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  تصحيح امللف ، مت : مالحظة

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

  

  
  

  

  

  

  

  

  الفقه

  السبعونوالثاين اجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  

  اللعان والعتق ويالءاإلكتاب 

  

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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

  



٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  يالءاإلكتاب 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

مد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين،               احل

  .قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  يالءتاب اإلك

وزن ) لـوة اُأل( و،)دعـوة (وزن ) لـوة اَأل(حلف، ومنه   مبعىن )دعا يدعو (وزن  ى   عل )ويأل،  أال(من  

   .عطاياك )أاليا( واجلمع )عطية(وزن ) ألية( و،)غرفة(

  .حيلف الأي  ،)١(يأتل﴾ ﴿وال: يمكويف القرآن احل

  .أنه من الطرفنيك من باب املفاعلة )ضاربت(وزن ى عل) كنفسى آليت عل: (ويف الدعاء

   .)٣(ومثله ﴿قاتلهم اهللا﴾ ،)٢(م﴾ك﴿أوفوا بعهدي أوف بعهد: قال سبحانه

  )اًحر إالّ أقتل آليت ال( :الءربكبن يزيد الرياحي يف  وقال احلر

 يقـصر   أيضاًالقسم   ألن   ك وذل ،لوحدة املادة    من نفس املعىن   أيضاًقصرت    مبعىن) ألوت( أن   والظاهر

  .يشاء ان مطلقاً يفعل ماك أن جهة بعدى  علنساناإل

 ،فس املعىن بن)مل يأل جهداً( ويقال أ،بطأقصر و  من باب االفتعال مبعىن    األمريف  ) ئتالًءا) (ئتالا(ويقال  

   وأن واحد، املادة الواحدة هلا معىن أن رراًكرنا مكوقد ذ
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  .دخلت يف صيغ متعددة وتصورت بصور خمتلفة

آىل يويل إيـالًء، واالسـم األليـة        : هو يف األصل احللف من آليت أي قصرت، يقال        :  اجلواهر ويف

يأتـل   ﴿وال: تعـاىل ، ومنه قوله ًءالئتاتال يأتلي  ائ: ذا يقال كوواأللوة، واجلمع أاليا مثل عطية وعطايا،       

  .)١(﴾نيكواملسا القرىب ا أويليؤتو أن م والسعةكأولوا الفضل من

 وطـي   كتـر ى  وشرعاً حلف الزوج الدائم عل    (:  قال رناه لغةً كذ ر بعض ما  كن ذ  أ  بعد كويف املسال 

ة اجلزئي باسم   يسم وهي من باب ت    ، ا ضرارإلل أشهر أربعةادة عن   يزمطلقاً   أو   جته املدخول ا قبالً   زو

ـ ، وقد   اآلية )٢(ؤلون من نسائهم﴾   ي ن﴿للذي: تعاىلله   فيه قو  األصلو،  ليكال ـ     ك ة ان طالقـاً يف اجلاهلي

عتـرب  ي ال فهو ميني يعترب فيه ما إ و ،مجع شرائطه ن  إ اً خاصة أحكاممه وجعل له    ك الشرع ح  ريالظهار فغ ك

  .)مهكلحقه حيف اليمني وي

 الّإ و ،إيالًءبطل   إذا   دون قيوده انعقد حلفاً   ب ازاً احللف ولو  كولو ارت أراد  إذا   أنه   القاعدةى  ن مقتض كل

 ود بطلت احللـف ال     القي كمل حتصل تل   إذا   نهإبقيود ف حلف   إذا   ماكن وجه النعقاده حلفاً، فهو      كم ي ك

  .نعقد حلفاً مطلقاًيأنه 

 أحكـام  عدم ترتب    قش بأن املتجه  ناي قد(: انعقاده حلفاً بقوله  ى   اجلواهر عل  إشكالعلم وجه   ومنه ي 

  .)قصدوقع مل ي اده، فما قصد مل يقع وما والفرض عدم انعقيالءبه اإل قصد ألنه اليمني عليه

 فرد من مطلـق     يالءيدفع بأن اإل   ن قد كل(:  قال ،علم وجهه  للمناقشة فلم ي   كد اجلواهر بعد ذل   وأما ر 

   إذ قصده، الشخصه مورده اليمني وي
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فارة اخلاصة جواز خمالفته    كهما يف أصل احللف وال    ك مع اشترا  يمنيره يف الفرق بينه وبني ال     كالذي ذ 

 وعدم اشتراط انعقاده مـع      ، املطلقة  دون اليمني  ،فارةكه ولو ختيرياً مع ال    وجى  عل، بل وجوا    يالءيف اإل 

مـا  كلزوجة   واشتراطه بدوام ا   ،تساوي طرفيه خبالف مطلق اليمني     أو   دنياً أو   اح بأولويته ديناً  تعلقه باملب 

 وهي أمجع بعـد     ،يالءفارة دون اإل  ك دبراً مع ال   الوطيها ب  وطي كترى   عل  واحنالل اليمني  ،تعرف دونه س

ل لـسان مـع     كه ب  في صحاباألى  تفكهيته، ولعله لذا ا    م تغري  ال أحكامن املناقشة يف بعضها     غضاء ع اإل

  .)اتيقاعاشتراط العربية للقادر يف غريه من العقود واإل

السلم وبطل   صد ق ذا إ ماكة خاصة، فهو    يفيكب الّإ مع عدم قصده     حته مييناً ص يربر ره ال كذ ل ما ك ذإ

صح اح والطالق يكالن إالّ اتيقاع واإلمطلق العقودن إ ه ففيخريقوله األ ، أماكغري ذل إىل عاًفهل يصح بي 

  .يالء من خواص اإلكققناه يف حمله فليس ذلما حكل لغة كب

  .مساء اهللا تعاىلأب إالّ نقعدي ال  أنهيالءالشرائع قال يف صيغة اإل مث إن

ى صل(د باسم النيب    ق فال ينع  ،إشكال  وال كخالف يف ذل   تاب اليمني وال  ك  ملا حقق يف   كوذل: أقول

غريها  أو القرآن أو عبةكال أو ) السالماعليه( ءالزهراأو ) عليهم السالم(  أوسائر املعصومني)عليه وآلهاهللا 

  .مما هو حمترم

  : اتمتواتر الرواي مساء اهللا تعاىلأب إالّ قادعدم االنعى دل علوي

  .تمفليص أو ان حالفاً فليحلف باهللاكمن  :)صلى اهللا عليه وآله(قول النيب ك

 ،﴾ىغشي إذا   ﴿والليل :قول اهللا عزوجل  : )عليه السالم ( جعفر أليب   قلت:  قال ،وعن حممد بن مسلم   

  أن  هللا تعاىلن إ : فقال،كبه ذلأش ﴾ وماىهو إذا ﴿والنجم



١٠

  .)١(به إالّ قسمواي أن شاء، وليس خللقه  من خلقه مباقسمي

  .)٢(تعاىلباهللا  إالّ لف الرجلحي أن ىأر ال: )عليه الصالة والسالم(ويف صحيح احلليب، عن الصادق 

 ذا، واهللا كذا و ك كجامعأواهللا ال   : قولييالء أن   واإل: أيضاً) عليه السالم (خر، عنه    اآل حهويف صحي 

  .)٣(أشهر أربعةتربص به نه يإفغاضبها،  مث ي،كغيظنأل

 أن  هو:  فقال ، ما هو  يالءسألته عن اإل  :  قال ،)عليه السالم (اهللا   عبد أيب   بصري، عن  أيب   ويف صحيح 

 )٤(أشـهر  أربعة فيتربص ا   ،كغيظن أل واهللا: ذا، ويقول كذا و ك كجامع أ واهللا ال : المرأتهقول الرجل   ي

  .ثاحلدي

الرجل من امرأتـه،    ىل  آإذا   :قول ي )عليه الصالة والسالم  (اهللا   عبد عت أبا مس:  قال ،خرويف خربه اآل  

 أربعةاضبها، مث يتربص ا      مث يغ  كغيظنواهللا أل : يقول أو   ذا،كذا و ك كجامعأواهللا ال   : قولييالء أن   واإل

   .احلديث ،)٥(أشهر

نه إ ،) السالممعليه( مري املؤمننيأعن  ،اهللا، عن أبيه، عن آبائه   عبد أيب   ، روينا عن  سالموعن دعائم اإل  

   .)٦(معهااجي ، مث يهجرها فالكنأسو، واهللا ألكظنغيواهللا أل: يقول الرجل المرأتهيالء أن اإل: قال

  .غريها من الرواياتإىل 

مـا فـصلناه يف     كمسائه املقدسة   أخصوصية للفظ اهللا سبحانه، بل يصح بسائر         ال أنه ومن الواضح 

   .تاب اليمنيك

  يقع بدون  ال يالءاإل ألن واضح، وهو) ع التلفظم: (الشرائع قال مث إن
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ن كتـر أل: قال  القسم، فلو  التلفظ بلفظ  إىل   ضافة باإل يالءباإل يتلفظ أن   القصد، فالالزم التلفظ مبجرد   

  .شعرت الالم بالقسمأن إ وقع، مل يكأوط

ـ منا حي إموم  يف املقام، بل ولع   ى  توه النص والف  دل علي  اللفظ ملا  إىل   حيتاجوإمنا   ـ ل ال ل الم وحيـرم   ك

قلنا ن  إ و في،كت الم وحدها ال  قلنا بأن ال   ، ولذا كات اخلاصة الظاهرة يف ذل    الرواي إىل   ضافة باإل ،المكال

  .تابةكشارة والفي اإلكت ه فالالقسم يف غري املورد، وعليى لة علتها يف الدالفايكب

 أنه عرفت ، بل قد   واحللف معه  يالءاإل لصدق   ،رهكما ذ ك وهو   ،)ل لسان كبقع  وي: (مث قال الشرائع  

 ات اليقاعفسائر العقود واإل الإو ،رواكذ امى عل ل اخلاصاح والطالق للدلي كيف الن  إالّ   ربيةشترط الع ي ال

  .أيضاًالعربية  إىل حتتاج

  .اخلصوصية املتقدمة من اللفظ اخلاص فالعرف يتلقونه من باب املثال الات يف الرواي ما أما

والنـائم   يقع من الـساه   ي  فال ،إيالًءى  يسم دون القصد ال  ب أنه لوضوح) هليإالقصد  مع  : (مث قال 

  .ليهإشارة ما تقدمت اإلى ما أشبه عل وران واهلازل والذي يريد املثال والتلقنيكوالس

 تصة ذا الفعل، أو   أيت باللفظة املخ  ي أو   ،كأدخلت فرجي يف فرج     واهللا ال  :حواللفظ الصري : (مث قال 

يقع مع جترده     صح وال  يالءقصد اإل  فإن   ،كتأوط  وال كعتجام ال: قولهك واحملتمل   .اًيه صرحي يدل عل  ما

  .)ةعن الني

ـ  بـل والن   ،)كالني(لمة  ك كذلكره من اللفظ الصريح، و    كمجيع ما ذ   أن   ن الظاهر كل  اح بـاملعىن  ك

  .اللغوي

قـول  ي أن هـو : ال فق، ما هويالء عن اإل ، سألته )عليه السالم (بصري، عن الصادق     أيب   ويف صحيح 

  .)١(كجامعأواهللا ال : الرجل المرأته

  .)٢(ومثله خرب احلليب
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يا :  فقال )عليه السالم ( أمري املؤمنني رجل  ى  أت:  قال ،)عليه السالم (اهللا   عبد أيب   وين، عن كوعن الس 

ح صـال اإلليس يف :  فقال،يهمتفط  حىتكأقرب اهللا الو: ين قلتإضعت غالماً و  رامرأيت أ ن  إ أمري املؤمنني 

  .)١(إيالء

  .يالء اإلألفاظن من اكح صالاإلن يف كمل يإذا  أنه ىمما دل عل

 ال أن امرأتهى حيلف الرجل عل أن   هو يالءاإل:  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   ويف خرب 

  .)٢(امعهاجي

 أن  الرجلىل  آيالء إذا    اإل يف:  يقول )عليه السالم (  عبد اهللا  مسعت أبا :  قال ،ويف خرب بريد بن معاوية    

   .ثاحلدي )٣(أشهر ربعةض األمل مت مع رأسه ورأسها فهو يف سعة ماجي ميسها وال قرب امرأته والي ال

  .اتريها من الروايغإىل 

 ال:  قال يف اخلالف   ،ال ساقفتك  خمدة أو  أو   مجع رأسي ورأسك بيت    ال: قال أما لو (: مث قال الشرائع  

  .)قع مع القصد، وهو حسني:  املبسوط، وقال يفإيالًءيصح به 

ـ ما ح ى   والفاضل عل  إدريسما عرفت، وتبعه ابن      على   لشيخل هو   األولالقول  : أقول ما، عنـه  يك

قـدمت  ما ت ك ،كشتمل ذل ي  يف غري واحد من النصوص فيما ال       يالء وحصر اإل  األصل ب كواستدل لذل 

   . يف النصوصيالءاإلى بعض العبائر الدالة عل

   التحرير والتلخيص يط والذي اختاره الفاضل يف حمكأما قول املبسو
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 مجلة من الروايات    ، عرفاً ًءيالإ ك بعد تسمية ذل   يالء اإل أدلة إطالق إىل   ضافةواملختلف فيدل عليه باإل   

  .احلصر على بضميمة عدم داللة الروايات السابقة

جيمع رأسه  ميسها وال  والهيقرب امرأت ال أن الرجلىل آإذا  :وقد عرفت ما يف حسن بريد بن معاوية

   .احلديث ،)١(ورأسها

ذا ك .)٢(كنأسوأل أو   غضبنكواهللا أل : يقول الرجل المرأته  يالء أن   اإل: الصباح الكناين  أيب   ويف خرب 

  .اء باليكغيظنواهللا أل: ن يف الوسائلكواهر، ليف اجل

  .)٣(كظنغيذا، واهللا أل وكذاك جامعكأواهللا ال : ويف خرب احلليب

ـ غيواهللا أل : يقول الرجل المرأته  يالء أن   اإل:  قال ،)عليه السالم ( علي   عنيف رواية الدعائم،    و ، كظن

   .)٤(كنأسو ألواهللا

  .اتغريها من الروايإىل 

، وعلله يف اجلواهر وغريه بأنه حمـسن        )ن مولياً ك مل ي  ك يف دبر  كجامعت ال: قال ولو(: عمث قال الشرائ  

  .كحنو ذل أو نفاس أو ض يف حيكأتوط ال: قال ذا لوك مضار، وغري

ه إطالق ففي   األولالفرع   إىل   ةبالفرع الثاين، أما بالنس    إىل   ةبره بالنس كالقاعدة هو ما ذ   ى   مقتض :أقول

ـ  مما يكأشبه، ورمبا تلتذ هي بذل ما أو  عفل أو   يف الدبر لقرن   إالّ    املرأة ن وطي كمي رمبا ال  إذ   تأمل، ون ك

   أيت منسي ما إىل كحالة ذلإ األوىلم، وكحم ك يف مثل ذلدلة األالقإطغضاباً فإو إليها ةءساإاحللف 
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  .إيالًء كون بذلكي ا، حيث الجل مصلحة هل وطي القبل ألكتر شمل حىتح فيصالاإل

مهـا   أظهر،خ قوالن للشي، عن الشرطيالءوهل يشترط جتريد اإل(: لشرائع ممزوجاً مع اجلواهرمث قال ا  

ه، فلـو   بن سعيد والفاضل يف أحد قولي       حيىي و إدريسو محزة وزهرة    ما عن بين  كراطه  عند املصنف اشت  

خبـار   واأل مجـاع ه باإل خلالف االستدالل علي  اً، بل عن ا   ان الغي كصفة   أو   زمان متوقع  أو   رطعلقه بش 

ال فلم نقـف    إ و ،مسعته من النصوص املتضمنة لتفسريه منجزاً      ماخبار  ن لعل املراد باأل   كة، ل ء الربا أصالةو

ـ  وقع مطلقاً وال   نه إمنا إ مجاع وباإل ،خبصوصه م املزبور كاحلى  ل عل دخرب ي ى  عل ـ  دلي وقوعـه  ى  ل عل

  .ما عن ظاهر السرائركد جريتاشتراط الى  علمجاعاإلى رة دعومشروطاً، نعم عن ابن زه

الطالق   الزوج بالفئة أو   إلزامتعلق به    الشرعي الذي ي   يالءيفتقر اإل : ي من الغنية  كقال ابن زهرة يف احمل    

ون كي وأن   اح والدخول، كمال العقل ودوام الن   كر البلوغ و  ك مث ذ  ،شروط إىل   ك مطالبة الزوجة بذل   بعد

 مع النية واالختيار مـن      ،ون مطلقاً من الشروط   كي وأن   ميان من أمساء اهللا خاصة،    مبا ينقعد به األ    احللف

ـ ي وأن   ،أشهر أربعةمن   احللف أزيد    ون مدة كت وأن   ،إكراه  وال ئ غضب ملج  غري  ال  ضـرار إلون ل ك

ـ   خال عنها ف   ماى  ل عل  الطائفة وعدم الدلي   إمجاعب كع ذل صالح، مث استدل جلمي   لإل ى يجب االقتصار عل

  .قناملتي

يـأيت يف     ميني فيأيت فيه ما    يالءاإل ألن ،الشرط أو   الوصفق سواء ب  اعدة صحة التعلي  قالى  ن مقتض كل

 إمجاع و ،يالء اليت غريها الشارع يف اإل     شياءون مثل سائر األ   كي   حىت ك والشارع مل يغري ذل    ،مطلق اليمني 

ـ مي  ال يقـاع ، واإل يقاعه من أفراد اإل   غريك يالءون اإل كن زهرة معلوم العدم، ولعله نشأ من توهم         با ن ك

  قه يتعل



١٥

 نشاء غـري  اإل أن   رنا يف الظهار  كقد ذ ل املتقدم يف بابه، و    الطالق خرج بالدلي  أن   إالّ   ق وحنوه الطالك

   .رمهكأد ف زيكءجان إ  مثلأشاملعلق املن وإمنا ،معلق

والعجب (:  قائالً كيف املسال تعجب  ن  إ و ،يالء تقدم ظهر عدم التعجب يف فرقهم بني الطالق واإل         ومما

ه حرفـاً    العام السامل عن املعارض وارد في      لهذا الدلي  أن   وع الطالق معلقاً مع   عدم وق ى  طباقهم عل إمن  

حجـة برأسـه     وهو   إمجاع أنه لقول به ما فهموه من    عدم ا ى  ن عل ين احلامل للمتأخر   أ حبرف، والظاهر 

سهل القـول بوقوعـه   واضح فى فساد هذه الدعوأن  إالّ مجاعاإلى ادعن إ وخالشي فإن خبالف ما هنا، 

 إمنا  الشرطى  خ يف املبسوط صرح بأن املانع له من القول بوقوع الطالق معلقاً عل            ي والش ،لالدلي إىل   نظراً

  . والظهاريالءاإل وقوعى دل علما يكلدليل يدل عليه ان اكال إة و الفرقإمجاعهو 

ـ  مجاع واإل ،ق احلصر الوارد يف الروايات    عدم وقوع الطال  ى  ل عل عمدة الدلي  أن   وقد عرفت  ده،  يؤي

ن إ :ألة يف املـس   فاية بعد نقله القولني   كد قال يف ال   ه، فق صحة دخول الشرط في    إىل    املتأخرون ولذا ذهب 

  .د القرآن السامل عن املعارض وهو غري بعيعموم إىل ف استناداًالصحة خمتار العالمة يف اخلال

زمان متوقع قوالن    شرط أو ى  قه عل جتريده عن الشرط وفساده بتعلي    ويف اشتراط   (: ويف مناهج املتقني  

ما العدمأقر(.  

ئـدة  ة زا نشائيإجواز تعليقه وليس له     ى  اليمني الذي قد دل الدليل عل      إالّ   يالءليس اإل (: ويف اجلواهر 

 مجـاع   ك وهو املتعلق بتـر    ه، نعم هلذا الفرد اخلاص من اليمني      بتسبيى  تسبيب زائد عل   نشائيته وال إى  عل

ونـه  كمن خصوصيته    أن   ى، ودعو يالءق اسم اإل  ة ا استح   شرعي أحكام  الدائمة أزيد من املدة    الزوجة

  .)قتضي خالفه يطالقدليل عليها، بل لعل اإل منجزاً ال

   يالءفهي وجوب املخالفة يف اإل  إليهاأشارخلاصة اليت  احكامأما األ: أقول



١٦

مباحـاً خبـالف     أو   علقه راجحاً ون مت ك ب اليمني املطلقة واشتراط    فارة دون اليمني  كوجه مع ال  ى  عل

 بقصد  يالءاإل واشتراط   ، وطي الزوجة حمرم   كنما تر يتعلق باحلرام بي   ال  اليمني أن   من الواضح  إذ   ،يالءاإل

 من الفروق   ك ذل غري إىل   ،املشهور دون اليمني  ى  قد عل  واشتراطه بدوام الع   ، املطلقة  دون اليمني  ضراراإل

  .تابكاليت تظهر من مطاوي هذا ال

ه اختار اجلواز فرق بينه وبني غري أن بعدنه إحيث شف اللثام، كره كوجه النظر فيما ذتقدم ظهر ومما 

  . والتزام مينييالء واإل،يقاع اإلتعليق ينايفان والإيقاعالطالق والعتاق بأما ك يقاعإلمن ا

  .ل املتقدم يف الطالققول بالعدم للدلين وإمنا ،ينافيهما التعليق  الأيضاًما إذ فيه إ

 الـصيف   أشـهر ل سنة ستة    كشرطاً مثل    أو   اناًكم أو   عدم الوطي متقطعاً زماناً   ى  احللف عل  مث إن 

انت حـامال   كلما  ك أو   ،ل عام ك أشهرة  يف بغداد مخس  ى  بقي ان يف بغداد وهو   ك ل ما ك أو   ،فواخلري

، خبـالف   يف املقـام دلةاأل إطالق عرفت من بعد االنعقاد ملاي  فال،مثالًاحلمل  د عدميري ألنه    ا اًإضرار

   . عن مثلهدلةاأل النصراف كذلكقاده الظهار الذي تقدم عدم انع

 : بأن قال،التحرمي ة أوبالصدق أو هاؤطي حلف بالعتاق ال ولو(:  مع اجلواهر الشرائع قال ممزوجاً   مث إن 

 نـاً ا ميي قع عندن ي ، مل كحنو ذل  أو   فالنة حمرمة علي،   أو أنت أو   مايل صدقة،   أو ، فعبدي حر  كجامعتن  إ

 فعلي كأصبتن إ :ذا لو قالك و، ملا عرفته من اعتبار احللف باهللا تعاىل،يالء ولو قصد اإل  يالء عن اإل  فضالً

  .)كخالف بعض العامة يف ذلى ره تنبيهاً علكذ وإمنا ،إشكال  بال خالف والإيالًءن ك مل ي،ذاك

  االنتصار  يكد يف حم ومنهم السيمجاع اإلكذلى مجاعة على قد ادع: أقول



١٧

احلسني  علي بن    محزة، عن  رواه أبو   ما ، مثل كذلى  دل عل ثرية ي كميان أخباراً   تاب األ كرنا يف   كذ وقد

  .)١(باهللا إالّ ال حتلفوا :)معليه السال(رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(

عتـق   أو    ا وجه اهللا يف طالق     رادي ل ميني ال  ك:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن  

  .)٢(ءس بشيفلي

  .)٣(اهللا حيلف بغري ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ين، عن املدائوعن

ـ   وال ،قصده ميينني انعقد   فإن   هللا سبحانه، مجع بني العتاق وحنوه وبني ا      لو أنه ومنه يعلم  ـ ضر ذ ي ر ك

د جعلهما معاً ميينـاً واحـداً مل   قصن إ و،نساناحلجر يف جنب اإلكنه إالعتاق وحنوه مع امسه سبحانه، ف   

أراد أيهما   أنه مل يعلم  ن حلفاً باهللا سبحانه، ولو    كث مل ي  يخس املقدمتني، ح  لنتيجة تابعة أل  ا ألن نعقد،ي

  .حالصحيى قلنا حبمل فعل املسلم علإذا  إالّ كتشريان الظاهر مع الك

 ال إذ مل يقع بالثانية، ولو نـواه    ،   معها كتكشر :ىخرجته، وقال لأل  من زو ىل  آ ولو(: مث قال الشرائع  

  ).مع النطق بامسه إالّ إيالء

ن إ و ف به، لويف احمل ة  نايكقد بال عين فال   اسم اهللا تعاىل   رك ذ يالءعماد اإل  ألن : بقوله ك يف املسال  وعلله

 فإن  ،نياألمرالفرق بني   ى  ألة للتنبيه عل  ر املس كه وهذا هو املوجب لذ    ناية يف احمللوف علي   كعه بال قلنا بوقو 

 فإن  ،ناية عن اسم اهللا تعاىل    ك خبالف ال  ،سابقاخلالف ال ى  ه عل ايات عن الوطي مما حيسن فيتوسع في      نكال

