابقاً جازكبدونه  ونهمايد بيان مع التردكهما يبراء ذمته من أإى نو

  .راهكما ذكهو  و،)ذمته يف مهاريخمتصاً ما مع فرض عدم احتمال غ

 أو جـارة ه باإلي آخر واجب علنسانقضاء إل وذمته يف ان نذركذا إما ي ف كذلكم  كاحل أن   علميمنه  و

  .كما أشبه ذل أو هيام أبيه صيرب الذي علكبأنه الولد األ

ى قـو ي(: اجلواهر يف   ولذا قال ،  نك متم ريغ أو   ،ناً من العلم  كون متم يك أن   نيفرق ب  ال أنه   والظاهر

مل  وإن   بـل ،  نفـسه  يف   نهيلف به وتع  كحتاد امل  ملا مسعته سابقاً من ا     ،نه من العلم  ك مع مت  كتفاء بذل كاال

  .)١()نه به واقعاًيتشخص عنده مبا عي

 دينار لـس يعطي نصفي دي أن هو عامي فالالزم واةًكنار زيد أو نار مخساً يه د يان عل ك ات لو ياملاليف  و

  وجب ،ديس ألنه   نهماين اجلمع ب  كمأإذا  أما  ،  هريغ و تاب اخلمس ك يف   رناهاكعامي لقاعدة العدل اليت ذ    و

ـ تنار لقدرته مـن اإل    يعطاء نصفي د  إف  يكمل   و ،اخلمس أو   اةكد من باب الز   ينار للس يعطي الد يأن   ان ي

  .املكلف به الكبامل

ـ ،  ل مثالً يصل صالة الل  يمل  ن  إ وماًيصوم  ي أن   نذر أو   ،وماًيصوم  ي أن   نذر أنه   علم هل يولو مل    مل إذا  ف

  .  البدويك من الشألمران اكصلى إذا أما ، مجايلوم من باب العلم اإليه اليصلّ وجب علي

 صهيجمرداً عن الصفة اليت تقتضي تشخ أي ،العتق مطلقاًى ولو نو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 طـالق قصاه اإل أتها  يمع فرض عدم ن    و ،طالق عند اإل  أظهررادة التطوع   إاحتمال   ألن   ،زجيالواقع مل   يف  

  قابـل  ريعن نذر فهو غ    فارة وال كعن   ون ال يكقد   ألنه   ،جوبالوى  نو ذا لو  وك ،صيارد عن التشخ  

  يف 

                                                





٣٨٢

بل ،  أص أجز يداً به التشخ  يالعتق الواجب مر  ى  نو نعم لو ،  ألمرمن صفات ا   ألنه   صيحد ذاته للتشخ  

  ). صيرادة التشخإ يف أظهر األولان ك وإن ،كذلكان كز بالوجوب ييقصد التم لو

  .راهكما ذكهو و

ه ريعن غ  و فارة عن نفسه   وك  والواجب عن نذر   ،واجب و ه مستحب ين عل اكإذا   علم حال ما  يمنه  و

الـة  كو أو   نصف عتق نذراً مـثالً     و هريغ أو   ه عتق عن نفسه   يان عل كولو  ،  عتق يف    عنه الًكيان و كبأن  

  . أيضاًان من هذا الباب كه نصفاً ينصفه عما عل أو الًكه يله عما علكون يك أن تملحيفأعتق عبداً مما 

  



٣٨٣

ـ من جهة فد   و ،فطار العمدي ناً من جهة اإل   كي مس نيطعام ست إه  يان عل كلو :)١٦مسألة( ة شـهري   ي

عـدم  ى  بناًء عل ،  هماي صح عن أ   نيطعم ست أ ولو   ،ةيان من الفد  ك واحد مثالً ى   عل نيرر ست ك ف ،رمضان

ـ  عن   نيطعامل واحد من اإل   كون  يك أن   صح و ، آخر سقطا  نيأطعم ست إذا  ف،  ينيالتع ل واحـد مـن     ك

  .نيالسبب

  .فطار عمداًفارة اإلك عن األولان ك مرة نيأطعم واحداً ستذا إأما 

 صحي مل   فإنهافراً   أو ك  طعام اإل نياً ح يان غن ك بأن   األولظهر بطالن واحد من     إذا  ما  يوالثمرة تظهر ف  

طعام إظهر بطالن إذا أما ، فرادعدد األ يف نيان معه للزوم اختالف الستكي ذله اليطعم واحداً من قبيأن 

 الـذي  األولطعام إ صح  نيأطعمه التسعة واخلمس   و افراً مثّ أسلم  ك أطعمه   نيان ح ك الثاين بأن    واحد من 

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ، واجد للشرائطريهو غ وأوالًطعم أ

  



٣٨٤

  ).ةيالن: األول، عتاق شروطاإل يف شترطي(: قد تقدم قول الشرائع ):١٧مسألة(

  .احلال احلاضر يف موقع للعتق ث اليطعام حام واإليلصا يف ة املعتربةيالن إىل المكقد صرفنا الو

ـ ذا مل   ك يكعل و أنت حر : قال لعبده  فلو،  ده عن العوض  يالشرط الثاين جتر  : (هنا مث قال الشرائع   ز جي

 فأعتقه مل   ،ذا ك يك عل  ول كفارتك عن   ككعتق مملو أ: ولو قال له قائل   ،  قصد العوض  ألنه   فارةكعن ال 

  . )فارةكز عن الجي

 اهيإه  يعطيد  يفارة بعوض عن ز   كصام عن ال   فلو،  خراخلصال األ  إىل   المك نصرف ال  أيضاًنا  ه و :أقول

  .فيك بعوض مل  مثالًنيطعم الستأ أو ،هريفكقبال تيف 

 ،عموم أدلتهم  و باب العتق الحتاد املناط    يف   لمام ولو ك الظاهر من    مجاعاإل إىل   ضافةه باإل يدل عل وي

  .عوض  اخلصال بالكون تليك أن  لزومدلةظاهر األأن 

ـ  آخر بأن    إنسان أو   جارة الوالد ولده  إرناه من صحة    كترتبط مبا ذ   هذه املسألة ال  و صلي صـلواته   ي

 يتخالص اآل إ كناف ذل يمل  إذا   كث قلنا بصحة ذل   ي ح ،ما أشبه  أو   ام شهر رمضان  يصوم ص  أو ي  ،ةيوميال

ـ  إىل   هيون داع ، ويك هللا تعاىل ا إىل   أيت بالواجبات قربة  ي بأن   كذل و ،كنوي الشر يته بأن   يوقت ن يف    كذل

 امهيص أو   تهيصالة م  أو   تهيحج م  أو   هو عاجز  و اً حلجه إنسان نسانجارة اإل إكون  يك ف ،ما أشبه  و جرةاأل

  .كما أشبه ذلأو 

 أو  نذر صالته إذا  ما  ك ،من املستأجر  و  من اهللا  ،نيه وجوب يب عل جيالصالة والصوم   يف   أن   منا الفرق إو

  .نذراً و أصالًه وجوبانيب علجيث يصومه ح

 ني فأي فرق ب  ،تهي بن كضر ذل يان بأن مل    يتاإل يف   أخلصإذا   أيضاًاملقام   يف   ان من احملتمل الصحة   كوإن  

ـ  ألن جرةأه أبوه يعط أو ي،اهللا تعاىل إىل صوم شهر رمضان قربةًي ألن جرةأه أبوه يعطيأن   ـ ي ام يصوم ص

   .اهللا تعاىل إىل فارة قربةًكال



٣٨٥

نعـم قـد    ( :العبادة يف   خالص املعلوم اعتباره  م باملنافاة لإل  كعلل احل  أن    بعد أنه لذا قال اجلواهر   وك

ة العتق ين يف أيضاًفارة نافاه كة الين يف خالص املعتربنايف اإلن إ ك بأن ذلنيالصورت يف ليل أصل التعلكشي

ـ فروغظاهرهم امل  و ،هماية ف ي الن نينئذ ب ي ضرورة عدم الفرق ح    ،عبادة أنه   ى بناًء عل  ،ارد عنها  ة مـن   ي

ـ ة مل   يالن يف   خالصاً لإل يان مناف كن  إ ةيالصورة الثان  يف   بل اجلعل ،  فارةكالصحة مع التجرد عن ال     صح ي

 يف   الستفاضة النصوص  ،جارة املعلوم فساد التزامه   ذا اإل  وك ،مها من العبادات  ريغ و احلج والصالة  يف   جعله

 أدلةظهور  ى  دعو أو إىل    ، الذي مسعته  مجاعإلا إىل   مكأصل احل  يف   ق االستناد ي فالتحق ،احلجى  جارة عل اإل

  .)ر ارد عن العوضيالتحر يف فارةكال

هذه الـصورة بطـل      يف   صام أو   أطعمإذا  ف،  دي بع ريهو غ  ماكقلنا بعدم الصحة     لو،  حالى أي   علو

الـصحة   يف   ال إشكال حنو الداعي ف  ى   عل ألمران ا كإذا  أما   ى،فارة مرة أخر  كأيت بال ي أن   هيعل و ،فارةك

 وإن  ،ألمـر ا يف   تدخلي الداعي ال  ألن   ،كما أشبه ذل   أو   من هو من أهل بلده     ه أو ءقرباأطعم  ي أنه   امك

  .العبادة يف شرط هي ضر بالقربة اليتي خالل الن مثل هذا اإلكل، ل بالقربة اردة احملضةخيان ك

 ال ألنه   ،العوضستحق الفاعل   يفارة مل   كقبال ال  يف   ان العوض  وك فارةكام  يطعام والص بطل اإل  مث إن 

 ال ماى  أعط ألنه   ،اًإطالقجارة  القاعدة عدم انعقاد اإل   ى  بل مقتض ،  ون له العوض  يك ان مبا يتن من اإل  كتمي

  . كلمي

ـ  وإن   ،قد فعـل   و فارةكاجلعل قد وقع عن العتق وال      أن   قال من يما  و( :اجلواهر يف   ولذا قال   ان ال ك

عل جيمنا  إاجلاعل   أن   دفعهي ،هيصح اجلعل عل   ي لف حىت كس للم يل و ،م شرعي كجزاء ح اإل إذ    شرعاً ئزجي

ـ   و ،مهاريغ و حنو الصالة واحلج  ى  ه من اجلعل عل   ريح شرعاً حنو غ   يالفعل الصح ى  عل   هنـا ال   كتعذر ذل

  رادة إقتضي ي



٣٨٦

 نعم لو . نئذيم الشرعي فاحلق عدم استحقاق اجلعالة ح      ك باحل ان اجلاعل جاهالً  كإذا  الصورة خصوصاً   

فارة من باب املثال اجتـه  كر ال كذ و ،انكف  كيص العبد من الرق     ي ختل كن ذل الغرض م  أن   علم بالقرائن 

  . )كقلنا بوقوع العتق عن املال لو نئذ لزومه حىتيح

انـت   أو ك  ،فارةكن  يكطعام ولو مل    ان الغرض جمرد صورة اإل    كإذا  ف،  طعاماإل يف   المهكأيت مثل   وي

عطاء البدل حلصول   إه  ي وجب عل  ،طعاماً جمرداً إ  أو فارةكعام سواء   طد اإل يريفارة من باب املثال فهو      كال

ف ولده نفسه   ك بأن أراد    ،اميه العقد خصوص صورة الص    يان غرضه املنصب عل   كإذا   كذل وك ،الصورة

ـ الصورة قد حـصلت ف     ألن   ،كحنو ذل  أو   وماًي  نيما أشبه ثالث   و ل والشرب واجلماع  كعن األ  ستحق ي

  . ما أشبه أو جرةاأل أو اجلعالة

ه قبـل   أأبر أو    العوض بعد قبضه   كلو رد املال  ،  ل حال ى ك علو( :ئع ممزوجاً مع اجلواهر   مث قال الشرا  

ب يقال ابتداًء عق   نعم لو ،  بعد ما ز يف جيعتاق فلم   ز حال اإل  جيمل   ألنه إذا    ،أيضاًفارة  كز عن ال  جيقبضه مل   

  . )فارةكه عن الأأجز والمهكان رداً لك ،لفاألى عل فاريت الكعتقه عن أ: االلتماس

  .ىفخي ال ماكطعام ام واإليالص يف أيتيمثله و

ام يالص أو طعامما أشبه اإل أو   املؤجر شرط البائع أو  إذا  ظهر حال ما    يجارة واجلعالة   اإل يف   المكمن ال و

  .للشرط قسطاً من الثمن ألن ان حال الشرط حاهلماكمنا إ و،بالعقد ه بالشرط اليث وجب علي ح،هيعل

صـام   أو   فـارة كطعمهم بعنوان ال  أ ف ،وماً مثالً ي  نيصوم ست ي أن    أو ،اًنكي مس نيطعم ست ي أن   ولو نذر 

ـ مل   وإالّ   ،ىفكام  يص وأي   طعامإ أي   شمليث  يان نذره مطلقاً حب   ك فإن   ،كذلك ـ  ،فيك إذا  كذل وك

  ان الشرط ك فإن ،طعامالطعام بشرط اإلى اشتر



٣٨٧

 ،فـارة كونـه   كنايف  ي والوجوب بالشرط ال   ،ىفكان مطلقاً   ك وإن   ،فيكفارة مل   ك ال ريطعام غ اإل

  . دلة األطالقإل

 حمكـي فارة ففي   كعتقه عن ال  أبشرط العتق ف  ى  ولو اشتر (: ث قال يح،  علم وجه قول اجلواهر   يمنه  و

عتـاق  إفهو  وإالّ ،فارةك الريعتقاق فهو عتق واجب لغاإلى جرب علن إ ألنه لعله و،زه عنهاجياملبسوط مل   

عوض والوجوب بالشرط    هو عتق بال   ذإ،  ات له طالق اإل ناولتضرورة  ى  ما تر كنه  كل،  ةكي تام املل  ريلغ

  . )جزاءم باإلكر واملختلف احليعن التحر كيان احملكلعله لذا  و،عتاقإال فارة كد للوجوب عن الكمؤ

صـورة    الطـالق ان ظاهر اجلواهر صورة اإلك وإن ،المكال يف  ليالالزم التفص  أن    قد عرفت  كنكل

ى فارة عل كتقدم وجوب ال  ن  إ جزاءل باإل يبعد التفص ي ال( أنه   من ثامشف الل كقول   أن   منه علم  و ،دييالتق

ـ  والتق طالقرناه من اإل  كما ذ ين ف يألمر ا نيفرق ب  ال إذ   ، ظاهر الوجه  ريغ )تأخرن  إ  والعدم ،الشراء ، ديي

  .حي صحطالقصورة اإليف  و،حي صحريد غييففي صورة التق

ان مطلقـاً   كشرطه   و نذره أن   علم هل يمل   و ،رطاً ش ه البائع مثالً  يشرط عل  أو   ولو علم بأنه نذر نذراً    

يف سائر موارد    ماك ،ديصالة عدم الق  أان  يفالظاهر جر ،  صحي ال  داً حىت يمق أو   فارةًكعلهما  صح ج  ي حىت

  . كأمثال ذل

  



٣٨٨

ون السبب املؤثر للعتـق     يك ال أن   :الشرط الثالث (: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    يف   قال ):١٨مسألة(

 ال خالف فارة ب كز عن ال  جيمل   و  انعتق ريفكالتى  نو و هيقطع رجل  أو   هيني بعبده بأن قلع ع    لك فلو ن  ،حمرماً

  .) بهألمراى لقصد الطاعة به املتوقف عل  للنهي املنايف،ال إشكالو

  : كذل يف ات الواردةيالروا إىل أشار بالنهي أنه والظاهر

رجل جدع أنف عبده    يف  ى  قضنه  إ ):هم الصالة والسالم  يعل( ي إىل عل  ئمة بسند األ  ،اتيفعن اجلعفر 

   .)١(عزره و)عليه السالم( علي فأعتقه

 علـى   ذن عبـده فأعتقـه    أرجل جدع    يف   )عليه السالم (ى علي   قض:  قال )هم السالم يعل(عنهم  و

   .)٢(عاقبهو

 رجـل   )عليه الـسالم  (طالب   إىل علي بن أيب      رفع:  قال )هم الصالة والسالم  يعل(م   إليه سنادوباإل

د ير شـد يل بعبده أعتقنا العبد مع تعزمن مثّ: قال و،عاقبه و العبد)عليه السالم( علي  فأعتقعبدهى  أخص

   .)٣(ديفعزر الس

 تل الرجل عبده أدبه السلطان أدباً     قإذا  : قالنه  إ ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  سالمعن دعائم اإل  و

   .)٤(هيعتق العبد عل ومثّل به عوقب بهفإن  :قال أن ىلإ غاًيبل

 صوم شهر رمضان   يف   رواكما ذ كان جائزاً   كإذا  أما  ،  ان حراماً كمث من الواضح عدم صحة الصوم لو      

س مبحـرم   يل ألنه   ،فارةكصحة الصوم    يف   ال إشكال  ف ،هكوز تر  وجي وز الصوم جيل  يان ضرر قل  كأنه إذا   

  فارة ك الأدلةبل ، فارةكنايف ال يحىت

                                                











٣٨٩

  .كفصل هنا ماى القضاء عل إىل تاجحي فال ،أيضاًل رمضان يشمله دلي ماك ،تشمله

 ألمرا أن   صول من األ يف    ملاحقق ،أيضاًعنه من جهة النهي عن الضد صح         يان الصوم من املنه   كولو  

  .  عن ضدهىنهي بالشيء ال

  



٣٩٠

 ،املرتبة مع العجـز عـن العتـق        يف    الصوم نيتع وي ،اميالص يف   القول(: الشرائع يف   قال ):١٩مسألة(

ـ ق و ،وجد الثمن  وإن   ن من شرائها  كما بعدم التم  إ و عدم مثنها  و  بعدم الرقبة  ماإتحقق العجز   وي ل حـد   ي

  . )لةيوم ولياله ليفضل عن قوته وقوت عي ون معه مايك ال أن طعامالعجز عن اإل

 يف  املقام الـذي هـو     يف   كر ذل كيف ذ   ما يكعلى  فخي الأنه   إالّ   ،ريالتحر يف   حنوهو( :اجلواهر يف   قال

ـ هذا القول  ى  أيت عل ي أنه   كون مراد املصنف بذل   يك أن   نك ومي ،طعام اإل العجز عن الرقبة ال    ون حـد  ك

ـ  يف   نهماي ضرورة عدم الفرق ب    ،لةيل و وميفضل عن قوت    يون عنده ما    يك ال أن   العجز عن الرقبة    ،كذل

ناقش يان قد ك وإن   ،اتي مع املستثن  كذلى  ها عل يقتصر ف يون اليت   يل الد يفارة من قب  كال أن   نئذيوجهه ح و

 ،)١(عرضـه  ول عقوبتـه حييلّ الواجد : )عليه السالم(حنو قوله  ،ون املراد من الوجدان الغىنكان  كمإب

   . ))٢(عرضه ول عقوبته حيمطل الغين: )عليه السالم(الذي هو مثل قوله 

فرض الزمان الذي    ولو،  اًإطالقد  يمثل زماننا بعدم وجود العب     يف   تحققي ف ،عدم الوجدان عريف  : أقول

 فإنـه  ،بعـده  ما إىل   االنتقاليف  ى  فك ،حنوه عدم قدرة عرفاً    و الشراءى  قدر عل ي نه ال كل ديه العب يفوجد  

ـ  ،م املرجـع  حيث إ ة خاصة   يفكينها الشارع ب  يعية اليت مل    يع العرف يسائر املواض ك سـائر   يف   كذل وك

، ومهي قوت دجيمل  وإن ون واجداًيك فقد ،م من الشرعكاملوضوع من العرف واحل حيث إناملوضوعات 

   ون واجداًيك قد ال و،عتقهي فإنهعه لقوته يبى قدر علي ان له عبد الكإذا ما ك

                                                







٣٩١

 املقام مسألة القـوت وال     يف   أيتي  فال ،د اخلادم الضروري له   جيأعتقه مل   ن  إ ألنه   د قوت سنته  جن و إو

حد الثالثـة   بط أل ال ر  ذإ،  اًيالعرف غن يف  ى  سم الذي ي   بالغىن كد ذل يقي ما ال ك ،نيات الد يمسألة مستثن 

  .باملقام

ـ كسألته عن ، )عليه السالم(م يبراهإ أيب عن، سحاق بن عمارإد املقام موثق   يؤيرمبا  و  يف نيميفارة ال

ـ هو   و فّهك يف   سأليالرجل ل  وإن   ،دجيحد من مل     ما اميام ثالثة أ  يد فص جيفمن مل   : تعاىلقوله    ،دجي

   .)١(دجي ن الاله فهو ممين عنده فاضل عن قوت عيكمل إذا : فقال

  . الهين عنده فضل عن قوت عيكمل إذا د بجيمل   أحال معىن)ه الصالة والسالميعل(مام ن اإلإف

ال مـن بـاب     ير الع كذ و ،العرف إىل   هي فاملرجع ف  ،رناهكما ذ ى   عريف عل  أيضاً كذل أن   ومن الواضح 

  . ال هلميع  من الناس الريثكف وإالّ ،الغلبة

 ل ملطلق من ال   ينه تفص ك ل ،ه من وجدان الرقبة   يحنن ف   ما ريغ يف   انكوإن   ثيواحلد: (اجلواهر يف   قال

 ر القوت مثاالًكون ذيك ف،ه من مؤنهريغ والهيقوت ع وتاجه من قوتهحي د ممايز ألكاملال أنه معىنى د علجي

 اًريفقون يك كبذل أنه   جدته ال ى  هو عل  و ان باملأمور به  يتان اإل كمإجل  نئذ أل يادة ح ياعتبار الز  و ل مؤنة كل

  ). والسعة ه الصوم عدم اجلدة للغىنيون املرتب عليكنئذ يح و،ناًكيمسو

  : اتيمجلة من الروا يف العرف لفظة عدم القدرة الواردة إىل حالتهإلزوم  يف مثل عدم الوجدانو

طعـم  ي  نيميفارة ال كيف   :)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ه عن احلليب  ريتفسيف   ياشيرواه الع  مثل ما 

   أو ،حفنة وقيمد من دق و مد من حنطةكنيل مسك لكنيشرة مساع

                                                

 



٣٩٢

ى قدر عل يمل   فإن   ،الثالثة شاء صنع   أي   اري باخل كذل يف   هو و عتق رقبة  أو   ، ثوبان إنسانل  كسوم ل ك

   .)١(اميه واجب ثالثة أيام عليواحدة من الثالث فالص

ل ك لكنيطعام عشرة مساإ نيمية الفارك أن واعلم: اتياملقنع الذي هو متون الروا  يف   عن الصدوق و

قدر يمل   فإن   ،الثالث فعل جاز   أي   اريهو باخل  و ،ر رقبة يحتر أو   ،ل رجل ثوبان  كسوم ل  وك ، مد كنيمس

  .)٢(اتيام متواليواحدة منها صام ثالثة أى عل

 أو  ةيقـرب معـص   ي ال أن   حلففإن   :)ه الصالة والسالم  يعل(ما رواه الرضوي    يف  ظهر املعىن يمنه  و

ـ   كنيطعام عشرة مسا  إفارة  ك وال ،فارةكه ال ياً مث حنث فقد وجب عل     حرام ـ  ل نيسوم ثـوب   أو ك ل ك

طعام عشرة  إ إالّ   هيء عل يش  واملعسر ال  ، شاء فعل  كذل أي   ان موسراً كن  إ ارينه باخل يميفر  ك وامل ،كنيمس

   .)٣( سواءكذل يف ري الغين والفق،كنه ذلكأمن إ اميصوم ثالثة أ أو كنيمسا

ـ سوته مل    أو ك  مثنها لنفقته  أو   خدمتها إىل   ان مضطراً  وك فلو وجد الرقبة  (: الشرائع  يف ولذا قال  ب جي

  ). العتق

لعـل   و ،بعدمه عـدمها   و املراد بالوجدان السعة  (: اجلواهر يف    قال ،ار العرف ياملع أن   رناه من كملا ذ و

 ر النفقة مبا  ي فتقد ،اس من مذهبن  ين ل يالدى  ه عل يحنن ف  اس ما يق و ،لهك كمن ذل  وىلالعرف أ  إىل   اهلمايكإ

تـاب  كمـن ال   شيء    يف م شرعي هنا  كوا عنواناً حل  ك ضرورة عدم    ،هيحنن ف  ماية له ف  يمدخل مسعت ال 

فـارة  كال أن   ىبناًء عل ،  مةًيق أو   ناًين ع يالد يف   اتير املستثن كة هنا ملالحظة ذ   يمدخل ال أنه   ماك،  والسنة

  متام  أو نفقة السنةاعتبار  يف نهمي للخالف بك ضرورة عدم مناسبة ذل،منه

                                                









٣٩٣

نع مشوله ملثل املقام خصوصاً بعـد  مين الذي قد يوفاء الد  يف   العمر الذي من املعلوم عدم مالحظة مثله      

  . )حقوق الناس دون حقوق اهللا تعاىليف  إالّ ونيك باب املفلس الذي ال يف رهم لهكمالحظة ذ

 لرفع هذه ،ة مث الثالثةياملرتبة الثان  إىل   لوجب االنتقا ي أيضاًالعسر واحلرج والضرر     أن   القاعدةى  مقتضو

نهما عموم من   يب و نهي والضرر ب  ،العسر جسدي واحلرج نفسي    أن   نهاي والفرق ب  ،ةياألولام  كحالثالثة لأل 

 ،نفـسه ى حرج لضغط املطالبة عل   يف   ونيكداء  األى  قدرة له عل   طالبه الدائن وال  يون  يفمن هو مد  ،  وجه

 دياً مبـرض شـد  يجسد أو اًيمن تضرر مال و،عسر يف ا بدون ضررى تأذ يالشمس حىت  يف   شيميمن  و

الظرف واجلار واـرور  ك ،عياجلمى طلق علير أحدها فكذإذا أما ، ر الثالثة كذإذا  هذا  ،  ضرر يف   حنوهو

  . كني واملسريوالفق

 كالال إش نعم  ،  الثالث إىل   منه و ،الثاين إىل   األولقتضي االنتقال من    يفوجود أحدها   ،  حالى أي   علو

مور توجب نقص   أ ألا   طعاماإل أو   الصوم أو   قة العتق يالعسر واحلرج والضرر الالزمات غالباً حلق      أن   يف

 حبث اجلهاد واخلمـس    يف   كروا ذل كما ذ ك ،ترفع الوجوب  ال،  حصر نفسه  و اًيجسد أو   اًي مال نساناإل

ـ حاأل ألن   ،العسر أو   جاحلر أو   رفع وجوبه بقاعدة نفي الضرر    ي حتقق شرائطهما ال  إذا   فإنه ،مهاريغو ام ك

  . جمال الضرر واحلرج والعسر املالزمات هلا يف ورة وضعتكاملذ

تقدم من الوجدان العـريف      ماى  مل عل حي أن   بجيره الشرائع   كذ ما أن   علميفمما تقدم   ،  انكف  وكي

ادم باع اخل ي  وال ،نكفضل عن قدر احلاجة من املس     ي ع ما باي و ،اب اجلسد ين وال ث  كباع املس ي وال(: قال

 إىل مـع املـرض احملـوج    الإمن جرت عادته خبدمة نفسه ى باع عل  وي ،املرتفع عن مباشرة اخلدمة   ى  عل

  ان ك ولو ،اخلدمة



٣٩٤

 يف  ليذا ق  وك ،عنه  ان الغىن كمعه إل يلزم ب يل  ين من االستبدال منه ببعض مثنه ق      كتميث  ياً حب يغالاخلادم  

ع ياً بعموم النهي عن بكباع متسي ال أنه شبه واأل،نل البدل ببعض الثمين حتصكمأاً ويان غالكإذا  ن  كاملس

  ). نكاملس

ادة توجـب   يما أشبههما الزائد عن قدر حاجته ز       و ن واخلادم ك املس نيل ب يالقاعدة التفص ى  ن مقتض إف

  .اينثلعل الشرائع أراد ال و،توجب الصدق ادة اليانت الزكا إذنها يب و،قادر وواجد أنه صدق

 من العتق بعد عشر     ن مثالً كمت فلو،  راه العرف عدم قدرة   ي مبا   اًيالقدرة زمان تحقق عدم   ي أنه   اهرمث الظ 

 أو إىل   آخر العمـر   إىل   الواجبات املوسع  يف   كستبعد االلتزام مبثل ذل   ي فإنه ،ن قادراً اآلى  سمي سنوات ال 

ن هو الظاهر م   و ،ه االستطاعة يصدق عل ي  ال نيرجو زوال مرضه بعد سن    يض الذي   ياملر فإن   ،لةيمدد طو 

  . طعاماإل إىل خاف الضرر بالصوم انتقلإذا ح يالصح

صـلى اهللا   (النيب   إىل   جاء رجل  :)ه الصالة والسالم  يعل(عن الصادق   ،  ريبص أيب   خرب يف   ث ورد يح

فـصم  : قال، س عندييل: قال،  عتق رقبة أ: فقال ،ين ظاهرت من امرأيت   إا رسول اهللا    ي: فقال )عليه وآله 

  . ايفكال يف ذاك .ناًكي مسنيطعم ستأف: قال، رقدال أ:  قال،نين متتابعيشهر

رسول  إىل   جاء رجل : قوليمسعته  :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ريبص أيب   عن،  الوسائليف  و

ـ : قال،  عتق رقبة أاذهب ف : قال ،ا رسول اهللا ظاهرت من امرأيت     ي: فقال )صلى اهللا عليه وآله   (اهللا   س يل

   .)١(ناًكي مسنياذهب فأطعم ست: قال ى،قوال أ: قال، نيمتتابعن ياذهب فصم شهر: قال ،عندي

                                                





٣٩٥

ان له  كذا لو  وك ،لزم معه  وي لزم مع عدم الصدق   يه مل   يفكن من استبدال داره بدار موقوفة ت      كمث لو مت  

نه أعطاهـا   كانت الدار له ل   كإذا   كذل وك ،لزوجته و لنفسه أو   هيتبلد واحد لزوج  يف   أو   نيبلد يف   داران

ـ مثـل الب  و،هكمل يف ةيانت باقك وإن ،ما أشبه أو عطي الدار لهي أن ملن من شأنه أو بتهلقرا أو   لولده ع ي

  . كذلكها ريغ أو خادمه أو فرسه أو تبه وك،كحنو ذل وارجيالصلح واإل

ن يضرراً مـن العنـاو     أو   حرجاً أو   حنوه عسراً  و عيان الب كنه  كل،  ان واجداً كإذا   علم حال ما  يمنه  و

  .املستثنات شرعاً

،  الواجد فـأعتق ريلف غكجزاء لو تروه من اإلكذ هو ما و، شيء  يف المكبقي ال (: اجلواهر قال   إن مث

 ،ن املطالب به  ي مع وجود الد   الرقبةى  مثل مبن اشتر   و ،مع فرض النهي عنه    الإه  ي عل مجاعاإلى  بل رمبا ادع  

 لعل الوجه  و ،اد العتق قتضي فس ي  الوفاء ال  كمث بتر  واإل ،ء النهي عن ضده   ي بش ألمرش بعدم اقتضاء ا   نوقو

ين مع عدم   يف برفع الوجوب الع   يرادة التخف إ يف   دلةظهور األ ى   املزبور دعو  مجاعم بعد اإل  كأصل احل يف  

  ). ةيصل املشروعال أاجلدة 

ان من النهي عـن  ك ه مبا يلفه حراماً عل  كان ت كلو    ما كمن ذل   ستثىني أن   نبغيينعم  ،  رهكما ذ كهو  و

ان له كإذا ة يفاكبعد عدم الي بل ال،  ة احلرام يان مقرب كمإ البطالن لعدم    )صولاأل( يف   ث حقق يح،  العبادة

 ألن  ،يان له حسن فعل   ك بأن   كذلكالواقع   يف   نيكمل   وإن   ، عمله كمع ذل  و حرام أنه   بزعمه يقبح فاعل 

 انك وإن يفيك فال يان له قبح فعلكأما لو، كة مبثل ذلين املقربكمي وجب عدم القرب فالياً  يح فاعل يالقب

  .فارةكس مصداقاً للينئذ ليح ألنه ي،له حسن فاعل

هو  و ان واجداً كإذا  ف،  مدار القطع  أو   م دائر مدار الواقع   كعدم الوجدان هل احل    و باب الوجدان  يف   مث

  ر فّ وكعلمي ال



٣٩٦

ـ قي  يالوجدان طر  أن    من ،احتماالن ، أم ال  كلزم التدار يمث ظهر االشتباه هل     ،  ةيالدرجة الثان   ،العلمك

  . )جدال أين إ(: صدق قولهي أنه منو

ى عل و نين متتابع ي صوم شهر  أًالقتل خط  و لزم للظهار يمع حتقق العجز عن العتق      و( :الشرائع قال  مث إن 

  . ) صوم شهركاململو

ـ ه عل ي بقـسم  مجاعاإل: اجلواهر يف   ى فقد ادع  نين متتابع ياحلر صوم شهر  ى  لزم عل ي أنه   أما: أقول ، هي

  .املتواترة أو ضةيفتاب والسنة املستكال إىل مضافاً

  فَتحرير رقَبٍة مؤِمنةٍ   اءاًخطَمن قَتلَ مؤِمنا     و اءاًخطَ إالّ   يقْتلَ مؤِمنا  أن   ما كانَ ِلمؤِمنٍ  و: قال سبحانه 

كانَ  وإن حرير رقَبٍة مؤِمنٍةهو مؤِمن فَت   و كانَ ِمن قَوٍم عدو لَكُم     فإن   يصدقُواأن   إالّ   أَهِلِه إىل   ِديةٌ مسلّمةٌ و

  كُمنيٍم بقَو ةٌ    و ِمنلّمسةٌ مفَِدي ميثاق مهنيِلِه إىل   بِن            و أَهيرـهش فَـِصيام ِجـدي لَم نٍة فَمِمنؤٍة مقَبر ريرحت

  .)١(كانَ اللّه عليما حكيما ومتتاِبعيِن توبةً ِمن اللِّه

يتماسـا   أن   الّذين يظاِهرونَ ِمن ِنساِئِهم ثُم يعودونَ ِلما قالُوا فَتحرير رقَبٍة ِمن قَبلِ           و: سبحانهقال  و

 فَمن  يتماسا أن   فَمن لَم يِجد فَِصيام شهريِن متتاِبعيِن ِمن قَبلِ       ،  اللّه ِبما تعملُونَ خبري    و ذِلكُم توعظُونَ ِبهِ  

  .)٢(ِللْكاِفرين عذاب أَليم وِتلْك حدود اللِّه ورسوِلِه ولَم يستِطع فَِإطْعام ِستني ِمسكينا ذِلك ِلتؤِمنوا ِباللِّه

قـال   ماى  ندم الرجل عل  و : قال ،ث الظهار يحد يف   )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  ة محران يروايف  و

عودون ملـا   يظاهرون من نسائهم مث     ين  يالذ:  بعد فأنزل اهللا عزوجل    ني للمؤمن كره اهللا ذل   وك أتهمرال

غفر للرجل   و اهللاى  عف فمن قاهلا بعد ما   : قال،  ظهر أمي ك ي عل نتأ: أتهمرالقال الرجل    عين ما ي قالوا

  ر يحتر هيعل فإن األول

                                                







٣٩٧

ام يد فص جيفمن مل   ،  ريملون خب تع م توعظون به واهللا مبا    كذل عين جمامعتها ي تماساي أن   رقبة من قبل  

فجعل اهللا عقوبة من ظـاهر       ناًكي مس نيطعام ست إستطع ف يتماسا فمن مل    ي أن    من قبل  نين متتابع يشهر

   .)١(بعد النهي هذا

  . أيضاًات اليت تقدمت بعضها يها من الرواريغ ىلإ

  : ات املرتبةي والروااآليةى مل علحي أن فالالزم، يريظاهره التخ أما ما

ـ هـي عل  : أتهمرالقول  ي عن الرجل    )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،ة بن وهب  ي معاو فعن ه ي

   .)٢(ناًكي مسنيطعام ستإ أو نين متتابعيام شهريص أو ر رقبةيحتر: قال ،ظهر أمهك

أتاهـا  ن إ :قـال  ، عن رجل ظاهر من امرأته     )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،ريبص أيب   عنو

   .)٣(ناًكي مسنيطعام ستإ أو نيام شهريص أو  عتق رقبةهيفعل

حمل ي ف  معاً يريب والتخ يناسب الترت يم  يوالتقس،  يريلتخاال  م  يالتقسى  حممول عل نه  إ :ولذا قال الفقهاء  

  .  املتقدمةدلةب حسب األيالترتى عل

ـ : قول اهللا عزوجليف ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن،  رواه حممد بن مسلم    أما ما  ـ ن مل فم ستطع ي

 ن عدم االستطاعة ال  إف الّإاملثال و ى  مل عل حي فإنه ،)٤(عطاش أو   من مرض : قال ناًكي مس نيطعام ست إف

  . كص بذلخي

  . فارة القتل مرتبة إىل كات بالنسبةيذا وردت الرواكوه

  قتل الرجل إذا فارة الدم ك: )عليه السالم( عبد اهللا قال أبو:  قال، بن سنانعبد اهللافعن 

                                                











٣٩٨

ن يد صام شهر  جيمل   فإن   ،عتق رقبة أائه مث   يأول إىل   تهيدى   أد أًقتل خط إذا  و :قال أن   ىلإ مؤمناً متعمداً 

ـ فارة عل كة املقتول فال  يوهبت له د  إذا   كذل وك ،ناً مداً مداً  كي مس نيطعم ست أستطع  يمل   فإن   ،نيمتتابع ه ي

   .)١( ربه الزمةنيب ونهيما بيف

ـ :  قال)هما السالميعل( نياحلس علي بن عن، ريعن الزه، هريتفس يف   اشييعن الع و ن يام شـهر يص

ـ ر رقبة مؤمنـة ود    يمن قتل مؤمناً فتحر   و: قال اهللا ،  د العتق واجب  جي ملن مل    أً من قتل خط   نيمتتابع ة ي

   .)٢(نين متتابعيام شهريد فصجيأهله فمن مل  إىل مسلمة

صـوم   أو   فارة القتل عتـق رقبـة     ك: القنه  إ ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  سالمعن دعائم اإل  و

   .)٣(ستطع الصوميمل ن إ ناًكي مسنيطعام ستإ أو عتقي د ماجيمل إذا  نين متتابعيشهر

من قتل مؤمناً   و :ث قال يح،  كذلى   عل )ه الصالة والسالم  يعل(فقه الرضا   يف   ما علم لزوم محل  يمنه  و

  .)٤(أهله إىل ة مسلمةيناً ودكي مسنيطعام ستإ أو نين متتابعيام شهريص أو ه عتق رقبة مؤمنةي فعلأًخط

  .مسألة الظهار يف رنا مثلهكما ذك

ى عل  نصف ما  كاململوى  عل أن   ري غ ، سواء كاحلر واململو : حيفللصح،  كاململوى  أما وجوب شهر عل   

   .)٥(عتق ه صدقة واليس عليل و،فارةكاحلر من ال

نصف : فقال ،ه ظهاري أعلكسألته عن اململو  : قال ،)عليه السالم (عن الصادق   ،  عن حممد بن محران   و

  حنومها و ،)٦(عتق وفارة من صدقةكه يس علي ول،احلر صوم شهرى عل ما

                                                















٣٩٩

  . كذل يف المكنفصل ال احلال احلاضر حمل االبتالء ال يف سيله حيث إن و،مهاريغ

صـام   وإن ،بىنان لعذر ك وإن ، عذر استأنف ري من غ  األولالشهر   يف   أفطرفإن  ( :الشرائع قال  مث إن 

   .مث أشبهه عدم اإل،ه تردديف ،فطارأمث مع اإليهل و ،متوماً أيمن الثاين ولو 

  إليـه اضطر فإن أما السفرو، غماء واجلنونض والنفاس واملرض واإليصح معه البناء احل يوالعذر الذي   

، نقطع التتابع يهما مل   أنفسى  املرضع خوفاً عل   أو   ولو أفطرت احلامل  ،  ان قاطعاً للتتابع  ك وإالّ   ،ان عذراً ك

ى ره عل كولو أ ،  هو أشبه  و نقطعي اخلالف ال   ويف ،نقطعي: املبسوط يف   قال،  الولدى  فطرتا خوفاً عل  أولو  

ـ أ  من ضرب حىت  كن  يكمل   أو   ،حلقه يف   من وجر املاء  كجباراً  إان  كنقطع التتابع سواء    يفطار مل   اإل  لك

صح ي  زمان ال  األولثناء الشهر   أ يف   ولو عرض ،  قاملبسوط قال بالفر  يف   و ،اخلالف يف   خيار الش يهو اخت و

  . )بطل التتابعى ضحشهر رمضان واألكفارة كصومه عن ال

صل العذر بزعمه   حين هل   كل،  رارهكت إىل   حاجة تاب الصوم فال  ك يف    تقدم كذل يف   المكال حيث إن و

بت املرأة دواًء   لو شر  ماك،  حصله بنفسه  العذر لو  أن   ماك،  ما تقدم كه  يالم ف كال ،من دون عذر واقعي   

ـ  وإن   ،ل عن مثلـه   يبعد انصراف الدل  ي  ال كما أشبه ذل   أو   شرب الرجل دواًء فجن    أو   ،فحاضت ان ك

  .م ملوضوعهكالقاعدة متابعة احلى مقتض

 ولو انتقل ،  تقدم ماكالوسط    ىلإشرع من الوسط ف    وإن   ،املنصرف منه شرعاً   ألنه   ،انيالشهران هالل و

نـة  يومـاً مـن املد  ين يعشر وةيمثان إىل  دةيقصر شهر اجلد  ى ي خرأنة  يمد إىل   نةيام من مد  يوسط الص يف  

  في يك ة فالمينة القديار املديون املعيك أن ستبعدي مل ،وماًي نيثالث وواحد إىل طول أو يالسابقة



٤٠٠

  . وماًيلزم الواحد والثالثون ي وال، وماًية والعشرون يالثمان

نصرف ي طوالً أو   ن قصراً يكمل  إذا  دة  ياجلد أو   ةمينة القد ياملد يف   ليالطو أو   ريوم القص ي ال نيفرق ب  وال

ة فحال هـذا  يفاق الرحوأما اآل، فاقبعض اآل يف ماكساعة  إىل ليالل أو وميوصل الإذا ما ك، ليعنه الدل 

.رناه مفصالًكذ ماى شهر رمضان عل إىل ة بالنسبةيفاق الرحواآل يف ها حال الصوميالصوم ف

ان حراماً  كإذا  أما  ،  طعامام واإل ي الص ني هنا ب  ريتخي أنه    فالظاهر ،هكتر و ذهان الصوم جائزاً أخ   كإذا  و

مـن   ألنه   ،فيكل ضرراً بالغاً مل     كان ضاراً باآل  كإذا  ما  ك،  طعام حراماً ان اإل كولو  ،  طعاماإل إىل   انتقل

  . موجب للبطالن أنه صولاأل يف وقد حقق، العبادة يف النهي

  



٤٠١

  ).امياملرتبة مع العجز عن الص يف طعام اإلنيعت وي،طعاماإل يف قولال(: الشرائع يف قال ):٢٠مسألة(

 ،العـسر  أو   احلـرج  أو   مع الضرر  أو   ،اًإطالقل أقسامه من عدم القدرة      كشمل  ين العجز    أ والظاهر

خـاف  ن  إ حيوالصح،  أيضاًذي العطاش    و بل،  لة اللنب يخة واحلامل املقرب واملرضع القل    يخ والش يالشك

مشول  إىل   ضافة باإل ،نيالباب يف   كام شهر رمضان لوحدة املال    يباب ص  يف   روهكذ  مما ك ذل ريغ إىل   ،الضرر

  . قدرال أالعرف يف ى سمي كل ذلك حيث إن، يتث اآلياحلديف ) قدرال أ: (مثل قوله، ات لهيبعض الروا

هذا الصوم خبالف صـوم     و( :ث قال يح،  شف اللثام  وك عن القواعد  كياحمل يف   علم وجه النظر  يمنه  و

ـ يتعل و، بصومهألمرح خلوف املرض لعموم ا  يفطار من الصح  ه اإل يوز ف جي  فال ، رمضان شهر  إىل أخريق الت

ـ ى فخي ال ه مايف(: لذا ردمها اجلواهر بقوله و،)دل لهب ال أنه املرض معى خر علأام  يأ  نيمن عدم الفرق ب

  . )ه من الصوم الواجبريغ وشهر رمضان

تحقق العجز عنـه بـاهلرم       وي ،اميبة مع العجز عن الص    املرت يف   طعام اإل نيتعي: نيمناهج املتق  يف   قالو

ه ي مرجو الزوال وباملشقة ف    ريان غ كإذا  ادة املرض   يباخلوف من ز   و  املرجو زواهلما  ريوالضعف واملرض غ  

ففـي   ادةيأما املرض والضعف واملشقة والضرر واخلوف من الز        و ،وقت آخر  يف   تمل زواهلا حي مشقة ال 

 نية العجز حيفاك يف ليظهور الدل إىل  نظراً،دي بعري غجيابان اإلك وإن ،طعام تردداإل  إىله االنتقال إجياب

نعم ، ظهر هو األجياببل اإل، دام العمر العجز ماى ون املدار عل  كبعد   و ،االمتثالى   والبناء عل  ألمرتوجه ا 

 اميوز العدول من الـص جي عاً اليزواله سرى رجيان املرض كإذا ف، ما أشبه عرفاً ولزم صدق عدم القدرة   ي

 عدم االستطاعة مع رجاء الربء خصوصاً مع قصر         إطالقنع صدق   مي(: اجلواهر يف   ولذا قال ،  طعاماإلإىل  

  . )الزمان



٤٠٢

 طعـام اإل إىل   ز االنتقال جيزواله مل   ى  رجيولو عجز عن الصوم مبرض      (: المه ك حمكي يف   قال العالمة و

  .)الظهاركمن الضرر إالّ 

 ال أنـه    ن لـصدق  يذا ظن استمرار شهر   إجازه  أمن العامة من    و( :للثام قال شف ا  ك حمكي يف   تبعهو

  ). ع الصوميستطي

  . نية لشهرية خصوصيأ ومثل املقام يف ع الصوميطستي ال أنه هيصدق علي النه إ :هين فكل

صلى اهللا عليـه    (النيب   إىل   جاء رجل  :)عليه السالم (عن الصادق   ،  ريبص أيب   ففي خرب ،  انكف  وكي

فـصم  :  قـال  ،س عنـدي  يل: قال،  عتق رقبة أ: فقال ،ين ظاهرت من امرأيت   إا رسول اهللا    ي: قالف )وآله

   .)١(ناًكي مسنيطعم ستأف: قال ،قدرال أ: قال، نين متتابعيشهر

  . )درقال أ(ان كم )قوىال أ: (ىخرأة يروايف و

  .ةزعم القدر وقدري ان ال أو ك،زعم عدم القدرة وقدريان كن إ أنه تقدم مسألة قدو

إذا أما  ،  قدرال أ ه  يصدق عل ي ألنه   اميعدم الص ى  ربه عل جيان جابر   كإذا  من عدم القدرة ما      أنه   والظاهر

بعد ي بعد أذان الصبح فال    ما إىل   لكاأل  أو فطار قبل الغروب الشرعي   اإل إىل   ضطرية مما   يحال التق  يف   انك

عدمها القـدرة    و املنصرف من القدرة   و ،ي اضطرار يالعمل التق  إذ   ،ه عدم القدرة  يصدق عل ي ألنه   االنتقال

ة ريغسل اجلب  و تقدم وضوء يولذا  ،  البدلى  العمل االضطراري مقدم عل   ن  إ :قاليأن   إالّ   اللهم،  ةيارياالخت

  . التتبع والتأمل إىل واملسألة بعد حباجة، مميالتى عل

دة شـبقه    مدة وجوب التتـابع لـش       الوطي كولو خاف املظاهر الضرر بتر    (: اجلواهر يف   قاله  مث إن 

حدوث  و خاف من شدة الشبق   إذا  أما  ،  املبسوط حمكي و القواعد يف   ماك ،طعاماإل إىل   قرب االنتقال فاأل

نـه  ان الشبق هو الضرر فأل    كإذا  أما   و ،هيح املرض الذي قد عرفت احلال ف      يمن خوف الصح   مرض فهو 

  ). نيالد يف حرج ضرر وال ه والريغكضرر 
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الواجب عـدم    ألن   ،املرأة مثالً  إىل   ان الضرر متوجهاً  كما إىل   ةون احلال بالنسب  يك أن   نبغيي كذلوك

ـ جنباأل إىل   وز النظر  وجي ،حي مداواة اجلر  كرم تر حيلذا   و ،نسان بسبب اإل  ريضرر الغ  جـل  ملـسها أل   و ةي

 ،)كحصل معه املشقة بـالتر    إذا  والشبق عذر   (: ري ففي التحر  ، واحد ريم الشبق غ  كر ح كقد ذ  و ،العالج

  . هريمثله غو

 مدة التتابع    الوطي كهل خوف الضرر بتر    و :ث قال يح،  نيقول مناهج املتق   يف   علم وجه النظر  يمنه  و

  .مها العدمأظهر ،وجهان، االطعام أم ال إىل املظاهر لشدة شبقه عذر فاالنتقال إىل بالنسبة

 أن  عـد ام ب يلة الـص  يالنساء ل  إىل   رخص الرفث   اهللا تعاىل  أن   ،الشبق إىل    بالنسبة كد ذل يؤيرمبا  ه  مث إن 

  . صربوني م الأحرمه ملا علم 

 يف  وقوعهـا  أو   وقوعه أو   زوجته لشبقها ى  عل أو   نفسهى   خوف الضرر عل   نيعلم عدم الفرق ب   يمنه  و

  . عياجلم يف كاالستمناء واللواط من احملرمات لوحدة املال والزنا

ـ  ال ء ما ب من النسا  ي أص نت رجالً ك:  قال ،عن سلمة بن صخر   ،  رواه الغوايل  ما هديؤيرمبا  و ب يصي