 وهذا مما اتفق ، مل ينعقد ميينه، مث قال أردت باهللا ذا،كفعلن  لو قال به أل      حىت ،اليمني التصريح بامسه عماد  

   ،لكه العلي

                                                









١٨

 ألن   فقد قال مجع بوقوعـه،     ،ا معه كتكشر: ىخرأنت طالق، مث قال لأل    : ن اختلفوا يف مثل قوله    إو

.ه هناناية احمللوف عليكك أيضاًقد قيل بوقوعه ه عن الطالق وهو مما ناية فيكال

ى ه، بـل مقتـض    دليل علي   وقوع احللف بضمري اهللا سبحانه ال      عدم إذ   الميه تأمل، كال  كيف  : أقول

 ماكحلف،   أنه    يف كش  فال ،ذاكأفعل   أن   حلفاهللا سبحانه أعبده وبه أ    :  وقوعه، فلو قال   دلة األ إطالق

مثلـه    مثل ما  ونكي فاطمة، وقد ال   ت هنداً وال  أوط  ال واهللا: قال إذا   ماك إيالًءون  ك قد ي  كالتشريأن  

 ما دخنت وقد شربت الـشاي       واهللا: قال فإذا   حلفاً، ، بل وال  ًءاليإيراه العرف    ال إذ   ،كتكشر: بقوله

شربت الشاي،   واهللا ما دخنت وال   : قال  شرب الشاي، خبالف ما لو     كترى  حلف عل  أنه   صدق مل ي  ،معه

  .زان العرف يف الصدق وعدمهياملن إ :واحلاصل

، بل يف   كل، بال خالف أجده يف ذ     إضراريف  إالّ   يالءيقع اإل  وال(:  ممزوجاً مع اجلواهر   مث قال الشرائع  

ـ  و يالءم اإل كن له ح  كلتدبري يف مرض مل ي     أو   شف اللثام االتفاق عليه، فلو حلف لصالح اللنب       ك ان ك

  .)انمياألك

عدم وقوعـه  ى  عليه، فقد صرح علمجاعانتصاره اإل  يكيف حم ) قدس سره (ى  د املرتض عن السي : أقول

  مث بعد  ، بالولد كضر ذل حتمل فينقطع لبنها في    أن    خوفاً من  ،ي مرضع جته وه قرب زو ي ال أن   فيمن حلف 

 ال أن   قيل هـذا يوجـب     فإن   : قال كومال يوزاعألر اخلالف عن مجاعة من العامة والوفاق عن ا        كما ذ 

نـا  أ، وأجاب ب  أيضاًل حال يف غري الرضاع      ى ك ولده عل ل أو   لزوجته  يف مصلحة للرجل أو    يالءنعقد اإل ي

ـ ما ذ ك مجاعاإلم  كع داخل حتت ح   اجلمي أن   المهكنذهب، وظاهر   يه  لإ نقول و  كذلك ره، وصـرح   ك

 كعدم اخلالف يف ذل ى  عة اد فايك يف ال  كذلك يف بعض املسائل، و    د السيد ابن زهرة يف الغنية واملفي      كبذل

   ضراريف اإل إالّ نعقدي وال: قائالً



١٩

ـ   ح اللنب وال  لصال أو   بالوطيما لو حلف الستضرارها     كنعقد  فلو حلف لصالح حال مل ي      ه نعلم في

  .هاملعارج عدم ظهور اخلالف فيى  ادعكذلك، وصحابخمالفاً من األ

رجـل  ى  أت:  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وين، عن كوراه الس  م ما كاحلى  ان، فيدل عل  كيف  كو

ـ   ال واهللا: ين قلت إأيت أرضعت غالماً و   امرن  إ أمري املؤمنني يا  :  فقال )عليه السالم ( أمري املؤمنني   كأقرب

  .)١(إيالءح صالاإلليس يف :  فقال،يهتفطم حىت

غاضب الرجل امرأته فلم يقرـا      إذا   : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بن البختري، عن   وعن جعفر 

ميني  أو   تركها من غري مغاضبة    فإن   ،يطلق أن   ماإيفيء، و  أن   ماإ استعدت عليه، ف   أشهر أربعةمن غري ميني    

  .)٢(فليس مبول

  . املغاضبةك بترأيضاً ي ينتف اليمنيكبتر يما ينتفك يالءن اإل أاملفهوم من آخر اخلربفإن 

: رجال أتاه فقال  ن  إ ،)عليه الصالة والسالم  (إىل علي   ) عليهم السالم ( ئمة بسند األ  ،وعن اجلعفريات 

حتمـل عليـه     أن   افةتفطميه خم    حىت كأقرب واهللا ال : ين قلت إامرأيت وضعت غالماً و   ن  إ أمري املؤمنني  يا

  .)٣(إيالءح صالاإلليس يف : )عليه السالم( علي فقال ،فيقل

قسماً من مادة    ألن   محلت قل لبنها،   إذا   املرأة أن   ما هو املتعارف يف   كيراد به اللنب    ) فيقلّ( لعل: أقول

  .الولد اجلديد يف بطنها إىل اللنب بصورة الدم ينصرف

لـيس   : وفيه )عليه الصالة والسالم  ( علي    عن ،أيضاًلدعائم   هذه الرواية ا   ىحال، فقد رو   أي   ىوعل

يـالء أن   اإل أن   تقدم يف صحيح احلليب وغريه من      ما إىل   ضافة هذا باإل  ،إيالءح  صالاإل يف طلب    كعلي

  ذا، واهللا كذا وك كجامع أواهللا ال: يقول

                                                

 

 





٢٠

ـ   يـالء أن    اإل: الصباح أيب   ، وحنوه ما يف خرب    غاضبهاي مث   كغيظنأل واهللا : ل المرأتـه  يقـول الرج

   .كنأسو وألكغضبنأل

  .ميني فليس مبول أو ها من غري مغاضبةكترن إ :ويف اخلرب

ما عرفت يعرف ضـعف     كخر   قدمياً وحديثاً وببعض املؤيدات األ     مجاعخبار املؤيدة باإل  ومن هذه األ  

 اآليـة  خبار ضعيف وعموم  ومستند هذا الشرط من األ    (: هذا الشرط، حيث قال   ى   عل ك املسال إشكال

   .)فال الإ فهو احلجة ومجاعمت اإل فإن يقتضي عدمه،

ـ  إذا   ينعقد اليمني ال  ألن   ان عدم الوطي حراماً بطل،    ك فإذا    ينقعد اليمني،  يالءمث لومل ينقعد اإل    ان ك

 الضرر ممـا    كافؤ بني حرمة عدم الوطي وحرمة ذل      كان الضرر حبيث يوجب الت    كإذا   إالّ   متعلقه حراماً، 

ن قـصده  ك حبيث لومل يتم مل ي  يالءقصد اإل إذا   إالّ   اللهم الترجيح من غري منع النقيض،    و   أ ينتج التساوي 

  .ما تقدمك ،جمرد احللف

  



٢١

 مجاع بل اإل  إشكال ما ال كخالف   الو ،يلؤيف امل (:  قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):١ مسألة(

رراً مـن   كعرفته م  ما إىل   القصد، مضافاً مال العقل واالختيار و   كيعترب فيه البلوغ و    أنه بقسميه عليه يف  

   .)اتيقاعاشتراطها يف غريه من العقود واإلى  العامة الدالة علدلةاأل

ر مـن الـشرائط     كذ ماى  عدم اخلالف متعددة، ويدل عل    ى   يف املسألة حمقق، ودعو    مجاعاإل: أقول

 القلم عن الصيب وانـون،       العامة، مثل رفع   دلةتايب الطالق والظهار من األ    كتقدم يف    ماى   عل ضافةباإل

الطالق مشروط فيـه الـشروط    أن  بضميمة،سيأيت من طالق املوىل  عمال بالنيات وغريها ما   ون األ كو

  .ورةكاملذ

   .) ومن الذمي،أمة أو انت زوجتهك ، حرةًكويصح من اململو(: مث قال الشرائع

، هاحملارب وحنو كذمي  ل ا  غري اًأيض كيشمل ذل  أن    الشامل هلما، بل ينبغي    دلة األ طالق إل كوذل: أقول

ان له مذهب خاص يف دينـه وراجعونـا   ك فإذا  ومعترفاً به،   ن معتقداً باهللا سبحانه وتعاىل    كيمل  ن  إ و بل

مل ن  إ و ،لـزام طبق منهجه لقاعدة اإل   ى   أمرناه بالعمل عل   ،فارةكيف غريه حيث له      أو   الظهاركسواء هنا   

 ،لـزام خرج بقاعـدة اإل    ماإنسان إالّ   ل  كقانون ل  ألنه   ،سالممنهج حيث يطبق عليه قانون اإل     ن هلم   كي

م الشرعي كيأيت منه قصد القربة حسب الفرض ينوي احلا   ان حبيث ال  كن  إ و ،طعاماإل أو   عتاقأمرناه باإل 

  .أرضاً من املسلم وغريهى ما ينوي عند أخذه اخلمس من الذمي الذي اشترك

ن من النية وال من الصيام      كيتم نه حيث ال  إيه، ف لإيرجع زوجته    أن   أراد إذا    حال انون  كذلكبل و 

فارة مث كحج وعمل باحملرمات ذات ال    إذا    يف باب احلج   كذلك ناوياً عنه، و   طعاماإل أو   عتاقوليه اإل ى  فعل

ى   عل يالءن من احملتمل يف املقام عدم انسحاب اإل       كفارة عنه، ل  كلفنا وليه بال  ك و جن يويل أن    بعد من جين 

   عن انون فيصح  لرفع القلمعاقالً



٢٢

 من جهـة املـوىل     أو   الويل شيء من جهته   ى  ن عل ك مل ي  كأمره الويل بذل  ن  إ و فارة،كمجاعه بدون ال  

  . فتأمل،ظاهر مث جن إذا  فيماكذلكعليه، و

 فارة منهم مـا   كوامتناع صحة ال  (:  قال ،تقييد اجلواهر الذمي باملقر باهللا     إىل   ومنه يعلم عدم االحتياج   

 خالفـاً  سـالم ينحل باإل  وال،سالمالشرط مقدور عليه بتقدميه اإل ألن يقدح يف صحته،  فاراً ال كداموا  

  .)واحد ياملقتض أن خالف يف الظهار معن إ و ومل خيالف الشيخ هنا يف الوقوع منه،كملال

  .أيضاً، فيشمل ما حنن فيه  عما قبله جيبسالماإل ألن ،سالمينحل باإل أنه  إىلضافةباإل

وجه ى  ون عل كي ال أن   ىغي عل ب وين ،والتقييد بالذمي من حيث اعترافه باهللا تعاىل      (:  قال كاملسال مث إن 

ـ  ويقرب منه مـا يف       ،ليتوجه حلفه به    افر املقر باهللا تعاىل   كاحلصر فيه، بل الضابط وقوعه من ال       شف ك

  .)اللثام

 وه باحللف بـاهللا،   فري وحن ك عليه من الت   يالءم اإل كقد يقال بترتب ح   (: ل عليهما اجلواهر بقوله   كوأش

للعموم احللف باهللا من املقر وغريه      ى   عل كلف بالفروع اليت منها ترتب ذل     كم ألنه   ،ن مقراً به  كمل ي ن  إو

   .)عليهى ادع  مل يتوجه اليمني عليه لوكنه لوال ذلوأل

  .عرفت  ماقوالويف هذه األ

حيلف مبا   إمنا   دي والنصراين وحنومها  مثل اليهو  أو   غري املعترف باهللا،  ن  إ يهفاً ف أخريره اجلواهر   كما ذ  أما

  .كتاب القضاء والشهادات ونقحناه هناكروه يف كما ذكيعتقد به 

خالف وال   يرتل بال  ذا يصح من اخلصي الذي يوجل وال      كو(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن 

 مـن  ،جلماع تـردد بوب الذي مل يبق من آلته ما يتحقق به اسم ا           للعموم، نعم يف صحته من ا      إشكال

  ى ونه مييناً علكالعموم ومن 



٢٣

 ،رشاد والتبصرة والتلخـيص    وفاقاً للمبسوط والتحرير واإل    ،ن أشبهه اجلواز  كاملمتنع، بل وخالف، ل   

ـ  إل ،كواهللا ال أجامع  : يقوليالء أن   ون اإل كينافيه ما يف السنة من       تاب الذي ال  كلعموم ال  ه منـه   مكان

 باجلواز مـا  كمن ذل  وأوىل،ته دون احلشفة يلجه يف الفرج ويرتل منهمن آل  يبق إذا   باملساحقة خصوصاً 

ـا  أال  املساحقة   إىل   رنا العود كذ ماى  ون فئته بناًء عل   كل حال فت  ى ك ، وعل يالءعرض اجلب بعد اإل    لو

  .)قدرت لفعلت لو: ول باللسانق اليت هي الهفئة العاجز ملرض وحنوكون كت

ـ   ن من اإل  كمتن  إ و من ليست له آلة    إىل    بالنسبة يالءالقاعدة عدم انعقاد اإل   ى  ن مقتض كل ى منـاء عل

من  يطري أو  ال أن   حلفمن  مورد للحلف، فهو مثل      ال إذ   مث جب، ىل  آيالء إذا    يبطل اإل  كذلكالفرج، و 

بغـري   يتعلـق بـاملعقول ال     إمنا   اليمني إذ   املشي،ى  يقدر عل  ميشي مث قطعت رجله حبيث ال      ال أن   حلف

 أو  ن من النعوظ ابتـداءً    كيتم ، نعم من ال   كيعجز بعد ذل   أو   رفة عن العاجز ابتداءً    منص اآلية و ،املعقول

  . بآلته املرختيةيالءن من اإلكمتم ألنه هؤيالإاستمراراً بأن مرض فسقط عن النعوظ يصح 

بوب وهـو مقطـوع   وهل يصح من ا(:  قال،شليف األ إالّ   ره مناهج املتقني  كذ ومنه يعلم متامية ما   

ـ  مل يبق من آلته ما يتحقق به منه اجلماع، فلو          إذا   يصح ال وإمنا   ما الثاين، أقرال، قوالن   ر أم   كالذ  يبق

ره أقل من احلشفة    كمن ذ  يشل ومن بق   واأل ،يالئهإالم يف صحة    كمنها مبقدار باقي احلشفة فما زاد فال        

  .) أوجب فسادهيالء ولو عرض اجلب بعد اإل،بوبم اكحب

  .ن عادةكما هو ممك دخالنه من اإلكعرفت مع مت ماى بوب علم اكشل ليس حبذ األإ

  : ما يظهر وجه النظر يف الفرع الثاين من فرعي املعارج، حيث قالك



٢٤

) ألن  ،يالءم اإل ك، فالظاهر عدم حتقق ح     حبيث مل يبق له بقية أصالً      األصلبوب املقطوع عن    وأما ا 

 ،الـسماء  إىل   يـصعد  حلف ال  ما لو كاحملاالت  ى   فيجري جمري احللف عل    ،مورده فيما حيتمل الوقوع   

 مكـان  يف حقـه إل    يـالء بوب غري خصي فيحتمل وقوع اإل     ان ا ك ذاإواستصحه الشارح الفاضل، و   

 التوالـد   إمكـان ما يف السحق واستلذاذها و    ك يف فرج املرأة     كالنطفة بذل  إدخالوة  ساملساحقة واملالم 

  .)كبذل

ـ     إدخالو، أما املساحقة    دخالاإل يالءاحملرم بسبب اإل   أن   ذ قد عرفت  إ  ك النطفة واالستلذاذ فليس ذل

   .مبحرم

وليس يف شيء من النصوص الـسابقة اشـتراط         (: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر، حيث قال        

واهللا ال  : يقـول الرجـل لزوجتـه      أن    بل أقصاها  ،غري املساحقة  إىل   انسياقهى  ن دعو كاجلماع الذي مي  

ى  بناًء عل  ون هلا جمامعة أصالً   كي ون جمامعته املساحقة وحنوها، بل ومن ال      ك ي  وهو متحقق فيما   ،كجامعأ

، ك فيتحقق حينئـذ بـذل     ،يالء وقوع احمللوف عليه من احلالف يف اإل       إمكان من عدم اعتبار     ستعرفه ما

  فئة مثل هذا املـوىل     كذل أن    ضرورة ،ه له إمكانالفعل مع فرض    ى  ون فئته القول باللسان والعزم عل     كوت

ريب يف عـدم حتقـق       ن ال ك، ل كون فئته ذل  كسلم  ن  إنه و إ :نعم قد يقال  ،   له دلةذي فرض تناول األ   ال

وجه ينـايف  ى   عل كشرطية ذل مينع  أن   إالّ    له، اللهم  مجاعال   أنه   الفرض إذ    الذي اعتربوه شرطاً،   ضراراإل

  ).حبيث يشمل املقام خراج احللف لصالح الولد وحنوه الإ منها املراد وإمنا ،كذل

 إالّ   بالزوجة الذي قد عرفت اعتباره مع احلال املزبور        ضرارنصاف عدم حتقق اإل   ن اإل كل (:قال أن   ىلإ

   .)رناهاكاملساحقة الذي ذى عل

  فيه إن شرط الصحة مفقود: (لذا قال يف املسالك يف رد من أوقع اإليالء منهو



٢٥

ل عذره ومرافعته وضرب املدة      لتوقع زوا  ،، والفرق بينه وبني املريض واضح     اآليةوهو خمصص لعموم    

  .)يليق مبحاسن الشرع م العبث الذي الك يف حكله ليقول باللسان ذل

  .بوب لعدم الفرق بينهما مثل اأيضاًنه كاملريض الواضح عدم مت أن ىخيف وال

  



٢٦

  .)كوحة بالعقد ال بامللكون منكت أن  ويشترط،منها يف املوىل(: قال يف الشرائع ):٢ مسألة(

  .) ويف الزوجةنسائهمة يف ك لعدم اندراج اململوإمجاعخالف فيه، بل لعله  ال(: واهرويف اجل

  اليمني، كوحة مبل ك ال املن  ،الزوجة  ىلإ )١(﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾   : النصراف قوله سبحانه  : أقول

 لفـاظ انصراف بعـض األ   ك ، لالنصراف إيالًءن  ك اليمني مل ي   كة مبل ك وطي اململو  كترى  حلف عل فإذا  

  :الواردة يف الروايات

  .)٢(غاضب الرجل امرأتهإذا  :)عليه السالم(مثل ما يف رواية حفص، عن الصادق 

 أن الرجـل ىل آإذا : ما قاالإ، )عليهما السالم( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب ورواية بريد بن معاوية، عن   

  .)٣(يقرب امرأته ال

ـ كيب  مـا  : فقال هلا زوجهـا    ،)الة والسالم عليه الص (ويف رواية ذريح احملاريب، عن الصادق         ،)٤(كي

  .احلديث

  . اليمنيكمل إىل ةبون بالنسكي الطالق ال حيث إنسيأيت من روايات الطالق،  ما إىل ضافةهذا باإل

سألته عن  :  قال ،)عليه السالم (نصر، عن الرضا     أيب    أمحد بن حممد بن    هروا ويدل عليه باخلصوص ما   

  .)٥(وليس هلا طالق يف يويلك ال:  فقال،من أمته الرجل يويل

                                                

 





 





٢٧

ما اعترف به يف    ك ،خالف أجده فيه    ا بال  ون مدخوالً كتوأن  ( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

عنهم  يكاحملفإن   ،إدريساملفيد وسالر وابين زهرة و    كبعدم اعتباره يف الظهار     ممن قال     شف اللثام حىت  ك

  .نه نادرك، ولأيضاًورمبا قيل به هنا : ك نعم يف املسال،التصريح هنا باعتباره

  : شرط الدخول متواتر الرواياتى فيدل عل ، أيىوعل

  وال إيـالء يقع عليهـا     يف غري املدخول ا ال    : ) السالم ماعليه(صحيح ابن مسلم، عن أحدمها      ك

  .)١(ظهار

امرأة قد دخـل ـا   ى عل إالّ يالءيقع اإل ال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب   الصباح، عن  أيب   وعن

  .)٢(زوجها

مـن  ىل  آ ل عن رجل  ئ س )عليه السالم ( أمري املؤمنني ن  إ ،)عليه الصالة والسالم  (ويف خرب آخر، عنه     

هلـه  أيبين ب ال أن  حلفرجالً أن أرأيت لو: ، قال يدخل ا    حىت إيالء ال:  قال ،امرأته ومل يدخل ا   

  .)٣(اًإيالءون ك أيكثر من ذلكأ أو سنتني

ون مولياً  كي ال:  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن زرارة، عن   إالّ   أعلمه ال: عن عمر بن أذينة قال    و

  .)٤(يدخل حىت

يـدخل   أن   من امرأته قبل   الرجل يويل : قلت له :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   وعن

  .)٥(يدخل ا  حىتيالءيقع اإل ال :ا، فقال

   ظاهر من ك عن رجل ممل)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  بن يسار قالوعن الفضيل

                                                

 

 









٢٨

  .)١(يدخل ا  حىتإيالء ون ظهار والكي ال:  فقال يل،امرأته

يف املرأة اليت مل يدخل ـا       :  قال ،) السالم ماعليه( عبد اهللا جعفر وأيب    أيب   وعن حممد بن مسلم، عن    

   .)٢(ظهار  والإيالء عليها يقع ال:  قال،زوجها

بعـد   إالّ   يـالء عنـة وال اإل   ون املال كالت:  قال )عليه السالم (جعفر   أيب   وعن حممد بن مسلم، عن    

  .)٣(الدخول

  .ىاملنصرف من النص والفتو ألنه قبلها، ون الدخول يف حال الزوجية الكمث البد من أين ي

 ،ر واجلنون وغريها  ك النوم والس   وحال ، واالضطرار كراه واإل  واالختيار ،وال فرق فيه بني القبل والدبر     

ـ  إىل   بدونه،  أو نزال مع اإل  ،اف وحنوها كحرام والصيام واالعت  يف اإل  ماكواحلالل واحلرام    ـ  ريغ ، ك ذل

  . الدليلطالقإل

   .يالء اإلأحكام ال ،هأحكامحلف بدون الدخول فهو حلف فقط له  إذا أما

  .)ملنع أظهره ا،ويف وقوعه باملستمتع ا تردد(: مث قال الشرائع

ح يضاواإل) رمحهم اهللا(ى الصالح واملفيد يف بعض رسائله والسيد املرتض أيب الوقوع منقول عن: أقول

العالمة وولـده،   ، واختاره   إدريسعقيل وابن    أيب   عدم الوقوع منقول عن الشيخ وابن      أن   ماكوغريهم،  

  .وافق املشهور فصرح بعدم وقوعه باملتمتع ا أنه نتصار السيدوعن ا

ى ال عل إ والرواية، ولذا مشلت آية ﴿     اآليةبالوقوع منها بلفظ النساء والزوجة واملرأة يف        دل القائل   است

  القاعدة هو قول املشهور ال ى ن مقتضك، ولكوحدة املال إىل ضافة باإل،املتعة )٤(أزواجهم﴾

                                                











٢٩

 عزمـوا   نإ﴿و:  قـال سـبحانه    ، يف الدائمة  اآليةلظهور   ورات، بل كالدائمة يف املذ   إىل   لالنصراف

  .)١(الطالق﴾

  .ر الطالق يف البابكمتواتر الروايات يف ذ إىل ضافةهذا باإل

ـ    أن    وهو ،ن فاء إف: بصري أيب    يف رواية  )عليه السالم (مثل قول الصادق     ن اهللا غفـور    إيصاحل أهله ف

  .)٢(يطلق أن ى جرب علئمل يفن إ و،رحيم

  .)٣(يطلق أو ءييف  حىتأشهر ربعةان بعد األكن إو :ىخر روايته األويف

  اهللا غفور رحـيم    فإن   ن فاء إف ،يطلق أو   ءييف أن   ىجيربه عل أن  مام  ينبغي لإل : الصباح أيب   ويف رواية 

  .)٤(اهللا مسيع عليم فإن عزم الطالقن إو

  .)٥(كذلى عل يطلق جرب يصلح أهله أو  حىتأشهر أربعة بعد ئمل يفن إو :ويف رواية مساعة

يعفور، عن الصادق    أيب    يف صحيح ابن   كالتصريح بذل  إىل   ضافةهذا باإل  ، من الروايات  كغري ذل   ىلإ

   .)٦(الرجل من املرأة اليت متتع اى  علإيالء ال: قال )عليه السالم(

ئها املطالبة  إليها بعد انقضا   و ،املرأة لضرب املدة   إىل    واملرافعة ،ةكويقع باحلرة واململو  (: مث قال الشرائع  

   .)ما يقع باملسلمةكويقع بالذمية  ،ىلض للمو اعتراانت أمة والكبالفئة ولو 

  وغريها من أقسام دلة، وقد تقدم الفرق بني الذمية األ طالق إلكوذل: أقول

                                                

 