، نسلخ رمضان  ي  فتظاهرت منها حىت   ،أصبح  تتابع يب حىت  يبها ف يأص أن   فلما دخل رمضان خفت   ،  يريغ

ت قومي  يت أت حبفلما أص ،  هاينزوت عل  أن   فما لبثت منها   شيء   شفكان إذ   لةينما هي ختدمين ذات ل    يفب

ت الـنيب   ي فأت ،واهللا ال: قالواف ،)صلى اهللا عليه وآله   (النيب   إىل   شوا معي مي أن   سألتهم و  هلم كرت ذل كفذ

ـ   ي باحلق نب  كوالذي بعث : فقلت،  عتق رقبة أ: فقال ،كلذرت له   كفذ )صلى اهللا عليه وآله   (  كاً ما أمل

 إالّ هل أصبت ما أصـبت : فقلت،  نيصم شهر : فقال ،صفحة رقبيت ى  دي عل يضربت ب  و ،هاريرقبة غ 

لنـا مـن      ما نيشاً قد بتنا وح   ي باحلق نب  كثذي بع وال: فقلت،  ناًكي مس نيطعم ست أ: فقال ،اميمن الص 

   وسقاً يكلإدفع يق فليصدقة بين رز إىل اذهب: فقال ،طعام



٤٠٤

وجـدت   ما: قومي فقلت إىل فرجعت: قال ، الباقيكاليع ول أنتكناً و كي مس نيطعم ست أمن متر ف  

 ،سن اخللـق  ح و السعة )صلى اهللا عليه وآله   (وجدت عند رسول اهللا      و ،سوء الرأي  و قيلضاال  إم  كعند

   .)١(مكقد أمرين بصدقتو

، قامة غالباً ع للصوم باإل  يمستط ألنه   امتنع حالته  وإن   لحق به السفر  ي ل ال يذا ق وك( :اجلواهر قال  مث إن 

ل يلف حتـص  كاملى  ب عل جي احلضر شرط وجوب الصوم وال    ن  إ :هيف و ،هين اجلواز ف  كنعم لو تعذرت أم   

ـ ب عل جي وال،  طاعة حاله صدق عدم االست  ى  نئذ دعو ين ح كميشرط الوجوب ف    الًيقامـة حتـص   ه اإل ي

  ). للشرط

ـ  ي ال أنه   ىسمي ضرر ال  حرج وال  عسر وال  قامة بال ن من اإل  كتمي الذي   نساناإلن  إ :هيفو ى قدر عل

  . طعاماإل إىل اميف من الصيلكنتقل التي ام فاليالص

  . ) أشبهاألول و، مدمع العجز ودانم: ليق و،دل واحد مكطعام العدد لإب جي(: الشرائع قال مث إن

فارة قتل  ك أخبار و نيميفارة ال ك أخباراستدلوا له ب   و ، املشهور  إليه ي ذهب ذالقول باملد هو ال   : أقول

  . مة عدم القول بالفصليبضم، هاريغ إىل فارة شهر رمضان وكأاخلط

ها النيب يا أي: هيهللا عزوجل لنب  اقال  : )عليه السالم (جعفر   قال أبو :  قال ،سيرواه حممد بن ق    مثل ما 

صلى اهللا عليه   (رها رسول اهللا    فّ وك ناًيميفجعلها   مكانميأم حتلة   ك قد فرض اهللا ل    كمل حترم ما أحل اهللا ل     

  . ثياحلد ،)٢( مدكنيل مسك لكنيأطعم عشرة مسا: قال ،رفّكمبا: قلت، )وآله

                                                







٤٠٥

طعـام عـشرة   إ أو   رقبة عتق   نيميفارة ال كيف  :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  لةيمج أيب   عنو

 ،رفعه اخلبـز واللحـم    أ و ،تي والوسط اخلل والز   ،سوم أو ك  ميكتطعمون أهل   من أوسط ما   كنيمسا

   .)١(سوة ثوبانك وال،كنيل مسكوالصدقة مد مد من حنطة ل

 ،حفنـة  و  مد مد من حنطة    نيميفارة ال كيف  : )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  مكعن هشام بن احل   و

   .)٢(حطبه وطحنه يف ون احلفنةكلت

عـن أحـدمها    ،  عن حممد بن مـسلم    ،  هريتفس يف   اشييرواه الع   ملا ،االستحبابى  والزائد حممول عل  

تطعمـون   من أوسط ما  : قولي أنه   ىتر  أال ،كنيطعام عشرة مسا  إ  نيمياليف  :  قال ،)ا السالم مهيعل(

 إنسانل  ك قوم ل  كون أهل يك أن   علفل اميام ثالثة أ  يد فص جير رقبة فمن مل     يحتر أو   سوم أو ك  ميكأهل

   .)٣( مدإنسانل كزي لجيهو إذا ف، عجنه ومائه وطحنه يف سبحين كل و،دون املد

ى  مداً عل  كنيسل م كلى  عطي  نيميفارة ال كيف  :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن ابن سنان  و

ـ  حطبه عل  و ه طحنه يون ف يكمد من حنطة    : قال و ،وميل  ك يف   ك من أهل  اًإنسانقوت  ي قدر ما  ل ى ك

   .)٤(نيسوم ثوب أو ك،كنيمس

طعـام عـشرة    إ أو    عتق رقبـة   نيميفارة ال كيف  : )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ة زرارة يروايف  و

   .)٥(كنيل مسك والصدقة مد ل،أرفعه اخلبز واللحم و،تيدام الوسط اخلل والز واإل،كنيمسا

                                                

 











٤٠٦

ـ ط يعشرة أمداد نق  :  قال نيميفارة ال ك يف   ،)لسالمعليه ا (جعفر   أيب   عن،  عن زرارة و ـ ب ل ي ل ك

   .)١( مدكنيمس

ـ  مداً ل  نيميفارة ال ك يف   أطعم: )عليه السالم ( عبد اهللا  قال يل أبو  :  قال ،عن منصور بن حازم   و ل ك

   .)٢(كنيمس

 صـلى (طعم رسول اهللا    أ:  قال نيميفارة ال ك يف   ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  عن حممد بن مسلم   و

ها يا أ ي هو قول اهللا عزوجل    و ،ةيأمر املار  يف    مد من طعام   كنيل مس ك ل كنيعشرة مسا  )اهللا عليه وآله  

   .)٣(كالنيب مل حترم ما أحل اهللا ل

تطعمون  من أوسط ما  : جلوزعن قول اهللا ع    )عليه السالم (جعفر   سألت أبا :  قال ،ريبص أيب   عنو

   .)٤(ومئذ مدي والقوت كاليقوت ع: قال ،ميكأهل

  . من مدأكثرلزم ي ال أنه ظهر منهاي ة مماريثكات اليها من الروريغ ىلإ

ة أقل من املـد     يفاكعدم  ى   عل مجاعمجاعة اإل ى  بل ادع ،  وز أقل من مد   جي ال أنه   الظاهر منها  أن   ماك

  .عطاء هلمما أراد اإليف

ن اخلالف ياملد إىل ذهبن  وإ،االستحبابى  املد واحلفنة حممولة علأخباركن ي املدأخبار أن علميمنه و

ـ  ،  عنهم يكح ماى  صباح عل لة واإل يان والوس يجممع الب  و انية والتب يواملبسوط والنها  بعـضهم  ى  بل ادع

  . ني الطائفتنيوجه اجلمع ب ألنه كذل و،ايف وجوب املد واحلفنةكعن االس يكح و،كذلى  علمجاعاإل

                                                











٤٠٧

 نيناً ثالثكي مسنيستى ة الظهار تصدق علفاركيف : )هما السالميعل(عن أحدمها ، ريبص أيب   مثل خرب 

   .)١(نين مدي مدكنيل مسكصاعاً ل

   .)٢( نصف صاعكنيل مسكناً لكي مسنيطعم ستيالظهار يف : )الصالة والسالمعليه ( علي عنو

ـ    )صلى اهللا عليه وآلـه    (ث النيب   يتقدم من حد   االستحباب ما ى  د محل الزائد عل   يؤوي ى الـذي أعط

   .)٣(ه مخسة عشر صاعاًير الذي فتل التمكعرايب ماأل

فارة ك وال ،نهيميفر   يك امع حىت جي وال :قال أن   ىلإ كتظاهر امرأت  أن   كايإ: )عليه السالم (والرضوي  

 ، مد كنيل مس كناً ل كي مس نيطعام ست إستطع ف يفمن مل   ،  نين متتابع يام شهر يد فص جيفمن مل   ،  ر رقبة يحتر

   .)٤(قيطي تصدق مبايد جيمل فإن 

ظهر مـن بعـض     يما  كان متعارفاً   كهما  يلك ألن   ،الً أو كي  عطاء املد وزناً  إ  نيفرق ب  ال أنه   الظاهرو

، ب من الرطل  كاملد الشرعي مر   ألن   ،ل عندنا كيلاال  املعترب من املد الوزن     (: كاملسال يف   قال وإن   ،املوارد

ن الـصاع   م و ،ب من املد الصاع   كر وي ،ب من وزن احلبات   كوالدرهم مر ،  ب من الدرهم  كوالرطل مر 

اعتبـار   يف   تظهر الفائـدة   و ،فاًيبعض املواضع ختف   يف   لكيال إىل   منا عدل إ و ،عي فالوزن أصل اجلم   ،الوسق

  ). لكيمقدار الرب بال إىل ما خمتلفان جداً بالنسبةفإل والوزن كي بالريالشع

  مها خلفّة ريغ ورياحلنطة والشع يف ل والوزنكيضر اختالف الي ال: أقول

                                                











٤٠٨

مائيت رطل بـالعراقي     و ما حدد بألف  ك ،كون الشارع حدد بذل   كوزن بعض بعد    ثقل   و وزن بعض 

شبار مع وضوح اختالفـه مـع        حدد باأل  كذل وك ،ثقالً و اه خفّة ير مع وضوح اختالف امل    كوزن ماء ال  

ل كانت  ك وإن   ،شبار بعضها مع بعض   ذا ختتلف األ  كه و ،ركحبث ال  يف   لهيرنا تفص كذ ماى  رطال عل األ

ذا حـال   كه و ،الدقةى  الشرع عل   ون مبىن كها بعد عدم    ريغ و وساق حال األ  كذلوك ،شبار متعارفة األ

  . قاًي وض سعةًأيضاً كل ذلكختتلف  إذ ،د السفريحتد يف هاريغ واض النهاريب وديالفرسخ والرب

 ر باملـد  يما جاء التقـد   ك :قلت(: كالم املسال كث قال بعد نقله     يح،  رناه أشار اجلواهر  كذ ما  ىلإو

مـن   و ، بدفع مخسة عشر صاعاً    ألمرما مسعته من ا   ك ،ر بالصاع هنا  يل معروف جاء التقد   اكيس له م  يلو

 مرجعهن  إ :قاليأن   إالّ   اللهم،  نئذ من دون مالحظة الوزن    يجوز الدفع به ح   يال معروف ف  كيم أنه   املعلوم

  ). زانيضبط املد بامل أن قد عرفت وهو أربعة أمداد ذإالوزن إىل 

ء يحفن الش  و ، قدر احلفنة  الًيأعطاه قل  أي    له ،نصريفن حفناً من باب نصر      حيحفن  : قاليأما احلفنة ف  

  .نيفك الءفاملراد منه بقدر مل، حنوه وقيالدقكابس يء اليمن الش إالّ ونيك وال، هيديلتا كجرفه ب

 من ال ن  إ اجلواب ألن   ،مدادف حدد الشبع باأل   كية املد عن الشبع ف    يأكثرل بأن الغالب    كستشي مث ال 

 يف  من أشبه  و نيالعمال والفالح  يف   ما هو املشاهد  ك ،قدر املد  الّإمرة واحدة    يف   هيفيك اخلبز ال    إالّ لكأي

صلى اهللا  (زمن الرسول    يف   ان املتعارف ك ماك،  نيمرت أو   وم مرة واحدة  يل  كل  كأإذا   خصوصاً   ،زماننا

هـا  يرزقهـم ف  : مكيحل فقد قال القرآن ا    ،نيل مرت ك من أ  )هم الصالة والسالم  يعل(ئمة  واأل )عليه وآله 

   )هم السالميعل(ت ي ولذا صنع أهل الب،)١(اًيعش ورةكب

                                                





٤٠٩

قارب ثالثة  ي والصاع   ريسواألم  يتي وال كنيعطوا طعامهم للمس  أام و يما نذروا الص    عند صاعاًوم  يل  كل

  . اتلوكي

 إىل  ضافةه باإل يدل عل  وي ،مداً أو   أقل أو    من املد  أكثرل  كان بقدر الشبع سواء أ    كطعام  إان  كإذا  نعم  

تطعمون  من أوسط ما: قول اهللا عزوجليف ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  رواه احلليب  ات ما طالقاإل

منهم  و ، من املد  أكثرل  كأيمنهم من    و ل املد كأيت من   يالب يف   ونيك أنه   ونيكما  كهو  : قال ميكأهل

ـ أوسطه اخلل والز   و دم أدناه امللح  دماً واألُ شئت جعلت هلم أُ    وإن   ،ك ذل نيفب ،ل أقل من املد   كأيمن    تي

  .)١(أرفعه اللحمو

  . املتعارفى  ترتل عللفاظاأل ألن ،ل جداًكل األيقل  وال،اًريثكول كعتبار باألال أنعم 

ـ  وال،  طعام العدد إان بقدر   ك وإن   ،دون العدد املعترب   عطاء ما إزي  جي وال(: الشرائع قال  مث إن  وز جي

  . )وز مع التعذر وجين من العددكدة مع التمفارة الواحكه من اليرار علكالت

ـ   و ،ناًكي مس نيست: )هم السالم يعل(مثل قوهلم   ،  التعدد يف   اتي لظهور الروا  كذل و :أقول  ،كحنو ذل

 نيطعام ست إ أو   كنيطعام عشرة مسا  إعن   )عليه السالم (م  يبراه إ  سألت أبا  ،موثق ابن عمار   إىل   ضافةباإل

   .)٢(قال اهللا تعاىل ماكاً إنساناً إنسانعطي ين ك ول،ال: فقال ،طاهعي واحد نسان إلكمع ذلجيناً أكيمس

طعـام  إ عـن    )عليه السالم (احلسن   سألت أبا :  قال ،سحاق بن عمار  إعن  ،  هريتفس يف   اشييعن الع و

   نيطعام ستإ أو سوم أو كميكتطعمون أهل  من أوسط ماكنيعشرة مسا

                                                







٤١٠

   .)١(إنسان نسانإ ىعطين كول، ال: فقال ،كمع ذلجيناً أكيمس

 أو  كنيطعام عشرة مسا  إسألته عن   :  قال ،)عليه السالم (م  يبراهإ أيب   عن،  دياحلم م بن عبد  يبراهإعن  و

   .)٢(قال اهللا تعاىل ماكعطه واحداً واحداً  أ،ال: قال ، واحدنسان إلكمع ذلجيناً أكي مسنيست

ناً واحـداً   كير مس فّكطعم امل يل هل   ئس أنه   )هما السالم يعل(عن جعفر بن حممد     ،  سالمعن دعائم اإل  و

   .)٣(ما أمره اهللا تعاىلك كنيطعم عشرة مساي ،ال: قال ،اميعشرة أ

ـ أ أجزنيمتام الست إىل ذاكه و خر مث دفعه آل   دفعه لواحد مث اشتراه منه مثالً      نعم لو (: اجلواهريف  و ال ه ب

  . )إشكال وال خالف

 عمله من صلح   شيء   ن بأس بأي  يك مل    إليه دفعهإذا  ف،  ريالفق إىل   ف هو الدفع  يلكالت ألن   كذل و :أقول

 أن   فاحتمـال  ،لـي كق هذا ال  يره اجلواهر من مصاد   كما ذ  و ،ك ذل ريغ أو   عيب أو   هريطعام غ إ أو   هبةأو  

ـ ؤ وي ،طـالق له خالف اإل  كأيعطائه املد ل  إب أو   ما مباشرة إ الطعام يف   كصرف ذل ي أن   الواجب  أن  دهي

ذته الزوجة  خأإذا   كمع ذل  و ،ما أشبه  و )٤(هنينفقوا عل أف: عاىلتلطعام لقوله   عطاء الزوجة ا  إالواجب  

  . حنوه وعيهلا الب جاز

ـ  وي :قال أن ىل، إ)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ربه ح شهاب بن عبد يففي صح  ين إقون باملـد ف

تصدق شاء   وإن   ،وهبه شاء وإن   ،لهكشاء أ  فإن   ، منهم قوته  إنسانل  كقدر ل ي ول ،ايليع و أقوت به نفسي  

  . ثياحلد )٥(به

                                                













٤١١

ل يمك من ت  ن بعد سنة مثالً   كمتإذا  ف،  تقدم ماى  ره الشرائع هو العريف عل    كن الذي ذ  كار من التم  يمث املع 

  . راركبل جيوز الت، ب الصربجي العدد ال

 :)عليه الـسالم ( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وينكرواه الس ه ما يدل عل وي

هم يعطيوم مث يهم اليعطي ،مل العشرةكست يهم حىتيرر عل ك فلت نيالرجل والرجل  إالّ   فارةكال يف   دجي  ملن  إ

   .)١(غداً

ما كح معتد به    يخمالف صر ى  ه عل يمل أقف ف  (: اجلواهر يف   ولذا قال ،  ثاًيحد و اًمية معمول ا قد   يوالروا

ظهر من بعض من ي فما عساه ،هيفاق علظهر من اخلالف االت   يشف اللثام   ك يف   بل،  أيضاًنا  رياعترف به غ  

  ). ن واضح الضعفكحال التم إىل وجوب الصرب إىل ليامل

 نيرجل أو رجالً الّإفارة كال يف   دجيمل  فإن   :اتيهو متون الروا  الذي   ،املقنع يف   ده قول الصدوق  يؤوي

 ،نك عدد ممأكثرة ب مالحظجي كثرقل واأل العدد األني ب ألمردار ا إذا  نعم   ،)٢(ملكست ي هم حىت يرر عل ك

  .ذا للمناطكه وعطي عشرةي أن عطاء عشرة فالواجبإمن  وعطاء مخسةإن من كتمي مثالً

 طـالق  إل ،اراًيفارات متعددة اخت  كد من مد من     ي أز كنيل مس كعطاء  إجواز   يف   ال إشكال  أنه   ماك

شباع إضان جاز له    أفطر متام شهر رم    لو مثالً،  ميشباع والتسل  اإل ني فرق ب  ري من غ  ،دي مق ري من غ  دلةاأل

 ،همريوجد غ  وإن   ل واحد منهم  ك مداً من طعام ل    نيم ثالث يتسل أو   ،وماًي  نيثالث يف   نيني شخصاً مع  نيست

  .  واحدري صرح غكبذلو

   أن فارات جازكولو تعددت ال(:  قال،هيظهر من الدروس نوع توقف فينعم 

                                                







٤١٢

  غـداءً  نيناً مرت كيطعم مس أباع لو   شجزاء اإل إالقول ب ى  عل و ،ل واحدة مداً  كومه من   ي الواحد ل  يعطي

  ). ال أوه ري سواء وجد غ، احتمالنينكيوم ففي احتسابه مبسي يف عشاًءو

تل كه خرب امليدل عل وي،شباع مرةة اإليفاك ،ح مجاعة منهميبل وتصر  ى،مث املنصرف من النص والفتو    

 إىل  ضـافة باإل،   مـد  ان مقـدار  ك إنسانل  كل مرة ل  ك يف   الطعام املتعارف  أن   ث قد عرفت  ياملتقدم ح 

:  قال ،ريبص أيب   حةيصح إىل   ضافةباإل،  ون املد ملرة  يكن  أ و وميون الشبع ل  يك أن   نكمي  فال ،ات املد يروا

ن أوسـط   م م كاليتقوتون به ع   ما: قال ،ميكتطعمون أهل   عن أوسط ما   )عليه السالم (جعفر   سألت أبا 

: قلـت ،  شبعهم به مرة واحـدة    يبز  ت والتمر واخل  ياخلل والز : فقال ،كما أوسط ذل   و :قلت،  كذل

   .)١(ثوب واحد: قال ،سومك

: تعـاىل سألته عن قول اهللا     ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  خرب مساعة بن مهران    يف ما أن   علميمنه  و

  ميكهلأتطعمون   من أوسط ما، قال :ـ عجبه مـد ل   يان   وك وماًيشبعهم  يت  يل أهل الب  كأي ما ل ك

  .ل مرةكقد تقدم تعارف أ و،نيتمر الوم مرة واحدة يراد بالين أ وبد ال ،)٢(كنيمس

  : وماًيقبال املشهور قول بالشبع يف و

  . )القتل يف الإر املد كذيمل  وومهميشبعهم طول يان مياأل يف اعترب أنه ديعن املف(: اجلواهر يف قال

 ال وريبكخ يش  صيب وال  هميون ف يك  وال ،ومهي يف   ل واحد شبعة  كطعامهم ل إو( :أيضاًها  يعن سالر ف  و

  . )ل واحد منهم مداًكطعم ي ما أدىن و،ضيمر

   كنيل مسكأعطاهم الطعام لزمه ل وإن ،طعمهم أشبعهمأنه إذا إ( :لةيعن الوسو

                                                







٤١٣

  . )الضرورة يف مد والسعة يف مدان

  . )قدر أطعمه مداً من طعاميمل  فإن ،ومهي يف ل واحد منهم شبعةكطعم يفل(: عن القاضيو

 يـك أراد متلإذا  و،ومي الكذل يف عشاهم و غداهميكطعم دون التملي أن  ني ب ريهو خم (: علي أيب   عنو

  . )أدامه وخبزه وون لطحنهيك ه بقدر مايادة عليز و منهم مداًإنسانل ى ك الطعام أعطنساناإل

  .ومهي يف شباعاإلى االقتصار عل: عن التقي وابن زهرةو

 ،كم أرادوا الوجوب لفهمهم من املطلقات ذل      أ أو   ،اباالستحبى   عل قوالن الالزم محل هذه األ    كل

  . ني فاملشهور هو املتع،هاي قد عرفت وجه احلمل فكنكل، ة مساعة السابقةيخصوصاً روا

قوت البلـد   ى  غلب عل يما  ى  ولو أعط ،  طعم أهله ي طعم من أوسط ما   ي أن   بوجي( :الشرائع قال  مث إن 

  ).جاز

جـواز  ى  ة الدالة عل  ريثكات ال ي للروا ،االستحبابى   حممول عل  ةك املبار اآلية يف   وسطن األ  أ والظاهر

  . كما أشبه ذل أو التمر ارد أو  اردريالشع أو طعامهم احلنطة اردةإولذا جاز ، دوناأل

طعـام عـشرة    إ أو    عتق رقبة  نيميفارة ال كيف  :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  لةيمج أيب   فعن

 ،أرفعـه اخلبـز واللحـم      و تي والوسط اخلل والز   ،سوم أو ك  ميكعمون أهل تط  من أوسط ما   كنيمسا

   .)١(سوة ثوبانك وال،كنيل مسكمد من حنطة ل والصدقة مد

  من أوسط ما  قول اهللا عزوجليف ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن احلليبو

                                                





٤١٤

 أكثـر ل  كأيمنهم من    و ،ل املد كأيت من   يالب يف   ونيك أنه   ونيكما  كهو  : قال ،ميكتطعمون أهل 

 ،دنـاه امللـح  أدم  واأل ،شئت جعلت هلم أدمـاً     وإن   ،ك ذل ني فب ،ل أقل من املد   كأيمنهم من    و ،من املد 

   .)١(أرفعه اللحم و،تيأوسطه اخلل والزو

 مـا : قال ،ميكهلأتطعمون   أوسط ما عن   )عليه السالم (جعفر   سألت أبا :  قال ،ريبص أيب   عنو

ـ اخلل والز: فقال ،كما أوسط ذل و:قلت، كط ذلم من أوسكاليتقوتون به ع    ،ت والتمـر واخلبـز  ي

   .)٢(شبعهم به مرة واحدةي

 ،كنيطعام عـشرة مـسا    إ أو    عتق رقبة  نيميفارة ال ك: )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن زرارة و

  . ثياحلد )٣(كنيل مسك والصدقة مد ل،أرفعه اخلبز واللحم و،تيدام الوسط اخلل والزواإل

ـ   من أوسط ما  : تعاىلقوله  يف  ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن ابن سنان  و  ميكتطعمون أهل

شئت جعلت  فإن ،كل أقل من ذلكأيمنهم من  و، من املدأكثرل كأيت من يالب يف ونيكما كهو  : قال

   .)٤(رفعه اللحمأت واخلل ويأوسطه الز ودم أدونه امللح واأل،هلم أدماً

مـن  : قول اهللا عزوجـل   يف  : قال أنه   ،)هما السالم يعل(عن جعفر بن حممد     ،  سالمعن دعائم اإل  و

 ،ت واخلبز يهو اخلل والز  : قال و ،تيل أهل الب  كأي ما من أوسط : قال ،ميكهلأتطعمون   أوسط ما 

   .)٥(أقله اخلبز وامللح و،أرفع الطعام اخلبز واللحمو

                                                













٤١٥

: قـال  ميكمن أوسط ما تطعمون أهل    :  قال ،)سالمعليه ال (  أيب عبد اهللا   عن،  ريبص أيب   ةيروايف  و

أقله اخلبز وامللح و،تيأوسطه اخلبز والز و،أعاله اخلبز واللحم)١(.   

 أقـوال الالزم محـل     أن   علميمنه   و ،دلة األ طالق إل ،أيضاًلزم غالب قوت البلد     ي ال أنه   ظهري كبذلو

  . ان حمل تأملك وإالّ ،كذلى  علأيضاًالفقهاء 

: ليق و ،خبزمها و قهمايدق و رياحلنطة والشع ك ،طعاماًى  سميطعام مبا   ب اإل جي(: الدروس حمكي يف   قال

ـ  ،فـضل األى  محل عل  و ،ةيطعم أهله لآل  ي ماطعم من أوسط    ي أن   نيميفارة ال ك يف   بجي زي التمـر    وجي

   .)بيوالزب

 قهمـا يدق و ريالشع و فارة من جنس الطعام القوت الغالب من احلنطة       كال يف   املعترب(: كاملسال يف   قالو

  . )بيزي التمر والزبوجي (:قال أن ىلإ) خبزمهاو

 فإنـه ،  نيميفارة ال ك إالّ   طعاماًى  سمي ل ما  وك ،خبزاً و قاًيدق و رج حباً خي أن   وزجي(: إدريسعن ابن   و

 ظـاهر   ريل غ يالتفص و ،ريعن التحر  كيهو احمل  و ،)ةيطعم أهله لآل  يرج من الطعام الذي     خي أن   هيب عل جي

  .ىفخي ما الكالوجه 

ان كإذا  أطعم دونه جاز     وإن   ،اً منه فقد أحسن   ريأطعم خ  فإن   ،فرضه غالب قوته  ن  إ( :عن ابن محزة  و

  .  حمل تأملأيضاًاة كه الزيب فجيده مبا ييتق و،)اةكه الزيب فجيمما 

 ،ان أفضلك كمن ذلى أطعم أعل وإن ،طعم أهلهي  من أوسط ما كنيطعم املس ي أن   نبغيي(: ديعن املف و

  . )قواتأهله من األ ول هوكأي أدون ماطعم من ي الو

  .هي فشكالفقد عرفت اإل وإالّ ،راهة فهوكفان أراد ال

  ى سمي ل ماك(عن اخلالف و

                                                





٤١٦

ـ أوسطه اخلبز والز   و ،أفضله اخلبز واللحم   أن    أصحابنا ىرو و ،فارةكال يف   خراجهإوز  جيطعاماً    ،تي

ـ احل يف   اخلبـز ى  جمر يرجي أن   جبيف ،اللغة يف   طعاماًى  سمي كل ذل وك( : قال )أدونه اخلبز وامللح  و م ك

  . )الظاهر

ق يق والـسو  يخراج اخلبز والدق  إوز  جي(: ث قال يح،  ريقول التحر  يف   ان القبول والرد  ك ظهر م  كبذلو

طعام ه اإل يالواجب ف  فإن   ،نيميفارة ال ك إالّ   فاراتكع ال يمج يف   طعاماًى  سمي ل ما كواحلب ال السنبل من     

ـ  و  إليـه  دامستحب ضم اإل   وي ،قوت البلد جاز  ى  غلب عل ي مما   ولو طعم ،  طعم أهله ي من أوسط ما   س يل

  ). أدناه امللح و،أوسطه اخلل و،أعاله اللحم و،واجباً

  .كما أشبه ذل أو اخلبز واجلنب أو ،بياخلبز واحلل أو ،طعام اخلبز والشايإفي يكرناه كذ ماى علو

ـ  كب  يزال والسمن واحلل  الغك و  والسم ريحلم الط  و ليجإطعام اجلوز واللوز والنار   صح  يما  ك  كل ذل

 ك ذل ريغ إىل   ،احلال احلاضر  يف   طعمةخذ من النفط من األ    ؤي طعام ما إ كذل وك ،حنوه و مع اخلبز  أو   جمرداً

بعض البالد   يف   عتادي طعام أمثال النواة املطحونة مما    إة  يفاكبعد  ي بل ال ،  ولو مثل اجلمار  ،  طعاماًى  سمي مما

  . البالدكتل يف ةريالفق

  . طالق لإلكل ذلك ،اً لبلدهيمساو أو أقل أو مةي قأكثربلد  إىل رسال الطعامإصح يه  أنالظاهرو

تعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من       ي ل ما كشباع  اإليف  ى  زجي(: د السبزواري يلذا قال الس  و

 أو زه مـن حنطـة  يتعارف ختبيان مما كجنس  أي من اخلبز من و،طعمةصنع من أنواع األيما   و املطبوخ

جـرت   ل مـا  كهو   و ،دامون مع اإل  يك أن   فضل واأل ،دامإال  ان ب ك وإن   ،هاريغ و دخن أو   ذرة أو   ريشع

 ،ان أفضل أفضل  ك ل ما  وك ،بصالً أو   ملحاً أو   ان خالً ك وإن   ،عاًيما أو   له مع اخلبز جامداً   كأى  العادة عل 

  بزمها خ وقهمايدق وريمطبوخ من احلنطة والشع وطعاماً من ينى سمي م بذل مايالتسليف و



٤١٧

  .)١()شباعاًإماً ويب تسليالتمر والزب يز وجي،قهيدق أو حوط احلنطةواأل، ك ذلريغ ورزواأل

  ).ماًيتسل وطعاماًإ نيجمتمع أو نيعطي العدد متفرقي أن وزوجي( :الشرائع قال مث إن

 سجنـا وز اختالف األ  جي  نيمتفرق أو   نيأعطاهم جمتمع إذا   و ،ى والفتاو دلة األ طالق إل ،ركما ذ كهو  و

 أو  ،بعضهم خبزاً من احلنطة    و ،ريطعم بعضهم خبزاً من الشع    ي ف ،وجوب االحتاد ى  ل عل يدل ال إذ   ،احتادهاو

  .نيدامليف  أو العشرة يف سواء،  من الصورك ذلريغ إىل ،خر احلنطةعطي بعضهم التمر والبعض اآلي

ـ ي أن    أما ،نيه باالثن أل بطن مي خبزاً مما  و طعمه متراً يأن  كطعام بعضهم خمتلفاً    إبل الظاهر جواز     هم يعط

ـ  فشـكال فقد تقدم اإل،  من الصورك ذلريغ إىل ،نصف مد من احلنطة  و نصف مد من التمر    ه لعـدم  ي

قال به  يأن   إالّ   اللهم،  نصفاً مثالً  و أمة نصفاً  و وحةكون املرأة من  كت أن   احكالن يف   صحي ولذا ال ،  الصدق

  .خرل موضع عن املوضع اآلك يف هنا الختالف االنصراف

ـ طعم بعضاًيق فيالظاهر االجتزاء بالتفر(: اجلواهر يف  قالرناهكلذا الذي ذ  و م آخـر للـصدق   سلّ وي

  ).املزبور

 نعم،  نصف بطنه مغرباً مثالً    و شبع نصف بطنه ظهراً   ي أن   ال،  شباعطعام اإل اإل يف   الالزم أن   مث الظاهر 

ـ  أل،له متفرقاًكأ وإن ،نصف مد مغرباً للصدق وه نصف مد ظهراًيعطيلزم املرة في العطاء اليف   قـد   كن

 ل نـصفه ظهـراً    كذا لو أعطاه مداً مرة فأ     كه و ،لكاأل يف   قيف بالتفر كيع ف يالب  وز له حىت  جي أنه   عرفت

  . نصفه مغرباًو

لو انفردوا احتسب االثنـان      و ،نيوز منضم  وجي نيطعام الصغار منفرد  إ يزجي وال(: الشرائع قال  مث إن 

من  إالّ  ،هي نفي اخلالف ف   األولم  كاحل يف   اضيبل عن الر  ،  املشهور  نيمكال احل  إىل ك  قد ذهب  و ،)بواحد

  ه ياخلالف نفي اخلالف ف وم الثاين عن املبسوطكاحليف  و،أيضاًن ي بالصغار منفردأن فاجتزيبعض املتأخر

                                                





٤١٨

  .  إليهنسب ماى  علكد املانع عن ذليعنت خبالف املفيأنه مل  وك،أيضاً

طعـام  إ ئزجي ال: اثيخرب غ  يف   )ه الصالة والسالم  يعل(ادق  م قول الص  كر من احل  كذ ماى  دل عل وي

   .)١(ريبكن بيرين صغكل ونيميفارة الك يف ريالصغ

 يف طعـم أمن :  قال)عليه السالم(اً يعلن إ :)هما السالميعل(ه يعن أب،  عن جعفر ،  وينكخرب الس يف  و

   .)٢(ريبكل الك بقدر ما أريزود الصغيباراً فل وك صغاراًنيميفارة الك

ـ ل و ،نيميفارة ال ك يف   ريطعام الصغ إوز  جي وال: اتيالذي هومتون الروا  ،  املقنع يف   عن الصدوق و ن ك

  .)٣(ريبكن بيريصغ

سـألته  :  قال ،)عليه السالم (احلسن   أيب   عن،  الرمحن ونس بن عبد  يح  يصح يف  ما أيضاً كد ذل يؤيبل  

فـضل   أو ي  ، والرجال والنساء  ،واءبار س كعطي الصغار وال  ي أ كنيطعام عشرة مسا  إفارة  كه  يعن رجل عل  

االم يع و نياملسلمى  قدر عل يمل  إذا  تمم   وي ،لهم سواء ك: قال ،النساءى  الصغار والرجال عل  ى  بار عل كال

   .)٤(نصبي متام العدة اليت تلزمه أهل الضعف ممن ال

 ،نصرف عنه املريغ يف شبعه أو  مداًريل صغكعطاء  إالقاعدة  ى  ان مقتض كما أشبه ل   و ن لوال الشهرة  كل

 فالالزم ريبكن مبرتلة يريل صغكل بأن يأما بعد وجود الشهرة والدل، حنوه و ذي السنة الواحدةريمثل الصغ

تفـي  يكمع االنضمام ف   أنه   أما،  مثل شبع نصفي بطن    ألنه   ،فيكان لواله مل    ك وإن   ،املقام يف   م به كاحل

حماولـة   و ،الـشبع  يف   عطاء ال اإل يف    ظاهر حيالصح و ،الشهرة إالّ   هيل ظاهر عل  يدل بار فال كالكبالصغار  

   يف )عليه السالم(قوله ن إ قاليقد (: ه بقولهيل علياجلواهر داللة الدل

                                                











٤١٩

الصغار حمتسباً   و باركهم ال ين ف ياله الذ يع و طعام املسلم إاالجتزاء ب  يف   ظاهر )تمموي( :ح املزبور يالصح

مـن يف   ن  إ :ح احللـيب  يصح يف   )السالمعليه  (قوله  ى  ذا فحو  وك ،كذلى  م من العدد مع القدرة عل     

 فتخرج هـذه    ، املعتضدة بالشهرة  دلة األ إطالق ب كداً ذل ي مؤ ،آخره إىل   أقل و  من املد  أكثرل  كأيت  يالب

هـا االثنـان    يتسب ف حيصورة االنفراد اليت    ى  تبق و ،اثي خرب غ  إطالقصورة االنضمام عن     أي   الصورة

  ). بواحد

ل كأي(: )عليه السالم (قوله   و ،شباععطاء ال اإل  اإل يف   ظاهر )تممي(: )عليه السالم (قوله   إذ   ، ظاهر ريغ

الطفـل   يف   مكان احل يقول اجلواهر جبر  يفهل   وإالّ   ،لفط املنصرف عنه من ال    ريغ إىل    بالنسبة )أقل و أكثر

 ريان الـصغ  ك فإن   هيعل و ،هاي ف كش نعم الشهرة ال  ،  دلةاأل يف   طالقعلم عدم اإل  يمنه   و ،نيسنة والسنت لل

حسب  وإالّ ،ان وحدهك ولو ال إشكالحنوه ف وعمر املراهقة يف انكما يما هو الغالب فك ريبكلاكل كأي

  . باركمع ال أو نيانوا منفردك سواء ، واحدريبكن مبرتلة يصغر

 يف  انصرافهكحنوها   و  مثل الطفل للسنة   ريغ إىل   قوهلم يف   باركايف مع ال  كعلم انصراف الصغار ال   يمنه  و

 ،بلـغ يه فاملراد بالصغار العريف ال الشرعي الذي مل         يعل و ،ريبكالكل  كأيملراهق الذي    مثل ا  ريغ يف   املنفرد

نبغي ي بار ال كالى  اط باالقتصار عل  يان االحت كمن هنا   و( : قال ، ظاهر رية غ يرادة الشرع إفاحتمال اجلواهر   

 ،لعـرف ا إىل   هما هنا يصرح بعضهم بالرجوع ف    وإن   ،رب هنا كح للصغر وال  يه خصوصاً مع عدم تنق    كتر

  ). عدمه وتمل مراعاة البلوغوحي

 ري هل هـو الـصغ     ريالصغ يف   فصلوا القول يم مل   إ(: امكحقول مهذب األ   يف   علم وجه النظر  يمنه  و

 إىل  الـدفع  يف   منا تظهر الثمرة  إ و ،دفع املد  يف   مثرة هلذا البحث   ان ال ك وإن   ،ضايف اإل ريالصغ أو   الشرعي

  إذ ، )١() الشرعيريالصغ يف الويل

                                                





٤٢٠

واملنصرف من قوهلم باجتماع الصغار      ى،فخي ما ال كبار  كن والصغار وال  يريمسألة صغ  يف   الثمرة ظهور

ـ     ،   والصغار عشرة  نيبار اثن كان ال كإذا  مثل ما     ال ،بار املتعارف كوال شـباع  إ  نيمث الظاهر عدم الفرق ب

  . له مثالًكأ يف صرفهيان كإذا مه ي وتسلريالصغ

 ألن  ،الـويل  إىل   مي التسل ريالصغ يف   ان الالزم كوإن  ( :امكحاألقول مهذب    يف   علم وجه النظر  يومنه  

  .)ذنهإ أو مبباشرة الويل إالّ عطاًءإه أخذاً وي حمجور علريالصغ

ونـه  ك ل ريعطاء الصغ إل  كشيم  يفرد التسل  يف   قالي أن   نكمي(:  قال ،هي التوقف ف  كظاهر جامع املدار  و

عطـاء  منع عدم صدق اإل    إىل    مضافاً ،شباعالف اإل  وهذا خب  ،عطائهإن ب ية الد يوز تأد جي ما ال ك ،حمجوراً

ـ ذ خالف مـا  يف ور ظاهركوين املذكوخرب الس، ميله من التتمييف ذ شباع خصوصاً مع ما  اإلى  عل ، رك

ل بالقدر  ك سواء أ  ،ريبكل ال كزود بقدر ما أ   يأنه   إالّ   اً من العدد  د معدو ريون الصغ كستفاد منه   يه  حيث إن 

  ). األول مضمون اخلرب ريهذا غ و،جملس آخر  يفلكأ أو الس يف وركاملذ

ـ شباع الزوجة مل    إ يف   الزوج أو   ،ريشباع الصغ إ يف   اًين الويل راض  يكمل   أنه إذا    مث الظاهر  ـ  ي  كضر ذل

 ملقـام   ريالصغ يف   تمل عدم اجلواز  حين رمبا   كل،  صاً هلا ون رضامها خمص  ك بعد عدم    دلة األ طالق إل ،بالوفاء

  . ريلصغوانون حاله حال ا. ةيالوال

 مث ريالفق إىل املدى لو أعط  أنه   ماك،  ضر حلصول الواجب  ي مل   )١( مث استفرغ  ريبكال أو   ريأطعم الصغ  ولو

 نيك ملإذا   ،ىفكاً واحداً   ريبكا  يساويشبعان مل   يان اللذان   ريان الصغ ك ولو   ،ضريغصب مل    أو   سرق منه 

  .ل اخلاص الذي قد عرفتهي للدل،لي انصراف الدلمورديف 

ـ نـصف الل  أو عـصراً  أو ىطعام ضحصح اإلي ف،وقت الطعام يف طعامون اإل يك أن   طشتري الو  ،لي

  .دلة األطالقإل

   فهل ريان الطعام ضاراً بالفقكولو 

                                                





٤٢١

  .  والثاين أقرب، مأمور بهريغ أنه من وطالق من اإل،احتماالن ،فييك

 يعطي باللحم املذبوح بفـر    املى  تفكاإذا  ما  ك،  احلرام واحلالل  يف   دمهايتقل أو   ولو اختلف اجتهادمها  

ـ احل أن   فالظـاهر ،  ربعةوداج األ األ يوجوب فر ى  ريمنا  إ و لكتف به اآل  يكودج واحد ومل     م تـابع   ك

ل بأنه حرام عند نفسه     كعلم اآل ي أن   نيفرق ب  ريمن غ ،  ه الوفاء يب عل جيلف الذي   كهو امل  ألنه   ،للمعطي

ـ  ومي،ريأطعم حلم اخلرتإذا ما ك، مأمور به ريغ ألنه ،فييك ان حراماً عند املعطي فال   كإذا  أما  ،  أم ال   نك

  .نفقة واجيب النفقة إىل  بالنسبةكذلكون احلال يكأن 

اة ففي  كمذ أا   تة زاعماً يأطعم حلم امل  إذا  ما  كعلم املعطي احلرمة    ين مل   كل،  ان حراماً عندمها  كإذا  أما  

  .  مأمور بهريغ ألنه ،ةيفاكبعد عدم الي وال، ته احتماالنيفاك

  .منه قصد القربةى متشإذا ى فك الواقع حالالً يف انكن كل، حرام أنه زعمولو 

 ريغى  بل ادع ،  القاعدة عدم الفرق  ى  ن مقتض كل،  نيميفارة ال ك يف   انكبعض النصوص السابقة     مث إن 

  . نيميفارة الكص بيالصدوق من التخص وايفكسعن اإل محكي خالفاً لل،كواحد القطع بذل

 والوجـه   ،طفالاألكمهم  كمن هو حب   و نيطعام املؤمن إى  تصار عل قتحب اال سوي( :الشرائع قال  مث إن 

  . )ذا الناصب وكافركطعام الإوز جي وال، طعام املسلم الفاسقإجواز 

 طـالق ان املؤمن فاسـقاً إل    ك وإن   نهيجمان و أطفاله و طعام املؤمن إجواز   يف   شكالنبغي اإل ي ال: أقول

تـاب  ك يف   له مبا استند   استند وإن   ، ظاهر ريان غ ميلة مع اإل   من اشتراط العدا   إدريسعن ابن    ما و ،دلةاأل

 إىل  بالنـسبة   صح حىت يساء  كعطاء واإل طعام واإل  فاإل ،خذاأل يف   اة من قول بعضهم باشتراط العدالة     كالز

  . املتجاهر

 )عليه الـسالم  (م  يبراهإ أبا   سألت:  قال ،سحاق بن عمار  إاه  ور  ملا ،ان فالظاهر العدم  ميأما اشتراط اإل  

  : قال أن ىل، إناًكي مسنيطعام ستإ أو كنيطعام عشرة مساإعن 



٤٢٢

   .)١(يلّإة أحب يأهل الوال و،نعم: قال ،ةي أهل الوالريه الضعفاء من غيعطيف: قلت

ث يحـد يف  ) عليه الـسالم  ( احلسن أيب   عن،  الرمحن ونس بن عبد  يث  ياملفهوم من حد   إىل   ضافةباإل

 االم متام العدة اليت تلزمه أهل الـضعف ممـن ال          يع و نيملسلماى  قدر عل يمل  إذا  تمم  وي : قال ،فارةكال

   .)٢(نصبي

ناً كيفـر مـس   كطعـم امل  يل هل   ئس أنه   ،)هما السالم يعل(عن جعفر بن حممد     ،  سالمعن دعائم اإل  و

  إيلّ ة أحب يأهل الوال  وإن   نعم: قال ،ةي أهل الوال  ريطعم الضعفاء من غ   يف: ل له يق :قال أن   ىلإ... واحداً

 إىل  دفعـه يدرهـم    و ،عطهي اً فال يأباض إالّ   دجيمل   فإن   ،نيد منهم أحداً فاملستضعف   جيمل   فإن   ،هموجدن  إ

ؤمنون يجتد قوماً    ال: وقد قال اهللا عزوجل   ،   مؤمن ريغ إىل   دفعهايمؤمن أفضل عند اهللا من ألف درهم        

   .)٣(رسوله ووادون من حاد اهللايخر وم اآليباهللا وال

:  قـال  ،فارةكال ثيحديف   )عليه السالم (احلسن   أيب   عن،  سحاق بن عمار  إعن  ،  اشيي الع ريتفسيف  و

 أهل  ريانوا ضعفاء من غ   كإذا  ها  يعطيف: قلت،  نعم: قال ،نيانوا حمتاج كإذا  عطي الرجل قرابته    يف: قلت

   .)٤(يلّإة أحب ي وأهل الوال،نعم: فقال ،ةيالوال

عليـه  (م  يبـراه  إ سألت أبـا  :  قال ،عمارسحاق بن   إعن  ،  نوادرهيف  ى  سيعن أمحد بن حممد بن ع     و

ـ  أهل الوال  ريهم ضعفاء من غ   يعطيف: قلت: قال أن   ىلإ... كنيطعام عشرة مسا  إعن   )السالم : قـال  ،ةي

يلّإة أحب يأهل الوال و،نعم)٥(.   

                                                













٤٢٣

 وال،  من أشـبه   و واسمة الغالةك  نيفرهم من املسلم  كوم ب كعرف عدم جواز سائر الفرق احمل     يمنه  و

 بالصدقة يف بعـض  ريوالتعب، اةكم الزكومة حب كفارة حم كقال بأن ال   ي اة حىت كاوي املقام للز  تسى  ل عل يدل

  . ما هو واضحكل أقسام الصدقات كأعم من  ألا اتيالروا

 ل ما كبل  ،  املؤمن إالّ   حمل هلا   مما ال  كمودة وصلة وحنو ذل    و ةمواسا أنه   من املعلوم (: أما قول اجلواهر  

بـل  ،  فاركمه من الفرق املخالفة اليت هي أشد من ال        كان حب كمن  ى  فر دال عل  اكعطائها ال إمنع  ى  دل عل 

وا من قسم الصدقات الواجبة الـيت منـها   كمن النصوص مشعر ب  ى  ما مض ي عنها بالصدقة ف   ريلعل التعب 

  . المهكآخر  إىل ،)هايان فميتاا اعتبار اإلك يف اة املتقدمكالز

: قال سبحانه، اآليةظهر من يما ك ،مواساة و حمل مودة وصلةأيضاً احملارب   ريافر غ كالإذ  ،  فمحل نظر 

نيب املقسط حياهللا  ن  إ م إليه تقسطوا و ن تربوهم أ)ريالتعـب  أن   قد عرفت  و ،ما تقدمت كة  ي والروا ،)١ 

  .مكتساوي احلى دل علي بالصدقة ال

 )الة والسالم ه الص يعل(خصوص قوله    و ،دلة األ طالقد إل ي الس ريولو من غ    للسادة ىتعط أا   والظاهر

  .اةكالز هي مناإات املانعة يالروايف 

  .نيالباب يف ك لوحدة املال،م الطعامكمها حريغ وسالمان واإلميسوة من جهة اإلكم الكح أن والظاهر

 ،)٢(ناًكي مـس نيطعام ستإف:  لقوله سبحانه،فارةكمصرف هذه اليف  نةكاعتبار املس يف   كش مث ال 

  . مجاعاإل ىلإو،  اليت تقدمت مجلة منهااتيمتواتر الروا إىل ضافةباإل

                                                

 

 



٤٢٤

نه ياستغرق د ن  إ الغارم   حىت ري الفق رياة غ كه من أصناف مستحقي الز    ريغإىل   ىتعدي ال(: كاملساليف  و

ففي جواز أخـذه     وإالّ   ،االستدانة أو   اةكنه أخذ الز  كأمن  إ ليذا ابن السب  كو،   مؤنة السنة  كملإذا  ماله  

أخذه هلا   رس جواز من الدو  ظهر وي ،م له مطلقاً  يقس أنه    ومن ،كنياملس  معىن يف   نئذيحه  حيث إن  من   ،نظر

  ). نئذيح

 ولذا قال،  ناًكيروما مس يالعرف   ألن   ،هذا العنوان  يف    داخل أيضاًل  يابن السب  و ن الغارم  أ ن الظاهر كل

ل فقد  يلسبأما ابن ا  ،  ريجواز دفعها للفق  ى  بناًء عل ،  الغارمى   عل ريناقش بصدق اسم الفق   يقد  (: اجلواهريف  

حنوهـا   و القناطر يف الرقاب وال  يف   تصرف نعم ال ،  ما مسعته من الدروس   ك  ريحلاقه بالفق إالنظر  يف  ى  قوي

  . شأنه ل اهللا تعاىليمن سهم سب

، سـالم ه اإل يشترط ف وي( :ث قال يح،  امكحقول مهذب األ   يف   عرف مواضع القبول والرد   يمما تقدم   و

 والزوجـة   كاململو و دوالاألن و يالوالدكالدافع  ى  ب نفقته عل  ون ممن جت  يكن  أ و ،حوطاألى  ان عل ميبل اإل 