٣٠

ـ م أما كال فهم ملزمون بدينهم يف عدم الوقوع    إ و ،كون من دينهم ذل   كي أن   فار بشرط كال  كذلك

  .فارة وغريهاكيف ال

  .يف خصوصياته  أويالءلم وزوجته الذمية يف أصل اإلوقد تقدم مسألة االختالف بني املس

  



٣١

مقروناً  مقيداً بالدوام أو   أو   ون التحرمي مطلقاً  كي   حىت يالءينعقد اإل  ال(: قال يف الشرائع   ):٣ مسألة(

قوله كغالباً  بعد انقضاء مدة التربص يقيناً أو  إالّ   فعل ال حيصل   إىل   ، أومضافاً أشهر ربعةاألى  مبدة تزيد عل  

  .)بقيت ما: يقول  وأعود، أوكبالد التر إىل يأمض حىت: العراقوهو ب

 وإمنـا   ،ربعة دون األ  إيالًءونه  ك الظاهرة يف عدم     ،أشهر ربعة لتواتر الروايات باعتبار األ    كوذل: أقول

  .أيضاً اليمني الشامل للمقام أدلة طالقإل ،يالءمل يقصد اإلإذا  يقع مييناً

 ،مـن امرأتـه   ىل  آ أميا رجل : ، يف حديث قال   )يه الصالة والسالم  عل( عبد اهللا  أيب   فعن احلليب، عن  

 ،أشهر أربعةنه يتربص به    إ مث يغاضبها ف   ،كغيظنذا، واهللا أل  كذا و ك كجامع أ واهللا ال : ليقويالء أن   واإل

  .احلديث )١( فيوقفأشهر ربعةمث يؤخذ بعد األ

يفـرق    من امرأته مىت  ىل  آ جلل عن ر  ئسنه  إ ،)عليه السالم (احلسن   أيب    عن ى،وعن عثمان بن عيس   

مل يوقفـه    فإن   :، قلت ماماإل:  قال ،من يوقفه : ، قلت له   ووقف أشهر أربعةمضت  إذا   : قال ،بينهما

  .)٢(هي امرأته:  قال،نيسن عشر

 ،يالءسأله صفوان وأنا حاضر عن اإل     :  قال ،)عليه السالم (نصر، عن الرضا     أيب   بن وعن أمحدبن حممد  

 أن  ماإوتطلق،   أن   ماإ: ، مث يقول له   أشهر أربعةالسلطان ويوقفه السلطان     إىل   قدمهذا   إ يوقفإمنا   :فقال

  .)٣(كمتس

 أن  امرأتهى  حيلف الرجل عل   أن    هو يالءاإل:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   ويف رواية 

   ماماإل إىل رفعتهن إ وتصرب، أن صربت عليه فلها فإن جيامعها، ال

                                                









٣٢

حبـسه   أىب فإن   تطلق، أن   ماإحة، و كاملنا إىل   ترجع أن   ماإ: ك، مث يقول له بعد ذل     أشهر ربعةأأنظره  

   .)١(أبداً

  بعد مـا أشهر أربعة يالءأجل اإل  أن   ر لنا كذ:  قال ،)عليه السالم (وعن العباس بن هالل، عن الرضا       

  .)٢( املسيسكمساشاء طلق، واإلن إ وكشاء أمسشهر فإن  األربعةمضت األ فإذا يأتيان السلطان،

  .غريها من الروايات ىلإ

 ،أشـهر يقرب امرأته ثالثة     ال أن   ىلآ رجل: )عليه السالم (جعفر   أليب   وخصوص رواية زرارة، قلت   

  .)٣(أشهر أربعةثر من كحيلف أ  حىتإيالًءون كي ال: فقال: قال

 يـالء يف اإل :  يقـول  )لسالمعليه ا ( جعفر مسع أبا نه  إ اجلارود، أيب   ومنه يعلم لزوم التأويل يف رواية     

  .)٤(نعم يوقف بعد سنة:  فقال،بعد سنة: تل، فقيوقف بعد سنة

 أشهر ربعةيوقف قبل األ:  قال ،من امرأته ىل  آ  عن رجل  )عليه السالم (سأله  نه  إ مرمي، أيب   ذا رواية كو

  .)٥(هاوبعد

ـ  ك إذا رانهكيذمل نه قدمناه، أل ينايف ما  هذا ال:قائالً األوىلفقد محل الشيخ الرواية     ال كان قبـل ذل

مناه، وقـال يف الروايـة   ن ننصرف عن دليل اخلطاب بدليل قد    وحن كذلى  يدل اخلطاب عل   وإمنا   يوقف،

اجتمـاع  ى  محله عل   وجوز ،الفئة أو   لزامه بالطالق  لضرب املدة ال إل    أشهر ربعةيؤخذ قبل األ  نه  إ :الثانية

  .أشهرته ثالثة مد أن قدم يف الظهار منت ملا يالءواإل الظهار

  املعاشرة باملعروف الواردة ى مقتض أن احكتاب النكرنا يف كا قد ذمث إن

                                                













٣٣

ره املشهور، وروايـات    كما ذ ك مرة   أشهر أربعةل  ك ها حسب املعروف ال   أيط أن    والرواية اآليةيف  

الوجوب دون  تنافيه    وال يالء اإل أحكاميف صدد    ألا    مرة أشهر أربعةى  ورة ال داللة هلا عل    ك املذ يالءاإل

  .ورةكاملدة املذ

 حمتمالً أو  وال معلقاً لفعل ينقضي قبل هذه املدة يقيناً،دون  فماأشهر ربعةوال يقع أل (: مث قال الشرائع  

  .)السواءى عل

 موضـوعة   لفـاظ األ ألن   اليقني والغلبة واالحتمال،  ى  عل الواقع ال ى  ين عل األمرالظاهر تعليق   : أقول

  . العلمية وحنوهاللمعاين للمعاين الواقعية ال

ـ    ى  عل  املدار ،مسعت ماى  اً عل إمجاعن  كمل ي ن  إ :قد يقال (: ولذا قال يف اجلواهر    ى واقعية الزيـادة عل

تعليق لغاية يضم يف العـادة      الصدق يدور مداره، فمع فرض ال      فإن   ظن حصوهلا وعدمه،    ال أشهر أربعة

ـ  يالءم اإل كجلريان ح   معىن س ال ك فاتفق عدمه خالف العادة وبالع     أربعةزيد من   بلوغها األ   األولى   عل

ى دليل عل   وال ربعةذا حمتمل الوقوع فاتفق تأخره عن األ      ك، و األولدون الثاين املتحقق فيها الصدق دون       

  حـىت  إيالًءونه  كصل   ال أل  يالءم اإل ك لتعجيل ح  كذلكنعم هو   ،  الوجه املزبور ى   عل كحراز ذل إاعتبار  

  .)١()شافكبعد االن

، ولعله داخل يف    أشهر أربعةى  ل مدة عل  ك املتقطع حيث يزيد     يالءما سبق مسألة اإل   رنا في كا قد ذ  مث إن 

  .نه يشمل املمتد واملتقطعإف )أشهر ربعةاألى مقروناً مبدة تزيد عل أو(قوله املتقدم 

ن لـه   ك ومل ي  ،دخل هذه الدار  أ   حىت كتأوط واهللا ال : ولو قال (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

مع الوطي  فري  كنه التخلص من الت   كمي ألنه   إيالًءن  ك ومل ي  أشهر أربعةى  مبا زاد عل   إالّ   يرتفع المانع منها   

   ربعة املعترب فيه حرمة الوطيء عليه أزيد من األيالء وهو مناف لإل،بالدخول الذي هو غاية احلرمة

                                                

 



٣٤

 أربعـة أزيد من     ىلإ ىلآ أنه   مثلهى  يصدق عل  هو الذي تتحقق به املضارة، بل ال       إذ   فارة،ك مع ال  الّإ

  .)اختياره إىل ان غاية اليمني راجعةك أن  بعدأشهر

  .راهكما ذكوهو 

 يف الشيء، بـل قـد       يالءن من اإل  كعقلي وحلف مل ي    أو   ن للرجل الوطي حملذور شرعي    كمل مي  مث لو 

ـ  يف حالة االعت   ربعة وهي هذه األ   أشهر أربعةيطأها   ال أن   ذا حلف  إ ماكتقدم عدم انعقاد اليمني      ف اك

ان نذرها قبـل    كن  إ و ذن الزوج، إى   توقف نذر الزوجة عل    كينايف ذل   وال ،بنذر وحنوها الواجب عليها   

ان ك أو   ذن هلا الزوج  أن فرضه فيما    كمي إذ   ،م مطلقاً كذن الزوج حا  إدليل   أن   اخترناه من  ماى  اح عل كالن

أشبه  ما ا سجيناً أو  ان أحدمه ك إذا   ماك حال احملذور العقلي     كذلك، و كشرطاً يف ضمن العقد وحنو ذل     

   .وحلف عدم وطيها

  



٣٥

 أربعةمة واملسلمة والذمية    مدة التربص يف احلرة واأل    (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):٤ مسألة(

خالف أجـده    ال،ذمياً أو  مسلماً،اًكمملو ان الزوج حراً أو  كصح، سواء   األى   عل يالء من حني اإل   أشهر

  .)تابكال إىل نصوص فيه، مضافاًتواتر الى ن دعوكفيه، بل مي

 مـسألة  كذلكعرفت مسألة الذمية والذمي، و    قد كنك، ل تاباً وسنةً ك دلة األ إطالق كوجه ذل : أقول

ان الرجل مـسلماً    كعرفت مسألة االختالف يف الدين بأن         قد كنأما  كفار،  كغريمها من سائر أقسام ال    

  .ةذميوالزوجة 

  .)١(﴾أشهر أربعةتربص ﴿للذين يؤلون من نسائهم : قال سبحانه

 مث  أشـهر  أربعةنه يتربص به    إف: )عليه السالم (قول الصادق   ك: أما الروايات فقد تقدمت مجلة منها     

   .)٢(أشهر ربعةيؤخذ بعد األ

   .)٣( ووقفأشهر أربعةمضت إذا  : قال،)عليه السالم(احلسن  أيب ويف رواية

   .)٤(أشهر أربعة السلطان فيوقفه: )عليه الصالة والسالم(ويف رواية الرضا 

  .غريها من الرواياتإىل 

 يالءر واحنل اإل  فّكها فيها   أوطن  إ نكواملدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة، ل        (: مث قاال 

  .)ليهاإال تربص إو

 :ما قـاال  إ،  ) السالم ماعليه( عبد اهللا جعفر وأيب    أيب    صحيح بريد بن معاوية، عن     كذلى  ويدل عل 

فه عنها يف   كمث عليه يف     إ  وال أشهر ربعةيقرب امرأته فليس هلا قول وال حق يف األ         ال أن   الرجلىل  آ إذا

   أن  قبلأشهر ربعةمضت األ فإن ،أشهر ربعةاأل

                                                

 



 

 



٣٦

 أن  ماإء فتمسها و  يتف أن   ماإ: لهرفعت أمرها، قيل     فإن   تت ورضيت فهو يف حل وسعة،     كميسها فس 

مل متض ثالثـة     حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما      ذا   فإ عنها، يخيل أن    وعزم الطالق  ،تطلق

  .)١(تابه وسنة رسولهكيف  تعاىلهللا  الذي أنزله ايالء فهذا اإل،قروء

حيق له نه إ :يقال أن نك مي،يةاألول دلةاألى مة علك العسر واحلرج والضرر حاأدلة حيث إنن كهذا ول 

 دلـة  األ إطالق و ،م جيربه حينئذ  كم واحلا كاحلاىل   إ  احلق يف الرجوع   ان هلا كال  إ و كن تل كمل ت  إذا   كذل

  . الثانويةدلةخمصص باأل

ـ  ك إذا   أشهر أربعةل  كحق املرأة يف أقل من       أن   اح من كتاب الن كتموه يف   حرج ما: يقال ال  كان ذل

  .يف غري صورة العسر واحلرج والضرر  ينايف عدم حقها حىت،املعاشرة باملعروفى مقتض

ينايف قـوهلم    ال ماك يف غري صورة العسر وحنوه بالدليل اخلاص،         يالءصحة اإل ينايف   النه  إ :نه يقال أل

مـا  كروا، ف كذ ماى   والفحص أربع سنوات عن الغائب عل      ،جل العنني سنة   مع الضرب أل   أشهر ربعةباأل

  .يالء بدليل اإلربعة ختصص دون األكذلكالعنني والغائب  بدليل أشهر ربعةم خصصوا األأ

يوقـف  :  قال ،من امرأته ىل  آ ، عن رجل  )عليه السالم (هللا ا عبد أيب   مرمي، عن أيب   خرب أن   ومنه يعلم 

م ك احللزاميقاف قبلها إلدارة اإلإى مرتل عل أو ،رناهكذ ماى ما حممول عل، إ)٢( وبعدهاأشهر ربعةقبل األ

  .كون بعد ذلكي مناإنه إيفاء، فاإل  الطالق أولزام ال إل، املدةكعليه بعد تل

  : ، فقلت يوقف بعد سنةيالءاإل: يقول )عليه السالم(جعفر  مسع أبانه إ اجلارود،يب  أخرب أن ماك

                                                

 

 



٣٧

يوقف ولو مضت سنة مل يرفع أمـره         أنه   رادةإى  مرتل عل  ،)١(نعم يوقف بعد سنة   :  فقال ،بعد سنة 

  .ة مبضي املدةقون مطلكت فيها وال

  .وقد تقدم وجه التأويل يف اخلربين

 : قال ،يفرق بينهما    مىت من امرأته ىل  آ ، سألته عن رجل   )عليه السالم (حلسن  ا أيب   أما خرب عثمان، عن   

  ووقف أشهر أربعةمضت  إذا   قال ،من يوقفه : ، قلت له  :ماماإل مل يوقفه عشر سـنني    ن  إ و :، قلت، 

دام مل تراجع فهـي      ا ما أيراد به    مناإلقة مبضي املدة، و   ون مط كت ا ال أ ظاهر يف    ،)٢(هي امرأته : قال

   .الطالق م بني الفئة أوكلفه احلاكامرأته وبعد املراجعة ي

ان هلا  ك إذا   ، أما كالطالق للمال ك احلق   ك فالفسخ فيما له ذل    الّإ و ،املراد بالطالق املثال   أن   ىخيف وال

 :يقال  أدلته، فال  طالقيبعد إل   ال ،أيضاًالة، فهل تراجع    كان الطالق بيدها بالشرط والو    ك حق الفسخ أو  

  .دام هلا منه املخرج الرجوع ما إىل الفسح بيدها مل حتتج أو ان الطالقكإذا نه إ

 يفعـل   يـالء ها مدة قبل اإل   ياً وط كونه تار كولو فرض   (:  حيث قال  كيف املسال  رناه ما كذ ويؤيد ما 

ـ ك وطي الزوجة أكجيوز تر ال ألنه  من حني الوطيأشهر أربعةزاد من  ما إىل حراماً بالنسبة   كثر من ذل

عليـه  (اعدة، ولعل قوله    قالى  ره هو مقتض  كذ ، وما )كينحل بذل يالء ال   إلا ألن    اليمني، ك بذل ينحل وال

  . داللة عليه، حيث ظاهر الالم العهد)٣(شهر األربعةيف األ  يف الصحيح املتقدم)السالم

 كان قد تر  كن  إ و املدة املزبورة حق للزوج ليس هلا مرافعته،       أن   ىظاهر النص والفتو  (: فقول اجلواهر 

املزبور  الصحيح والنصوص، بل هو صريح      اآليةنه ظاهر   إ، ف مثالًأقل    أو أشهر أربعةب يالءاإل ما قبل    وطي

   كمث عليه يف ترعدم اإل

                                                



 

 



٣٨

ان املراد تـربص    كن ما، بل لو     آب يالءاإلها قبل   يالوطي مدة التربص مطلقاً، بل لعل الغالب عدم وط        

ال اجته هلا املطالبة قبل املدة املزبورة لصار        إو يالءاإل إيقاعة يف زمان متصل ب    ء يف خصوص املوطو   ربعةاأل

شهرين وحنـو     أو أشهر بثالثة   يالءاإل وطيها قبل    كفرض تر  إذا   ثركشهراً وشهرين وأقل وأ    يالءاإلزمان  

  .)ى وهو مناف للنص والفتوكذل

سـت   تني ثالث مرات تقريبـاً ال ل سنكيطأ زوجته يف  أن  ل رجل كن  كال لتم إ و ،ظاهر الوجه  غري

ـ  وه أشهرالثمانية  ها قبيل   ؤمنها، مث يط    مث يويل  أشهر ربعةما قبيل األ   إىل    وطيها ك بأن يتر  ،مرات  ،ذاك

استثنائه يف  ى  تدل عل  ال يالءاإل أدلة و ، مرة أشهر أربعةل  كره من وجوب وطيها     كذ وهو ظاهر املنافاة ملا   

 هاأيط ال أن    فحلف مثالًجيب بعد شهر     وطيالان  كولو  (: مثل املقام، ولذا تنظر يف املسألة القواعد قائالً       

  ، )شهرين ففي انعقاده نظرإىل 

 أن  للـزوج  ألن   انعقد إمنا   يالءاإل أن   ينشأ من (: أقول )هللارمحه ا (ح يف وجه نظر والده      يضاقال يف اإل  

 ،، ومن تقديره بأقل املدة املقدرة شرعاً      كذلك وهو هنا    الوطيثنائها  أميتنع من وطي زوجته مدة جيب يف        

وثبوت امللزوم مع انتفاء الالزم الشرعي خـالف         ،عدم الوقوع النتفاء الزمه وهو انتفاء املدة      ى  قواألو

  .)صح مييناً ويعترب فيه شرائط اليمنيالنص وليس هنا فيى  ويقف علاألصل

ق الوجه املعترب شرعاً فللزوج مهلة بعد انعقاده مبدة هي ح         ى  عل يالءاإلوقع  إذا  ( :قال يف مناهج املتقني   

  .)أشهر أربعة املدة كوتل طالق  بشيء من فئة أوللزوج ليس لغريه من زوجة وغريها مطالبته فيها

  .)انقضت مل تطلق بانقضاء املدةفإذا ( :مث قال الشرائع



٣٩

بـصري،   أيب   ، أما خرب  كبالتطليقة ال مبثل ذل    إالّ   ونكي  ال لطالقا أن   تاب والسنة كظاهر ال  ألن   :أقول

ـ   أشهر أربعةث  كالرجل من امرأته فم   ىل  آإذا   :)معليه السال (عن الصادق     فهـي تطليقـة مث      ئ فلم يف

ى عل أو التقيةى حيمل عل أن بد فال ،)١(عزم فهي بائنة منهن إ وتطليقتني،ى فاء فهي عنده عل فإن يوقف،

ده انت عنك راجعها أي   فاء فإن    فهي تطليقة رجعية،   أشهر ربعةطلق بعد األ  إذا   أنه   عن االستبصار من   ما

بعقد جديد ومهر    إالّ    رجعتها كميل خرجت من العدة فقد صارت بائنة ال        عزم حىت ن  إ و تطليقتني،ى  عل

  .ىمسم

  .)م طالقهاكن للحاكومل ي(: مث قال الشرائع

   .)خالف أجده فيه بال(: ويف اجلواهر

الطالق بيـد  : تب العامة واخلاصةك يف الرواية املروية يف   )عليه وآله هللا صلى ا ( بقوله   كواستدلوا لذل 

استظهر من  ما إىل يطلق، مضافاً ء أويحبسه والتضييق عليه ليف   ى  وللنصوص الدالة عل   ،من أخذ بالساق  

عـدم  ى  أصر عل  إذا   م التفريق بينهما  كللحا أن   ن الظاهر كالفئة، ل  أو   بيده الطالق  أن   تاب والسنة يف  كال

تاب ك متواتر الروايات اليت تقدمت يف   يف   ماكمل ينفق عليها     إذا   م التفريق بينهما  كللحا أن   ماكين،  األمر

 مجلة من   ،م ويل املمتنع  كاحلا أن   ى العامة الدالة عل   دلةاأل إىل   ضافةاح باب النفقات، ويدل عليه باإل     كالن

هـذه   ألن   ،الفئـة  بيده التفريق بعد   أن   ىتنايف الروايات اليت تدل عل     الروايات يف خصوص املقام مما ال     

  . الرواياتكتلى مة علكالروايات حا

  عن  )عليه السالم(سألته : الشيخ يف التهذيب واالستبصار، عن مساعة قالى فقد رو

                                                

 



٤٠

 أربعةنه يتربص   إذا، ف  وك ذاك كجامع أ الهللا وا: يقول الرجل  أن   يالءاإل : فقال ،من امرأته ىل  آ رجل

يـصاحل     حىت شهرأ أربعةمل يف بعد    ن  إ و ،يصاحل أهله فان اهللا غفور رحيم      أن   يفاءفان فاء واإل  ،   أشهر

 أىب فـإن    ،أشهر ربعةان األ كن  إ و يوقف،  بينهما حىت  يقع طالق فيما    وال كذلى  يطلق جرب عل   أو   أهله

   .)١(مامفرق بينهما اإل

يفـرق    من امرأته مىت  ىل  آ سأله عن رجل  نه  إ ،)عليه السالم (احلسن   أيب    عن ى،وعن عثمان بن عيس   

مل يوقفـه    فإن   :، قلت ماماإل:  قال ،من يوقفه : ت له ، قل ووقف أشهر أربعةمضت  إذا   : قال ،بينهما

   .)٢(هي امرأته:  قال،عشر سنني

 يفرق بينهما حىت هي امرأته ال: ، يف حديث قال  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

  .بينهمامام وقف فرق اإلأن إ أنه مما مفهومه .)٣(يوقف

طلق فقد خرج من حقها ويقع الطالق        فإن   هو خمري بني الطالق والفئة،    ذا رافعته ف  إو(: مث قال الشرائع  

  .)شهراألى رجعة عل

   .)أرسله بعضن إ وبل املشهور، بل مل يعرف املخالف بعينه،(: ويف اجلواهر

طالقاً  لطالقون اى كخرج بالدليل، ويدل عل ما إالّ ونه رجعية ك يف الطالق     ألن األصل  كوذل: أقول

  : ونه بائناًً مجلة من النصوصكن سبب لكمل ي إذا رجعياً فيما

   أشهر ربعةمضت األفإذا  :)عليه السالم(مثل صحيح بريد بن معاوية، عن الصادق 

                                                



 

 



٤١

حاضت وطهرت مـن     إذا   عنها حىت  يفيخل لطالقاى  يعزم عل  أن   ماإء فيمسها، و  ييف أن   ماإأوقف ف 

  .)١(قراءألمل متض الثالثة ا ق برجعتها ماجيامعها بشهادة عدلني مث هو أح أن حميضها طلقها تطليقة قبل

 كمـسا إشاء شهر فإن   األ ربعةيوقف بعد األ   يلؤامل: قال )عليه السالم ( جعفر أيب   مرمي، عن  أيب   وعن

  .)٢( برجعتهاكفهي واحدة وهو أمل لطالقعزم ا فإن حسان،إتسريح ب أو مبعروف

ـ  لطـالق اى وعزم عل يلؤأوقف املا إذ :قالنه  إ ،)عليه السالم ( علي   ، عن سالموعن دعائم اإل   ى خل

  .)٣(ة قروءمل تنقض ثالث تطهرت طلقها، مث هو أحق برجعتها ما فإذا حتيض وتطهر، عنها حىت

  .ك، وسيأيت تفصيل ذليالءاإلرجع عاد ن إ و،كاستمر عليه فذان إ تقدير طالقه رجعياًى مث عل

 لطـالق مـورد ا ى حيمل عل أن  جيب،نبائ لطالقا أن يف مجلة من الروايات من حال، فما أي   ىوعل

اللغـوي    املعىن إالّ    فليس املراد  ،كبعد ذل  يالءإليوجب البينونة فال جمال ل     لطالقا أن   املراد أن    أو البائن،

  .للبائن

يطلـق   أن   ىجيرب عل  يلؤاملن  إ : قال ،ايف والتهذيب واالستبصار عن منصور بن حازم      ك ال ىرو فقد

  .)٤(تطليقة بائنة

:  فقـال  ،هذا منتقض ن  إ :هأصحاب فقال له بعض     ، الرجعة كيطلق تطليقة ميل  نه  إ :وروعن غري منص  

و فتقول جيربين ويضرين ومينعين من الزوج كال اليت تش  

                                                











٤٢

  . الرجعةكشاء طلقها تطليقة ميلن إ وكتش ت والك واليت تس،يطلقها تطليقة بائنة أن ىجيرب عل

 وأن  هـا مث يطلقهـا،    ءطالق بائن بأن يبار   ى  جباره عل إمام  اإلى  من ير ى  ن محلها عل  كمي: قال الشيخ 

  .بائناًون طالقها كتطليقة واحدة فيى ون عند الرجل علكون خمتصاً مبن تكي

ل طالق فهو بـائن يوجـب       ك فإن   اللغوي،   باملعىن ون لفظ البائن مستعمالً   كن  كومي: ويف الوسائل 