 ه العدالة واليشترط في  وال،خواتخوة واألاأل رحام حىت قارب واأل دون سائر األ   و  دون املنقطعة  ،الدائمة

 إىل  عطـاء اهلـامشي   إجواز  يف   و ،اءيجلباب احل ى   املتجاهر بالفسق الذي ألق    ىعطي  نعم ال  ،عدم الفسق 

اج يمورد االضطرار واالحت  ى  حوط االقتصار عل  ان األ ك وإن   ،لو اجلواز من رجحان   خي  ال ،اهلامشي قوالن 

  ).اةكل له أخذ الزحيالتام الذي 

عطـاء  إأمـا عـدم     ،  عادةاإل إىل   تاج البحث حي اة ال كره هنا غالباً مرتبط بباب الز     كذ ما حيث إن و

غـراء  إمث و اإلى  عانة عل إنه  أعلّله ب  وإن   ،حمل تأمل  أنه   اء فالظاهر يجلباب احل ى  املتجاهر بالفسق الذي ألق   

  . ليناس منه بالدلياالست إىل مثل هذه العلة أقرب إذ ،ف بالشارعكيبه املتشرعة فى رضي ح فاليبالقب

   يف انك وإن ،القصة املشهورة يف سحاقإة أمحد بن يروا هرناكذ د مايؤوي



٤٢٥

واملنقطعة بشرط ، تأمل ـ  سبب توبتهي أنه ث علميمام أمر بصلته حاإل أن الحتمال ـ  داللته وسنده

  .ة بالشرطيغن ألا هاؤعطاإصح ي النفقة ال

ـ مين  كل،  ني بأن املأمور به الع    كاستدلوا لذل  و ،مةيعطاء الق إر عدم صحة    ك واحد ذ  ريغ مث إن   أن  نك

صحة ى  دل عل  ملا و ،ها بعد وحدة املناط   ريغ و الفطرة و اةكاخلمس والز  يف   ماكمة  يعطاء الق إبصحة   قالي

  . هيالم فك له مما تقدم الريع الفقيب

  عن رجل نذر نـذراً )عليه السالم(لنا الرضا أس:  قاال،إدريس وعلي بن دي بن زإدريسخرب يف   و هذا

  للرجل  فمد ك ذل ريغ أو   ه فعجز عن الصوم   يلص ف خيوم الذي   ي ال كصوم ذل ي أن   هو ختلص من احلبس   ن  إ

 أو  حنطـة وم مبـد يل كفّر عن   يك: قال ، الصوم كلفارة ذ ك ما   ،ريثكه صوم   يقد اجتمع عل   و عمرهيف  

   .)١(ريشع

وم مبد  يل  كتصدق ل ي: قالأنه   إالّ   ، مثله )عليه السالم (احلسن الرضا    أيب   عن،  نصر أيب   عن حممد بن  و

   .)٢(مثن مد أو من حنطة

  .نيعطاء العإ يف اطياالحت أن  يفال إشكالنعم 

  . كصحة ذلى ل علياً لعدم الدلميتقد أو ناًيوجبها ديفارة قبل احلنث مما كعطاء الإصح ي مث ال

  

                                                







٤٢٦

ات مـن   يمجلة من الروا   يف ما و ،دلة األ طالقإل أكثر و نيثوب و  ثوباً ريساء الفق كإصح  ي ):٢١مسألة(

هم حممـول   ريغ و مساعة بن مهران   و لةيمج وأيب   محزة وعلي بن    سحاق بن عمار  إ و ات احلليب يرواك  نيثوب

ـ   يف   ان من املتعارف  ك ألنه   ،املةكسوة ال كصل به ال  حي مما   نيون الثوب ى ك عل أو   ،الفضلى  عل  كبعض ذل

 أو  : قلـت  ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  ريبص أيب   حيصح يف   هلذا ورد  و ،حرامثويب اإل كالزمان اللبس   

   .)١(ثوب: قال ،سومك

   .)٢(عورته يواريثوب : )السالم وه الصالةيعل(عنه ، سيح حممد بن قيصحيف و

هو : قال ،نيميفارة الك يف  سوةكه ال يسألته عمن وجب عل   ،  أيضاً )عليه السالم (عنه  ،  رب معمر خيف  و

   .)٣(واري عورتهيثوب 

  . اتيها من الرواريغإىل 

ـ عطي أن  بجي ريالفقى سكإذا ف، سوةكال وطعام العتق واإلنية بري خمنيميفارة الك(: الشرائع يف   قال ه ي

  . )هو أشبه و،اريزي الثوب الواحد مع االختجي :ليق و،اً واحداًمع العجز ثوب و، مع القدرةنيثوب

 مريين واملقداد والص  يديه والشه يأحد قول  يف   الفاضلك من تأخر    أكثر كذلى  تبعه عل (: اجلواهريف  و

 يكح ماى  شرحه عل  يف   ولده و القواعد يف   ابن زهرة والفاضل   و احلليب و خ والقاضي ي خالفاً للش  ،همريغو

   بدون نياملسألة قول ثالث بوجوب الثوبيف  و،لي من التفصاألولالقول  إىل بوام ذهأعن بعضهم 

                                                

 



 



٤٢٧

ابـن محـزة     و ابن سـالر   و اخلالف يف   خيد والش يعن الصدوق واملف   كيهو احمل  و ،وركل املذ يالتفص

  . دريكيوال

ل اهللا   قال رسـو   ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  دي بن سع  نيرواه احلس  د ما اخترناه ما   يؤيلعله مما   و

فـارة  كيف   و ،سـالم اإل يف   فارة الظهار صيب ممن ولد    ك يف   زيجيو: ثيحديف   )آله و هيعلواهللا  ى  صل(

ـ  أن   سوةكات ال ية وروا ينة آ ينهما بقر ياجلمع ب  فإن   .)١(ثوبان: وقال،   عورته وارييثوب    نيميال ل ك

 فإنـه ،  منا الثوب املتعارف  إو،  ةعورة خصوص املوارا   ال ةس املراد مبوارا  ي ول ،العورةى  وارإذا  اف  ك كذل

  . أيضاًات النفقات ستر العورة يروا يف ولذا ورد، واري عورتهي ه مايطلق علي

 ،زوجهـا ى  حق املرأة عل   ما: )عليه السالم ( عبد اهللا يب  قلت أل :  قال ، شهاب بن عبد ربه    ىفقد رو 

  للـشتاء ني ثـوب ،ابل سنة أربعة أثوك يف وهاكسوي :قال أن    إىل ،ستر عورا  وي سد جوعتها ي: قال

   .)٢(في للصنيثوبو

ـ ي طعمها ما  وي واري عورا ي ساها ما كإذا  :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن عنبسة و م يق

   .)٣(طلقها وإالّ صلبها أقامت معه

 )صلى اهللا عليـه وآلـه     (النيب   إىل   ت امرأة ءجا:  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  عن العزرمي و

طعمها  وي يسوها من العر  يك: قال ،هيفما حقها عل  : مث قالت ،  املرأة فخربها ى  ته عن حق الزوج عل    فسأل

   .)٤(من اجلوع

   النصوص حبمل نيجود اجلمع باآل(: اضيالر يف رناه قالكلذا الذي ذو

                                                











٤٢٨

 مـر مـن     ما أكثر يف   سترلد با يولذا ق ،  صل بالواحد ستر العورة   حيمل  إذا  ما   أو   ةيفضلاألى   عل دلةاأل

صل به ستر العورة مع صـدق       حي سوة ما كار بال يون املع يكف ،وىلهذا أ  و ،ةاألول خباراملعتربة خبالف األ  

 شيء  يفال إشكال  و ال خالف ل دون اخلف والقلنسوة ب    يص والسراو ياجلبة والقم ك ،عادةً و سوة عرفاً كال

 ه عرفـاً  يسوة عل كق ال  لعدم صد  ،عن املبسوط  ماكقول بالعدم    و ،إشكاله  ي فف خرياأليف   إالّ   ،كمن ذل 

حنو  يف   مكظهر احل يمن هنا    و ،نئذ جزماً يسوة ح كجبة معه لصدق ال    أو   صيعطاء قم إمع   الّإهو متجه   و

  ). مهاريغ وداني الشهاألولكجزم ما  وإن زار والرداءاإل

 الإو ،الغالبى  اً جمر ي العورة جر  ةد مبوارا ييبأن التق (ه  ي عل شكالاإل يف    فقول اجلواهر  ،رهكما ذ كهو  و

ن سـاتراً   يكمل   وإن   تفاء به كحنوه اال  و صيهم االجتزاء بالقم  إطالقى  بل مقتض ،  كفلم جند أحداً اعترب ذل    

  .ل عنهينصرف الدلي الساتر ريغ ألن ،هيف ماى فخي ال، )لرقته

 ،إشـكال مام لـه حمـل      كأال   نعم ما ،  مسي ثوباً إذا  اً  ريقص أو   الًيون الثوب طو  يك أن   نيفرق ب  الو

ـ  ،قاًيض أو   ون فضفاضاً يك أن   نيبفرق   ال أنه   ماك،  ل عن مثله  يراف الدل الحتمال انص  ـ ان امل  وك  يسك

 ، تأمل عيواري الرض ي ة ما يفاكيف   و ،كل ذل كل الشامل ل  ي الدل طالق إل ،فاًيضع أو   ثاًي جث ،اًريصغ أو   اًريبك

  . قال به مجع من الفقهاءوإن 

قرب عدم أخذ لنفسه فاأل وإن ،ذ الويل له  أخن  إ عيواري الرض ي في ما يكسوة  كاليف  (: ريالتحر يف   قال

قـارب   أو   ختـرق باالسـتعمال   إذا   إالّ   املـستعمل  يزجيبل  ،  ديط وال اجلد  يشترط املخ ي ال و ،جزاءاإل

ال اخلف   و  وال القلنسوة  كزي الشمش جي وال،  سميبرتان واإل كزي الثوب من الصوف وال     وجي ،االمنحاق

  وال 



٤٢٩

  . مامكألبسونه بدون يانوا ك ما، مراده بالدرع أن الظاهرو) إشكالالدرع يف  وال املنطقة والنعل

ما أشبه  ك أو   من البالست  أو   الفرو أو   ان من اجللد  ك وإن   ،اب املتعارفة يل أقسام الث  كعلم صحة   يمنه  و

حنوهـا مل   أو قنـب  أو   خوص أو   فيعمل من ل  ين املتعارف لبس ما     يكمل  إذا  نعم  ،  دةياء اجلد يشمن األ 

  . اًيافكان كعارفاً ان متكإذا أما ، فيك

الـسرائر   و بل عن املبـسوط   ،  هاريغ و القواعد يف   ماكاب  يل من الث  يفي الغس ويك( :اجلواهر يف   قال

ال  و زي البـايل  جي نعم ال . صباحلة واإل يعن الوس  كيخالفاً لظاهر احمل  ،  دلة األ طالق إل أيضاًح به   يالتصر

ن ظاهره  يكمل  ن  إ  له طالقتناول اإل يف   ك واحد للش  ريما صرح به غ   كنخرق باالستعمال   ياملرقع الذي   

   .)ثياخلب يف بل رمبا احتمل دخوله، معظمها أو خالفه لبطالن املنفعة

، الطعام يف   أيضاًأيت مثله   ي ف ،)١(ث منه تنفقون  يمموا اخلب يت وال ةك املبار اآليةك إىل   أشار بذل : أقول

قولـه   يف   كذل إىل   ملعأقد   و ، اضطراراً ريقله الف كأ وإن   ،هيرغب ف ي أعطاه الطعام العفن الذي ال    إذا  ما  ك

  .بينقي ط:  املتقدم)عليه السالم(

ده ما  يؤ وي ،الطعام يف    للمناط ،لبسهيمل   وإن   ما أشبه  و هبته و عهيأخذه صح له ب   إذا    ريالفق أن   والظاهر

 ،رأةسوة املكبل ، سوة الرجلكعطي للرجل ي أن د عدم لزوميؤيهذا  و،ع الزوجة النفقةية بيتقدم من روا

  . سك العكذلوك

                                                

 



٤٣٠

  مـا  إنـسان ل  كعطاء  إقتضي  يان االنصراف   ك وإن   ،ر اخلالص يعطاء الرجل احلر  إعلم جواز   ي منهو

 أو   الثوب يكرده اجلواهر بأن ظاهر االجتزاء بتمل      وإن   ،ر اخلالص بالنساء  يد القواعد احلر  يلذا ق  و ،ناسبهي

جـائز لبـسه     و ،بدالنه صاحل لإل  كل،  ه لبسه يحرم عل  وإن   ،نئذ بدفعه للرجل  يتحقق االمتثال ح  ي ف نيالثوب

  . ك ذلريغ وعيللب واحلرب وللضرورة

بـاب   يف   رنا مثله كما ذ ك ،من أشبه  و عيالرضكسوة الصغار   كل عن مثل    يالظاهر انصراف الدل   مث إن 

نـة  كملامع   و انفردوا عن الرجال   وإن   انوا رضعاء ك وإن   سوة الصغار كزي  وجي( :فقول اجلواهر ،  طعاماإل

  ). انتفاء النص هنا ولألصلطعام ب باإلجيما كب تضاعف العدد جي وال، دلة األطالقبار إلكالسوة كمن 

بن اكة الصغر يا يف انكن إ سوة الصيبكتفاء بكااليف  (: امكحمهذب األ  يف   لعله لذا قال   و ،حمل نظر 

  . )اطي االحتكتري  فالإشكالن يشهر أو شهر

  إليه  فلو سلم  ،طاًيونه خم كوالظاهر اعتبار   (: ث قال يح،  ذباملهى  ة فتاو يبق يف   المكمما تقدم ظهر ال   و

 ال و ،لبسه وي طهيخياطة معه ل  يجرة اخل أدفع  يبأس بأن    ال أنه   نعم الظاهر ،  اًين جمز يكط مل   ي خم ريالثوب غ 

  ). ريبك للريعطاء لباس الصغإال  و،سكبالع وعطاء لباس الرجال للنساءإزي جي

 يف مـا  ك يسوة ملن اعتاد العر   كعطي ال ي أن   وزجي ،ريعه الفق با وإن   عطاءة اإل يفاكث قد عرفت    يحو

مـا  كن  يألمره فالظاهر جواز ا   يول أو إىل    الطفل إىل   عطاءأما مسألة اإل  ،  هاريغ و ايقيفرأ يف   بعض املناطق 

  .شباعاإل يف تقدم مثله

 يف   التماثـل  بجي ساء املتعدد ال  كإيف   و ،الطعام يف   ه ما تقدم  يأيت ف ي أيضاًمة  يعطاء الق إ مسألة أن   ماك

  . أيضاًطعام اإل يف رنا مثلهكما ذكل ي الدلطالق إل،ك ذلريغ يف ل واليالتفص يف اجلنس وال



٤٣١

 نيمنضم و نيساء الصغار منفرد  كإ يف   احلالن  إ( :نيقول مناهج املتق   يف   شكالمما تقدم ظهر وجه اإل    و

  ). الطعام يف ماك ني دفع العمة بل الالزميعطاء القإزي جي ال و،ظهراألى طعامهم علإ يف مر حنو ماى عل

  .ره من مسألة االنفراد واالنضمامكذ ماى ل عليدل نه الأل

  ملـا ،االحتمالى شتر عليبل ولو مل   ،  نيشتري ا الع  يان  كإذا  مة  ي قد عرفت جواز دفع الق     كنأما  ك

  .رهكذ حوط ماان األك وإن ،هاريغ واة والفطرةكاخلمس والز يف تقدم

أعطـاه  إذا  ف،  مثله إىل   لي النصراف الدل  ، للدوام مدة متعارفة   سوة قابالً كالون جنس   يك أن   مث الالزم 

  .فيكما أشبه مل  أو سبوعأ أو وميسوة بعد لبس كن االنتفاع منه كمي بنحو الى بليجنساً 

 نـسان اإل يف   ه نصف املتعـارف   يفيكه  حيث إن ه  ي قطع من حقو   ريعطاء لفق ة اإل يفاكالظاهر   أن   ماك

  .حيالصح

 ؤدييل بأنه   كشي و ،احتمالى  ام عل ياأل يف   نكاملمى  رر عل كلو تعذرت العشرة ت   (نه  إ :سالدرو يف   مث

  . )٢(انتظرنه إ :اجلواهريف  و،)١()دي بعكذل و عشرة أثوابىسيك أن إىل

  : اتية االستغفار جلملة من الروايفاكن القول بكمين كل: أقول

ل من عجـز عـن   ك:  قال،) السالمعليه(عن الصادق ، ريبص أيب عن، ديرواه عاصم بن مح  مثل ما 

ـ   مما ك ذل ريغ أو   قتل أو   نذر أو   نيمي يف   صدقة أو   صوم أو   ه من عتق  يفارة اليت جتب عل   كال ـ  جي ى ب عل

 أن  هيفر به حرمت عل   يك د ما جيمل  إذا   فإنه،   الظهار نيميخال   فارة ما كفارة فاالستغفار له    كال يف   صاحبه

   .)٣(امعهاجي ال وون معهايكأن  املرأةى ترضأن  إالّ نهمايفرق ب و،امعهاجي

   انكإذا تصدق نه إ فارة الطمثكيف : )عليه السالم(عن الصادق ، عن داود بن فرقدو

                                                

 

 

 



٤٣٢

 ،فر به يك ن عنده ما  يكمل   فإن   :قلت،  ناريآخره ربع د  يف   و ،ناريأوسطه نصف د  يف   و ،ناريأوله بد يف  

ل مـن مل    كفارة ل  وك االستغفار توبة  فإن   ،عودي ال و استغفر اهللا  وإالّ    واحد كنيمسى  تصدق عل يفل: قال

   .)١(فارةكمن الشيء  إىل ليد السبجي

فـارة  كعجز صـاحبه عـن ال     إذا  الظهار  ن  إ :)عليه السالم (عن الصادق   ،  سحاق بن عمار  إعن  و

ـ ،  فارةك عنه عن ال   ك ذل أقد أجز  و ،واقعيواقع مث ل  ي أن   عود قبل ي ال أن   نويستغفر ربه ول  يفل وجـد  إذا  ف

ان كإذا  ه  يزجي فإنهاله  يع و طعم نفسه  وي فهكتصدق ب  وإن   ،فّريكام فل يوماً من األ  يفّر به   يك ما إىل   ليالسب

   .)٢(فارةك واهللا كعود فحسبه بذلي ال أن نوي ويستغفر اهللا ربهي فلك ذلدجي ن ال وإ،حمتاجاً

قط عنه مع   س وي ،ان فرضه االستغفار  كأبعاضها   و فارةكمن عجز عن ال   (: ريالتحر يف   لذا قال العالمة  و

 ،وماًية عشر   ي فعجز صام مثان   نين متتابع يه صوم شهر  يل من وجب عل    وك ،القدرةله  جتددت   وإن   انيتاإل

  . )هيء عليش وال عجز استغفر اهللا تعاىل فإن ،وم مبد من طعاميل كعجز تصدق عن فإن 

بعد  إالّ   وماًي ة عشر يصوم مثان  إىل   نتقلي ن ال كل،  كقرب ذل  األ ،فارات املرتبة ك ال كذل يف   دخليهل  و

  . طعامالعجز عن اإل

فارة له خال   كاالستغفار   أن   ه فقد ورد  يفارة اليت جتب عل   كل من عجز عن ال    وك( :نيمناهج املتق يف  و

د يبـل ظـاهر الـس     ،  فـارة كه قبل ال  يرفع حرمة وطي املظاهر عل    ي فارته ال كالعجز من    فإن   ،الظهار

ن فظـاهر  كأما وجوب االستغفار مع عدم التم و:لث قاي ح،هي علمجاع اإلكجامع املدار يف   اخلونساري

  ى  االتفاق علاألصحاب

                                                

 

 



٤٣٣

 ،فارة الظهار  وك  الظهار نيفرق ب يمل  : املنتيف   و ، الظهار ريغ يف   فارةكته مع العجز عن خصال ال     يبدل

  ).سحاق بن عمارإث ي حدىمث رو، أيضاًالظهار  يف ة االستغفاريفاك خبارظهر من بعض األوي

ولو تعذر متام   (: ث قال يح،  كخالف ذل ى  ام عل كح من مهذب األ   مجاعاء اإل ظهر ضعف ادع  يمنه  و

نه أما االنتظار فأل   و ،فقد املانع ى و سوة املوجود فلوجود املقتض   كأما  ،  انتظر للباقي  و املوجودى  سكالعدد  

  .)١()وجوبهى  علمجاعه مع ظهور اإليمقدمة لالمتثال الواجب عل

  . املقام يف رارمهاكت إىل حاجة  فال،تاماك يف تاركث ذيالء حيواال فارة الظهارك مث إن

  

                                                





٤٣٤

  ).ريفكه فوق احلد استحب له التكمملومن ضرب (: الشرائع يف قال ):٢٢مسألة(

اً حداً من احلدود مـن      كمن ضرب مملو  : )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  ريبص أيب   حيه صح يدل عل وي

   .)١(عتقه إالّ فارةكن لضاربه يكنفسه مل ى  علك حد أوجبه اململوريغ

 ضرب غالماً له ضربة )عليه السالم(أيب ن إ :أيضاً )عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرخربه اآل يف عنهو

،  مث تضربين  كحاجت يف   اهللا تبعثين : قال و ،الغالمكى   فب ،هيطأ عل بحاجة فأ  يف   ان بعثه  وك ،واحدة بسوط 

 نيعتك ر فصلّ )صلى اهللا عليه وآله   ( رسول اهللا    قرب إىل   بين اذهب  اي: قال و )عليه السالم (كى أيب   فب: قال

فـارة  كان العتق   ك: فقلت،  اذهب فأنت حر  : مث قال للغالم  ،  ئتهي خط نياللهم اغفر لعلي بن احلس    : فقل

   .)٢(تكفس ،للذنب

ضرب عبداً له   يان  ك من بين فهد     رجالًن  إ :)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،   بن طلحة  عبد اهللا خرب  و

فأقلع الرجل عنـه   )صلى اهللا عليه وآله(أعوذ مبحمد   : فقال،  قلع عنه يفلم    أعوذ باهللا تعاىل  : لقويوالعبد  

 أن  اهللا أحق  و ذهيتعوذ مبحمد فتع   وي ذهيتع تعوذ باهللا فال  ي: )صلى اهللا عليه وآله   (فقال رسول اهللا    ،  الضرب

والذي بعـثين   : فقال ،تعاىلهو حر لوجه اهللا     : فقال الرجل ،  )صلى اهللا عليه وآله   (ار عائذه من حممد     جي

   .)٣( حر الناركاً لومل تفعل لواقع وجهيباحلق نب

 أو  ،أتـه يمن ضرب غالماً له حداً مل       : قالنه  إ ،)لى اهللا عليه وآله   ص ( عن النيب  ،عن غوايل اللئايل  و

   .)٤(عتقهي أن فارتهك فإن ،لطمه

                                                

 





 



٤٣٥

غفروا ين آمنوا  يقل للذ :  له مث قال    ضرب غالماً  )هما السالم يعل(  نياحلسعلي بن   ن  إ :ارييعن الس و

 كين عبد أل: فقال،  يكمل تب : فقال له ،  الغالمكى   فب ،دهيوضع السوط من     و ام اهللا يرجون أ ي ن ال يللذ

ت قرب رسول   ائ ف ،ام اهللا يرجو أ ي من   كأمل أن   ال أحب  و ،ام اهللا يأنت ترجو أ  و :فقال،  ام اهللا يممن أرجو أ  

 .)١(أنت حر لوجه اهللا و،ئتهياللهم اغفر لعلي خط :قل و)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 ،حنـوه  أو ميان من باب التعلكة السابقة يالروا يف )ه الصالة والسالميعل( نياحلس علي بن  فعل: أقول

مام ت اإلكولذا س ،األوىل كتر فعلون حىتي  ال)هم السالميعل(م أبعض املباحث السابقة  يف   رناكقد ذ و

  .هيترمحاً عل وان رقةًكه فؤاكأما ب و،واباجل يف )عليه السالم(

واهللا ،  املفصالت إىل   هيالم ف كل ال ي تفص ك نتر ،احلال احلاضر  يف   موقع هلا  مثل هذه املسألة ال    حيث إن و

  . املوفق املستعان

                                                





٤٣٦

 فقـد   نييصام هالل  فإن   ،ه شهران يمن وجب عل  (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):٢٣مسألة(

 وإن  ،ني اهلالل نيب قة ما يالشهر حق  فإن   ، لصدق االمتثال  ال إشكال  و ال خالف  ب نيناقصانا  كه ولو   أأجز

 من الـشهر    ني ثالث األولمل   ويك ،ان ناقصاً ملا عرفت   ك وإن   ، به أمل الثاين اجتز  كأ و صام بعض الشهر  

 ألنه  ألولافات من    تم من الثالث ما   يل  يق، و العدد إىل   جعريه ف يتعذر اعتبار اهلالل ف   يساره ف كالثالث الن 

 األولمـل    يك دخل حىت ي الثاين ال  ألن   األولسار  كسر الشهران بان  كنيل  يق، و قييالشهر احلق  إىل   أقرب

 أشـبه   األول و ،كذلكه  يليتم الثاين من الذي      وي ،فات منه  مقدار ما  أو   نيه ثالث يليتم من الثاين الذي     يف

  . )ن الثاين أشبه عندناكل، عند املصنف

 إىل  القاعدة الوصـول  ى  مقتضن  أ و ،ذه املسألة يف بعض املباحث السابقة     ل ه يرنا حنن تفص  كث ذ يحو

 ىوسط اجلمـاد ى إىل فك األولع يصام من وسط الرب  إذا  ف ،ه من الشهر السابق   يوم الذي شرع ف   يمثل ال 

  . هيالم فكرار الكت إىل  ال حاجة،ذا للصدقكه، واألوىل

: قال أنه ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللا  عن ،ح منصور بن حازم   ي صح إطالقرناه ظاهر   كذ د ما يؤيرمبا  و

 فإن  ،ستأنف الصوم  وي صوم شهر رمضان  ي: قال ،ه شهر رمضان  كظهار شعبان مث أدر    يف   رجل صام يف  

   .)١(تهيبقى وماً قضيالنصف  يف الظهار فزاد يف هو صام

ام منه مخسة   ه صوم شهر فص   يرجل جعل عل  يف  ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ليرواه الفض  ما و بل

  وماً يان صام مخسة عشر كن إ :فقال ،وماً مث عرض له أمريعشر 

  

  

                                                





٤٣٧

   .)١(صوم شهراً تاماً يزه حىتجيوماً مل يان أقل من مخسة عشر ي، وإن كبق قضي ما أن يفله

  . حنوه )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ساريل بن يعن الفضو

ظهر ي ضعف القول املزبور ملا عساه كظهر لي كمن ذلو( :ث قاليعرف ضعف قول اجلواهر حيمنه  و

أمـا  ، رهكذا القول الذي ذ وك ،خمتار املصنف ى  تم عل ي مناإه  إطالقن  إف ،)٢()ح منصور بن حازم   يمن صح 

أحدمها  أو نيانا ناقصكإذا أما ، نيصورة متام الشهريف  إالّ تمي  فال ني ثالث نيمتامهما ثالث إ و سارمهاكعن ان 

 صورة متامهمـا   يف   تميه  يلي فات منه مما    مبقدار ما  األولمتام  إقلنا ب  نعم لو ،  دةايتم لعدم حصول الز   ي فال

  .سكنقصان رجب دون الع وة شعبانيمتام و،نقصاماو

 أو ةيان نذره الشهور الرومكإذا أما ، ازاًكان نذره اهلاليل ولو ارتكمن يهو ف مناإ ينية اهلالليفاك مث إن

  .قهماطبى ان الالزم العمل علكة يالفارس

 نين ناقـص  يتار شـهر  خي أن   شهراً صح له   و ان نذره شهراً  ك بأن   ني متتابع رين غ ينذر صوم شهر  إذا  و

ـ  جاز له اخت   نين متتابع يه صوم شهر  يان عل ك أنه إذا    ماك،  همايصوم ف ينهما ف ي فصل ب  ريبغ أو   بفصل ار ي

  . طابقت اخلارجإذا ما ي فمي حسب التقاوني ناقصنين متتابعيشهر

بلده تاماً  يف ان الشهركإذا ه الشهر ناقصاً يون فيكبلد  إىل  سافر من بلده  ي أن   صح له ي أنه   عرفيمنه  و

ه الشهر  يان الذي ف  كامل إىل   ه الشهر تام  يان الذي ف  كسافر من امل  إذا  ف،   ناقصاً كصوم هنا ي ف ميحسب التقاو 

  صوم ي أن صح لهيناقص 

                                                







٤٣٨

 يف  عي مخسة عشر من الرب    صام مثالً  وإن   اماًصوم ت ي أن   هيان الالزم عل  كبلده   يف   بقيإذا  نما  يب،  ناقصاً

ـ  كقامة هنـا  اإلى  نو و س بلده كع بع يه الرب يان ف كم إىل   ناقص مث سافر بالطائرة    أو   ع تام يبلده والرب  ال  ب

  . لبلد السابق للصدقاال د ينفصال أمت الصوم حسب البلد اجلدإ

 األول يف   وماً أمت ي  نيثالث و واحداً  أو وماًين  يعشر و ةيمتام الصوم مثان  إوجب  يد  يان البلد اجلد  ك نعم لو 

  .نيثالث وواحداً أو نيعشر وةيشهر شرعي مثان ال ألنه ،وماًيالثاين  يف نقص ووماًي

تمل  وحي، البلدكذل إىل قربة صام حسب البالد املعتادة األباملور أو ةيفاق الرحوبالد اآل إىل ولو سافر

  . بعض املباحث السابقة يف كل ذليرنا تفصكوقد ذ، نةية واملدكفق مأى عل

  



٤٣٩

ـ   ك فلو،  حال الوجوب  داء ال املرتبة حال األ   يف   املعترب(: الشرائع يف   قال ):٢٤مسألة( ى ان قادراً عل

  ).ذمته يف ستقر العتقي ال وعجز صام والعتق

 ،قبال هذا القول قول بعض العامة      يف   ركذ و ،)عندنا(ث قال   يح،  هي عل مجاعاإلى  ظاهر اجلواهر دعو  و

 أمـروا   )هم الـسالم  يعل(ئمة  سائر األ  و )صلى اهللا عليه وآله   ( عن الرسول    نيالسائل أن   كلذى  دل عل وي

ال فهم حسب احلـال     يلك ت كون ذل ك يف    ظاهر كذل و ،اين والثالث ثوا العجز أمروا بال   أظهر فلما   األولب

 باعتبار  كلها ذ ي ف دمها من العبادات املراع   ريغ و الوضوء والصالة ك(: اجلواهر يف   لذا قال  و ،حلال السابق ا

قلنا ن  إ االستصحابى   مبنافاته مقتض  كل ذل كشي ال و ،عجزاً أو   داء قدرةً  النصوص حال األ   إطالقتناول  

رنا كما ذ ى  بناًء عل ة خاصة وبعدم اقتضاء األمر الوجوب إن مل نقل ألن املتجه            الوجوب حاله خبصل  بتعلق  

 من  صادف اخلطاب حاالً   وإن   ،حابسائر أوقات االمتثال فال استص     يف   ه احلال يقتضي ماى  الوجوب عل 

  ). حوالاأل

مث ،  وجد العتق حال الوجوب    فلو،  حال الوجوب  داء ال املرتبة حبال األ   يف   االعتبار(: ريالتحر يف   قال

  . )ةياً لعدم الفوريعد عاصي ذمته وال يف ستقر العتقيمل  والصوم إىل خراج انتقلعسر قبل اإلأ

الـشارع أوجـب     ألن   ،الصوم وجب البدار   إىل   عتق انتقل يمل  إذا  علم بأنه    لو أنه    يف تأملين رمبا   كل

ـ  ،فيلكتت لل يعجز تفو  ي هذا قادر فعدم العتق حىت     و القادرى  العتق عل  ام يالـص  إىل    بالنـسبة  كذل وك

الصوم والصالة   إىل   السفر واحلضر بالنسبة  ك  نيل املوضوع يمن قب  ل االضطرار ال  ي واملقام من قب   ،طعامواإل

  .خراآل إىل من أحدمهاخراج وز اإل جيحىت

،  فراراً عن العتق   كان ذل ك وإن   ،عهيباع العبد صح ب    عن ضده لو  ى  نهي ء ال ي بالش ألمرا حيث إن مث  

  . مثه اإلينعم عل

  : نيمناهج املتق يف ولذا قال، سكتقدم ظهر حال الع فمما، انكف كيو



٤٤٠

العتق عـاجزاً حـال     ى  لوجوب عل ان قادراً حال ا   ك فلو،  داء دون الوجوب  بة حبال األ  املرت يف   العربة(

ن منه ك الوجوب عاجزاً عن العتق فتمنيان حكولو ، لف بالعتق مع العجز عنهيكمل  وفاه الصوم كداء  األ

  . )زه الصومجيداء مل حال األ

ـ دل  وال،طالق واإلاألصله يدل عل  وي ،فارة موسع كوجوب ال  أن    إىل قد أملعنا سابقاً  ه  مث إن  ـ ي ى ل عل

م كان ح يجر إذ   ، ظاهر ري غ كذلك أيضاًفارة  كاً فال إمجاعة  يفور يه و مبرتلة التوبة ا   أ  واحتمال ،ةيالفور

  .نقل أو ه من عقليل عليدل ة اليلكاملرتل بنحو الى ه علياملرتل عل

بعـض   يف   رناكقد ذ  و ،حد التهاون  إىل   ؤديمل    ما أخريوز الت  وجي فارةكال إىل   جتب املبادرة  ه فال يعلو

قد  و ،ان حمرماً كة  يلك ال كتلى  صغريف  شيء   دخلإذا  ف،  مة التهاون بالواجبات  ل حر ياملباحث السابقة دل  

  . دي بعريهو غ والتوسعة االتفاقى ام علكحاستظهر مهذب األ

  



٤٤١

ـ بـل   ،  نتقل فرضه ي بعد مدة غالباً مل       إليه صليان له مال    كإذا  (: الشرائع يف   قال ):٢٥مسألة( ب جي

  . )الظهار تردديف  و،الظهارك ريأختضمن املشقة بالتيان من ما ك ولو ،الصرب

 بعد   إليه صليان املال   كإذا  ما   ال،   من املتعارف  أخريان الت كإذا  القاعدة وجوب الصرب    ى  مقتض: أقول

 نبغييأما عدم استثناء املشقة ف و،كذلك  إليهصليان كإذا طعام لا إىل  بالنسبةكذل وك،عشر سنوات مثالً

ـ   ياألول دلةاألى  مة عل كة حا ي الثانو دلةفاأل وإالّ   ،ضرر  أو حرج أو   ن عسر يكمل  إذا  د مبا   يقيأن    رية من غ

 يف  ولذا اسـتدل اجلـواهر    ،  ه حمل نظر  ريالظهار دون غ   يف    فتردد الشرائع  ، الظهار ريغ و  الظهار نيفرق ب 

 نيالـد  يف   نفي احلـرج   و ضرار ضرر وال  المن قاعدة    و من صدق الوجدان  (: الظهار بقوله  يف   تردده

صـدق معـه اسـم       وإن   نئذ االنتقال يتجه ح ي ف ،ف ا يالك الت  من ريثكسقوط   و احتهامس و سهولة امللة و

 مع فرض   كصح ذل بل األ ،  استعماله مثالً  يف   مم مع وجدان املاء باملشقة    يالت إىل   لفكانتقال امل ك ،الواجد

  ). فيلكسقط معها التيبلوغ املشقة حداً 

ـ كفلو صام مث ظهر لـه الوجـدان         ،  قعالواى  عل الوجدان ال ى  ار عل يملاع بأن املع  قد سبق اإل  و ى، ف

فعل يمل   و ن واجداً واقعاً  يكمل   و زعمه يف   وجدإذا  أما  ،   ظاهر ريالعلم غ كاً  يقيون الوجدان طر  كاحتمال  و

  .ك من ذلأكثر ال ظهر عجزه فهو جتر حىت

طعام إصوم شهر و  ى  قدر عل إذا   كذل وك ،صوم شهراً  وي عتقهي فهل   ن من نصف العبد مثالً    كنعم لو مت  

ل ي لدل األول ظهران األ ك وإن   ،احتماالن ،املرتبة الالحقة  إىل   الالزم االنتقال  أو   ،كما أشبه ذل   أو   نيثالث

  .هريغ وسوريامل

  . إشكالما بدون ى  أتني النصفريغى قدر عليمل إذا أما 

  فّر يك أن زجية مل ريفارة خمكه يوجبت علإذا (: امكحأما قول مهذب األ



٤٤٢

ـ  أن   صحي الوحدة فال  يف   ونه من املأمور به الظاهر    كدة االشتغال لعدم    لقاع و مجاع لإل نيجبنس صوم ي

نعم ال  ،  نيميفارة ال ك يف   سو مخسة مثالً   ويك طعم مخسة  أو ي  فارة شهر رمضان  ك يف   نيطعم ثالث  وي شهراً

  . خلإ )بأس باختالف أفراد الصنف الواحد

  . رناهكر الذي ذذمن التعه يفحنن   ماريغ يف فهو

  



٤٤٣

 لزمه العتـق  ي عتق مل ي الصوم مث وجد ما    يف   عجز عن العتق فدخل   إذا  (: الشرائع يف   قال :)٢٦مسألة(

  . )ال العجزطعام مث زاإل يف ام فدخليذا لوعجز عن الص وك،ان أفضلكوإن 

 مـا عليه( عـن أحـدمها      ،ح حممد بن مسلم   يه صح يدل عل  وي ،ره الشرائع كاملشهور هو ما ذ   : أقول

ـ صوم شهر رمضان مث      ي نتظر حىت ي: قال ،عتقيد ما   جيمل   و انشعب يف   ل عمن ظاهر  ئس،  )السالم صوم ي

 أمض الـذي ابتـد    ي فل صام فأصاب ماالً   وإن   ،قدم ي هو مسافر انتظر حىت    و ظاهر فإن   ،نين متتابع يشهر

  .)١(هيف

  .)أصم الذي ابتديفل: (اجلواهر يف نكل

سقط التعبد بالعتق   يمل   فلو،  شرع البدل يمن مث    و ان فاقداً كبأنه عند الشروع    ( كه املسال يأضاف عل و

الـصوم ال    يف   ثبت السقوط استصحب واخلطاب متعلق بالعتق قبل الشروع         مىت و ،ن الصوم بدالً  يكمل  

  ). بعده

  . ده العرف من خطاب العجزيستفيهو الظاهر الذي  ألنه ،ال بأس بهو

، عن العـالء ، ضالةف وعن صفوان،  نوادرهيفى سيرواه أمحد بن حممد بن ع      م ما ح املتقد يمثل الصح و

صـام  فـإن    :)صلى اهللا عليه وآلـه    (قال   ،ث الظهار يحد يف) هما السالم يعل(عن أحدمها   ،  عن حممد 

   .)٢(هي فأمض الذي بدي فلفأصاب ماالً

 إالّ  اللهم،  )صلى اهللا عليه وآله   (بأنه عن النيب     ،)صلى اهللا عليه وآله   ( :قوله  لظهور ،ث آخر يلعله حد و

  . )ه الصالة والسالميعل(مام  عن اإلكذلب عرب بأن الراوي: قاليأن 

  : انيخرأ طائفتان نيتي الروانيففي قبال هات، حالى أي علو

  رجل صام شهراً يف ، )هما السالميعل(عن أحدمها ، رواه حممد بن مسلم  ما:مهااحدإ

                                                







٤٤٤

   .)١(عتد بالصومي ال وعتقهاي: قال ،فارة الظهار مث وجد نسمةكمن 

  .  من شهر وجب العتقأكثرصوم ي أن سر قبليلو أ أنه ديجلنعن ابن ا يكقد حو

بـن  ى  ه موس يعن أخ ،  جعفر إىل علي بن     بسنده،  سنادقرب اإل  يف   ، بن جعفر  عبد اهللا رواه   مثله ما و

ثالثة مـن    أو   ومانيه  يعل يبق و سريسألته عن رجل صام من الظهار مث أ       :  قال ،)هما السالم يعل(جعفر  

   .)٢(هيعتق عل ال وتم صومهي فل،ه الصومأالثاين أجز يف  مث دخلصام شهراًإذا : فقال ،صومه

   .)٣(ان باستثناء حلظةكبل ولو ، وم فقطيقطع الصوم ولو صام باستثناء ي أنه ىدل عل ما: ةيوالثان

عتـق  ي د مـا  جيرجل ظاهر من امرأته فلم      يف  ،  )هم السالم يعل( ي إىل عل  ئمةات بسند األ  يفعن اجلعفر 

ان فـرغ مـن     ك وإن   ،رفّ ويك ومقطع الص ي: قال ،امهيفرغ من ص  يام ومل   يالص يف   وه و سريفصام مث أ  

  . فارتهكر فّكقد  وهيقضاء عل امه فاليسر ساعة خرج من صيامه مث أيص

مـا  كام الظهار شهران متتابعان     يص: قالنه  إ ،)عليه السالم (  ني املؤمن ريعن أم ،  سالمعن دعائم اإل  و

فرغ  وإن   ،اميادم الص  و عتقأامه  يقضي ص ي أن   عتق قبل ي اهر فأصاب ما  ظصام امل  فإن   ،قال اهللا عزوجل  

   .)٤(هيء عليش ال والواجبى سر ساعة خرج منه فقد قضيامه مث أيمن ص

                                                











٤٤٥

ـ   أن   ماك،  االستحبابى  وجب محلها عل  يث  يحادن عدم العامل ذه الطائفة من األ      كل  نيالتعارض ب

املتجه (: اجلواهر يف لذا قال و،هما للشهرة احملققةيانثى ح أوهلما عليوجب ترجيحي حممد بن مسلم  يصح

 فـإن   ،الـسند  يف   مة والصحة يول للشهرة العظ  حصوله لأل  يف   بير  وال نيحي الصح نيح ب ينئذ الترج يح

 ح مـا يتصحى  رواة أحدمها امع علأكثربل ، نيحين صحيب بسنديالتهذ يف ل مروي يق ماى   عل األول

  . )نئذيخر حطرح اآلي ف،ك ذلريلغ و،كذلك سي لفإنه، صح عنه خبالف الثايني

 إالّ  اللـهم (:  اجلواهر بقوله  كذل إىل   قد أشار  و ، واحد ريما فعله غ  كاالستحباب  ى  مل عل  أو حي  :أقول

منا إ و ،ة العتق بعدم الوجدان   يمسعته سابقاً من عدم سقوط خطاب مشروع       ماى   مبين عل  كذلن  إ :قاليأن  

  ). ةيفضلاألى ه حبمله علينئذ العمل فيتجه ح وي،هأأعتق أجزو ريلف الفقكولذا لو ت، نهيالساقط تع

: فقـول اجلـواهر  ، سبق من الشرائع  ماى  طعام عل ام واإل يام ظهر حال الص   يمما تقدم من العتق والص    و

ـ  أل ك ولو ال ذل   ،ول بالفصل قح املزبور املعتضد بعدم ال    يالصحى  ون العلة فحو  يك أن   نبغيين  كل( ل كش

  . حمل نظر ،) خبالفهدلة عرفت من ظهور األملا، مه بالعتقكحلاق حإ

ى م بالعتق عل  كسقوط احل  أن   علمي أن   نبغيي(: كنعم قوله بعد ذل   ،  وفاقه يف   دلةذ قد عرفت ظهور األ    إ

قطع ي أثنائه ما  يف   فلو عرض ،  الوجه املأمور به  ى  مال الصوم عل  كإبى   مراع ريصيالصوم   يف   ر الشروع يتقد

 وجب العتق لوجـود     ،بأمر متجدد  أو   ما باالستمرار السابق  إ،  نئذيحالعتق  ى  وجدت القدرة عل   و التتابع

صم أصـال  يرتل مرتلة من مل يبطالن السابق ب ألنه ،الصوم يف شرعي أن ه قبل يهو القدرة عل   و له ياملقتض

  ب جي أن ان قبليعاألى ولو فقدت القدرة عل، فارةكال إىل بالنسبة



٤٤٦

  . رهكما ذى عل ،)م الصوم حبالهكح ياستئناف الصوم بق

 أو   لفقد أحـد الـشرائط     ،بعد الصوم بطالن الصوم    أو   ثناءاأل يف   صام مث ظهر  إذا  علم حال ما    يمنه  و

 واالعتبـار   ،صـائم  أنه   ظنيان  كمنا  إ و ،ن صائماً يكمل  ه  حيث إن ،  للبطالن يوجود أحد املوانع املقتض   

الواقعـة   أن    ملا عرفت مـن    ،رضيقول ببطالن صومه مل     يام من   ينعم لو قلد بعد الص    ،  بالزعم بالواقع ال 

قول بالـصحة   يمث قلد من    ،  قول بالبطالن يام  يان مقلده حال الص   كأما لو ،  نيتتحمل اجتهاد  الواحدة ال 

  . هيعل شيء قول بعدم وجوبي مقلده فعالً ألن ،ةيفاكبعد اليوال ، ه احتماالنيفف

 ،اميالـص  إىل   نتقلي فإنه ،عادةن من اإل  كتميمل   و  بطالن عتقه  نيعتق مث تب  أإذا   مما تقدم ظهر حال ما    و

  .طعاماإل إىل نتقلي فإنهال العتق  والصومى قدر عليمل  وظهر بطالنهصام مث إذا  كذلوك

 مه بالنسبة كون ح يكف  كي بأنه   ،ان خمالفاً مث استبصر   كبعض املسائل السابقة حال من       يف   رناكقد ذ و

  .اخلصالإىل 

 أو  حـال خالفـه    يف   فّر وك خالف أو   فركفارة مث   كفعل ما أوجب ال    أو   حنث و ان مؤمناً كلوه  مث إن 

من  و ،املخالف و افركفي عمل ال  يك ال أنه    من ،احتماالن ،استبصر أو   آمنإذا  اً  يه ثان يفره فهل جتب عل   ك

ـ  وإن ،والثاين أقـرب ، استبصرإذا عادة املخالف   إل عدم   يدل و ،افركال يف   سالم اإل جب ان املـشهور  ك

 قد عرفت   كنأ إالّ   ،قد تقدم عن اجلواهر عدم صحة عبادة املخالف       و،  ياألصلفر  كال إىل   صرفون اجلب ي

  . رهكما ذي فشكالاإل

العبادات بعد الفـراغ     يف   تهيشرطى   عل خباران فلما دل من األ    ميأما اشتراط اإل  و( :كقال جامع املدار  

ان يتإلة ا يبادح الع يتصح يف   قاليقد   و ،املشهورى  ة القربة عل  يالعبادة ن  يف   فارة منها والالزم  كون ال كعن  

  ). شدته أو ء مع اخلضوعيبالش

  ه بارتفاع ير فاستدل علفّكامل يف مال العقل وكأما اشتراط البلوغو( :مث قال



٤٤٧

صـحة بعـض    ى  دل عل  ر مبا كذ ل ما كش وي ، إليه لعدم توجه اخلطاب   يف عن فاقدمها املقتض   يلكالت

 ،بلـغ عـشراً   إذا  اجلامع صحة عتق الصيب     ة و يعن النها  كيواحمل،  ة من الصيب البالغ عشراً    يمور العباد األ

ماله مـا    يف   وز له جي فإنه  نيالغالم عشر سن  ى  أتنه إذا   إ ،)عليه السالم (عن الباقر   ،  خرب زرارة  إىل   استناداً

ام يالـصالة والـص    أن   والظاهر،  ة حسنة يبه روا ن  إ تابكاليف   و ،)١(وجه معروف ى  تصدق عل  و أعتق

ـ    (  ني املعصوم ريغ يف   المكوال،  نيرد التمر  ة ال يز عبادات شرع  يواحلج للصيب املم   هم يصـلوات اهللا عل

  ). نيأمجع

حلفـه   و عهده و نعقد نذره يال   أنه   اً فمن الواضح  يونه صب كما  إ،  ماله وك العقل يف   المكتقدم ال : أقول

ال  واملـستحب    ،دلـة  األ طالقن ادعاء االستحباب إل   كمينعم  ،  خالف ه لو يفارة عل ك  فال ،ل الرفع يلدل

  .زياملم إىل مها بالنسبةريغ وفارة حال الصوم والصالةكفحال ال، هيف إشكال

فرق  حنوه مما ال   و أثناء احلج  يف   حنومها و ديه مثل اجلماع والص   يفارة لشيء وجب عل   كانت ال ك أما لو 

ـ  ، زاًيون مميك أن شرطى  عل،ره اجلامعك ملا ذ،ان منه يت فالظاهر صحة اإل   ،هريغ و  البالغ نيه ب يف  ريأمـا غ

  . باب احلج يف رناهكه ذيالم فكل اليز فتفصياملم

  

                                                





٤٤٨

  .)هيول إىل تدفع ولهة يهلال أ ألنه ،الطفل إىل فارةكتدفع ال ال(: الشرائع يف قال ):٢٧مسألة(

ـ ال إىل   ه بالنسبة يعلى  انون واملغم  إىل    بالنسبة كذلك أنه   رهكما ذ ى  مقتضو  ألن  ،طعـام سوة واإل ك

 يف  ميفـرد التـسل    يف    املعترب يكة له لقبول التمل   يهلال أ بأن الطفل   علله اجلواهر    و ،ع من واد واحد   ياجلم

  . )١(كذل يف ا صدقةأ و، مدكنيل مسكل: )عليه السالم(لظهور قوله ، فارةكال

 مللالظهور    وال يكالتملى  ل عل يدل ال ذإ،  نيل القاصر كسوة ل كطعام وال ن الظاهر جواز الدفع واإل    كل

قد اعترف بـه     و ،ورةكمور املذ هم العرف من أمثال املقام هو حصول األ       فيبل الذي   ،  هيمثل املقام ف  يف  

  . )طعام جاز مباشرته لهانت باإلك نعم لو(: طعام بقولهاإل يف اجلواهر

 إىل عن اخلـالف جـواز الـدفع      كيان احمل كولذا  ،  اقي املقام وحدة الس   أدلةفهمون من   يذ العرف   إ