طـالق  ى  علمام  لو رجع جيربه اإل    أنه   ىعلالتخيري  ى  الزوج ما مل يرجع، وحيتمل احلمل عل      ى  التحرمي عل 

   .)١(الوطيفارة وكالى عل أو آخر

 ومرة عـن    ،يطلقها بائناً  أنه    مرة عن منصور   ى رو مجيالً أن   الظاهر: قالنه  إ )محه اهللا ر (وعن السي 

ـ (م  أقواهلجيوز التناقض يف     اخلربين متناقضان، وال  ن  إ :يطلقها رجعياً، فقال أحد تالمذته     أنه   غريه يهم عل

  .كمجيل بذل فأجاب )السالم

مـن امرأتـه     يف الرجل يويل   :)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   ومنه يعرف الوجه يف رواية    

عزم فهي بائنة ن  إ و تطليقتني،ى  فاء فهي عنده عل    فإن    فهي تطليقة مث يوقف،    ئ فلم يف  أشهر أربعةث  كفم

  .)٢(منه

 طلق تطليقـة    ئوقف فلم يف   إذا   يلؤامل: قال ،)عليه السالم (هللا ا عبد أيب   وعن منصور بن حازم، عن    

  .)٣(بائنة

  : مكاحلا إىل ين بعد املرافعةاألمرامتنع عن ن إ و،طلق فهو أو فاء فإن حال، أي ىوعل

                                                

 







٤٣

  .)يطلق ء أوييف حبس وضيق عليه حىت(: قال يف الشرائع

  .القاعدةى مقتض أنه  إىلضافة باإل،ويدل عليه متواتر الروايات

أمـري  ان  ك:  قال ،يطلق أن   أىب إذا   يلؤامل: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن محاد بن عثمان، عن    ف

  .)١(يطلق جيعل له حظرية من قصب وجيعله فيها ومينعه من الطعام والشراب حىت )عليه السالم( املؤمنني

  .)جيعله( بدل )حيبسه( :ويف رواية التهذيب

فعل  فإن يطلق، يفيء أو أن ماإ يلؤيف امل: )عليه السالم(هللا ا عبد إىل أيب    يرفعه ،ويف رواية ثانية حلماد   

  .)٢(ال ضربت عنقهإو

 أىب إذا   )عليه السالم ( أمري املؤمنني ان  ك: قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   براهيم، عن إوعن غياث بن    

   .)٣(يطلق  جعل له حظرية من قصب وأعطاه ربع قوته حىتقيطلّ أن يلؤامل

حبس يف حظرية من قصب وشدد      ال  إ و ،اجلماع إىل   يراجع أن   فاء وهو ن  إ أنه   روي: قال الصدوق و

  .)٤(يطلّق ل واملشرب حىتكعليه يف املأ

ـ      لطالقاملسلمني با إمام  أمره    مىت أنه   وقد روي : قال إمـام  ى فامتنع ضـربت عنقـه المتناعـه عل

   .)٥(املسلمني

 ،يطلق أن   أىب إذا   يلؤ، يف امل  )عليه السالم (هللا ا عبد  أيب ه، عن أصحاب عن بعض    ،وعن صفوان بن حيىي   

 جيعل له حظرية من قصب وحيسبه فيها ومينعه من الطعام والشراب حـىت  )عليه السالم ( علي   انك: قال

   .)٦(يطلق

                                                

 





 

 

 



٤٤

حظـرية مـن      بىننه  إ ،)عليه السالم ( أمري املؤمنني روي عن   :  قال ،براهيم يف تفسريه  إ علي بن    وعن

 أن  مـا إحة، و كاملنا إىل   ترجع أن   ماإ: ، فقال له  أشهر أربعةمن امرأته بعد    ىل  آ الًقصب وجعل فيها رج   

   .)١( احلظريةكحرقت عليأ الّإو ،طلقت

 فإن  ،قطلل له   جيامع قي  أن   أىبن  إو : واملقنع الذي هو متون الروايات     ،)عليه السالم (وعن الرضوي   

  .يطلق املشرب حىتول كال حبس يف حظرية من قصب وشدد عليه يف املأإفعل و

   .)٢(املسلمنيإمام ى ضربت عنقه المتناعه عل لطالقامتنع من ان إ :وروي

علـيهم  ( أمري املـؤمنني  ، عن أبيه، عن آبائه، عن       )عليه السالم (هللا ا عبد أيب   ، عن سالمويف دعائم اإل  

جيامعها  ا فال  مث يهجره  ،كنأسوألهللا  وا ،كغيظنألهللا وا: يقول الرجل المرأته   أن   يالءاإل:  قال ،)السالم

نـه  إانه، ف كيطلّق م  أن   ماإء، و ييف أن   ماإنه يوقف، ف  إ ف أشهر أربعةمضت   فإذا   ،أشهر أربعةميضي    حىت

 أو  ءييف أن   ماإ،  أشهر أربعةمن امرأته عند مضي     ىل  آ  أوقف عمرو بن احلرث، وقد     )عليههللا صلوات ا (

  .)٣(احلديث طلقي

ـ  كد بشرائطه، وقد ذ   مع االرتدا  إالّ   ونكي أما ضرب العتق فال   : أقول ـ  صرنا تف تـاب  ك يف   كيل ذل

 من حيرق عليه بيت القصب يهرب قبـل    أن   الّ فمن الواضح  إو ،ىخيف ما ال كحراق ختويف    واإل ،احلدود

  سجن ممتدسالمليس يف اإل إذ بقائه يف السجن،إ وأما التضييق فهو حق لعدم ،شيء منه إىل تصل النار أن  

 ولذا الذي ،خيضع للحق يشدد عليه حىت أن  فالالزم)الفقه(ض مباحث رناه يف بعكما ذك ،نادراً جداًإالّ 

  : رناهكذ

                                                

 

 





٤٥

خبار املسندة،  األى  يعترض مبثله عل   خرب مرسل ال  نه  إ( :يراده خرب القتل  إار بعد   صقال الشيخ يف االستب   

ـ يفاء خالفاً عليـه وع    اإل أو   لطالقما ا إمام،  م اإل كمن ميتنع من قبول ح    ى   عل ان حمموالً كولو صح ل   ى ل

 مل جيب عليه    كذلكن  ك فأما من مل ي    ،افراً وجيب عليه القتل   كون  كمن هذه صفته ي    فإن   ،سالمشريعة اإل 

  .)ناألوالتضمنه اخلربان  ء حسب ماييف أو يطلق أن  إىلثر من احلبس والتضييق عليهكأ

 تقـدمي   األوىلان  كن  إ و ،لطالقون خمرياً بني احلبس وا    كي لطالقم يف ا  كتقدم من حق احلا    ماى  مث عل 

  .ان أوىلك بيد من أخذ بالساق لطالقانه مهما روعي قانون أاحلبس و

 مثالًيده ورجله واامعة معه  جباره بالفئة بأمره زوجته بشد إى  ان قادراً عل  كن  إ مكاحلا أن   مث الظاهر 

  .ان فيه بعض التأملكن إ و،أيضاًان من الفئه ك

 خالف تسلط الناس بعـد  أنه  لوضوحك وذل،)ا تعييناًأحدمهى م علكجيربه احلا  وال(: مث قال الشرائع  

م كان احلاكن إ اجلامع وخريه بني اخلصوصيتني حسب دليل السلطنة، نعم       ى  جبار عل الشارع جعل اإل  أن  

رجع  لطالقاى  أجربه عل ن  إ  معانداً ان رجالً ك ذاإما  كاخلصوصية جربه،   ى  علجبار  الصالح يف اإل  ى  ير

م كاحلا أن   رراًكرنا م كاملعني، وقد ذ  ى  جبار عل م املصلحة الشرعية اإل   كحي  مما أيضاًىل  آ الفئةى  عل أو   أيضاً

ية، بينما الثاين يعمل    سالملية اإل ك يعمل طبق القوانني ال    األول أن   األمرى  م العريف، منته  كاحلاكالشرعي  

ـ    ألنه   ، فما هو شأن العريف يف التطييق شأن الشرعي        ،طبق القوانني املوضوعة   عليـه  (ه  املستفاد من قول

  قد جعلته  :)السالم



٤٦

  . وغريه)١(ماًكم حاكعلي

 لطالقالوجه حبث سبق يف ا    هذا  ى  جبار عل ، ويف حتقق اإل   كتقدم ظهر وجه النظر يف قول املسال       ومما

التعيني فطلق  ى  وجتيه ال عل  زى  حدإطالق  ى  ره عل كأنه لو   أر االختيار، و  كوأمته يف املعارج بقوله حني ذ     

ما ى  عل التعيني فقد زاد   إىل   امعدل عن اإل   نه ملا  وأل ،وله اخليار يف تعيينها    لطالقع ا واحدة بعينها قيل يق   

مها مـع   احدإطالق   وطالق هذه    ،طالق هذه ى  عل مها ال احدإطالق  ى   عل كراهاإل ألن   رهه عليه، كأ ول

  .لي ليس أمراً جبزئي معنيك بالاألمر أن صول وقد تقرر يف األ،زيادة

ـ يف ضمن اجلزئي ي    إالّ   ليكحتقق لل  لي فحيث ال  كالى  بعد اجنباره عل  نه   أل فيه، ماى  خيف ن ال كل ون ك

ذا  إ ماكثر،  كان له جزئيان أقل وأ    كإذا   إالّ    اللهم ،سبيل البدل ى   عل كراهل جزئي من جزئياته مورد اإل     ك

جبار إنه حيث ال    إثر، ف كيعطي دينارين فاختار األ    أن    أو اًيعطي دينار  أن   نهكان مي كالصدقة و ى  أجربه عل 

  .ليهإرهاً بالنسبة كون مكي الزائد الى عل

ليـاً،  كان  كن  إكراه و متعلق اإل  ألن   وحيتمل قوياً عدم الوقوع،   (:  بقوله كولعله لذا رد املعارج املسال    

فراد داخل  ل واحد من األ   ك ف ، وبطالق واحدة غري معينة    ،بعينهال واحدة   ك يف ضمن طالق     ىنه يتأت كل

  .) جار هيهناك بالتضمن، ونظري ذلره عليه، ومدلول عليهكيف امل

فلـم   يـالء اإلم  كانقضت املدة سقط ح     مدة معينة ودافع بعد املرافعة حىت     ىل  آ ولو(: مث قال الشرائع  

  .)فارة مع الوطيكيلزمه ال

  مع  إالّ يتحقق ا جتب مع احلنث يف اليمني والأ لوضوح كوذل: أقول

                                                

 



٤٧

 أن   من غري فرق بـني     ،فارةك باليمني فليست عليه ال    انقضت املدة فقد وىف    إذا    يف املدة، وأما   الوطي

 عن املدة املقررة،    الوطيأخر   إذا   اًمثون آ كين أم ال، نعم قد ي     األمرم بأحد   كون قد رافعته وألزمه احلا    كي

م كطاعة أمر احلـا   إعدم   إىل   مث وعدمه بالنسبة  ون اإل ك قد ي  كذلكاً لوجود حمذور له، و    مثون آ كي وقد ال 

   .طاعتهإو

حق يتجدد فيسقط بالعفو     ألنه   سقطت حقها من املطالبة مل يسقط املطالبة      أولو  (: لشرائع قال ا مث إن 

  .)يتجدد  ال ما،انكما

علقه يف الذمة ت وشرط صحته ثبوت م،واحد  براء عنه مبعىن  سقاط احلق والعفو عنه واإل    إ(: كويف املسال 

دام  ل وقت مـا   كاملطالبة يثبت يف    ان حقها يف    ك وملا   ،وجد سببه ن  إ و يتجدد فيها  سقاط ما إيصح   فال

ان منها ثابتاً وقت    كما   إالّ   سقطت حقها منها مل يسقط    أ فإذا   يتجدد بتجدد الوقت،   باقياً فهو مما   يالءاإل

 بال فصل يتجدد فيه حق املطالبـة        كن الواقع بعد ذل   اآل ألن   سقاط شيء، إيف قوة عدم     ك وذل ،سقاطاإل

  .)تءاش سقاط فلها مطالبته مىتومل يسقط باإل

احلق موضـوع    إذ   ،حق هلا يف املطالبة     فال أيضاًن   سقوطها حقها بعد اآل    إمكانيبعد   ن ال كل: أقول

 من دون تغـيري يف املوضـوع        حكامسائر املوضوعات اليت رتب الشارع عليها األ      كعريف قرره الشارع    

 ماكدة سقوطه، ف  القاعى  ان مقتض كللمستقبل   سقاط ولو العرف سقوطه باإل  ى  رأ فإذا   نقيصة، زيادة أو 

 هلـا   كذلك ،احكرناه يف مسألة القسم يف الن     كذ ماك ى،تصاحل املرأة عن حقها املستقبل مع زوجة أخر       

ه ؤعطاإعمارته حيث يصح له  ىنك يف سنسانتجدد حق اإلك، فهو كينايف ذل  والتجدد ال،سقاطحق اإل

  .كغري ذل إىل جارة،إى يسم خر مباآل

  .ك يف ذلكتصديق اجلواهر للمساليعرف عدم ظهور الوجه ل كومن ذل



٤٨

 القول يف نظائره من احلقوق املتجددة حبسب        كذلكو(: ك بعد ذل  كحال، فقد قال املسال    أي   ىوعل

، ومن هذا   كذل ان يف موضع معني حيث نقول بصحته وحنو       كسحق القسمة للزوجة وحق اإل    كالوقت  

 لتجـدد   ك من جيوزه به فلها ذل     قولى  عسار الزوج فرضيت مث أرادت الفسخ عل      إعلمت ب  لو الباب ما 

يبطل خيارها   رادة الفسخ حيث ال   إذا رضيت بعنة الزوج ب     إ  وخيالف ما  ،الضرر بفوات النفقة يوماً فيوماً    

حاضر   وفرق بأن العنة عجز    ،ن منه كمت ا ال إسبق ف   مما كحنو ذل  لفوات الفورية بأن جهلت الفورية، أو     

 وبأن العنة عيب والرضـا      ،ستمتاع والنفقة يبسطان عليها    وحق اال  ،ياماألى  تبسط عل  وخصلة ناجزة ال  

  .)١()بالعيب يسقط حق الفسخ

سـقاط   ويؤيد صحة اإل   ،خرج بالدليل  ما إالّ   القاعدة عدم الفرق بني مجيع احلقوق     ى  مقتضن  إ :وفيه

 من تزوج امرأة فلها   :  يف حديث  )عليه السالم ( جعفر قال أبو :  زرارة قال  ىاملناط يف الصلح، حيث رو    

 أو  يتـزوج عليهـا    أن   تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً وخافت     ن  إ نهكللمرأة من النفقة والقسمة، ول     ما

  .بأس به  جائز الكذل فإن قسمتها شيء من نفقتها أوى يطلقها فصاحلت من حقها عل

عليـه  (عفـر   جبن  ى  جعفر، عن أخيه موس    علي بن    رواه البيع، مثل ما   إىل   ورد بالنسبة   ما كذلكو

ـ ما   شهراً أو   يوماً أو  كليليت ويومي ل  : مهااحدإسألته عن رجل له امرأتان، قالت       : قال ،)السالم  ،انك

   .)٢(بأس  منها فالكذلى طابت نفسها واشترإذا  : قال،كأجيوز ذل

  .غريها من الرواياتإىل 

 يف املدرسة وسـائر     ىنك وحق الس  ى،حق الشفعة، وحق الدعو   كتقدم يظهر حال سائر احلقوق       ومما

  ا يصح بيعها وصلحها وهبتها إاملوقوفات وغريها ف

                                                







٤٩

  .سقاطهاإو

رجـاع  إيصح   ماك ،قالة يف صورة املعاملة عليها    ن مانع عن الرجوع يصح اإل     كمل ي إذا   أنه   والظاهر

أعطت هنـد    إذا   ماك ،هلااحلق وتباد  يما يصح ترام  ك ،بغري بدل  أو   املنتقل عنه ببدل   إىل   ليه هلا إاملنتقل  

حقها وتعطي فاطمة حقها هلند     أعطت هند لفاطمة      أو ،زينب لفاطمة يف زوجات ثالث    وحقها لزينب   

رث تـاب اإل كرنا بعض احلقـوق يف      كذا، وقد ذ  كليلة اجلمعة وللثانية ليلة السبت وه       وىلان لأل كفيما  

  .باملناسبة

  



٥٠

 أو   الظهـار  الباطـل  وإمنا   حك أون ، فيحرم عليه وطيها   اح باطالً كان الن كما  إلوعلم بأنه    ):٥ مسألة(

صول يف أطرافـه   لسقوط األ،مجايلان من العلم اإل  ك ،جيب عليه وطيها    الذي أوقعهما عليها حىت    يالءاإل

خيرجه عـن    يعمل ما  أن   ، وعليه فالالزم  يالءاإل الصحة يف الظهار و    أصالةاح و كمن استصحاب عدم الن   

  .احملذورين

ـ ان الطالق باطالًكما إبأنه  مث علم ى،ح أخرك لو طلق زوجة ون    مثالً ،واملسألة سيالة  ه، ا فهما زوجت

جمـال   ال مـا ك ال جمال الستصحاب زوجية السابقة،       ،اح باطل فليست أية منهما زوجته     كالن أن   ماإو

حيث مجايل فيتساقطان، و  ني متعارضان مع العلم اإل     ألن األصل  ،اح الالحق ك الصحة يف الن   أصالةجراء  إل

ختها وثالثـة   أ مثل حرمة التزويج ب    أحكاممنهما زوجته هلا    ون أية   كوا زوجته وعدم    كال طريف   ك إن

وحة جديـداً  ك املن،ربعلتيهما زوجة له، ومثل وجوب وطي األ     كون  كتقدير  ى   عل ،كذل غري إىل   ىأخر

 فالالزم عليه   ،وما زوجته كتقدير عدم   ى   عل كذل غري إىل   نفاق عليهن، تزوجها ووجوب اإل   ختها لو أو

  .اح من جديدكوالن لطالقا أومجايل العمل حسب العلم اإل

طرف للعلم   فال،أشبه ختها وماأ وال   اًيتزوج أربع  ال أنه   نكمن املم  إذ   مجايل مطلقاً، إال علم   : يقال ال

  .األوليف الشق 

ما بـوطي االثنـتني     إن  خماطب اآل  أنه   نه يعلم إ ف ،في الشأنية كالفعلية، بل ي   إىل   حاجة ال: نه يقال أل

 أن  تقدير الزواج ن، فهو من قبيـل      ى  ربع عل األى  نفاق عل  واإل الوطيجوب  ما بو إنفاق عليهما، و  واإل

 احلـج   أشهرما عليه احلج يف أيام احلج ومل يأت بعد          إجيار عن غريه، و   ن باإل عليه العمرة اآل   ماإ أنه   يعلم

حلج جيب عليه ا    املال لنفسه حىت   أو   يعلم هل هو الستيجار الناس له للعمرة        ال نفسه ماالً  حيث جيد عند  

  .سبحانه العاملهللا ، واهيف مومس

  



٥١

 بـأن ادعـت املـرأة       ،لو اختلفا يف انقضاء املدة    (:  ممزوجاً مع اجلواهر   الشرائعيف  قال   ):٦ مسألة(

مرجع  ألن   صل،ها لأل ء فالقول قول من يدعي بقا     ،هاءهو بقا ى  وادع ،لطالقا أو   ها لتلزمه بالفئة  ءانقضا

اختلفـا   ذا لوكل منهما، و ك عدم تقدم    األصلزمان املرافعة و   أو يالءاإلتقدم زمان    إىل   انقضائهاى  دعو

  ).صل املزبورول قول من يدعي تأخره لألقاملرافعة وتأخره فال أو يالءاإل إيقاعيف تقدم زمان 

  .رواكماذك وهو ، واملعارج ومناهج املتقني وغريهمكره املسالكذا ذكو

 يف أحـدمها   كذا ش  إ  حال ما  كذلكمجايل، و إلمني للعلم ا  كمجع بني احل   ،ىلآ أو   ظاهر أنه   كش مث لو 

  .لطالقوا

تقـدم يف     ملا ، مع الرجعية  األصلان  ك ،بائناً أو   اًان رجعي كهل   لطالقون ا ك يف   كش لو أنه   والظاهر

حبيث مل يبق له الرجوع بأن       ماإاالنفصال يف اجلملة حصل      فإن   الدليل، إىل    والبينونة حباجة  األصلونه  ك

  .كهو حمل الش فاً تامون انفصاالًكي

  وتريد املنع،فارةكعطاء الإ بدون الوطي، حيث يريد إيالء: ظهار، وقال: اختلف الزوجان فقالت ولو

 ألن  ،ياملسألة من التـداع    أن   فالظاهر،  مثاإلى  التعاون معه تعاون عل    أن   فارة من باب  كعطاء ال إبعد  إالّ  

الرجل  ألن فعليها البينة وعليه اليمني،مدعية املرأة  أن ل واحد منهما وال جامع، واحتمالك مرتبط باألمر

 البينة منظور فيه،   إىل    واملرأة اليت خارجة فهي حباجة     ،نفسهى  يد عل  الفعل فعله وهو ذو    حيث إن داخل  

  .أيضاًنفسها ى  يد علذاتن يريد الرجل التصرف يف املرأة وهي كمل ي إذا يصح مناإ ألن األمر

ـ حلف وال بينة من أحدمها فالظاهر جريان مـوازين ال          ال أو   ةيأتيان بالبين  مث حيث يتحالفان أو    م عل

  .ين ال وجه الحتمال البطالناألمربعد علمنا بوقوع أحد  إذ مجايل،اإل

  



٥٢

 مل ،احليض واملـرض ك يالوط مانع من كانقضت مدة التربص وهنا لو(: قال يف الشرائع  ):٧ مسألة(

  .)ان حسناًك الوطيل هلا املطالبة بفئة العاجز عن ن هلا املطالبة لظهور عذره يف التخلف، ولو قيكي

 فإن   الزوج، يف أو   املدة احملسوبة نظر أهو فيها     يوجد مانع من اجلماع بعد مض     إذا  ( :كقال يف املسال  

ـ مي حمبوسة ال  أو   هاين وط كيتم انت مريضة حبيث ال   كان فيها بأن    كن  إ و مه،كان فيه فسيأيت ح   ك ن ك

انـت  ك ذا لوكمضارة، و معذور واحلال هذه وال ألنه ،اًإمجاع ة بالفئة فعالً  مل يثبت املطالب   إليها   الوصول

 ألن العـاجز منعـه الـشيخ،   كفة فرضاً، وهل يؤمر بالفئة كمعت أو نفساء أوصائمة حائضاً أو  أو   حمرمة

لظهور العجز يف اجلملـة     لعاجز  ااالمتناع من جهتها، وقال املصنف ومجاعة من املتأخرين جيب عليه فئة            

  .)وهذا حسن ،تعاىلهللا املانع من ا وإمنا نةكنه ال مانع منها، بل هي مموأل

يشري  أو   تبكي أو    بأن يقول  ، مع القدرة  الوطيى  ظهار العزم عل  إ وفئة العاجز    الوطيفئة القادر   : أقول

  .شارة مفهمةإ

 بعض ،ه الشارعالعريف الذي مل يغري أنه  إىلضافةما فئة العاجز فيدل عليه باإلأ و،أما فئة القادر فواضح

  : الروايات

 يفـاء ن فاء واإلإف ،أشهر أربعةنه يتربص إف ،من امرأتهىل آ سألته عن رجل :  قال ،رواه مساعة  مثل ما 

ـ    أو   يصاحل أهله   حىت أشهر أربعةمل يف بعد    ن  إ و ،غفور رحيم هللا ن ا إف،  يصاحل أهله أن   ى يطلق جرب عل

 ،)١(مام بينهما اإلقفر أىبأشهر فإن  ربعةعد األان بكن إ ويوقف، ع طالق فيما بينهما حىت قي  وال ،كذل

  فإن 

                                                

 



٥٣

  .يناألمر يشمل )عليه الصالة والسالم(قوله 

قامت املرأة بعد حني      ومىت: قال يف حديث  نه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

 أو   يقدر عليه مبـرض    مل فإن   ء اجلماع يوالف: )عليه السالم ( بعد حني، قال     كان ذل كن  إ و أوقف هلا، 

حيال بينه وبني   أن   إالّ   ،يف الفرج  إالّ   اجلماع مل جيزه  ى  ان يقدر عل  كن  إ و مبقالته،ى  تفكسفر فأقر بلسانه ا   

  .)١(شهد جازأقد فاء ونه إ كقال بلسانه عند ذل فإذا ،ليه سبيالًإجيد  اجلماع فال

ن إ و ثالث مانع عن االتصال بينـهما،      أو   ليهماك الرجل أو  أو   فرق بني املرأة   ال أنه    يعرف كومن ذل 

  .كذلكمنها  ا زوجته أوأالنسيان منه ب أو ان العذر اجلهلك

 ،تنقطع االستدامة عدا احليض   : عذارها يف أثناء املدة، قال يف املبسوط      أجتددت   ولو(:  قال الشرائع  مث

   .)ن املواقعة انتهاًءمتنع م اعتراضاً، وال عذار الرجل ابتداًء والأينقطع املدة ب وفيه تردد، وال

زال العذر ثبت    فإذا   عذارها املتجددة لالستدامة عدم احتساا من املدة،      أاملراد بقطع   : كقال يف املسال  

احلق هلا والعذر مـن   أن اختاره الشيخ من قطعها لالستدامة  ووجه ما ،ل العذر بمن املدة ق  ى  مض ماى  عل

 احليض  كمن ذل   الفئة فيه، واستثىن  ى  قدرة له عل   ال ماحيتسب عليه منها     قبلها ومدة التربص حق له فال     

ثر ك واأل ،ل شهر غالباً  كرره يف   كلت أشهر أربعةقطع مل تسلم مدة التربص       لو ألنه   ،اًإمجاعيقطعها   نه ال إف

من القادر وهـو يف      الوطيعدم الفرق بينه وبني غريه يف عدم قطع االستدامة لقيام فئة العاجز مقام              ى  عل

  .)٢()يهذا قوم العاجز وكح

                                                



 



٥٤

 مع قيام   دلة األ طالق إل ،اعدة هو ما احتمله احملقق متردداً مما هو قول املبسوط         قالى  ن مقتض كل: أقول

  .ره اجلواهركذ ماى  عل،مهك من القادر وهو حبالوطيفئة العاجز مقام 

مة عـدا   ثناء قيل تنقطع االستدا   عذارها يف األ  أولو جتددت    (:ح عند قول العالمة   يضاولذا قال يف اإل   

عذار بعدم قطع االستدامة    فرق بني احليض وغريه من األ      ال: صحابثري من األ  كقال  (: لفظه ما) احليض

عدم قدرة الفاعـل    كعدم قبول احملل     ألن   م العاجز، كوهذا ح  القادر، من   الوطيلقيام فئة العاجز مقام     

  .)عنديى قووهو األ

ان غريه من مرض وحنوه     كن  إ و شبهة،  املدة بال  ةان حيضاً مل يقطع استدام    كفإن  ( :ويف مناهج املتقني  

   .) بهأيضاًظهر عدم انقطاعه فاأل

 اً،إمجاععذار الرجل ابتداًء وال اعتراضاً     أينقطع املدة ب   ومن هنا ال  (:  ممزوجاً مع اجلواهر    قال الشرائع  مث

 أو  ،حـرام م واإل الصوكانت شرعية   كن املضارة حاصلة سواء     كاملرأة، ل  حق املهلة له والعذر منه ال     ألن  

 أو  رأس املدة، بل يؤمر بفئة العاجز     ى  اتفقت عل  متنع املواقعة انتهاًء لو    ذا ال ك و ،اجلنون واملرض ك حسية

  .ك وقبل اجلواهر قاله املسال،راهكذ ماك وهو )دلةاأل طالقما سيأيت إلكالطالق 

  



٥٥

ن إ و احتسب املدة عليـه،    جن بعد ضرب املدة   إذا  ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):٨ مسألة(

يقوم وليـه    يفيق لرفع القلم عنه وال      انقضت املدة واجلنون باق تربص به حىت       فإن   ،طالقان جمنوناً لإل  ك

  .)ليف أمر بفئة العاجزكيرتفع معه الت ال ان العذر مماك، نعم لوكمقامه يف ذل

 جيـب   ،يستفيق  نون حىت لرفع القلم عن ا   ،  احللف ملا بطل باجلنون    أن   القاعدةى  ن مقتض كل: أقول

حسب العـشرة   من اجلماع    أو   مرة أشهر أربعةل  كوصل وقت حقها من      إذا   عليه املباشرة مع زوجته   

 ،أخذ حقها منه أخذت   ى  قدرت املرأة عل  ن  إ و التنفيذ فعل، ى  قدر هو عل   فإن   اخترناه، ماى  باملعروف عل 

 نسائه، نعـم  ى  طافة الويل انون عل   إ  روا يف كما ذ ک ،دي حقها زوجته ليؤ  إىل   لف جبمعه كال فالويل م  إو

  .لطالقا أو مما عليه الفئة أفاق قبل انتهاء وقت احللف وقبل وصول وقت اجلماع فاحللف باقإذا 

  .كغري ذل إىل ركمرض وطويل الس أو عليه والطويل النوم مبرقدى ومنه يعلم حال املغم

الرجل ى  م عل ك فاحل ،أشبه ما أو   عليها ىمغم أو   م املدة وانقضت والزوجة جمنونة    كأما لو ضرب احلا   

الفئة  حيث إن في القولية   كجيب عليه الفئة العملية، بل ت      ال أنه   حيتملأن   إالّ   ، اللهم لطالقباق يف الفئة وا   

يلزم الفئـة     فال ،اليت تشعر ى  ركمثل انونة والس    ال ،تشعر حسب املرض وحنوه    الجلها وهي   جعل أل 

   .يناألمرالويل جربه بأحد ى ي لزم علالوط إىل نها حباجةك لن تشعركمل ت إذا العملية، نعم

  



٥٦

لزم بفئة املعـذور ملـا   أانقضت املدة وهو حمرم إذا ( : قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٩ مسألة(

ى ن لو واقع أت   كاحملرم، ول  الوطييلزم ب   وال ،فطارجيوز له اإل   وجه ال ى  اتفق صائماً عل   ذا لو كعرفت، و 

ليس  ألنه وسواء قلنا جبواز موافقتها لهرهها، كأ أم كذلى  سواء وافقته عل،أمث حلصول الغرض  ن  إ و بالفئة

يف احليض والصوم    الوطيك حمرم   ل وطي كالم يف   كذا ال كمث، و اإلى  عانة عل إ ألنه   ال  أو ،حمرماً من طرفها  

  .)١()الواجب وحنومها

الـشارع   إذ   ان حمرماً، ك ما   ك يشمل ذل   والطالق مل  الوطيالشارع حني خري بني     ن  إ :ن رمبا يقال  كل

ـ       إ  حال ما  كذلكعنه، و ى    ماى  ثر عل يف يأمر ويرتب األ   ك الـزوج  ى  ذا وطئت شبهة حيث حيرم عل

 الذي حيرمه ويعزر عليـه، ومثلـه        الوطيب يالءاإلالشارع اخلروج عن    ى   فهل ير  ، يف مدة العدة   الوطي

 يف حـال    أ فيما لو وط   ،كثر من ذل  كيلزم أ  اله   أن املشهور يف ى  مرة عل  أشهر أربعةل  ك الواجب   الوطي

ينايف   الوضع فال  دلةاملستفاد من األ  ن  إ :يقالأن   إالّ   ، اللهم كما أشبه ذل   الصيام أو  أو   حراماإل أو   احليض

  . وهذا هو الظاهر منهم،يفلكالت

  

                                                

 



٥٧

 فإن  هار، ويوقف بعد انقضاء مدة الظ     ،اناألمرصح  ىل  آ ظاهر مث إذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٠ مسألة(

ـ أسقط حقه من التربص بالظهار و      ألنه   ،الوطيفري و كلزم الت أ أىبن  إ و  احلق، طلق فقد وىف   ان عليـه   ك

  .)يالءاإلفارة ك

مـا  ك يالءاإلى   سواء قدم الظهار عل    ،مهماكلزمه ح  يالءاإلمجع بني الظهار و   إذا  ( :كوقال يف املسال  

خـر  انت قد حرمت بالسبب اآل    كن  إ و عليها،ل منهما   ك يقاعفرضه أم أخره لبقاء الزوجية الصاحلة إل      

مهلة  فإن   مهاله هلما، إن قد عرفت اختالف املدة يف       كل .فارتنيكستباح بدون ال  ت حرم من اجلهتني وال   فت

 فـإن  م الظهار خاصة،كلزم حبأانقضت مدة الظهار فرافعته  فإذا  ،أربعة يالءاإل ومهلة   أشهرالظهار ثالثة   

فر ك فإذا   فارة الظهار، ك لزمه   الوطيى  اختار العود وعزم عل   ن  إ و ين،األمراختار الطالق فقد خرج من      

 يالءاإلمدة تزيد عن مدة     ى  فارة الظهار عل  كتوقفت  ن  إ و  حلنثه يف ميينه،   أيضاً يالءاإلفارة  ك لزمه   أووط

 أو  يالءاإلانقضت مدة    أن    إىل اخلصلتنيى  حدإفري ب كمل يتفق له الت    أو   ليف لصوم ك فرضه الت  انكما لو   ك

   .)١()مهماكين معاً ولزمه حاألمرقضت مدته قبل التخلص منه طولب بنايث ن الظهار متأخراً عنه حباك

لمـة  كمن امرأته وظاهر يف     ىل  آ  يف رجل  )السالمالصالة  عليه  ( علي   وين عن كرواه الس  أما ما : أقول

   .فارة واحدةكعليه :  قال،واحدة

طبق ى  احللف عل ى  لعل هذا حممول عل   : قالنه  إ هعن سلطان العلماء يف بعض تعليقاته علي       يكفقد ح 

   .املعهود شرعاً يالءاإلى الظهار والعمل مبقتضاه ال عل

  قاعدة ى حيتمل محله عل أنه ماكالتقية ى احتمل محله عل: ويف مناهج املتقني

                                                

 



٥٨

  .حسب معتقدهمام لزمه اإلأ فكانوا قالوا بذلك، فلعل بعض العامة لزاماإل

  .ظهر أمي، فيحتمل العمومكواهللا أنت : قال أنه رادولعل امل: ويف الوسائل

  .ظاهره تأييده محل سلطان العلماء مماى ت علكن املعارج سكل

 سبابن من خرق القاعدة املقتضية لعدم تداخل األ       كتتم الرواية ضعيفة ال   حيث إن حال، ف  أي   ىوعل

  .تعددةسانيد مأورة هي واحدة نقلت بكن الرواية املذ أاملسببات، والظاهرأو 

من امرأته وظـاهر يف     ىل  آنه  إ :رجال أتاه فقال  ن  إ :)عليه السالم ( إىل علي     بسنده ،فعن اجلعفريات 

  .)١(فارة واحدةك:  فقال،ساعة واحدة

ـ  ، عن أبيه، عن آبائه، عن     عبد اهللا  أيب   قد روينا عن  :  قال ،سالموعن دعائم اإل   صـلوات اهللا   ( ي عل

  .)٢(فارة واحدةك: اهر منها يف ساعة واحدة، فقالمن امرأته وظىل آ ل عن رجلئ س،)عليهم

 فإن  فارة للظهار، كمل ال كوملا ي  يالءاإلانقضت مدة    مها فيما لو  كقد خيتلف ح  (: اجلواهر قال  مث إن 

 وطريق  ،فركي أن    إىل م الظهار حترميه  كوح ،الوطيه بالفئة وتعجيل    إلزاممل خيتر الطالق     إذا   يالءاإلم  كح

 فتجتمـع   ،فريكقبـل الـت    الوطيالظهار مانع شرعي من      ألن   بفئة العاجز،  يالءإله ل إلزاماجلمع حينئذ   

يف هذه احلالـة قبـل       الوطيللعزم عليه، ولو أراد     ى  خرمها للفئة واأل  احدإ الوطيى  فارتان بالعزم عل  كال

 أبيح له وهلا من حيـث     ن  إ و ،ما سبق كينه منه   ك مت أيضاً، بل حيرم عليها     كفري للظهار حرم عليه ذل    كالت

  .)يالءاإلفارتا الظهار وك حصلت الفئة ولزمه أولو فعل حراماً ووط ،يالءاإل

   . يف حصول الفئة بفعل احلرامشكال قد عرفت فيما تقدم اإلكنكل

  

                                                







٥٩

املنـع   ألن   ،حتسب عليه مدة الـردة     ال:  قال الشيخ  ،مث ارتد ىل  آإذا  ( :قال يف الشرائع   ):١١ مسألة(

  .)زالة املانعإب الوطينه من كالوجه االحتساب لتمو ،يالءاإلبسبب  بسبب االرتداد ال

امليت يبطـل   كان  كارتد عن فطرة     لو إذ   انت من غري فطرة،   ك املراد بالردة هنا ما   (: كقال يف املسال  

ليه املصنف من التعليل بأن املنع      إقاله الشيخ من عدم احتساب مدة الردة ما أشار            ووجه ما  ،معه التربص 

 يالءاإلحيتسب مدته من مدة      البينونة فال  إىل   اح وجريان عدمه  كوجب لرفع الن  حينئذ بسبب االرتداد امل   

حيتسب زمان   ما ال كثرين،   لتضاد املؤثرين املقتضي لتضاد األ     الوطياملقتضية الستحقاق املطالبة بعدها ب    

ون ك بالرجوع فال يالوطينه معها من كاحتساب مدته منها لتم  إىل   ثر ومنهم املصنف  ك وذهب األ  ،العدة

املاضي مع حلـوق   لطالقاح مل ينهدم واكالن أن  تبنيسالماإل إىل عاد إذا  ويفارق العدة بأن املرتد   ،عذراً

  .)نياألولرجع يف ن إ والرجعة مل ينهدم ومن مث ظهر أثره بتحرميها بالثالث،

ـ    أن   نك ومي ،تاب احلدود وغريه  كرناها يف   كما ذ كاملرتد الفطري تقبل توبته     : أقول ه يتـزوج زوجت

ن االرتداد  كما حقق يف باب العدة، ل     كالزوج   هي من غري   إمنا   العدة ذإبدون أخذها العدة،     والسابقة ول 

المهم كفقد عرفت    ي، أما املرتد املل   لطالقا أو   من الفئة  يالءاإل أدلة طالقجمال إل  يوجب االنفصال فال  

  .روهكذ ما يالءاإل أدلة إطالقى فيه ومقتض

 إذا  ين، أما األمريف أحد    حق هلا  ال إذ   الم،ك  فال كالشركاح  كتداداً يبطل الن  ارتدت ار  إذا   أما الزوجة 

شاملة  يالءاإل أدلة ف ،خترج عن الزوجية   ا ال أ إىل   ملاع فقد سبق اإل   ،تابيةكالكاح  كيبطل الن  ارتدت مبا ال  

  .التزمت به لزمت مباأال إ و،هون من دينها خالفكي ال أن  بشرطأيضاًهلا 

  



٦٠

 بعد املدة قال    أ ولو وط  ،اًإمجاعفارة  ك يف مدة التربص لزمته ال     أوطإذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٢ مسألة(

  .) وهو أشبه،تلزمه: فارة، ويف اخلالفك ال: يف املبسوط

فارة سواء  كيف املدة اليت يتناوله اليمني فقد حنث يف ميينه ووجبت ال           يلؤ امل أوط  مىت(: كقال يف املسال  

هلـا   يته له يف املقتضكفموضع وفاق، وأما الثاين فلمشار األولما أأم بعدها، ان وطيه يف مدة التربص  ك

وهـذا مـذهب   ، )١(حلفتم﴾ إذا مكميانأفارة ك ك﴿ذل: تعاىلاليمني، ولعموم قوله ى وهو خمالفته ملقتض 

عندنا ها أمنها مث وطىل آ إذا :وقال يف املبسوط  ،  أيضاً مجاع مدعياً عليه اإل   ،الشيخ يف اخلالف    ثر حىت كاأل

هـا  أوطن  إ و فارة،كها قبل املدة فعليه ال    أوطن  إ :بعدها، وقال قوم   أو   ان يف املدة  كفارة، سواء   كعليه ال 

ر عليـه   ك ومل يذ  األولاختيار العدم ورجوعه عن     ى   وهذا يدل عل   ى،قوفارة عليه وهو األ   كبعدها فال   

 فعل احمللوف عليه    ىتساوإذا  إالّ   جتب مع احلنث   فارة اليمني عندنا ال   كيستدل له بأن     أن   نك، ومي دليالً

 وهنا بعد   ،فارةك رجح جازت املخالفة وال   أه  كان تر كرجح ولو   أان فعله   ك أو   ه يف الدين والدنيا   كوتر

  .)٢()فارةكجتب فيه  رجحان فعله يف اجلملة فالى  وهو يدل عل،صار مأموراً بالوطي ولو ختيرياً املدة قد

ان الالزم القـول جبـواز      كخبار  وبعض األ ى   املدع مجاعمن اإل لوال الدليل اخلاص يف املسألة      : أقول

  : يف صورتني بعدها أو أشهر ربعة سواء يف األ،فارةك بدون الالوطي

ـ رنا  كما ذ ك أو   ،مرة أشهر أربعةل  كروا من وجوبه يف     كما ذ ك ، واجباً الوطيان  ك ذاإ: األوىل ن م

   أشهر ربعة دون األالوطييلزم منه  لزوم املعاشرة باملعروف مما

                                                

 

 



٦١

  .ان مل يطأها مدة قبل احللفك ذاإ فيما أشهر ربعة ويتفق األ،ان من العشرة باملعروفك ذاإ أيضاً

 أن ىتاب اليمني علكرناها يف كدل من الروايات املتعددة اليت ذ       ملا ، أفضل الوطيان  ك ذاإفيما  : الثانية

 وحيـث دلـت     ،ليه من جهة اليمني   شيء ع   اخلري وال  كيفعل ذل  أن   غريه خرياً منه فله   ى  رأ إذا   احلالف

  .ليهإفارة ذهبنا كيف مدة التربص يوجب ال يالوط أن ى علمجاعالسنة واإل

:  قـال  ،)عليه السالم (، فقد استدلوا عليه برواية منصور، عن الصادق         أشهر ربعةفارة بعد األ  كأما ال 

بانت منه وعليهـا     القلطعزم ا  فإن   يوقف،: قال ،أشهر أربعةمن امرأته فمرت به     ىل  آ سألته عن رجل  

  .)١(هاكمسأر عن ميينه وفّك الّإعدة املطلقة و

بانت املرأة من الرجل هـل خيطبـها مـع     إذا لئسنه إ ،)عليه الصالة والسالم(وأرسله العياشي عنه    

  .)٢(ر عن ميينهفّكي يقرا حىت تطليقتني والى خيطبها عل:  قال،اخلطاب

  .)٣(فارةك الفعليه يلؤفاء املإذا  :قالنه إ ،)ليه السالمع( عبد اهللا أيب ورواية الدعائم، عن

ال إفارة و كقلنا ا لزمت ال    فإن   ضعف السند يف الرواية، نعم هي جمبورة بالشهرة ومؤيدة،        ى  خيف وال

  .نكمل ت

نا يف اليمني   أصحابصل  موافق أل  إالّ أنه    ان شاذاً كن  إ و ومذهب الشيخ يف املبسوط   (: كقال يف املسال  

  فارة كجييب عن حجتهم بأن وجوب ال أن  وله،املطلق

                                                

 

 

 



٦٢

 اآليـة موضع الوفاق وال حجة هلم يف       ى   فيقتصر فيها عل   األصلمع أولوية اخلالف خالف      يالءاإليف  

رنـاه  كذ ، بل خيصوا مبـا    كيقولون بعمومها يف ذل    وهم ال  يالءاإليف   وردت يف مطلق اليمني ال    ألا  

   .يالءاإلى يف حيتجون بعمومها علكف

 كيف طريقها القاسم وهو مشتر     ألن   اا ضعيفة السند،   إالّ   انت نصاً يف الباب   كن  إ و أما الرواية فهي  و

 ومنـصور   ،ان ثقة كن  إ و ان ناووسياً كابن عثمان و   أنه   بني مجاعة منهم الثقة والضعيف، وأبان والظاهر      

  .)ابن حازمنه  أان الظاهركن إ و بني الثقة وغريه،ك وهو مشترأيضاًمطلق مام الراوي عن اإل

ـ  كون ال كت أن   نكمي فارة مما كعن ال  يالءاإلخلو روايات    إىل   ضافةهذا باإل : أقول سـبيل  ى  فارة عل

  .االستحباب

ـ أنا حاضر  وسأله صفوان : قال ،)عليه السالم (نصر، عن الرضا     أيب   مثل رواية أمحد بن حممد بن      ن ع

تطلـق   أن   ماإ: ، مث يقول له   أشهر أربعةسلطان  السلطان فيوقفه ال   إىل   قدمه إذا   يوقفإمنا   : فقال ،يالءاإل

  .)١(كمتس أن ماإو

 ال أن   امرأتـه ى  حيلف الرجل عل   أن   هو يالءاإل: قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   وعن

: ك، مث يقول له بعد ذل     أشهر أربعةأنظره  مام  اإل إىل   رفعتهن  إ و تصرب، أن   صربت عليه فلها   فإن   جيامعها،

  .)٢(أبداً كالّ حبستإتطلق و أن ماإحة، وكاملنا إىل رجحت أن ماإ

 ،كشاء أمس  فإن   ،أشهر ربعةمضت األ فإذا   :)عليه الصالة والسالم  (ويف رواية ابن هالل، عن الرضا       

  .)٣( املسيسكمسا واإل،شاء طلقن إو

   ستحباب نقل عنه ولده يف شرح التهذيب االكذلكعن السي يف شرح الروضة، و يكان احملكولذا 

                                                

 



 



٦٣

ن محلها  كيف الروايات غري الصحيحة، ومي     إالّ   ا ليست أفارة و كجل خلو الروايات املستفيضة من ال     أل

  . بهكل التمسك اخلايل عن الروايات الصحيحة يشمجاعاإلن إ و: قال،االستحبابى عل

مور هذا  أليمني يف   خيالف مطلق ا   يالءاإليؤيد بأن ميني    نه  إ( :م قائالً كجزم اجلواهر باحل   أن   ومنه يظهر 

 حمـل   ،)الوطييف وقت جيب فيه     ىل  آ ما لو كه أرجح، بل رمبا وجب      كان تر كن  إ و منها، ومنها انعقاده  

واهللا  ،ىم أشبه باالحتياط منه بالفتوك وعليه فاحل،م الدليلكال فاحملإرآه و عادة ملا إ إالّ   كليس ذل  إذ   نظر،

  .سبحانه العامل

  



٦٤

بغريها اشتبهت   أو   جمنوناً ساهياً أو  يلؤوطأ امل إذا  ( :زوجاً مع اجلواهر  قال يف الشرائع مم    ):١٣ مسألة(

الذي هو   يالءاإلم  كبطل ح : ون ا عامداً، قال الشيخ    كي حوال اليت ال   من األ  كذل يف حنو  من حالئله أو  

حـوال  صـابة ولـو يف األ     املفروض حتقق اإل   ألن   ون هلا املطالبة،  كها يف املدة املزبورة حبيث ي     ي وط كتر

املفـروض   إذ  لعدم احلنث،  يالءاإلم  كاحنل ح ن  إ و إشكال خالف وال  فارة بال كاملزبورة، نعم مل جتب ال    

  .)مةالنسيان من األ أو عدم عمده فيندرج فيمن رفع عنه اخلطأ

ليف لـه   كت انون ال  إذ   ،فرق بني انون واملشتبه    إالّ أنه    وفق القاعدة ى  ان عل كن  إ و مكاحل: أقول

رفع  مناإلف و كمنه  إحيث  خبالف الساهي وحنوه    ليه  إشارة  تقدمت اإل  ماى  ني منحلة فيه عل   اً فاليم إطالق

  .م يف مورد سهوهكعنه احل

 لو أنه   مجايل والظاهر ون مقرونة بالعلم اإل   كي  وقد ،ركذ ماكون شبهة بدوية فهو     كي مث يف املشتبه قد   

 وجبت فيمـا ن إ وصل،جتب لأل دفة فالذا مل يعلم باملصا  إ ماأفارة،  كعليه ال فعل وصادف الواقع وجبت     

 ،مهاأمن أحد زوجتيه مث وط    ىل  آ ذا إ ماك،  يالءاإلطراف من باب    انت األ ك سواء   ،طرافب األ كذا ارت إ

مها حيـث  أمها يف احليض فوطاخرأو يالءاإلمها يف احدإذا علم بأن  إماك وغريه، يالءاإلطراف ان األ كأو

   .ليهإليفني ك بتوجه أحد التمجاالًإيعلم 

ان قسماً من أقسام    كحيث   يالءاإل و ،ابه ولو مرة  كتاب اليمني احنالله مبجرد ارت    كرنا يف   كذ ا قد مث إن 

حتصل الفئة   النه  إ  أحدمها ، وجهان كذا فرض عدم القول باالحنالل، ففي املسال       إ ، أما كذلكان  كاليمني  

بقاء احلق  إفرق يف    فاع الضرر، وال  حقها باند  إىل    والثاين حتصل بوصوهلا   ،اليمني باقية  ألن   املطالبةى  وتبق

  صاحبها  إىل انون وديعة لو رد ماكصاحبه حال اجلنون والعقل  إىل بني وصوله



٦٥

 هنا،  كذلك ف حكاماأل  العاقل يف التحليل وتقرير املهر وحترمي الربيبة وسائر        يوطكن وطي انون    وأل