  . طعام الالمات اإليبعض روايف  أن ماك، ات عدم الالميبعض الروايف  أن دهيؤ وي،الطفل

صلى اهللا عليه (ه يقال اهللا عزوجل لنب: )عليه السالم (جعفر   قال أبو :  قال ،سيرواه حممد بن ق    مثل ما 

رهـا  فّ وك نـاً يميفجعلها   مكانميأم حتلة   ك قد فرض اهللا ل    كمل حترم ما أحل اهللا ل     ها النيب   يا أ ي: )وآله

: قلنا،   مد كنيل مس ك ل كنيأطعم عشرة مسا  : قال ،رفّكمبا  : قلت،  )وآلهصلى اهللا عليه    (رسول اهللا   

   .)٢(واري به عورتهيثوب : قال ،سوةكفمن وجد ال

طعام عشرة إ أو  عتق رقبةنيميفارة ال كيف  :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  لةيمج أيب   ةيروايف  و

  لوسط اخلل وا، سوم أو كميك من أوسط ما تطعمون أهلكنيمسا

                                                







٤٤٩

   .)١(سوة ثوبانكوال، كنيل مسكوالصدقة مد مد من حنطة ل، أرفعه اخلبز واللحم و،تيوالز

  . الدفع تأمل يف نعم، ات اليت تقدمت مجلة منهاي من الرواك ذلريغ ىلإ

 ،يكالتمل يف   النصوص احنصارها  يف   سوة فظاهر الالم  كأما ال و( :قول اجلواهر  يف   علم وجه النظر  يمنه  و

مـن   ألـا     فاحتمال جواز مباشرته هلـا     ،همايول إىل   بل تدفع ،  نئذ للطفل وانون  يوز دفعها ح  جي فال

  ).  واضح الفساد،طعاماإل معىن يف ونكملبوسة له فت يه ون الويل مالزمتهاكمي ال و،ضروراته

ـ ما ذ ى  طعام عل اإل يف   ذن الويل إرط  تشين هل   كل،  عطاء للويل ة اإل يفاك يف   كش نعم ال  يف   أو ،رواك

ذن الويل  إتمل املنع بدون    وحي( :كاملسال يف   قال،  احتماالن ،رطتشي ال أو   رناكما ذ ى  سوة والعطاء عل  كال

ـ  وال ،أمرهى  مصاحل الطفل عل   يف   ته توقف التصرف  يعموم وال ى  مقتض ألن   ،ميالتسلك  معـىن  يف   سوةك

من  ألا   ذن الويل إى  ها عل سوة عدم توقف  كال يف   رمبا احتمل  و ،طعام خبالف اإل  يكم القتضائها التمل  يالتسل

ـ اليف     حـىت  أيضاً يكبعد عدم لزوم التمل   ي وال،  )األولصح  واأل(: قال أن   ىلإ) ضرورات الطفل  سوة ك

  .نيألمر انيل فرق بيطعام فأي دل اإلنيب ونهمايفرق ب ال إذ ، عن املدفضالً

سوة والـدار   كالكاً  متاعإ أيضاًجة  وطعام للز ون اإل كاح من احتمال    كتاب الن ك يف   رناهكمثل هذا ذ  و

ـ     يوحدة الس ن  إ :واحلاصل،  ال إشكال  ب يكصح التمل ينعم  ،  حنوها و واخلادم  نياق تقتضي عدم الفرق ب

  . عياجلم

ـ  لـه    يـك  متل كنياملس إىل   ميالتسل(: ام قال كحره مهذب األ  كما ذ  يف   علم وجه النظر  يمنه  و سائر ك

ـ ونـه متل  كعلل   وإن   ،لكاأل يف   هه صرف ي عل نيتعي ال و شاء فعل به ما   وي ضه قب  ما كمليالصدقات ف  اً يك

  ل  وكدلةظواهر األ ومجاعللوجدان واإل: بقوله

                                                





٤٥٠

  ). هاريغ أو انتكع التربعات صدقة يمج يف ذا وكبل، هكلمي من الصدقات ريئاً للفقيعطي شيمن 

 ،ان فهو حمتمـل االسـتناد  ك  لومجاعواإل،  عرفت ماى   عل دلةظواهر لأل  ال و املسألة يف   وجدان ذ ال إ

اً من الناس   ريثك أن   من الواضح  ذإ،  المكه أول ال  كلمي من الصدقات    ريئاً للفق يعطي ش يل من   ك أن   ءادعاو

  .باحة واالمتاعمنا بقصد اإلإيك وئاً للفقراء بدون التمليعطون شي

 وإن  ،ة حق له االسـترجاع    ي باق نيانت الع  وك  إليه  لو دفعها  ،الطفل إىل   فارةكعدم دفع ال  ى  مث بناًء عل  

 د حـىت  ياعدة ال قشمله  ي  فال  إليه هو الذي أهدر مال نفسه بدفعه      ألنه   ، شيء هين عل يكل مل   أتلفها الطف 

 ريغ و ها البالغ يتلف ف خي ة ال يمور الوضع  واأل ،من الضمانات  ألنه   الطفليف    ة حىت يقال بأن القاعدة جار   ي

  .البالغ

ه ؤعطـا إصح  ي به ممن ال  ما أش  أو   افراًك كبان بعد ذل   ذا لو  وك ،فيكاً مل   ي فبان غن  ريالفقى  ولو أعط 

  .ها املزعومةيمعان ة اليقيها احلقيمعانى  وضعت عللفاظاأل ألن ،فارةكال

ما وقـع مل     و قعيمل  ى  نو ما ألن   ،فيكة مل   يالن يف   دييقصد التق  فإن   ،د فبان عمرواً  يأما لو أعطاها لز   

   .ىفكحنو الداعي ى ان علك وإن ،فارةكال يف ةيقد عرفت اشتراط الن و،نوي

  فحقه ،هريلغ أو   ها له ءعطاإله   ألن   ،حنوها و سوةك ال ريع الفق يبي ال أن   ر شرط فّكق للم حي أنه   ظاهرمث ال 

  . الشرط يف عله حمقاًجيص يالتخصيف 

  



٤٥١

ـ  ،الـدافع ى  من جتب نفقته عل    إىل   فارةكتصرف ال  ال(: الشرائع يف   قال ):٢٨مسألة( م ب واأل األك

  . )فعاء بالدايم أغن ألكد والزوجة واململووالاألو

  .)هي أجده فال خالفب(: اجلواهريف و

  . لعموم العلة، كذلى اة علكالز يف ات الواردةي لداللة الرواكذلو

عطـون مـن    ي مخسة ال :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  الرمحن بن احلجاج   ح عبد يمثل صح 

   .)١(زمون لهاله اليم ع ألكذل و، واملرأةكم والولد واململوب واأل األ،ئاًياة شكالز

: قـال نه  إ ،)عليه السالم (  إىل أيب عبد اهللا    رفعونهي ،عن عدة من أصحابنا   ،   بن الصلت  عبد اهللا عن  و

هميالنفقة على رب علجي ألنه كاملرأة واململو و الولد والوالدان،اةكعطون من الزي مخسة ال)٢(.   

يف ،  )عليه الـسالم  (احلسن   أيب   عن ،سحاقإة  يروا يف   )ه الصالة والسالم  يعل(مام  ر اإل يظاهر تقر  و بل

 كأبـو : فقال ،همياة عل كحتسب الز ال أ   قرابيت حىت ى  لزمين من ذو  يالذي   فمن ذا : قلت: ث قال يحد

   .)٣(الوالدان والولد: قال ،ميأو أيب :قلت، كمأو

  .اةكباب الز يف ورةكات املذيها من الرواريغ ىلإ

  واجيب النفقـة   ريمن سواهم من غ    إىل   اة تدفع كالزن   أ  يف اجلواهر يف   ماك ال إشكال  و ال خالف نعم  

  . أيضاًات الواردة يللروا و،ركاملخصص خاص مبن ذ فإن ،دلة األطالق إلكذل و،انوا أقاربكوإن 

                                                









٤٥٢

لـهم  ك له قرابـة     يكرجل من موال  : )عليه السالم (ن  يب احلس ألقلت  :  قال ،مثل ماعن أمحد بن محزة    

   .)١(نعم: قال ،اتهكع زيم مجهيعطي أن وز لهجيأ، اةكله زك وقول بي

  .اتيها من الرواريغ ىلإ

 أيب   عـن  ،ةجيخد ملا رواه أبو  ،  أيضاًاة  كباب الز كهذا املقام هنا     يف   عيستبعد استحباب التوز  ي نعم ال 

 يف  أقسم بعـضاً   و ن أعطهم بعضاً  كل و لهاكاة  ك الز ك قرابت نيتعط ال: ثيحد يف   )عليه السالم ( عبد اهللا 

   .)٢(نيسائر املسلم

 ،)٣(من أوسط ما تطعمون أهليكم    : اخلمسة بقوله سبحانه   إىل   االستدالل لعدم اجلواز بالنسبة   أما  

 نه من الصدقةإ و، بنوع من االعتبار إليهعطائها لعياله رجوعهاإاقتضاء  و،شعاره بكون املساكني غريهمإل

ـ  ريغ إىل   ،ذلك بيتصدق ا مما يشعر بعدم أكل العيال بسب        أنه   قد ورد يف باب العقيقة    و  فهـي   ،ك ذل

   .ىفخي ما الكن االستدالل ا كمي اعتبارات ال

 طعـم هـو   ين  أ و ،خـذ اله جاز له األ   يع و طعام نفسه إن من   ك متم رياً غ ريان فق ك أنه إذا    نعم الظاهر 

فخذه فأطعمه   :رمضان يف   من أفطر يف   ليحسن مج  يف   )ه الصالة والسالم  يعل(قد تقدم قوله     و ،عائلتهو

   .تغفر اهللا تعاىلاسك واليع

فـارة  كعجز صاحبه عن ال   إذا  الظهار  ن  إ :)عليه السالم (عن الصادق   ،  سحاق بن عمار  إخرب  يف  و

ـ ،  فارةك عنه عن ال   ك ذل أقد أجز  و ،واقعيواقع مث ل  ي أن   عود قبل ي ال أن   نويستغفر ربه ول  يفل وجـد  إذا  ف

ان كإذا  زئه  جي فإنهاله  يع و أطعم نفسه  و فهكتصدق ب  وإن   ،رفّيكام فل يوماً من األ  ير به   فّيك ما إىل   ليالسب

   كد ذلجيمل  وإن حمتاجاً

                                                









٤٥٣

  .)١(فارةكاهللا ك وعود فحسبه بذلي ال أن نوي ويستغفر اهللا ربهيفل

   .)٢(حول من ظاهر )صلى اهللا عليه وآله(ث النيب يما تقدم حدك

مل إذا  عطـائهم   إاز  جو و ،همينفق عل يان  كإذا  ه  يأبو و زوجته و عطاء ولد الغين  إعلم عدم جواز    يمنه  و

 لذا قال و،همينفاق علن من اإلكتمي  الذي الريلهم الفقيمع إىل عطائهم بالنسبة إجواز  كهم  ينفق عل ين  يك

 كد واململـو  والاألن و يالوالـد كالدافع  ى  ون ممن جتب نفقته عل    يك ال أن   شترطي(: امكحمهذب األ يف  

  .)خواتخوة واألاأل م حىترحاقارب واألدون سائر األ ووالزوجة الدائمة دون املنقطعة

 عدم جواز دفعـه    أن    هي ه النفقة لفائدة  يم مبن جتب عل   كمنا خص املصنف احل   إو( :كاملسال يف   قالو

 مبرتلـة    إليه ون بالنسبة ريصيهم  ينفاق عل اإلى  بقدرته عل  ألنه   عدمه و د ببذله النفقة هلم   ي مق ريم منها غ  إليه

  بالنـسبة  كذلكمهم  كفح ،نيصاروا حمتاج  و ن النفقة لو منعهم م    م حىت  إليه وز له صرفها  جي ال، و الغين

عدمـه   و  بذله النفقـة   نيفترق احلال ب  ي واقع منه فلم     ريالتقصو ،ه من جهته  يالشرط مقدور عل   ألن   ،إليه

ـ ه هلم من النفقة ليب عل جي م مشروط ببذل املنفق ما     إليه فارةك دفعه ال  ميحتر فإن   ،جنيبخبالف األ  وا ريصي

عدم قدرة   و هميقق الوصف ف  هم منها لتح  يعطي أن   هري جاز لغ  نيصاروا حمتاج  و  هلم ن باذالً يكاء فلومل   يأغن

ن ك ومي ،اًيماً شرع كون الدافع حا  يكأن   إالّ   اللهم،  ريمتعلق بفعل الغ   ألنه   ل الشرط يحتصى  افع عل  الد كذل

  ). أيضاً  إليهاء بالقوة بالنسبةيغناألكنئذ يونون حيكها فيجبار املنفق علإ

نقاذ حقهم منـه   إقدر من   يل أحد   ك إذ   ،م الشرعي من باب املثال    كره للحا كعم ذ ن،  رهكما ذ كهو  و

  اء ي أغنكذلكانوا كنوا من التقاص كمتن إ بل هم، كحاله ذل

                                                







٤٥٤

مثل جـواز   ،  املقام يف   امكحستفاد منها مجلة من األ    ياة  كالز يف   ام اليت تقدمت  كحاً من األ  ريثك مث إن 

ـ  و عولون بـه  يعندهم من    ألن   م إليه مثل دفعها و ،هميعة عل بل للتوس  نفاقال ال لإل  ياة للع كدفع الز   ريغ

  . ئاًياة شكالزى د عليزي املقام ال ألن ،كذل

 تـا ئاالبن له م   و رجل له مثامنائة درهم   : )عليه السالم ( عبد اهللا يب  قلت أل : قال ،سحاق بن عمار  إفعن  

ب عنه  يستبضعها فتغ يا  منإده  ي ب ست له حرفة  يل و داًي شد ها قوتاً يقوم ف يهو   و اليله عشر من الع    و درهم

تـسع  ياله يعى عود ا عل  يرجها من ماله ف   خي أن   اةكحضرت الز إذا  له  ى  أتر،  ل من فضلها  كأيشهر مث   األ

  .)١(ء الدرهميرج منها الشخين كل ونعم: قال ،هم ا النفقةيعل

  . اةكتاب الزك يف ات اليت تقدمتيها من الرواريغإىل 

مـن   أنـه    احكتاب الن ك يف   أما الولد من الزنا فقد رجحنا     ،  ء ولد الشبهة  عطاإعدم   يف   إشكالمث ال   

  .هيأبوى نفاق علاإل يف  إليه احلال بالنسبةكذل وك.أيضاًواجيب النفقة 

 إطالقشملها  يعطاء ف نع من اإل  ميل  يدل ال إذ   ،ها هلا ؤعطاإدائمة جاز    أو   زوجته متعة  أا    يف كولو ش 

  . ةيالشبهة املصداق  يف بالعامكس من التمسيلو ،دلةاأل

  

                                                





٤٥٥

ـ شهر احلرم وجب عل   األ يف   من قتل : خيقال الش (: الشرائع يف   قال ):٢٩مسألة( ن يه صـوم شـهر    ي

  .) واملشهور عموم املنع،ة زرارةيلروا، قيام التشريأ وديهما العيدخل ف وإن ، من أشهر احلرمنيمتتابع

 يف   خطاءً سألته عن رجل قتل رجالً    : ل قا ،)عليه السالم (جعفر   أيب   رواه عن  ة زرارة ما  يمراده بروا و

: قلت،   من أشهر احلرم   نين متتابع يام شهر يص أو   ه عتق رقبة  يعل و ةيه الد يجتب عل : قال ،ماالشهر احلر 

ـ : قال ،قيام التشر يأ و ديوم الع ي: قلت ،هو ما: قال ،ءيهذا ش  يف   دخلي فإنه  حـق   فإنـه صومه  ي

   .)١(لزمهي

 ةيه د يعل: قال ،احلرم يف    رجل قتل رجالً   :)عليه السالم (يب جعفر   قلت أل : قال ،ىخرته األ يروايف  و

 يف  دخلي: قلت: قال،  ناًكي مس نيطعم ست  وي عتق رقبة  وي  من أشهر احلرم   نين متتابع يصوم شهر  وي ثلثو

   .)٢( حق لزمهفإنهصوم ي: قال ،قيام التشريأ ودانيالع: قلت ،دخليما و :قال ،ءيهذا ش

  . كما هنا إىل هك نتر مفصالًكذل  يفالمكث تقدم اليحو

  

                                                







٤٥٦

ـ  فعجز صام مثان   نين متتابع يه صوم شهر  يل من وجب عل   ك(: الشرائع يف   قال ):٣٠مسألة( ة عـشر   ي

  .)من طعام وم مبديل كقدر تصدق عن يمل  فإن ،وماًي

ـ ب الذي ذ  يوماً ال الترت  ية عشر   ي صوم مثان  نيب و  التصدق ني ب يريالقاعدة التخ ى  ن مقتض كل  وإن  ،رهك

  . افئتانكمها مت واملقام يف اتي من الرواني لوجود طائفت،املشهور إىل ب نسبي الترتانك

ـ  عن الرجل    )عليه السالم ( عبد اهللا  سألنا أبا :  قاال ،مساعة و ريبص أيب   خرب: اميائفة الص فمن ط  ون يك

: قـال  ،الـصدقة ى  قدر عل يمل   و العتقى  قدر عل يمل   و اميالصى  قدر عل ي فلم   نين متتابع يام شهر يه ص يعل

امي ثالثة أكنيل عشرة مساكوماً عن ية عشر يصم مثانيفل)١(.   

 ال مـا   و عتقيما   دجيعن رجل ظاهر عن امرأته فلم        )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،واملوثق

   .)٢(وماًية عشر يصوم مثاني: قال ،اميالصى على قوي تصدق والي

 نيصوم ست  حيث إن ،  كنيطعام عشرة مسا  إ عن   ام بدالً يصوم ثالثة أ   أن   ىدل عل   ما كد ذل يؤيورمبا  

  . أيضاً نيصوم الست يف ون بدالًيك هنا ون بدالًيكفما ،  متبادالننيطعام ستإو

 كنيل مسك لكنيه عشرة مسا  ي عل نيميفارة ال كيف  : )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ة احلليب يمثل روا 

ـ  باخل كذل يف    وهو ،عتق رقبة  أو    ثوبان إنسانل  كسوم ل  أو ك  حفنة و قيمد من دق   مد من حنطة أو     اري

  واحدة من ى قدر عليمل  فإن ، شاء صنعكذلأي 

                                                







٤٥٧

   .)١(اميه ثالثة أيام عليالثالث فالص

عتـق  : فقال ،نيميفارة ال كسألته عن   :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  محزة علي بن أيب     وعن

ام يد فـص  جيمل   فإن   ، عنه أ فعل أجز  كذل أي   ،كنيشرة مسا طعام ع إ أو   ،سوة ثوبان ك وال ،سوةكرقبة أو 

   .)٢( مداً مداًكنيطعام عشرة مساإات ويام متواليثالثة أ

 يف  ة املرتبـة  ريفارة املخ كباب وجوب ال   يف   اتكالوسائل واملستدر  يف   ات الواردة يها من الروا  ريغ  ىلإ

  .نيميخمالفة ال

   :اتيمن الرواى خرأقبال هذه الطائفة طائفة يف و

شـهر   يف أهلـه ى رجل وقع عليف ،  )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  حسنه أو   ح ابن سنان  يمثل صح 

   .)٣(قيطيتصدق ما ي: قال ،ناًكي مسنيستى تصدق به عليد ما جيرمضان فلم 

ومـاً  يشهر رمضان متعمداً     يف    يف رجل أفطر   ،أيضاً )السالم و ه الصالة يعل(عنه  ،  خرحه اآل ييف صح و

قـدر  يمل   فإن   ،ناًكي مس نيطعم ست  أو ي  نين متتابع يصوم شهر  أو ي  ةمعتق نس ي :قال ، عذر ريغواحداً من   

  . )٤(قيطيتصدق مبا 

اجلمع ى مقتض ألنه   نهماي ب يرياملختلف بالتخ  حمكي يف   نهما تبعاً للفاضل  يالدروس ب  يف   ديقد مجع الشه  و

  .ظهور الداللة والسندى  بعد االعتماد علني الطائفتنيب

  املوثق باالختصاص يف  و،مساعة بالقصور سنداً وريبص أيب خرب يف ةاملناقشو

                                                











٤٥٨

ـ بالقطع إالّ عمـل ي  من الاألصحابيف  و،نياألولخرب  ى   عل األصحاب تام العتماد    ريهار غ ظبال  اتي

 اختصاص الـسؤال ال  أن من الواضح و،السؤال يف أما املوثق فاالختصاص وقع، ةياحلج يف   فييك كذلو

  . ميالتعمى نة عليه قريور فكل املذيالتعل أن  مع،وردهم مبكص احليوجب ختصي

ـ ل من وجب علك(: ث قال يح،  نيره مناهج املتق  كذ ظهر ضعف ما  ي كمن ذل و ن يه صـوم شـهر  ي

ـ  وإن   ،بعده من املرتبة   ما إىل   فارة مرتبة انتقل  ك يف   انك فإن   ،ك فعجز عن ذل   نيمتتابع فـارة  ك يف   انك

ة ين مثان ي صام بدل شهر   أيضاًاملرتبة عن اخلصلة الالحقة للصوم       يف   عجز أو   ع خصاهلا ية فعجز عن مج   ريخم

  ). ليدلى مل نقف له عل و،من طعام وم مبديل كتصدق عن ي :ليقدر قيمل  فإن ،وماًيعشر 

 نيومـاً بـست   ي  نيورد من تبادل سـت     وم مما يل  كم استفادوا املد عن     أالظاهر   أن    إىل ضافةهذا باإل 

ـ   يالروا إىل   ضافة باإل ،نين متبادل يألمراى  ريالعرف   فإن   ، مداً كنيل مس كلن  أ و ،ناًكيمس ى ات الدالة عل

  . ر املد بعد وحدة املناطيتقر

هـو  ن  إ  عن رجل نذر نـذراً     )عليه السالم (سألنا الرضا   :  قاال إدريس وعلي بن    دي بن ز  إدريسفعن  

 يف  د للرجـل   فم ك ذل ريغ أو    فعجز عن الصوم   ،هيلص ف خيوم الذي   ي ال كصوم ذل ي أن   ختلص من احلبس  

ـ ل  كر عن   فّيك: قال ، الصوم كفارة ذل ك ما   ريثكه صوم   يقد اجتمع عل   و عمره  أو  وم مبـد حنطـة    ي

   .)١(ريشع

: فقـال  ،ام فعجزيص يف  عن رجل نذر نذراً    )عليه السالم (سألت الرضا   :  قال ،عن حممد بن منصور   و

وم مديل كان كه ميعل: قول أيب يانك)٢(.   