والفئة حق للمرأة ويعترب يف حق        هللا تعاىل حق ا  ألا   ،فارة عدم ثبوت الفئة   كيلزم من عدم وجوب ال     وال

  .األولصح دمي، واأليعترب يف حق اآل ال الصحيح ما من القصد اهللا تعاىل

 يالءاإل:  ولذا قال يف املعارج    ى،مه يبق كباق فح  يالءاإلعدم االحنالل   ى  عل أنه   القاعدةى  مقتض: أقول

  النـسيان  أحكامها مع عموم رفع     إطالق و دلة ولو من غري شعور غري معلوم لعموم األ        الوطيمبجرد حتقق   

  .حكام من األأيضاًنه إبه، ف يالءاإلم كيرفع ح أن ومنهاخرج بدليل،  ماإالّ 

تقدم يظهر  مورد هلذا التفريع، ومما القاعدة االحنالل فالى  مقتض أن   نه حيث عرفت  إحال، ف  أي   ىوعل

   .من ثالث أو ملجأً منها أو مضطراً أو رهاًك مالوطيم كح

  



٦٦

  .) فالقول قوله مع ميينه لتعذر البينة،رتكصابة فأناإلى ادعإذا ( :قال يف الشرائع ):١٤ مسألة(

قامة البينـة   إتعذرت    ولو ،ال فهي حتلف  إقامة البينة و  إيلزم عليه    أنه   ياملدعى  البينة عل ى  مقتض: أقول

  :وردت يف باب العنني بعض الروايات ماك بسبب آخر كشف ذلك

عليـه  ( عبد اهللا  أليب   امرأة: قالت:  قال ، بن الفضل اهلامشي، عن بعض مشيخته      عبد اهللا رواه   مثل ما 

حتشوها القابلة اخللوق :  قال،ر الرجلكعنني وين أنه  عليه امرأته  يسأله رجل عن رجل تدع      أو ،)السالم

صـدقت   الّإ و ،ذبت وصـدق  كره اخللوق   كذى  خرج وعل  فإن   تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل     وال

  .)١(ذبكو

م خارج عن حتـت  كهذا احلن إ :ره املعارج بقولهكذ ما إالّ  انقالب ميزان القاعدة هنا   ى  وال دليل عل  

ن اطـالع   كمي ل شيء ال  ك أن   وهيى   داخل حتت قاعدة أخر    ،القاعدة املشهورة يف متعلق البينة واليمني     

والطهر وانقضاء العدة    النساء من احليض     أحكامثري من   ك ك مقبول فيه، ومن ذل    نسانالغري عليه فقول اإل   

 النساء مبـا  ى  الرجال قوامون عل  ﴿: الرجال بقوله سبحانه  ى   عدم تسلط النساء عل    أصالة ويؤيده   ،وحنوها

  .)٢(فضل اهللا﴾

ل عن  ئس )عليه السالم (علياً  ن  إ :) السالم اعليهم(سحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه        إال رواية   إو

   .)٣(كحيلف مث يتر:  قال،ميسهاه  أنميسها ويزعم زوجها ال أن املرأة تزعم

                                                

 







٦٧

 غـري   ك واملال ،كذلك األمر أن   الم، فمن أين  كره املعارج أول ال   كذ ما إذ   ال االستداللني نظر،  كويف  

  .ن العمل ا يف قبال القاعدة املتفق عليهاكمي  والرواية ضعيفة ال،مقطوع به

 إذا  يلؤيف فئة امل   :قالنه  إ ،)ليه السالم ع( عبد اهللا  أيب   وأضعف من الرواية السابقة رواية الدعائم، عن      

  .)١(إيالء فالقول قول الرجل وال ،رت املرأةكقال قد فعلت وأن

 ماى  قرينة من الرجل عل    لعدم بينة أو   إليها   اليمنيصابة حيث يتوجه    عدم اإل ى  مل حتلف املرأة عل    إذا   مث

ـ  والظاهر جريان ،ولكفاية النكعدم ى الرجل وحلف بناًء عل   إىل    وجهنا اليمني  ،صابةيدعيه من اإل   ل ك

البينة ى  رتبه عل  ماكاليمني  ى  م عل كالشارع رتب احل   ألن   ون العدة رجعية وغريها،   كصابة من    اإل أحكام

ـ صابة وقلنا حبلفه وطلق وأراد الرجعـة مل       اإلى  حلف عل  إذا   كذلك األمر أن   يف مقامها، ومنه يعلم    ان ك

  .الذي حلف عليه الوطي

ان القول قوهلا يف    كن الرجوع و  كمي النه  إ قرباأل: يف قول التحرير، حيث قال    ومنه يعلم وجه النظر     

خالفناه  وإمنا   ،ركمن أن ى  البينة واليمني عل   ياملدعى  عل أن   قياس اخلصومات من  ى  عل الوطينفي العدة و  

  .اختلفا يف الرجعة ابتداءاً ما لوك ،ر من العلة وهي منتفية هناكصابة ملا ذاإلى دعوى عل

ى يتم عل  اجلمع بني املتناقضني ال   ى  مع اشتماله عل   إالّ أنه    ،ثركوافقه األ ن  إ و نهأب كليه املسال ل ع كوأش

فرعـه   وإمنا   مسعنا فيه خالفاً،   ما): رمحه اهللا (قال الشهيد    ،يالءاإلصولنا من اشتراط الدخول يف صحة       أ

لرجعـة ويـصدق يف     ن من ا  كنه مي أ فلهم وجه آخر ب    ك ومع ذل  ،صوهلم من عدم اشتراطه   أى  العامة عل 

 وهـذا   ،أيـضاً اح  ك الن كيف الرجعة استيفاء ذل    ألن   ما يصدق فيها لدفع التفريق،    كصابة من الرجعة    اإل

  .أوجه

                                                

 



٦٨

 الوطيثبت  أن  إ احللف فإن   العالمة وجيه، ومراده التناقض ظاهراً ال واقعاً،      ى  ه عل  أن إشكال  ىخيف وال

 التنـاقض، ى  فيه من دعو    ما كعليى  خيف ال(:  بقوله  اجلواهر عليه  إشكال ف ، فال الّإ و ،أيضاًثبت لوازمه   أ

تصديق كينايف ثبوته بطريق شرعي      ال يالءاإل واشتراط الدخول يف     ، الظاهرية حكامهو اختالف األ  وإمنا  

  .غري ظاهر، )احليض وحنوهاى املرأة يف دعو

 إىل  البينة وهو    إىل  فهي حباجة  ،طأأمل  : وطأ، مث حلف وقال    ألنه   يالءاإلذا ادعت    إ ومنه يعلم حال ما   

   .اليمني

  



٦٩

فيه ( :ن يف الشرائع  ك، ل يالءاإلمن حني     ال ،املدة املضروبة بعد الترافع   : قال يف املبسوط   ):١٥ مسألة(

  .)تردد

 هو املشهور، وعـن     ك بل يف املسال   ،الغنية والسرائر واجلامع وظاهر غريها     يكوقد وافق املبسوط حم   

يضرب املدة   مناإم  ك واحلا ،مكاحلا إىل    بأن ضرب املدة   كا لذل ، واستدلو كذلى   عل مجاعاإلى  الغنية دعو 

  : وجلملة من الروايات،كلضرب املدة من قبل ذل ال معىن إذ من حني الترافع،

أجـل  أن   :لنـا  رك، ذ )عليه السالم (عن تفسري العياشي، عن العباس بن هالل، عن الرضا           مثل ما 

   .)١(ما يأتيان السلطان بعد أشهر أربعة يالءاإل

 إىل  رفعتهن  إو :)عليه السالم (براهيم، عن الصادق    إ علي بن     املروي عن تفسري   ،بصري أيب   ويف رواية 

 حبسه أىب فإن   تطلق، أن   ماإحة و كاملنا إىل   ترجع أن   ماإ: ك، مث يقول له بعد ذل     أشهر أربعةنظره  أمام  اإل

   .)٢(أبداً

إمنا  :فقال ،يالءاإله صفوان وأنا حاضر عن سألنه إ ،)عليه الصالة والسالم( عن الرضا ،وعن البزنطي

  .)٣(كمتس أن ماإتطلق و أن ماإ: ، مث يقول لهأشهر أربعةالسلطان فيوقفه السلطان  إىل قدمته إذا يوقف

 ربعـة يوقف قبل األ  :  قال ،من امرأته ىل  آ ، عن رجل  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   مرمي، عن  أيب   وعن

  .ىأخر أشهر أربعة ضرب له أشهر ربعةراجع السلطان بعد األإذا  أنه ىناملع حيث إن ،)٤( وبعدهاأشهر

الفاضل يف املختلف   ك يالءاإلنه من حني    أترجيحاً ب  أو   أما وجه تردد احملقق وقد تبعه غري واحد تردداً        

   ، وغريهك وجزم به يف املسال،وولده يف الشرح

                                                

 

 

 

 



٧٠

  .فقط أشهر أربعةاملدة  أن خبار الظاهرة يف واألاآليةفلعموم 

، مث يؤخذ بعد    أشهر أربعةنه يتربص به    إف :يف رواية احلليب   )عليه الصالة والسالم  (مثل قول الصادق    

  .)١( فيوقفأشهر ربعةاأل

  .)٢(أشهر ربعةمث يؤخذ فيوقف بعد األ: بصري أيب يف رواية )عليه السالم(وقوله 

  .)٣(أشهر أربعةمث يتربص ا : ويف روايته الثانية

 مث  ،نكأسـو غيظنـك وأل  واهللا أل : يقول الرجل المرأتـه    أن   يالءاإل: الصباح الكناين  أيب   يةويف روا 

 أو  يفـيء  أن   جيربه على أن  مام  ، وينبغي لإل  يالءاإلفقد وقع    أشهر أربعةجيامعها حىت متضي     يهجرها وال 

   .)٤(يطلق

 فإن ،أشهر أربعةنه يتربص إجامعك كذا وكذا، فأواهللا ال : يقول الرجليالء أن   اإل: ويف رواية مساعة  

  .احلديث )٥(يصاحل أهله أن يفاءفاء واإل

أن ) عليه السالم (  أيب خربينأ:  قال ،)عليهما السالم (جعفر بن حممد     إىل   ويف رواية اجلعفريات، بسنده   

 فـإن   ،أشهر أربعةشيء عليه حىت ميضي      الرجل من امرأته فال   ىل  آإذا   : كان يقول  )عليه السالم (علياً  

مل تقم املرأة تطلب    ن  إ و يطلق مكانه،  أو   يفيء أن   ماإ وقف ف  أشهر ربعةمضت األ  إذا   املرأة تطلب قامت  

  .)٦(مل تطلب حقها فليس هلا شيء ما

جيامعها  مث يهجرها فال: )عليه الصالة والسالم( عبد اهللا أيب وعن العياشي يف تفسريه، عن احلليب، عن

  علـى  أجـرب  ئمل يف ن  إ و فان اهللا غفور رحيم،   ،  يصاحل أن   يفاء واال ،ن فاء إف أشهر أربعةنه يتربص ا    إف

  .)٧(عزم الطالق فهي تطليقةن إ ويقع بينهما طالق حىت توقف،  وال،الطالق

                                                

 

 

 

 



 

 



٧١

ما يفيء  إنه يوقف ف  إف أشهر أربعةمضت   فإذا   ،أشهر أربعة يمث يهجرها حىت ميض   : ويف رواية الدعائم  

 أربعةمن امرأته عند مضي     ىل  آ  أوقف عمر بن احلرث وقد     )يهصلوات اهللا عل  (نه  إيطلق مكانه، و   أن   ماإو

إذا ف أشهر أربعة يشيء عليه حىت ميض    الرجل من امرأته فال   ىل  آ إذا   :يطلق، وقال  أو   يفيء أن   ماإ،  أشهر

 املرأة تطلب حبقها فليس بشيء      ممل تق ن  إوإما أن يطلق مكانه،     و يفيء أن   ماإأوقف ف مضت أربعة أشهر    

أو أن يفـيء   أن خيـري يف  أن طلبته املرأة وبعدن  إ  حىت يوقف  أشهر ربعةمضت األ ن  إو وال يقع الطالق  

  . احلديث آخر إىل )١(مل يوقف وهو يف سعة مايطلق، 

 ولذا اختاره يف املختلـف      ،ال الترافع  يالءاإل من حني    ربعة األ أن مبد أ دلةمقتضى اجلمع بني األ   : أقول

  .ح وتبعهما غريمهايضاواإل

  مدة التربص، فقال الشيخان من حني الترافع، واختـاره         أ يف مبد  صحاباختلف األ : حضايقال يف اإل  

 ،يـالء اإلعقيل وابن اجلنيد مـن حـني    أيب  وقال ابن،إدريسالصالح وابن الرباج وابن محزة وابن  أبو  

  . واختاره املصنف يف املختلف

 وصـحيحة   اآليـة  لظاهر   ،قرب وهو األ  ليهإويظهر من احملقق امليل     :  قائالً أيضاًولذا قربه يف الكفاية     

  . احلليب وحسنة بريد وصحيحة ابن سنان

 القول الثاين كما تـرى      أصحابذكروه   كل ما ن  إ :ذكره اجلواهر قائال   ومنه يظهر وجه النظر يف ما     

 عت، بل قد  منها العمل بالنصوص املزبورة املعتضدة واملنجربة مبا مس        صول املذهب وقواعده اليت   مناف أل 

  نسياق كون ذلك من يدعى ا

                                                





٧٢

 يالبينة علـى املـدع    : )عليه وآله هللا صلى ا (حنو قوله   ،   والرواية تعليم لذلك   اآلية و ،عمال السلطان أ

  .)١(ركأن واليمني على من

  .ظهراألى عل يالءاإلمن حني  حيتسب مدة التربص من بعد املرافعة ال: وافقه مناهج املتقني بقولهن إو

  

                                                





٧٣

 م بينهما وبني ردمهاكحي أن بني م باخلياركان احلاكترافعا  إذا الذميان(: عقال يف الشرائ ):١٦ مسألة(

مع القـدرة،   الوطيى ظهار العزم علإ وفئة العاجز  ، وفئة القادر غيبوبة احلشفة يف القبل      ،أهل حنلتهما إىل  

ـ كن إ لكاأل أو ولكتوقع خفة املأكجرت العادة به     مهل ما أمهال مع القدرة    طلب اإل  ولو  أو اًان جائع

العبد ىل  آ ذا لو ك، و يالءاإلعتقها وتزوجها مل يعد     أمة مث اشتراها و   من األ ىل  آ ذاإان متعباً، و  كن  إ الراحة

  .)عتقته وتزوج اأمن احلرة مث اشترته و

اجلماع سواء   أن    والرواية اآليةالم فيه، وأما الفرع الثاين فظاهر       ك فقد تقدم ال   األولأما الفرع   : أقول

 مساً ومجاعاً ممـا   ى  الدبر أحد املأتيني ويسم    إذ   ،حمصال للفئة أعم من القبل والدبر      أو   ءيالاإلان شرط   ك

االنصراف وهو بدوي،    إالّ   الم بعضهم خال عن الدليل    ك فالتخصيص بالقبل يف     ،تاب والسنة كورد يف ال  

   .مات بدون االستدالل بشيءرسال املسلّإنعم هم أرسلوه 

 أيب   عـن  ى حيث رو  ،اتطالقنده مانع عن العمل به يف مقابل اإل       يف رواية الدعائم فضعف س     أما ما 

سـفر   أو   علة أو   مل يقدر عليه مبرض    فإن   ء اجلماع، يوالف: قال يف حديث  نه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا 

حيـال بينـه وبـني    أن  إالّ يف الفرج إالّ اجلماع مل جيزه  ى  ان يقدر عل  كن  إ و مبقالته،ى  تفكوأقر بلسانه ا  

  .)١(شهد جازأقد فاء ونه إ كقال بلسانه عند ذل فإذا ليه سبيالإجيد  اجلماع فال

  . يف قبال املالعبة بدون دخول،عمون املراد بالفرج األكي أن قرب احتمال إىل ضافةهذا باإل

  بعض  إىل ضافةظهار العزم فيدل عليه باإلإون فئة العاجز ك وأما

                                                





٧٤

هللا صلى ا (وعموم قوله    ،)١(وسعها﴾ إالّ   اهللا نفساً لف  كي ﴿ال: الروايات املتقدمة عموم قوله سبحانه    

يسقط امليسور   ال: )عليه وآله هللا صلى ا (: وقوله ،م بشيء فأتوا منه ما استطعتم     كمرتأذا  إ: )عليه وآله 

   . العامةدلةوأمثاهلا من األ ،)٢(باملعسور

عل عرفاً من سر له الفيتي أن  إىلاملتعارف فيمهلى  حممولة علحكامن األمهال حسب العادة فأل وأما اإل 

جعـل   ﴿ما: تعاىلوقال   ،)٣(م العسر﴾ كيريد ب  م اليسر وال  ك﴿يريد اهللا ب  : غري مماطلة، وقد قال سبحانه    

 حالة اجلوع الزائد والشبع الزائد وما       الوطي فإن   ولرفع الضرر والضرار،   ،)٤(م يف الدين من حرج﴾    كعلي

  .أشبه مضر

ـ الدليل، وحيث    إىل    حيتاج ،األصلو خالف   وقد حدده قوم من العامة بثالثة أيام وه        ان الـدليل   ك

  . عدمهاألصلمفقوداً ف

  .ه للمفصالتك نترء فعالًالخارج عن حمل االبتنه إحيث ور يف الشرائع فكوأما الفرع الثالث املذ
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لـه    وجاز ،ن مولياً يف احلال   ك مل ي  ،نكتأوط  واهللا ال  :ربعقال أل إذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٧ مسألة(

وهلا املرافعة ويضرب هلا املدة، مث تقفه بعـد          يالءاإل ويثبت   ،منهن ويتعلق التحرمي يف الرابعة     ثالث   وطي

   .)املدة

 ماكون  كيالئات أربع، في  إل واحدة واحدة منهن فهي      كربع عدم وطي    أراد بعدم وطي األ   ن  إ :أقول

 إيالءع جمموعية فليست ب   ربأراد بعدم وطي األ   ن  إ و ،ل واحدة واحدة   ك يحلف أربع مرات بعدم وط    إذا  

  .أراد اليمنين إ يالءاإل أحكامه ال أحكامميني له وإمنا 

 ان متعلقه اموع باملعىن   ك إذا   يالءاإلم  كن منع ترتب ح   كمأ إمجاعن  كمل ي ن  إ :ولذا قال يف اجلواهر   

م ك ح  ليس زوجة وليس من النساء الذين مها وحنومها عنوان         كذلكونه  كاموع من حيث     فإن   املزبور،

  .املزبور ون متعلقهما اموع باملعىنكوالظهار حيث ي لطالق يف اكما تقدم نظري ذلك ،يالءاإل

أنه حلف مرة للهند ومرة للثالث      كيطأ الثالث ف    وال يطأ هنداً مييناً مستقالً    ن أراد القسمني بأن ال    إو

 إىل  الواحدة ومييناً بالنـسبة      إىل  بالنسبة إيالًء صح   ،مجع اجلميع يف لفظ واحد    ن  إ و جمموعة بيمني واحدة  

  .الثالث

فما ، إيالًءقصده أيضاً ألنه ميني فالظاهر عدم وقوع اليمني نه إ يف اموع الذي قلنا يالءاإلقصد  مث إن

مـا  كيقع مطلق البيع     نه ال إقصده سلماً ومل يقع السلم ف      إذا   ماكوقع مل يقصد، فهو      قصد مل يقع وما   

   .ليهإشارة تقدمت اإل

 يـالء اإلوقوع  ى  ال دليل عل   إذ   لي ال اخلصوصية،  كباع ال  إذا   ماكلي  كذا قصد ال   إ يعلم حال ما  ومنه  

ن إ يبعد وقوعه ميينـاً    ، نعم ال  يالءاإلون اجلزئيات متعلق    كت لي املنسلخ عن اجلزئيات حبيث ال     كالى  عل

  .قصده

    مريداً اثنتني،نكطأ نصفأال : ذا قصده مشاعاً فيما قيل إومنه يعلم حال ما
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لي يف  كذا أراد ال   إ  حال ما  كذلكل امرأة، و  كب إالّ   يقع ال يالءاإل أن   قد عرفت  ذإربع،  مشاعاً من األ  

ان الـدليل مـساعداً   كن إ وليكيقع بال يالءاإل أن ىدليل عل ال ألنه ،نكإحداطأ أواهللا ال  : املعني بقوله 

  .كغري ذل إىل ،بيعاً يف مورد البيع أو يقع مييناً أنه ىعل

 كش ان اليمني متحققاً والزيادة مورد أصل العدم، أما لو        ك يالءاإل أو   مل يعرف هل قصد اليمني     مث إن 

  .مةك الصحة حمأصالةيف الصحة والبطالن ف

 فـإذا   ن حنث، كربع مجيعاً، فلو وطأ ثالثاً مل ي       بل القسم ارد فاحملرم وطي األ      إيالءن  كيوحيث مل   

خلـف    أ هذه الثالث يف هذه الليلة ووطأ ثالثاً أخريات مبعىن          فوط مثالًهن ليايل اجلمعة    أيط ال أن   حلف

ما هو  كن حانثاً   كمل ي  ،ىاا يف ليلة مجعة أخر    كة يف اجلمعة السابقة م    ءغري موطو ى   أخر أ ووط ،واحدة

   .واضح

ـ   بنـاءً  ،حلت اليمني  الوطيماتت واحدة منهن قبل      ولو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ى  عل

مع وطـي    إالّ   يتحقق احلنث ال  ألن    حصول احلنث ا والفرض تعذره هنا،      إمكانى  ا عل توقف انعقاده 

 أو  حلاقاً هلا باجلمـادات   إ ،يف املصاهرة وحنوها    م لوطيها حىت  كح ال إذ   اجلميع، وقد تعذر يف حق امليت     

  .)اق وطي احلية يف املقاميالنس

خر لتحقق وطـي اجلميـع      الث األ له وطي الث    واحدة وماتت مل جيز    أراه، نعم لو وط   كما ذ كوهو  

  .اثنتني أو  وجيوز له وطي واحدة،املوجب للحنث

ما حقق يف   كال مل ينعقد    إ واجباً عليه و   الوطين  كمل ي  ون يف ما  كي إمنا   انعقاد اليمني  أن   ىخيف ن ال كل

   .باب اليمني

 يهنا باق فيمن بقم اليمني كح ألن ثالثاً، أو اثنتني أو طلق واحدة إذا كذلكوليس  (: مث قال الشرائع  

  .)بالشبهة يف املطلقات ولو الوطي مكانإل

  ريد وطي الزوجة مل  ألو إذ ى،ره من العلة أخص من املدعكذ ما: أقول
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عم من  ريد األ  أ ، ولو مثالً شبهة   حالالً أو    عمن خرجت عن العدة حراماً زناً      تشمل املطلقة بائناً فضالً   

تـشمل   ال:  هذه املسألة واملسألة السابقة، حيث قـال     سؤال الفرق بني  ى  ن يبق كالزوجة صح احللف، ل   

  .وجه للفرق بينهما القصد آت يف املسألتني فال واالنصراف وتنوع طالقاإل فإن امليتة،

 وطي  كترى  احللف قد وقع عل   ن  إ( : بقوله أيضاً مناقشة اجلواهر عليه     إطالقومنه يعلم وجه النظر يف      

 عن  يب يف انتفاء املوضوع بل تعذره يف طالق الواحدة فضالً         ر خصوص الباقية، وال   مجاعة الزوجات ال  

 يـالء اإلعرفت سابقاً من اعتبار تعلق       ما يف امليتة خصوصاً بعد ما     ك ضرورة تعذر احلنث حينئذ      ،الزيادة

هو سبب   إذ   يعود بعقدها جديداً،   وال يالءاإلطلقها بائناً احنل     ، ولذا لو  كذلكوا  كبالزوجة من حيث    

  .)ي حرم عليه مقتضاه باحللفآخر غري الذ

 مريداً فيها العموم البديل تعلق      ،نكوطأت واحدة من   ال: قال ولو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

الذي هو مطلـق   يالءاإلل واحدة مصداق ملفهوم متعلق ك ألن  ،باجلميع وضرب هلن املدة عاجالً     يالءاإل

 اليمني يف البواقي لتحقق مفهوم الواحدة اليت تعلق ا          واحدة منهن حنث واحنلت    أالواحدة، نعم لو وط   

مصداق للمفهوم الذي تعلق     ألنه   يثابتاً فيمن بق   يالءاإلان  كثالثاً   اثنتني أو  أو   ولو طلق واحدة   ،يالءاإل

   .)يالءاإلبه 

 ل واحدة واحدة، وقد يريد البديل، وقد يريـد        ك أي   يف عامل الثبوت قد يريد العموم اموعي      : أقول

ل كل واحدة واحدة حرمت     كحرمة   أي   األولأراد   فإن   الواحدة املعينة، وقد يريد الواحدة غري املعينة،      