                                                







٤٥٩

أنـه   إالّ   ،إدريسث  ي مثل حد  )السالم و الصالة هيعل(احلسن الرضا    أيب   عن،  نصر أيب   وعن حممد بن  

   .)١(مثن مد أو وم مبد من حنطةيل كتصدق لي: قال

ـ ن إ :)عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال،عن حممد بن جعفر   و نفـسها صـوم   ى امرأة جعلت عل

ـ   يل  كان  ك  ما فلتصدق: قال ،الصومى  ها احلبل فلم تقو عل    كأدر و ن فوضعت ولدها  يشهر ى وم مبد عل

   .)٢(كنيمس

عليـه  (  أيب عبـد اهللا    عن،  حة ابن مسلم  ييف صح   مثل ما  ،نيات من جعل مد   ييف بعض الروا   أما ما 

ل كتصدق  ويشهر رمضان  يف   فطراي أن   همايالحرج عل  أنه    والذي به العطاش   ريبكخ ال يالشيف   :)السالم

   .)٣(ن من طعاميوم مبديل ك يف واحد منهما

 وإالّ  ني املد واملـد   ني ب يريمل نقل بالتخ  إذا  هذا  ،  ما تقدم يما عرفت مثله ف   كفضل  األى  مول عل فهو حم 

  . ني الطائفتنين اجلمع به بكمي أنه فقد عرفت

ة عشر يمانجتاوز الث وإن   من الصوم والصدقة   نكان باملم يتج العالمة وجوب اإل   خرو( :كاملسال يف   قال

ى  وجب مقدماً عل   نين الشهران متفرق  كلو أم   حىت استطعتم ا منه ما  م بأمر فأتو  كأمرتإذا    بعموم عمالً

قطع النظر عن هـذا البـدل    و ،ة عشر خبصوصه نظر   يم بالثمان ك واحل ك ذل نيع ب اجلميف   و ،ة عشر يالثمان

الزائد عنه ولو قدر     وجه لوجوب  ر ثبوته ال  يتقدى  عل و ،لف هذا اجلمع  كمن ت  وىلالعموم أ  إىل   والرجوع

   .ىانته )كة توجب ذلي البدلةيقض ألن ،هيعل

  تبه كففي بعض  وإالّ ،تبهكبعض  يف كر العالمة ذلكأنه ذ وك،رهكما ذكهو و

                                                









٤٦٠

 فعجز صـام  نين متتابعيه صوم شهريل من وجب عل   وك( :ريالتحر يف    قال مثالً،  خر وافق املشهور  اآل

  .)وم مبد من طعاميل كعجز تصدق عن  فإن ،وماًية عشر يمثان

 يف  ون التتابع واجباً   وك ةءصالة الربا أ من   ،ة عشر وجهان  يالثمان يف   اشتراط التتابع يف  (: كمث قال املسال  

  ).البدل واملالزمة ممنوعة يف ذا وك،األصل

عدم ى فخي ن الكل .املقام يف فارة خصوصاً كل صوم شرع    ك يف   اق التتابع يورده اجلواهر بضرورة انس   

  . مكة احليضرور

 األصلالبدل و ى  م املبدل عل  كان ح يجر إالّ   اعتبار التتابع ى  هلم عل ل  يدل ال: امكحولذا قال مهذب األ   

 عدم الوجوب عند     أن األصل  اط مع يصلح لالحت  وإن   ىصلح للفتو ي ال و ،اسيهو أشبه بالق   و الفرعى  عل

  . هي فكالش

ل ك:  قال )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  حيالصح يف   رواه ابن سنان   د عدم وجوب التتابع ما    يؤيو

  . نيميفارة الك يف اميثالثة أ إالّ فرقيصوم 

ث يحـد يف  )عليه الـسالم  (احلسن   أيب   عن،  اجلملة مبا رواه اجلعفري    يف   ستدل للتتابع ي أن   نكمينعم  

ـ ح أن   مةيبـضم . نيميفارة ال  وك فارة الذنب  وك ،فارة الظهار كفرق  ي ام الذي ال  يمنا الص إ: قال م ك

  . قيعدم التفر يف ة عشر واحديالثمان ونيالست

ام يوم من أ  يل  كة عشر عن    يالصدقة بعد العجز عن صوم الثمان      أن   وفهم بعضهم (:  قال كاملسال مث إن 

مـا  كة  ريفارة املخ كن ال يمن مجلة موجب الشهر    ألن   ،هإطالقى  تم عل ي هو ال  و ،ة عشر ي ال الثمان  نيالست

ا بعد اخلروج    إليه رجعيف  كي ف نية عشر مشروط بالعجز عن الست     يصوم الثمان  إىل   واالنتقال منها ،  قررناه

ـ االنتقال عـن الثمان  يف   نيد بالعجز عن الشهر   ييوجه للتق  ة ال ريعم املخ ي رادة ما إر  يتقدى  مث عل ،  منها ة ي

   .ىانته )أيضاًطعام مشروطة بالعجز عن اإل ألا عشر



٤٦١

 إىل  تقلنينه  ال أ ان الالزم بدله    كام  ية فعجز عن الص   ريفارة خم كانت ال كن  إ أنه   القاعدةى  مقتض: أقول

 نيطعام مخـس  إن من   كنه مت كل نيطعام ست إعن   و نيام الست يعن ص  و عجز عن العتق  ن  إ أما،  ة عشر يالثمان

بدل عن أحد    ألنه   ة عشر يام مثان يص أو   ،سوريل امل ي ولدل ،فارةكال إىل   أقرب ألنه   طعامقدم اإل يفهل  ،  مثالً

 منهما بـدل    الًك ألن   ،يريبعد التخ ي  ال ،احتماالن ، بدالً نيعل اخلمس جيمل   و قد جعله الشارع   و ،اخلصال

طعاماً مـع   إ و اماًيمل الستون ص   يك تمل لزوم اجلمع حىت    وحي ،سوريل امل يخر بدل أحدمها بنص خاص واآل   

ل يأن الشارع أسقط دل    وك ،بدل منصوص  ألنه   اميالص يف   اطيلعل االحت  و ،قولوا به ينه مما مل    كل،  القدرة

  . ة عشري ال مثاننيقدر من الست ماام يان قال بصك وإالّ املقام يف سوريامل

طعام قـدم   سور اإل ي م  مثالً نيطعام مخس إ  نيب و ة عشر يسور الثمان يام عشرة م  ي ص ني ب ألمردار ا  نعم لو 

  .سوريمها من جهة املأكثر

ة يتعذر الستون أخذ بدله مثانإذا  فإنه،  طعام مثالً اإلى  قدر عل يمل   و ن عتق يكام بأن مل    ي الص نيتعن  إ أما

ه يفارة اليت جتب عل   كل من عجز عن ال    ك: )عليه السالم (عن الصادق   ،  ريبص أيب   ه خرب ي عل دل وي ،عشر

ـ جي مما ك ذلريغ أو قتل أو نذر أو نيمي يف صدقة أو  عتق أو   من صوم  ـ صـاحبه ف ى ب عل فـارة  كه الي

   .)١( الظهارنيميخال  فارة ماكفاالستغفار له 

: قلـت : قال أن   ىلإ ...نيميفارة ال كمن   شيء   نسألته ع ،  )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  عن زرارة و

   .)٢(عودي ستغفر اهللا واليفل: قال ،ك عجز عن ذلإنف

ل عنـها الـنيب     ئفارات اليت س  كال يف   عل بدالً جياالستغفار بأنه مل     يف   ان للمناقشة كم ال أنه   ىفخي وال

  هو  إذ ،ه مع اعتراف السائل بالعجزريغ ورمضانيف  )صلى اهللا عليه وآله(

                                                







٤٦٢

  .ره اجلواهركما ذكل آخر ينايف ثبوته بدلي ال

ان عن  كن  إ أنه   والظاهر،  كثراأل إىل   حاجة  فال ،االستغفار بدالً  يف   تفاء باملرة ك اال طالقاإلى  تضقمو

ـ  يف   الـسرعة ى  ل عل يدل ما ال ك املقدور   ريال ندم من غ    ذإ،  فال وإالّ   ان وجب الندم والسرعة   يعص  ريغ

 ،المكالفقه وال  يف   ما قرر كشرعي   و ان فوجوا عقلي  ياملرتبطة بالعص  يف   أما السرعة  و ،انياملرتبط بالعص 

  .  من سبع ساعاتأكثرل يات عدم جواز التأجيظاهر مجلة من الروا و،اتيه مجلة من الروايدلّت علو

 كهليه مل  ين ف كأربع من   : )صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    :  قال )عليه السالم (  أيب عبد اهللا   فعن

 ،تهيتب اهللا له حسنة حبسن نكعملها يهو مل  فإن عملهاي أن  العبد باحلسنةهمي، كهال إالّ اهللا بعدهن ى  عل

هو  وإن   ، شيء هيتب عل يكعملها مل   يمل   فإن   عملهاي أن   ئةي بالس هميو،  تب اهللا له عشراً   كهو عملها   وإن  

 تعجـل   ال: شمالهو صاحب ال   و ئاتيقال صاحب احلسنات لصاحب الس     و ،ل سبع ساعات  عملها أج

 فإن  ،االستغفار أو   ،ئاتيذهنب الس ياحلسنات  ن  إ :قولياهللا عزوجل    فإن   ،تبعها حبسنة متحوها  ي أن   ىعس

 اجلـالل  ذوم  يم الغفـور الـرح    كيز احل يب والشهادة العز  يهو عامل الغ   إالّ   لهإاهللا الذي ال     استغفر: قال

استغفار قـال    و تبعها حبسنة يمل   و اتمضت سبع ساع   وإن   ،ه شيء يتب عل يكمل  ،   إليه أتوب و رامكاإلو

   .)١(الشقي احملرومى تب علكا: ئاتيصاحب احلسنات لصاحب الس

له اهللا  أذنب ذنباً أج  إذا  العبد املؤمن   :  قال ،)عليه السالم (  أيب عبد اهللا   عن،  ريالصمد بن بش   عن عبد و

  مضت  وإن ،شيء يهتب عليكاستغفر اهللا مل  فإن ،سبع ساعات

                                                





٤٦٣

  .)١(ئةيه سيتب علكستغفر يمل  والساعات

  . هذا الباب يف ة الواردةريثكث اليحاد من األك ذلريغإىل 

عـدم صـحة     أو   سبع ساعات  إىل   أخريجواز الت ى  ات داللة عل  يهذه الروا  يف   سيل أنه   ىفخي ن ال كل

  .االستغفار بعدها

مل إذا   ففي مـا   ،فيلكه الذي وضع له الت    يل املرغوب ف  يمكجل الت ان أل ياالستغفار بدون العص   مث إن 

صـلى  (فقد ورد استغفار الرسول     ،  ذا النوع منه  ى  ف أت يلك النوع من الت   كذلى  ل عل يمكالتى  قدر عل ي

بعض مباحـث    يف   كل ذل يرنا تفص كقد ذ ، و األوىل كتر  عمل حىت ين  يكمل   أنه   مع ثبوت  )اهللا عليه وآله  

  . الفقه

  

                                                





٤٦٤

  : ها فروعيف ):٣١مسألة(

ـ  ولو مل    ،هو مطالب به فهو عاجز     و ن مثلها يه د يعل و فارةك ال كلو مل (: ريالتحر يف   قال: األول ن يك

  . )هألف املعسر العتق أجزك ولو ت،واكر إىل ضطري دابة كمل ذا لوكو، كذلك أنه مطالباً به فالوجه

أمـا  ،  تةيل امل كمثل أ  إىل   س املراد االضطرار  ي فل ،ما أشبه  و  لشرفه أيضاًشمل العريف   ياالضطرار  : أقول

 فإن ،ناً بعد عشر سنوات مثالًيون ديكقد  و،ناً حاالًيون ديكل فقد يفالالزم التفص،  املطالب بهرين غيالد

  . فارةكعاجزاً فتجب الى سمي  عن القدرة والنسانرج اإلخي  الكمثل ذل

ـ سوة كسوته بعض ال وك بعض الطعامكنيطعام املسإوز جي ال(: ريالتحر يف  قال: الثاين ولـو  ، اًإمجاع

بعـضهم   و تاناًكبعضهم  ى  سك ذا لو  وك ،جزاءبعضهم متراً فالوجه عندي اإل     و  براً كنيساأطعم بعض امل  

ه تراب خارج عن    يف  الطعم أو  ريمتغ أو   ان احلب مسوساً  كب فلو يخراج املع إزي  جي وال،  شعراً أو   صوفاً

  .)١()رشع األمب يجزاء دفع املعإمة عدم يالقول باملنع عن القى ء عليجي و،زجيزوان مل  أو العادة

مـا   وأما احلب املسوس،  نيليخارج عن الدل   ألنه   سوةكبعض ال  و بعض الطعام  يف   كذلك ألمرا: أقول

رمبا  و ،بيالنقي الط : )عليه السالم (ل عن مثله خصوصاً بعد قوله       ينصرف الدل يث  يون حب يكأشبه فرمبا   

إذا ما  ك ، واجب رين أداماً غ  اكإذا   أيضاً األولبأس ب  نعم ال ،  بأس به  ففي الثاين ال  ،   احلد كون بذل يك ال

 اللنب احلـامض  كحنوه   و نفعه الفاسد ملرض  ي  ريان الفق كإذا  أما  ،  ما أشبه  أو   أعطاه اخلبز والسمن الفاسد   

   وال ،)٢(ث منه تنفقونيمموا اخلبيوالت: شمله قوله سبحانهي ال و،ن به بأسيكشبهه مل و

                                                







٤٦٥

  . ك النصرافه عن مثل ذل، املتقدم)عليه السالم(قوله 

 )صلى اهللا عليه وآله(ما فعله رسول اهللا ك ،فارةكة اليوال أو الةكو أو ةصالأ ريعطاء الغ إوز  جي: الثالث

  شيء لك يف   لكيالة من صحة التو   كتاب الو ك يف   رناهكماذ إىل   ضافة باإل ،ث تقدمت مجلة منها   يأحاديف  

  . تاماك يف كرنا ذلكما ذكاة ك اخلمس والزريعطاء الغإده يؤ وي،خالفهى ل عليدل الدل ماإالّ 

ة من أصـل    يمة رقبة جمز  يخرجت أقل ق  أفارة واجبة مرتبة    كه  يعل و من مات (: ريالتحر يف   قال: الرابع

 ،األصلخراج ازي من    إخرج الزائد من الثلث بعد      أز الورثة   جيمل  ك و د عن ذل  يزي مباى  ولو أوص ،  املال

ز الورثة أخرج الزائد من جيمل  وديزباألى وصأ وإن ،األصلمة من يخرج أقل اخلصال ق أة  ري خم تانكوإن  

ـ   وإالّ خرجتأا ية بالعليحصل من الوص ما وايأقامت اخلصلة الدن   فإن   ،الثلث ة بالزائـد  يبطلـت الوص

  . )األصلا من يخرج الدنأو

ـ فن واحلج والد  كباب ال  يف   كرنا مثل ذل  كما ذ كالقاعدة جواز الوسط    ى  مقتض: أقول مـات  إذا  ة  ي

ـ مل  إذا  و،  اخلصال إىل    بالنسبة كذل وك ،ك ذل ريغإىل   اجلارح أو   القاتل عليـه   (مـام اإل إالّ   ن وارث يك

  . أيضاً كذلك أنه قرب واأل،احتماالن ،يعلوز األك أو جيذلكفهل هو ، )السالم

طعم يام شهر فل  يه ص يعل و من مات : قال )صلى اهللا عليه وآله   (عن النيب    ،ة غوايل اللئايل  يروا يف أما ما 

فالواجب القـضاء    وإالّ   ، البدل كله ذل  ماى  مل عل حي أن   جبيف،  )١(ناًكيوم مس يل  كن  اك ه ما يعنه ول 

  . عنه

   عتق عنهي أن نيار بيان الويل باخلكة ريفارة خمكه يعل ومات لو: اخلامس

                                                





٤٦٦

ولـو  ، كان بـذل يته اإليان الالزم عل كه أحدها   يعل و ولو مات ،  امهيأخذ النائب عن ص    أو ي  طعمأو ي 

  . ذاكه وأيضاً كالويل ذلى ان علكة عشر يام مثانيه الصيوجب عل صال حىتقد عجز عن اخل ومات

باحة الـسبب   إ من   كتحقق ذل ينما  إ و ريفكالت يف   ة القربة ينا وجوب ن  يقد ب : ريالتحر يف   قال: السادس

 فإنـه ،  ريفكنوي به الت   وي هيقطع رجل  أو ي  هينيقلع ع يأن  كل بعبده   كان السبب حمرماً بأن ن    كلو يزجي فال

  . فارةكعن ال يزجي عتق والني

ع يعتق عبده بصوت رف   أإذا  ما  ك ى،فكن احلرام مرتبطاً بالعمل     يكمل  إذا  نعم  ،  رهكما ذ كهو   و :أقول

وجب بطالن  ي الصوت ال  ألن   ،حيالعتق صح  فإن   ،قتلهم مثالً  و املخبأ فجاء  يف   امكث علم العدو مب   يح

أعتق عبده وسـط الـصالة      إذا   كذل وك ، النداء ع وقت يالب يف   روا مثله كما ذ ك ،ان حراماً ك وإن   العتق

  . اهرم قطعحيالواجبة اليت 

مات  و طعامه اللحم موته  إوجب  ي ان له ضغط الدم مبا    كإذا  ما  ك،  ضره الطعام يطعم من   أإذا  : السابع

بعـض   يف ماكأضره اللباس   إذا    حال ما  كذل وك ،ل عن مثله  ية النصراف الدل  يفاك فالظاهر عدم ال   مثالً

  . الطب يف هو معروف بعض املالبس اخلاصة مبا إىل ة بالنسبةياض اجللدألمربتلون باين يذشخاص الاأل

ون اخلبز  يك أن   لزمي ما ال ك،   عدمه األصله ف يل عل يون مع الطعام املاء لعدم الدل     يك أن   لزمي ال: الثامن

  . طالقه لإلضري ال  مباريله الفقكأإذا  امالًكمطحوناً طحناً  أو بل، مأخوذ اخلشارة أو مملّحاً

  قام مقام الطعام  وإن ،جبسمه) النيالس (ة وصليفاكالظاهر عدم : التاسع



٤٦٧

ـ  ألمـر ا أن   ماك،  كان طعامه من ذل    وك ق حلقه يمن سد طر   يف   ةيفاكتمل ال حينعم  ،  امالك  كذلك

 يف  فـرغ الطعـام   يث  يح،  من بطنه  أو   مثل حقنه باحلقنة من دبره     يف   منه  واملستثىن  املستثىن إىل   بالنسبة

  . البطن يف حنوها وبرةإدخال إعدته بسبب م

 فـارة كعطائها ال إصحة   يف   ال إشكال داً ف يتقل أو   لو نشزت الزوجة نشوزاً جائزاً هلا اجتهاداً      : العاشر

ـ ل و قـادرة هي   إذ   ،عطائهاإان نشوزاً حراماً فالظاهر عدم صحة       كإذا  أما  ،  نئذيمستحقة ح ألا   ست ي

هـو   و الهيل نفقة ع  يعط املع يمل  إذا  و،  اً شرعاً يون غن يكث  يح،  هيأخذ من أب  ي  فهي مثل ولد ال    ،نةكيمبس

  . فارةك حلت له الناًكيان مس وكلعذر أو اناًيقادر عص

ـ  وي ،ة وأدائها يفارات املال كخراج ال إ يف   لكيوز التو جي(: امكحمهذب األ  يف   قال: احلادي عشر   وىلت

أما  و ،االداء يف   الًكيان و كإذا  ل  كيالو إىل    دفعه نيل ح ك واملو ،خراجاإل يف   الًكيان و كإذا  ة  يل الن كيالو

  . )تيعن امل إالّ قوىى األابة عليها النيف يجتر ل والكيها التويزي فجي ة فاليفارات البدنكال

شبه هـذه    أن   ماك،  رارهاكت إىل   داعي الة فال كتاب الو ك يف   ل هذه املسألة  يرنا تفص كث ذ يح: أقول

  . اةكاحلج واخلمس والزالصالة والصوم و: تبك يف املسألة تقدمت

ـ  ،كثرقل واأل  األ نيتردد ب  و ،فاراتكه  يلو علم بأن عل    أنه    إىل ملاعتقدم اإل : الثاين عشر   دفـع   ئزجي

ـ   كولو ترددت ال  ،  كثرة عن األ  ءصالة الربا  أل كذل و ،نينيل املتبا ين من قب  يكمل  إذا  ما  يقل ف األ  نيفـارة ب

يف  و ، دفع نصفهما لقاعـدة العـدل      ينياملال يف   الالزمبل  ،  مة أقلهما يتفاء بدفع ق  كصح اال ي  ال نينياملتبا

  ى فخي اط اليان االحتك وإن ،متام البدين و نصف املايلنيمايل اجلمع ب وبدينيف  و،نهماي اجلمع بينيالبدن



٤٦٨

 أو  امينذر صوم عشرة أ    أنه    يف كشإذا  ما  كبدين   و  مايل نيان قاعدة العدل ب   يتمل جر حيرمبا   و ،لهيسب

  . طعم مخسة ويوم مخسةصيث يطعام عشرة حإ

ـ مات من وجبت عل   إذا  ف،  ونيم الد كة حب يفارات املال كال(: امكحمهذب األ  يف   قال: الثالث عشر  ه ي

وص ـا   يمل   ة ما كخراجها من التر  إال  ها و ؤالورثة أدا ى  ب عل جي ة فال يأما البدن  و ،خترج من أصل املال   

ـ منـا   إ و ،رب احتمال قوي  كاألهو الولد    و الويلى  وجوا عل  يف   نعم،  خرج من ثلثه  يت ف يامل ب هـذا   جي

 ،ه الطعام ي عل نيتع و انت مرتبة كه بأن   ريه غ ي عل نيتعإذا  أما   و ،اميت الص ياملى   عل نيتعإذا   ما يف   االحتمال

ـ ب من ترجيبل ، الويل قطعاًى ب علجيطعام مل ام واإليناً من الص  كان متم  وك ةريانت خم أو ك  ـ  املةك ت ي

  . )طعاممقدار اإل

 أن  أما احتمـال  ،  راركالت إىل   داعي  فال هريغ و ةيتاب الوص ك يف   ذه املسألة تقدم  ه يلكث  يح: أقول

  : اتي بعض الرواطالق فإلكرب ذلكالولد األى عل

 وىلقضي عنه أي: )عليه السالم(قال  ،اميص أو ه صالةيعل ووتميرجل  :ح حفص البخترييمثل صح 

  . )١(الرجال إالّ ،ال: فقال ،الناس به امرأة وىلان أك فإن :قلت، اثهريالناس مب

  . تاب الصالةكه يف يالم فكل اليتقدم تفص ماى عل

ـ     ،ال أو   اى  نعلم هل أت   نا ال كل،  فارةكت  ياملى  ان عل كلو: الرابع عشر  ى فالظاهر عدم الوجوب عل

شمل مثـل  ي )٢(يكأمر أخ: )عليه السالم(قوله  و، الناس أعمالصالة الصحة يف     أل ،ةكيف التر  الويل وال 

 أـا   ما أشبه مما علموا    و اةكعطاء اخلمس والز  إالورثة  ى  ب عل جي ولذا ال ،  ون عمالً يك أن   لزمي  فال كذل

تعلـق  يم ممـن     إليه من و سبة والتجار كما يف غالب ال   ك ، أم ال  اى  علموا هل أت  يمل   و تياملى  علکانت  

  بأمواهلم 

                                                







٤٦٩

، ه من احلـج   يما وجب عل   و اميعنه من الصالة والص    يقض ما إىل    بالنسبة كذل وك ،اةكاخلمس والز 

  . كذلى  شاهدة علأيضاًة ريوالس

  . واهللا املوفق املستعان، تابكراده يف هذا اليإهذا آخر ما أردنا و

  . نيواحلمد هللا رب العامل، نياملرسلى وسالم عل، صفوني رب العزة عما كسبحان رب

ستة يف بلدة قم     و أربعمائة و ألفة من سنة    ي الثان ى ثامن عشر مجاد   نيوم االثن ي بعونه سبحانه يف     ىانته

  . ازيريين الشيد مؤلفه حممد بن املهدي احلسياملقدسة ب
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  ٢٢٠............................ ـ لو ظاهر من أربع بلفظ واحد٦مسألة 

  ٢٢٩................................... ـ تعلیق الظهار بالشرط٧مسألة 

  ٢٤٤............................. على المظاهري ـ حرمة الوط٨مسألة 

  ٢٥١...........................عجز المظاهر عن الكفارةإذا  ـ ٩مسألة 

  ٢٥٦....................................جرت المظاهرةن إ  ـ١٠مسألة 

  ٢٦٠.................................... ـ فروع في المظاهر١١مسألة 

  

  الكفارات كتاب

  ٤٧٠ ـ ٢٦٣

  ٢٦٦..................................................هل الكفارة فوریة

  ٢٧٨....................................فطار رمضانإ ـ كفارة ١مسألة 

  ٢٩٠.....................................ة محترمةء ـ هل البرا٢مسألة 

  ٣٠١.................................. ـ كفارة جز المرأة شعرها٣مسألة 

  ٣٠٤................................. ـ كفارة نتف المرأة شعرها٤مسألة 



٤٧٧

  ٣١٣................................ في الحیضي ـ كفارة الوط٥مسألة 

  ٣١٥................................... ـ كفارة الزواج في العدة٦مسألة 

  ٣١٨......................... ـ كفارة من نام عن صالة العشاء٧مسألة 

  ٣٢٢......................... ـ كفارة من عجز عن صوم النذر٨مسألة 

  ٣٣٤............................................. ـ كفارة العتق٩مسألة 

  ٣٥٤.....................طعم نصفا وصام نصفأ ـ كفارة لو ١٠مسألة 

  ٣٦٣............................... ـ ما یشترط في االعتكاف١١مسألة 

  ٣٧٠........................................... ـ نیة التعیین١٢ة مسأل

  ٣٧٦.................................. ـ لو كان علیه كفارات١٣مسألة 

  ٣٧٩............................. ـ لو دار بین الكفارة وغیرها١٤مسألة 

  ٣٨١............................... ـ لو شك في ما في ذمته١٥مسألة 

  ٣٨٣....................... ـ لو كان علیه ستینان من جهتین١٦مسألة 

  ٣٨٤.........................طعام ونحوه ـ األجرة في قبال اإل١٧مسألة 

  ٣٨٨............................كان سبب العتق محرماإذا  ـ ١٨مسألة 

  ٣٩٠.................................. ـ عدم الوجدان العرفي١٩مسألة 

  ٤٠١.................................. ـ لو عجز عن الصیام٢٠مسألة 

  ٤٢٦..........................كساء ثوب واحد ـ یكفي في اإل٢١مسألة 

  ٤٣٤.................................. ـ كفارة ضرب المملوك٢٢مسألة 

  ٤٣٦................................. ـ لو كان الشهر ناقصا٢٣مسألة 

  ٤٣٩.........................داء والوجوب ـ االعتبار حال األ٢٤مسألة 

  ٤٤١............................... بعد مدةل ـ لو یصله الما٢٥مسألة 

  ٤٤٣....................... ـ مع العجز عن العتق في المرتبة٢٦مسألة 

  ٤٤٨....................... ـ دفع الكفارة إلى الطفل والمجنون٢٧مسألة 



٤٧٨

  ٤٥١....................................... ـ مصرف الكفارة٢٨مسألة 

  ٤٥٥......................... ـ صوم شهرین من أشهر الحرم٢٩مسألة 

  ٤٥٦................عجز عن الستینإذا  ـ صوم ثمانیة عشر ٣٠مسألة 

  ٤٦٤.............................................. ـ فروعات٣١مسألة 

  ٤٧١........................................................المحتویات

  

  