 يـالء اإلأراد الثالث صح    ن  إ و ره هنا، كما ذ كأراد الثاين ف  ن  إ و ،إيالًءل واحدة   كل ألن   واحدة واحدة، 

  . يف عامل الثبوتالم فيه، هذاكأراد الرابع فسيأيت الن إ واملعينة دون غريها، إىل بالنسبة
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ن إ و منـازع،  أبصر بنيته وال   ألنه   ،المهكمعارض له قبل     قال أردت شيئاً وال    فإن   ثبات،أما عامل اإل  

   .ىان له معارض جرت موازين الدعوك

 ويف مورد التدافع    ،أبصر بنيته  ألنه   قال يف هذه أردت واحدة معينة قبل قوله        ولو: الشرائعيف   قال   ولذا

 ،نزاع ان احلق معه وال   ك األول ففي   ،أعلم، وقد تقول مل تقصدين      وهند تقول ال   ،قد يقول أردت هنداً   

  .ان احلق معهكال حلف الرجل وإان احلق معها وكأثبتت  فإن ويف الثاين

علـيهن   إذ   قصدها، أنه   قلن بل قصدنا دون اليت يدعي      أو   ،نعلم ذا قلن البقية ال    إ ومنه يعلم حال ما   

ن إ و ،كصدقته الباقيات فذا   فإن   :ر بعض الصور حيث قال    كاقتنع اجلواهر بذ  ثبات وعليه احللف، وقد     اإل

ليـاً عنـها    ؤونه م كم ب كل حلفت املدعية وح   كن فإن   ر فهو املصدق بيمينه،   كعناها فأن  أنه   ادعت غريها 

وال يقبل رجوعه    لطالقا أو   قراره وطولب بالفئة  إعناها أخذ مبوجب     أنه   أقر يف جواب الثانية   ن  إ و ،أيضاً

  .األوىلعن 

ففـي  أردت اجلميـع،  قال مرة أردت هنداً ومرة  أو ،أردت هنداً ومرة أردت فاطمة    : قال مرة  مث لو 

فارة واحدة،  كانت عليه   كمها  أوط فإذا   مجايل بصحة أحد أقراريه،   للعلم اإل  ، عليه االجتناب عنهما   األول

 ومرة عشرة   ، يطلبين زيد ديناراً   :مرةقال   إذا   ماكقرار باجلميع   إ ألنه   فارة للجميع كويف الثاين لزم عليه ال    

  .دنانري

يـؤثر يف    العلم وعدمه ال   ألن   ،أيضاًفارة  ك لزم عليه    ،فاطمة أو   ال أعلم أردت هنداً   : ولو قال الرجل  

  .ان الواقع واحداًك ذاإالتعدد 

  .مةكالواحدة حمى ة عن الزائد علءان أصل الرباك ،اجلميع أو ال أعلم أردت واحدة: قال ولو

   إذ بوطي اجلميع، الّإفارة بذمته كتتعلق ال  ال،اجلميع أو نه أراد واحدةأصورة عدم علمه بمث يف 
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 هـذا يف صـورة   ،فارة بعد وطي اجلميعكيعلم بتعلق ال  وإمنا   فارة،كجيابه ال إوطي الثالث غري معلوم     

  .اجلهل

مـا هـي   إ ألا ،طمةفارة بوطي فاكاجلميع فالالزم عليه الى عل أو فاطمةى حلف عل أنه علم إذا  أما

فارة كال حيث إن فارة لوطيها ثابتة، و   كل حال ال  ى ك ربع، فعل ات األ ءيال اإل ىحدإا متعلقة   أ أو   املتعلقة

  .خريات غري ثابتة فال شيء عليه بسببهنبوطي األ

جهة العموم البديل بل مبهمـة،      ى  عل أردت واحدة غري معينة ال    : قال وهي ما لو  : لرابعةأما الصورة ا  

لياً ؤون مكقلنا بأن به أمر بالتعيني وي    فإن    مثلهما يف طالق املبهمة،    ،لياً وجهان ؤمونه  ك يف   :كملسالففي ا 

ون املدة مـن وقـت      كن لغريها املنازعة، ويف     كذا عني واحدة مل ي    إ و ،التعينيى  عل قبله عن أحداهن ال   

عينه  إذا   الطالق املبهم  أن   ىعل وجهان مبنيان    ،من حينه  يالءاإلجعلنا مدة    إذا   من وقت اليمني   أو   التعيني

مـن حينـه    يـالء اإلقعنا أو فإن ،أشهر أربعةمل يعني ومضت  فإن اللفظ، إىل  يستند أو   يقع عند التعيني  

طالق مل خيـرج عـن      أو   ثالث أو   اثنتني أو   واحدة إىل   الطالق، ولو فاء   أو   وطالبته أمر بالتعيني مث الفئة    

طلقت اليت أوليت عنها خرج عن موجـب        : قالن  إ و لرابعة،عنها ا   ىلؤامل أن   الحتمال ،يالءاإلموجب  

   .ن املطلقة مبهمة فعليه التعينيك، ليالءاإل

ـ  ،بعد عـدم املقيـد     أدلته   طالقحلف واحللف يتعلق باملبهم واملعني إل      يالءاإل حيث إن : أقول ان ك

  .الطالق الذي يظهر من أدلته لزوم التعينيكالقاعدة الصحة، وليس ى مقتض

 أن   ملا مسعته من   ،منعناه يف الطالق  ن  إ و عن املبهمة هنا،   يالءاإلقد يقال بصحة    : يف اجلواهر ولذا قال   

  بات اليت يفية اخلطاى كمن اليمني الباقي عل يالءاإل



٨٠

 لعـدم   لياً أصـالً  ؤونه م كي يف حاشيته عدم     كركن استظهر ال  كمانع من تعلقها بالواحد املطلق، ل      ال

شف حينئذ بتعينـها، ولـو      كاملضارة تن ن  إ :دة حتتمل غريها، وفيه   ل واح ك ذإاملضارة لزوجة خاصة،    

  .فارةكالقول بصحته وعدم التعيني حينث بوطي اجلميع وتترتب عليه الى  وعل،بالقرعة

يعـني   أن   من وقت التعيني، وهل له     م ال كوقت تعلق احل   ألنه   ،من وقت احللف   يالءاإل أن   مث الظاهر 

  .شفكالى فارة علكون الك فتكله ذل أن يعبد ال ، احتماالن،من وطأها قبل التعيني

مضت املدة     وطئهن أمجع حىت   ك، ولو تر  يالءاإلماتت احنل    أو   ولو طلق واحدة بائنة   : مث قال اجلواهر  

  .يرجع فيها اليه تعيينه أو ان احلق لواحدة منها فتستخرج حينئذ بالقرعةك

عينـها   إذا   ما أشبه احنـل، أمـا      أو   امليتة أو   عني احمللوف عليها يف املطلقة    ن  إ أنه   يبعد ن ال كل :أقول

لتعيني بيده واالستصحاب يقتضي عدم الفرق بـني قبـل          ا  إذ ،يالءاإلانت متعلق   ك املوجودات   ىحدإب

 ل،ك املش األمر من   كليس ذل  إذ   وجه للقرعة يف فرعه الثاين،     ال أنه   ماكاملوت والطالق وحنوه وبعدمها،     

   .تعيينهى  متوقف علوإمنا األمر

 تعرف موضع النظر يف قول اجلواهر بعد        ،أشبه بعد املوت وما    التعيني بيده حىت   أن   حيث قد عرفت  و

ـ كن القول جبعل احلق ملن تركمضت املدة أم خر حىت  اآل كولو وطأ بعضهن وتر   (: كذل  فـإن  هن،ي وط

عاً بـني   ن القول ببقاء احلق شـائ     ك وأم ،بتعيينه أو   ستخرجت بالقرعة  ا الإ و يالءإللانت واحدة تعينت    ك

  يقافه إى خرلألن كومل ي يالءاإلخرجت القرعة ملن وطأها يف أثناء املدة احنل  فإن اجلميع فيقرع حينئذ،
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   .)ليه فيعني من وطأها يف أثناء املدةإذا لو قلنا بأن مرجع التعيني ك، بل ويالءاإلمن حيث 

  .لك املشاألمرونه من كجمال للقرعة بعد عدم  ذ الإ

ى  ففي محله عل   ،رادته منه إ ومل يعلم    ،نكوطأت واحدة من   ال: بات لو أطلق اللفظ قائالً    ثمث يف مقام اإل   

   .الشمويل أوجه أو العموم البديل أو الواحدة املبهمة

ره النصراف العموم البديل من مثـل هـذا         كذ ماك وهو   )وسطهاأولعل أوسطها   (: قال يف اجلواهر  

   .أيضاًال املعينة ان طرف االحتمكذا  إاللفظ، ومنه يعلم حال ما

ـ لياً من   ؤان م ك ،نكل واحدة من  كوطأت   ال: ولو قال (: مما تقدم ظهر وجه قول الشرائع      مث إن  ل ك

ل من طلقها فقد وفاها حقها ومل ينحـل الـيمني يف            ك و ،ل واحدة منفردة  كمن  ىل  آ ما لو ك ،واحدة

  .رهكما ذك وهو )بواقي باقياًيف ال يالءاإلان كفارة وكها قبل الطالق لزمته الأذا لو وطكالبواقي، و

جامع  أال: قصد بقولهن إ أنه  من،ما قيل يف السابقةكيقال هنا  أن نكمي(:  بقوله كره املسال كذ أما ما 

م فيما لـو  كاحلكم فيها كان احلكال  إ و ،يف حق الباقيات   يالءاإلالذي قرروه اجته بقاء       ل واحدة املعىن  ك

لياً يف احلـال    ؤون م ك والي ، اجلميع بوطي إالّ   فارةكيلزم ال   وال حيصل احلنث   فال ،نكجامع أ واهللا ال : قال

  :  لوجهنيكقرر هنا ماى عل

وطـأ واحـدة     وإمنا   ل واحدة منهن  ك مل يطأ  أنه    صدق مثالًالواحدة  كوطأ بعضهن   إذا  نه  إ :أحدمها

  .مفهوم اللفظ واحد أن ى يدل علك وذل،حداهنإوطأ  وإمنا هنأمل يط أنه ما يصدقك ،منهن

يؤديان معىن واحـداً،     ،ل واحدة من نسائي   كطلقت  :  طلقت نسائي، وقوله   :ن قول القائل   إ :ينوالثا

  وإذا احتد معنامها يف طرف اإلثبات فكذلك يف طرف 



٨٢

ـ   ،نكجامعأال  : قوله   معىن ،نكل واحدة من  كجامع   أ ال: قوله  ون معىن كالنفي في   مـا ى   خصوصاً عل

 بأن قدم عليها لفظاً     ،دخلت يف حيزه   إذا    يف النفي  )لك(لمة  ك أن   القاهر ومن تبعه من    الشيخ عبد ره  كذ

تقـديراً   أو   ،)ل القوم كجاء   ما( أو   )لهمكجاء القوم    ما: (وقوله) هكاملرء يدر   يتمىن ل ما كما  : (قولهك

ل الدراهم  ك: (كقولك ،املعمولى  العامل رتبته التقدم عل    ألن   عمل فيها، أالفعل املنفي و  ى  بأن قدمت عل  

 ،تعلقه بـبعض   أو   لبعض الم ثبوته كأصل الفعل وأفاد ال     ىل إ الشمول خاصة، ال   إىل   لنفيتوجه ا ) مل آخذ 

   .)يليق ذا احملل ويف هذا املقام حبث وله جواب ال

: ل الذي دخل عليه النفي، مثل قوله سبحانه   كيف ال   قصده حىت  إىل   تابع األمريف عامل الثبوت    ن  إ :ففيه

اموع من حيث اموع، ويف       ال ل واحد واحد  كحيث يراد    ،)١(ل خمتال فخور﴾  كحيب   ن اهللا ال  إ﴿

 ومـع التنـازع   ،ثركقل واألمجايل واألصول من العلم اإلال فاألإ و،انكن  إ ثبات املرجع الظهور  مقام اإل 

نه يف مورد التدافع يعمل     أ يف قصد نفسه و    كلو ش  أنه   عرفت، وقد تقدم   ماى  على  املرجع قوانني الدعو  

   .ثركاأل إىل ة بالنسبةء الرباأصالةون للمرجع كي ثركقل واألمجايل، ويف مورد األاإلحسب قوانني العلم 

 أو  ر واحدة، ك بدون ذ  ،نكأأط ال: قال أو   ن،كأطأ واحدة من   ال: قال أنه   كلو ش  ومنه يعلم حال ما   

   .بفاطمة بنت عمرو أو ه تعلق بفاطمة بنت زيدءيالإ أن كش

  

                                                

 



٨٣

 خـالف وال  من املطلقة الرجعية صح بالىل آإذا  ( :اً مع اجلواهر  قال يف الشرائع ممزوج    ):١٨ مسألة(

ها مـن حـني     أمبد أن   ىعل تسب زمان العدة من املدة بناءً      وحي ،م الزوجة كا حب أرر من   كت  ملا إشكال

تـستحق عليـه    ال ألـا  ليس هلا املرافعة أنه ضرورة ،القول بأا من حني املرافعة فال     ى  ، أما عل  يالءاإل

   .)راجعها فرافعته ضربت هلا املدة حينئذن إ حيتسب منها شيء من العدة، بل فالاالستمتاع 

 يـالء اإل أمبد أن   ىما تقدم الدليل عل   كم الزوجة،   كاملطلقة الرجعية حب   أن   ىقد تقدم الدليل عل   : أقول

  .من حني املرافعة ال يالءاإلمن حني 

 إذ  ،يـالء اإلان املدة مـن وقـت       كجع  رن  إ و ،إيالءن  كمل يرجع مل ي   ن  إ أنه   القاعدةى  مقتض مث إن 

  .يالءاإلان كانت الزوجية كذا إأنه أمر جديد، و اشف عن الزوجية السابقة، الكالرجوع 

  .)وراجع يالءاإلذا لو طلقها رجعياً بعد كو(: مث قال الشرائع

 ال بالرجعـة و   الوطين من   كمتم إالّ أنه    انت الزوجية قد اختلت   كن  إ أنه و  ووجهه(: كقال يف املسال  

هذا  ألن   ينهدم، اح معها ال ينخرم والطالق بالرجعة ال      كافترقا بأن الن  ن  إ و ،الردةكون الطالق عذراً    كي

 .زالة املانع من قبل الـزوج     إ ب الوطين من   كهما يف التم  ك الشترا ،م هنا كيوجب اختالف احل   الفرق ال 

 ،البينونة إىل   اح وأجراها كرفع الن  منع من احتساب املدة فيهما حمتجاً بأن الطالق          )١( )رمحه اهللا (والشيخ  

جيوز احتساب هذه املدة من مدة يقتضي مـضيها          زمان يقتضي مضيه البينونة، وال      العدة يف  ا يف أ  مبعىن

ـ ثرين املقتضي لتضاد املؤثرين، و    زمان التربص لتضاد األ    املطالبة بالوطي وهو    ووافقـه يف    ،ذا الـردة  ك

طلـق    أو فـاء  فإن   ووقف عند انقضائها،  ى  ضربت له مدة أخر   راجع  ن  إ نهأادامها و ى  عل )٢(التحرير

  ،ذاكووقف بعد انقضائها وهى راجع ضربت له أخر فإن ،ىوفّ

                                                



  



٨٤

   .)١()خيلو من قوة وقول املصنف ال

 حيث قد عرفت  ير  التحرره الشيخ و  كوجه ظاهر ملا ذ    ال إذ   روا،كذ ماك وهو   ،أيضاًووافقه اجلواهر   

   .انفصام للزوجية لرجوع الاملطلقة الرجعية زوجة، فمع اأن 

المه من دون التأمـل يف      كنشأ من مالحظة أول      إمنا   الشيخ إىل    ولعل النسبة  :ن يف املعارج  كهذا ول 

حتتـسب   املدة ال  فإن   ثبت صحته  فإذا   :يف الرجعية قال   يالءاإلبني صحة    نه يف املبسوط بعد ما    إآخره، ف 

اليمني قائمة وعندنا حيتـسب   ألن    الوقت، ك يف ذل  راجعها ضرب له املدة     دامت يف العدة، فمىت    عليه ما 

 إىل  جله مل يـشر   ألفلعله  ) رمحه اهللا (اً موافق للمصنف    أخرياختاره   من وقت اليمني، وأنت خبري بأن ما      

  .خالفه

ان ملختار كن إ و بنص فيها،   لعدم الظفر  إشكاللو عن شوب     خت املسألة ال ( :كأما قول املعارج بعد ذل    

املتبادر من ظاهر    أن   موضع اليقني مع  ى   فيقتصر عل  األصلخالف  ى  م عل كاحل أن   ىلالتحرير قوة بناًء ع   

   .)الزوجة اليت يف احلبالةى عل يالءاإل قصر دلة وسائر األاآلية

فيما خرج بالدليل  إالّ رهكذ ماى مة علكاملطلقة رجعية زوجة حا أن ىدل عل ما فإن فيه، ماى خيف فال

   .وليس منه املقام

 املطلـق مـن     إيالءاملعروف جواز   (: به التدافع بني الفرعني يف مناهج املتقني، حيث قال        ومنه يعلم ش  

خيلو مـن     وال ،من زمان العدة من مدة التربص      يبق م الزوجية وحيتسب ما   كوا حب كاملطلقة الرجعية ل  

 طلقهـا   من زوجتـه مث   ىل  آ  ولو ،الزوجة احلقيقية غري املطلقة رجعياً     إىل   يالءاإل النصراف دليل    إشكال

   فإن ، بل حيتسب زمان العدة من املدة،يالءاإلم كرجعياً وراجع مل تنقطع املدة ومل يزل ح

                                                





٨٥

   .)ين بعد انقضائهااألمرراجع طولب بأحد 

وجه   فال ،نكمل ي ن  إ كذلك يف الفرعني، و   كذلكان  كان من املدة    كن  إ ذ زمان الطالق قبل الرجعة    إ

   . بينهماكيكللتف

  



٨٦

 أو مل يقـصد  أو يدك سواء قصد التأ،رر اليمنيكفارة بتكرر الكتت ال(:  الشرائع قال يف  ):١٩ مسألة(

   .)ان الزمان واحداًك ذاإ األوىلقصد ب ما قصد بالثانية غري

 وبأصـل   مجـاع  باإل كذللاستدل   ، وقد كتأوط  واهللا ال  كتأوط واهللا ال : قال إذا   ماك كوذل: أقول

اجلميـع  أن  إالّ ،فارةكوجه لتعدد ال السواء فال ى   واملتعدد عل  بالواحد يالءاإلرير وبصدق   كة من الت  ءالربا

ة ءصل الربا جمال أل  ن ظاهره، وال  كمل ي ن  إ  حمتمل االسناد  مجاعاإل إذ   يد،كمل يقصد التأ   إذا   حمل تأمل فيما  

   .ميانات املتعددةاأل إىل  بالنسبةكذلكبعد اقتضاء تعدد السبب تعدد املسبب، و

 يف صـحاب ظـاهر األ  إىل تهما عساه يظهر من نـسب كمت  ن  إمجاع  مدة اإل الع: ولذا قال يف اجلواهر   

 عدم التداخل بعد ظهـور تعـدد        صالةقصد التأسيس أل   أو   طالقمع اإل  خيلو من نظر   ال فال إ و ،كاملسال

   .يالءاإلالسبب بتعدد اليمني، ومنه يظهر احلال يف اليمني غري 

ذا احلال يف غري ك عدم التداخل، وأصالة ويؤيده( :كال الشارح يف ذلكقال يف املعارج بعد نقله استش

   .)سباب موجب لتعدد املسبباتتعدد األ أن وهو يهما يف املقتضك الشترا،ميانمن األ يالءاإل

:  قال،ررك عدم التصحاببعد نقله عن األنه إحيث فاية، كره ال كمل يظهر الوجه فيما ذ     أنه   ومنه يعلم 

 عـدم التـداخل وهـو    األصلفارة وكجياب ال إب مستقل يف    ل واحدة سب  ك بأن   كل ذل كورمبا استش (

  .)ممنوع

   .)كيتر فارة حينئذ الكرير الك واالحتياط بت،لنا يف قوهلم تأمل(: ولذا قال يف مناهج املتقني

 ،لمة أبداً يف احللفـني ك إضافة وبني ،كتأوط  واهللا الكتأوط واهللا ال: يقول أن   بني كفرق يف ذل   وال

 أشهر مخسة   كتأوط  وبني اجلمع بني اللفظني وبني واهللا ال       ،كأشبه ذل  ما أو   ريعم أو   كيضيف عمر أو  

   وبني ،أشهر مخسة كتأوط واهللا ال



٨٧

الشرط  أو   الزمان اخلاص ى  ذا من التعليق عل   ك يف بغداد، وه   كتأوط  يف بغداد، واهللا ال    كتأوط واهللا ال 

   . يف اجلميعكاخلاص لوحدة املال

 ،أشهر ستة كتأوط اهللا ال انقضت فو فإذا ،أشهر مخسة كتأوط واهللا ال: نعم لو قال (: مث قال الشرائع  

   .)انءيالإفهما 

 أشـهر ها مخسة   أيط ال أن    حلف أول شعبان   مثالً ،حصل الفصل بني زمان اليمينني     ومثله ما : أقول

 أشـهر ها ستة   أيط ال ن أ  فيما حلف أول شعبان    كذلك، و أشهرها مخسة   أيط ال أن   وحلف أول رمضان  

ـ ، وه أشهرسبعة    أو أشهرانا يف بغداد مخسة     ك حيث   ،داما يف بغداد   ها ما أيط الأيضاً أن    وحلف ذا ك

خالفت أمـري يف  ن إ كتأوط  واهللا ال:مثالً ،بني قسمني من املعلق أو ،حال االختالف بني املعلق وغريه    

اجلميـع   ألن   كذل غري إىل   ،كخالفت أمري يف عدم جتميل نفس     ن  إ كتأوط  وواهللا ال  ،اخلروج من الدار  

  .من واد واحد

فـاء   فإن   ، فلها املطالبة  أشهر أربعةمضت  إذا   أنه   : يف مفروض املسألة   كففي املسال  ينءيالإانا  كواذا  

أي من احتمال   (سبق   ماى  فارتان عل ك أو   فارة واحدة كفارة فالواجب   كأوجبنا ال  فإذا   احنلت اليمينان، 

من الـسنة    يبق فإن   احها،كجدد ن  أو   لقها مث راجعها  طن  إ و ،)احتد مورده ن  إ و يالءاإلالتعدد يف مطلق    

ومل نقل ببطالن املدة عاد      أشهر أربعةثر من   كأ يبقن  إ و اليمني،ى  وتبق يالءاإلأقل مل يعد     أو   أشهر أربعة

  .سبق بالرجعة، ويف جتديده ما يالءاإل

  .شف اللثامكعن  يك احملكذلكو

ل ميني له   ك ألن    بالطالق، كذلك و ى،خرئة عن األ  القاعدة عدم االحنالل بأحد اليمينني بالف     ى  ومقتض

 ل الطعام الفالين ماكيأ ال أن حلف إذا ماك، يالءاإل احلال يف غري   كذلكفارة،  كال أو   مه من الطالق  كح

  يف مورد التصادق ميينني  فإن ،أشهرله ستة كيأ ال أن  وحلف،دام يف بغداد



٨٨

   .احدةفارة وكون اخلالف موجباً لكويف مورد أحدمها فقط ي

 حيث يف طريف االفتراق ميني واحدة ويف طرف االجتماع    ،ان بينهما من وجه   ك ذا إ ومنه يعلم حال ما   

خـر  ان متعلق أحد احللفني شهر رمضان وشوال ومورد اآل ك إذا   ماكفارتني،  كميينان ونقضهما يوجب    

ن إ و رة واحدة، فاكان عليه   كذي القعدة    أو   خالف يف شهري رمضان   ن  إ نهإشهر شوال وذي القعدة، ف    

 الطالق البائن يوجب االحنالل مطلقاً،     أن    يف شكالينبغي اإل  فارتان، نعم ال  كان عليه   كخالف يف شوال    

  .بعده يالءإلجمال ل الإذ 

الثـاين مـع فـرض       يالءاإل حصول   األولكوظاهره  (: كالم املسال كولذا قال يف اجلواهر بعد نقله       

  له بأن الطالق البائن    تية معلالً المه يف املسألة اآل   ك هو صريح    ، بل أيضاًمع جتديد العقد    اجتماع شرائطه   

 يف الفرض بأنه مناف الحنالهلما بالفئة       كل ذل كن قد يش  كول: لفظه  ما ،احلاصل للمتوقع  يالءاإلحيل  إمنا  

ة ك هلما ضرورة عدم االحنالل مع فرض اختصاص املدة املشتر         األول يالءاإلون املدة من أول     ى ك عل املبين

خلروج الزوجة عن الزوجيـة موضـوعاً        ي بالطالق البائن املقتض   أيضاً، وحينئذ فاملتجه احنالهلما     ولاألب

ينايف  تية وفرض خروجها عن الزوجية قبل حصول وقتها ال         يف املسألة اآل   أيضاً كذلكماً، بل لعله    كوح

 م املزبـور، نعـم ال     ك والثاين سواء يف احل    األول، وحينئذ ف  األولبطالن استعداد تعلقه احلاصل باليمني      

   .)مهكل منهما حكان متباينان لءيالإ، بل مها األولتداخل يف 

، ففـي   مـثالً ثالث زوجات    أو   زوجتني أو   يف زوجة واحدة   يالءاإلم تعدد   كوقد ظهر مما تقدم ح    

أو  ، حيث بينهما العموم املطلق    ،يطأ هنداً وال فاطمة     ومرة بأنه ال   ،يطأ هنداً  زوجتني حيلف مرة بأنه ال    

فاطمة، ويف الثالث حيلف     يطأ هنداً وال   ال أن    ومرة ،فاطمةيطأ   ال أن   يطأ هنداً، ومرة   ال أن   حيلف مرة 

  يطأ هنداً  ال أن مرة



٨٩

  .كغري ذل إىل ،يطأ فاطمة وخدجية ال أن  ومرة،وفاطمة

 فـإذا   وحينئذ فلها املرافعة لضرب مدة التربص عقيب الـيمني،        ( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

 ولـو رافعتـه     ،من الثاين  ي وبق األولاها حقها من    طلق وفّ  أو   فاء يف اخلامس   فإن   أشهر أربعةانقضت  

الثاين فلـه    يالءاإلويدخل وقت   :  قال الشيخ  ،األوىل فقد احنلت اليمني     أشهرانقضت مخسة     فماطل حىت 

 ،أشهر أربعةأزيد من    يبقو   أ راجعها واحتسبنا العدة من املدة     أو   ن طلقها كمل ي ن  إ أشهر أربعةالتربص  

ـ ما عرفت ال  كما قرره الشيخ    ى  الصفة عل ى  الثاين لتعليقه عل   يالءاإل فيه وجه ببطالن     أيضاًو الم فيـه   ك

   .)سابقاً

مـن  ىل  آ فـإذا    ،ان باطالً كحصل   إذا   كذل وأن    زوجتني، إيالء حيث قد عرفت عدم وحدة       كمث إن 

م لـه   ك وختيري احلا  ،مها من املرافعة  كل زوجة ح  كن فل يءيالإن القصد   كان اللفظ واحداً، ل   كزوجتني مبا   

 أو  احهـا كفسخ ن  أو   طلقت مها أو احدإ تمات فإن    املتقدمة، حكامغريمها من األ   إىل   بني الطالق والفئة،  

  .خراآل يالءاإلى فسخت هي يبق

 ماى  ، بناًء عل  أشهر وهنداً سبعة    ،أشهرت فاطمة ستة    أوط واهللا ال : ذا قال  إ ومما تقدم يعرف حال ما    

  .ميانما هو احلال يف سائر األكعرفت من صحة العطف 

  



٩٠

له  ألن   لياً يف احلال،  ؤن م ك مل ي  ،ةمر  الإ سنة   كصبت أ واهللا ال : قالإذا  ( :قال يف الشرائع   ):٢٠ مسألة(

ان كختلف من املدة قدر التربص فصاعداً صح و        فإن   مث ينظر  يالءاإل ولو وطأ وقع     ،فريكمن غري ت   الوطي

  .)يالءاإلم ك بطل حكان دون ذلكن إ وة،هلا املواقف

 الوطييلزمه ب  ال ألنه   ،لياً يف احلال عندنا   ؤن م ك مل ي  ،مرة إالّ    سنة كجامعأال  : قالإذا  ( :كويف املسال 

ل من يومئـذ  ؤفهو م أشهر أربعةثر من كن بقي من السنة أ إها نظرأوط فإذا  مرة،الوطيشيء الستثنائه  

ـ  ؤ فما دوا فهو حالف وليس مب      أشهر أربعة يبقن  إ و وطأ،فارة لو   كحلصول احلنث ولزوم ال    ى ل، وعل

 كذل يستويف أن    إىل لياًؤون م كي نه ال إعدداً آخر، ف   أو   ،عشر مرات  إالّ   كجامعأال  : قال هذا القياس لو  

  .)يالءاإلمن السنة مدة ى العدد ويبق

  .راهكما ذكوهو 

ـ أوط  الثانية، مث الىيف أول مجاد إالّ  كوطأت واهللا ال : ذا قال يف أول حمرم     إ ومنه يعلم حال ما     إالّ كت

 أربعةثر من   كون الفاصل أ  كي  يف الوسط حيث ال    إيالءنه ال   إ ف ،يف صفر  إالّ   كتأوط يف أول شوال، مث ال    

  .مهك حإيالءل ك يف الطرفني ولإيالءبينما  ،أشهر

ون كي أو   د الطرفني حأيف الوسط و   أو   يف الوسط فقط   يالءاإلان  ك بأن   ،م سائر الصور  كومنه يعلم ح  

  .يف طرف واحد فقط

ـ  ها يف السنة أصال   أيطمل  لو  (: قال اجلواهر ة،  مر الّإ سنة   كصبتأال  : مث يف مثال الشرائع    ان عليـه   ك

ها أ ولو وط  ،الواحدةى  يريد باليمني االلتزام بعد الزيادة عل     أن   إالّ   ثباتإ يستثناء من النف  الا ألن   فارة،ك

 احتمال العدم   كجمدد، ويف املسال   يوط ألنه   يالج الثاين فارة باإل كزمته ال يف هذه الصورة ونزع مث أوجل ل      

   .) مع عدم الرتعكذلك وهو،لةكة واحدة مثل األأيالجات املتتابعة يف العرف وطلعد اإل



٩١

ـ رادة  إن  ك فـيم  الّإ و ،يالجات املتعددة باإل الوطياز يف وحدة    كاالرتى  مها عل ؤالظاهر بنا : أقول ل ك

  .وطي واحد أنه كش خراج اجلميع فالإمن دون  خراجهإ بعضه ولإدخايالجة، أما إ

   .ة واحدة يف القبل والدبرأأوجل يف وط إذا از فيماك املعيار يف القصد مث االرتكذلكو

لياً ؤن م ك مل ي  ، فيها وأطلق  كصبتأاهللا ال     يف هذه السنة فو    كصبتأن  إ :قال ولو(: كمث قال يف املسال   

 أنه  والفرق بينهما  ،األوىلالشرط خبالف   ى  جواز املعلق عل  ى  صابة عل ه بعد اإل  وقوع   وبىن ،أيضاًيف احلال   

 وإمنا   وهيهنا اليمني غري معقودة يف احلال،      ،وطية واحدة   اليمني يف احلال واستثىن   عقد    األوىليف الصورة   

   . وتبعه اجلواهر)١()قبل انعقاد اليمني يالءاإليثبت  أصاا فال إذا ينعقد

  

                                                





٩٢

 من السماء ) عليه السالم (ى  يرتل عيس    حىت كتأوط واهللا ال : قال لو(: قال يف القواعد   ):٢١ مسألة(

يقدم زيد وهو     حىت: قال  ولو ،كذلكيلج اجلمل يف سم اخلياط ف       حىت: قال خيرج الدجال انعقد، ولو   أو  

ـ كومل يقدم مل ي أشهر أربعةمضت  فإن ،إيالًءن كمل ي أشهر أربعةحيصل يف أقل من    ألنـه  ةن هلا املطالب

 ،ال فـال  إه أزيد من املـدة انعقـد و       ءن بقا ظَ فإن   ميوت زيد،  أن    إىل :قال ل ساعة، ولو  كينتظر قدومه   

  .)شهرين، ففي انعقاده نظر إىل هاأيط ال أن  فحلفمثالًان الوطي جيب بعد شهر كولو

 ىيـس حلف بـرتول ع    فإذا   الظن والقطع، ى  عل الواقع ال ى   معلق عل  األمر أن   القاعدةى  مقتض: أقول

صار قبل   أن   وصادف) فرجه  عجل اهللا تعاىل  (املهدي  مام  ظهور اإل  أو   خروج الدجال أو  ) عليه السالم (

مثلة، أمـا   ء زيد وموته وسائر األ    ي جم كذلك، و يالءاإلان  كمل يصادف   ن  إ و ،إيالًءن  كمل ي  أشهر أربعة

 ة واجلمع بني النقيضني وما    ل بدون اآل  نساناحملال مثل ولوج اجلمل يف سم اخلياط وطريان اإل        ى  املعلق عل 

ـ امليزان   أن    فقد تقدم  خري، أما فرعه األ   إيالء أبداً وهو    الوطيعدم  ى  أشبه، فهو من قبيل احللف عل      ون ك

   .احللف أزيد من الوقت الواجب

: لفظه  ما )ففي انعقاده نظر  (: ح، حيث قال عند قول العالمة     يضاومنه يظهر وجه النظر يف اختيار اإل      

ميتنع من وطي زوجته مدة جيب يف أثنائها الـوطي           أن   للزوج ألن   انعقد إمنا   يالءاإلأن   ينشأ من : أقول(

عدم الوقوع النتفاء الزمه وهو انتفـاء       ى  قو واأل ،، ومن تقديره بأقل املدة املقدرة شرعاً      كذلكوهو هنا   

صح ميينـاً   النص وليس هنا في   ى   فيقف عل  ،األصل وثبوت امللزوم مع انتفاء الالزم الشرعي خالف         ،املدة

  .)ويعترب فيه شرائط اليمني

  عليهما الصالة (تقدم من رواية بريد، عن الباقرين  خترناه مااما  على ويدل
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مث  إ  وال ،أشـهر  ربعةحق يف األ   يقرب امرأته فليس هلا قول وال      ال أن   الرجلىل  آإذا   : قاال )والسالم

  .احلديث )١(أشهر ربعةفه عنها يف األكعليه يف 

 حيث إن  ،م تأمل ك يف احل  ن بعد كاملعيار يف وجوب الوطي، هذا ول      هو يالءاإلاملعيار يف   أن   مما ظاهره 

 إذا  مثالً أيضاً بساعة   إيالءون  كي أن   لزم الّإ و ،أشهر ربعةم تابع أل  كاحل أن   ظاهر غري واحد من الروايات    

ن إ و حتياط واضح،  وطريق اال  ،ساعة إالّ   من الوطي السابق   أشهر أربعة بعد ساعة النقضاء     الوطيوجب  

 أو  حصل وقت وجوب الوطي عليه فلم يفعـل حللـف          إذا   مكللزوجة مراجعة احلا   أن    يف كش ان ال ك

  .غريه

 رب العزة عما يصفون،     كتاب، واهللا املوفق للصواب، سبحان رب     كيراده يف هذا ال   إهذا آخر ما أردنا     

   .د وآله الطيبني الطاهرينحممى اهللا على هللا رب العاملني، وصل واحلمد املرسلني،ى وسالم عل

 يف بلدة   ةتاسع شهر ذي القعد   مت بيد مؤلفه حممد بن املهدي احلسيين الشريازي، صبيحة يوم اخلميس            

   .قم املقدسة

  

                                                





٩٤



٩٥

  

  

  کتاب اللعان



٩٦

  يمبسم اهللا الرمحن الرح

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

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين

  



٩٧

  

  تاب اللعان ك

  

  : فيه قوله سبحانهاألصلو

                ـهاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عبأَر ِدِهمةُ أَحادهفَش مهفُساُء إالَّ أَندهش ملَه كُني لَمو مهاجوونَ أَزمري الَِّذينو

 ويدرأُ عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربـع  * والْخاِمسةُ أَنَّ لَعنةَ اِهللا علَيِه ِإنْ كَانَ ِمن الْكَاِذِبني          *ِقني  لَِمن الصادِ 

 الْكَاِذِبني لَِمن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش(الص ا ِإنْ كَانَ ِمنهلَياِهللا ع بةَ أَنَّ غَضاِمسالْخو اِدِقني )١(.  

 وشـرعاً   ،بعادواإلهو لغة مصدر العن يالعن، وقد يستعمل مجعاً لللعن وهو الطرد            : كقال يف املسال  

نفي ولد، ومسيت    أو إىل    به حلق العار أقذف من لطخ فراشه و     إىل   للمضطرلمات معلومة جعلت حجة     ك

ة غريبة يف مقـام احلجـج مـن      لمكاللعن   ألن    وخصت ذه التسمية   ،لمة اللعن ى ك لعاناً الشتماهلا عل  

 ،معظم تسميات سور القرآن   ى   جر كذلى   وعل ، والشيء يشتهر مبا يقع فيه الغريب      ،ميانالشهادات واأل 

 فلعانه أيضاً وى،لفظ الغضب يقع يف جانب املرأة وجانب الرجل أقو ألن ومل يسم مبا يشتق من الغضب،

اح بينهما  كحيرم الن  إذ   خر ا، تالعنني يبعد عن اآل    من امل  الًكن  أل  عن لعاا، أو   كيسبق لعاا، وقد ينف   

   .أبداً

                                                





٩٨

 العني كحتريو بضم الالم ةرجل لعن: املالعنة، ويقال توىل إذا م بني الزوجنيكالعن احلا: ويقال: أقول

السخط من اهللا سبحانه  أن ان يلعنه الناس، ومن الواضحك ذاإينها كان يلعن الناس، ورجل لعنة بتسك ذاإ

فعل املعاصي يف الدنيا، واالنقطاع من الفيض والتوفيق والرمحة يف الـدعاء            ى  خرة عقوبة عل  يف اآل   وتعاىل

: )عليه الصالة والـسالم   ( ومنه قوله    ،بعادالطرد واإل   مها من مصاديق اللعن مبعىن     إمنا   الغري يف الدنيا  ى  عل

 اتقوا املالعن مـا عـن    ك لعنه الناس    كل ذل من فع  ألن   ظهر الطرقات، ى  اتقوا البول والغائط عل     يعين

  .املبسوط

قد نه  إحيث   فقد ورد به الشرع بني الزوجني خبصوصهما يف حد الزنا والقذف من              ،حال أي   ىوعل

ع لدفع احلد عـن      فشر ،بينة له   الزوجة وال  كمساإغماض عن    اإل كيتمال القذف وال  إىل   يضطر الزوج 

  .نفسه واالنتقام عنها

   . والعقلاعمجتاب والسنة واإلكويدل عليه ال

  .فقد تقدم: تابكأما ال

ـ  قرارهاإ البينة وال    كميل  وال مثالًاً يفعل بزوجته    إنسانى  رأ إذا   الرجل أن    فلوضوح :وأما العقل  ان ك

يف  فـإن    يرده، أن   نكيتم  وال ،يقبل قوله مبجرده   أن   نكيتم م ال كأظهر فاحلا  فإذا   ظهار،له من اإل   البد

يشرع ما يظهر    أن    فالالزم ،كذلكضاعة حقوق الزوج    إ الثاين    ويف ،ثرياًكضاعة حقوق الزوجة    إ األول

  .لهك كيتر له الك كيدر ال ما إذ حيان،ثري من األكمنه صدق أحدمها ولو يف 

  .أيضاً فواضح :مجاعأما اإل

  : والروايات متواترة

يـه  عل( عبـد اهللا   أبا   عباد البصري سأل  ن  إ : قال ،الرمحن بن احلجاج   ، عن عبد  ربعةتب األ كففي ال 

ـ    رجالًن  إ : فقال ،يف يالعن الرجل املرأة   ك وأنا عنده حاضر،     )السالم رسـول اهللا   ى   من املسلمني أت

ان ك  جيامعها ما  مع امرأته رجالً  ى   دخل مرتله فرأ   أن رجالً  رسول اهللا لو    يا :فقال )عليه وآله هللا صلى ا (

  ، )عليه وآلههللا صلى ا(يصنع، فأعرض عنه رسول اهللا 



٩٩

اهللا  فرتل الوحي من عند   : قال،   من امرأته  كبذل يبتلا الرجل هو الذي     كذلان  كفانصرف الرجل، و  

أنت :  فقال ، الرجل فدعاه  كذل إىل   )عليه وآله هللا صلى ا (فأرسل رسول اهللا    : م فيها، قال  كعزوجل باحل 

اهللا عزوجل قد أنـزل      فإن   ،كنطلق فأتين بامرأت  ا: نعم، فقال له  :  فقال  رجالً كالذي رأيت مع امرأت   

: وقـال للـزوج    )عليه وآله هللا صلى ا ( فوقفها رسول اهللا     ،فأحضرها زوجها : ، قال  وفيها ك في مكاحل

ملن الصادقني فيما رميتها بهكنأشهد أربع شهادات باهللا ا صلى (مث قال رسول اهللا :  قال،فشهد: ، قال

لعنة  أن   هد اخلامسة شا:  مث قال  لعنة اهللا شديدة   فإن   تق اهللا ا:  ووعظه، مث قال   كأمس: )عليه وآله هللا ا

:  للمـرأة  )عليه الصالة والسالم  (مث قال    .يفشهد فأمر به فنح   : قال،  اذبنيكنت من ال  كن  إ كاهللا علي 

به كاذبني فيما رما  ك ملن ال  كزوج أن   أربع شهادات باهللا   ياشهد  فـشهدت، مث قـال هلـا      : ، قال :

كمسأ    فوعظها، مث قال هلا  :غضب اهللا شديد   فإن   اهللا، ياتق قال هلا  ، مث  :   أن  اشـهدي اخلامـسة 

ففرق بينهما وقال   : فشهدت، قال : ، قال  به ك من الصادقني فيما رما    كان زوج كن  إ كغضب اهللا علي  

  .)١(ما تالعنتما اح أبداً بعدكجتتمعان بن ال: هلما

ـ (علـي   سناده عن   إب ، من تفسري النعماين   م واملتشابه، نقالً  كيف رسالة احمل  ى  وعن السيد املرتض   ه علي

 :ليه عومير بن احلارث فقالإ قام ك ملا رجع من غزاة تبو )عليه وآله هللا صلى ا (رسول اهللا   ن  إ :قال )السالم

 فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثـة،       ،ليه القول إ فأعاد   ، بن السمحاط، فأعرض عنه    كامرأيت زنت بشري  ن  إ

 فأتاه بأهلـه    ى، فمض ما قرآناً ك فقد أنزل اهللا في    كئتين بأهل ا: ليه وقال إفقام ودخل فرتل اللعان فخرج      

  معها ى وأت
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: يصلي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال هلمـا          وهو )عليه وآله هللا صلى ا (قومها فوافوا رسول اهللا     

املنرب فالعنا  إىل   تقدما  آية اللعـان   )عليه وآله هللا صلى ا (رسول اهللا   عليه    فتال ،املنرب إىل   ، فتقدم عومير :

غضب اهللا   أن   ملن الصادقني، واخلامسة   أنه   ، فشهد باهللا أربع شهادات    اآلية ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾  

اذبني فيما رماها به، فقال هلـا       كملن ال نه  إ  شهادات باهللا  اذبني، مث شهدت باهللا أربع    كان من ال  كن  إ عليه

غـضب اهللا   ن  إ :ت وقالت يف اخلامسة   د فشه ، اخلامسة ك نفس العين: )عليه وآله هللا صلى ا (رسول اهللا   

اذهبا فلن حيـل  : )عليه وآلههللا صلى ا(رماها به، فقال هلما رسول اهللا     فيما    الصادقني ان من كن  إ عليها

نت صادقاً فهو هلا مبـا      كن  إ :رسول اهللا فالذي أعطيتها، فقال     يا: ، فقال عومير  له أبداً  ي ولن حتل  كل

   .)١( منهكل اذباً فهو أبعدكنت كن إ واستحللت من فرجها،

 بن  كهالل بن أمية قذف زوجته بشري     ن  إ :، عن ابن عباس   أيضاً ك والغوايل ونقله املسال   وعن املهذب 

رسول اهللا جيد أحدنا     يا: ، فقال كحد يف ظهر   الّإالبينة و : )عليه وآله هللا صلى ا (السمحاء، فقال النيب    

، كرحد يف ظه   الّإالبينة و : يقول )عليه وآله هللا صلى ا ( يلتمس البينة، فجعل رسول اهللا       مع امرأته رجالً  

﴿والذين : تعاىل ظهري من اجللد، فرتل قوله       ؤنين لصادق وسيرتل اهللا ما يرب     إ باحلق   كوالذي بعث : فقال

   .اآلية )٢(يرمون أزواجهم

يارسول اهللا أرأيت الرجل جيد مـع  : فقال )عليه وآلههللا صلى ا(النيب  ى  عومير أت ن  إ :ويف حديث آخر  

ـ    : )عليه وآله هللا صلى ا ( فقال رسول اهللا     ،يف يصنع ك  أيقتله فيقتلونه أم   امرأته رجالً   كقد أنزل اهللا في

   .)٣( فجاء فتالعنا،ت اائذهب فا فكويف صاحبت

                                                



 





١٠١

آخرهـا،   إىل   ﴿والذين يرمون احملصنات﴾  : ملا نزلت نه  إ وعن تفسري العامة واخلاصة، عن ابن عباس،      

ـ شأنه، ول    تعاىل اهللا ا حق من عند   أعلم  ين أل إرسول اهللا    يا: قال سعد بن معاذ    لـو   أن   ن تعجبـت  ك

ـم   ين ال آيت  إ شهداء، فواهللا    أربعةب آيت  ه حىت كأهيجه وال أحر   أن   ن يل كاعاً يفخذها مل ي   كوجدت ل 

ين جئت أهلي عشاًء فوجدت     إرسول اهللا    يا: جاء هالل بن أمية فقال      لبثوا حىت   فما ،يقضي حاجته   حىت

 )عليه وآلـه  هللا صلى ا (ره النيب   كبأذين، ف بعيين ومسعت    بن مسحاء، فرأيت     ك يقال له شري   عندها رجالً 

هالل بن أمية وتبطل شهادته يف املـسلمني،        )  عليه وآله  هللاى  صل(ن يضرب النيب    اآل: ، فقال سعد  كذل

ـ هم    فبينما ،جيعل اهللا يل خمرجاً    أن   ين أرجو إواهللا  : فقال هالل  ﴿والـذين يرمـون    : نـزل  إذ   كذلك

 فرجاًً  كهالل، فقد جعل اهللا ل     أبشر يا  :)عليه وآله هللا صلى ا (هللا  آخرها، فقال رسول ا    إىل   أزواجهم﴾

  .)١(وخمرجاً

 قال لرسول   ،نصارياأل يو عاصم بن عد   هاملعرض  ن  إ :العامة واخلاصة يف تفاسريهم   ى   رو كذلكو

ت وجد رجل مع امرأته فأخرب جلد مثـانني جلـدة ورد          ن  إ ك جعلين اهللا فدا   :)عليه وآله هللا صلى ا (اهللا  

 شهداء فقـد    أربعةء ب يجي أن    إىل غيظى  ت عل كسن  إ و ضربه بالسيف قتل به،   ن  إ و ،بداً وفسق شهادته أ 

 )عليه وآلـه  هللا صلى ا (النيب   إىل   ستقبله هالل بن أمية فأتيا    ا و ،فتح وفرج االلهم   ،ىقضيت حاجته ومض  

ته أم  ك أدري الغرية أدر   ال: لم خولة زوجة هالل فقالت    كف )عليه وآله هللا صلى ا (فأخرب عاصم رسول اهللا     

، فالعـن رسـول اهللا   اآلية فرتلت ،بطنهاى لقد رأيته عل: ان الرجل نزيلهم، فقال هاللكخبل بالطعام و 

   )عليه وآلههللا صلى ا(

                                                





١٠٢

غـضبه   فإن  من غضب اهللا،ك فالرجم أهون علي   ،بذنب فاعتريف به   ملميتأنت  كن  إ :بينهما وقال هلا  

  .)١(هو النار

  

                                                

 



١٠٣

  :شيئان اللعانسبب (: قال يف الشرائع ):١ مسألة(

دبراً  أو    بل رمي الزوجة احملصنة املدخول ا بالزنا قبالً      ى  عل الّإبه   اللعانيترتب   القذف، وال : األول

قذف الزوجة ومل يدع     ذا لو كلعان، و  جنبية تعني احلد وال    األ ىاملشاهدة وعدم البينة، فلو رم    ى  مع دعو 

   .)املشاهدة

عن الـصدوق يف     يكحن  إ و ،مجاعتاب والسنة واإل  كل ا :لللعانالقذف موجب    أن   ىيدل عل : أقول

 ،ذا قذفها ومل ينتف جلد مثـانني جلـدة     إالولد، و  يبنف إالّ   لعان ال: قال أنه   الفقيه واهلداية وظاهر املقنع   

ـ أن   إالّ   ،)١(بنفي الولـد   إالّ   ون اللعان كي ال: بصري أيب   يف خرب  )عليه السالم (لقول الصادق      ال كذل

  . الثالثةدلةرناه من األك ذيقاوم ما أن نكيتم

  .بنفي الولد إالّ ون لعانكي ال: )عليهما السالم( ففي خرب حممد بن مسلم، عن أحدمها

   .)٢(قذف الرجل امرأته العنهاإذا  :)يه السالمعل (وقال

  .لدالو يبنف إالّ قذفها ومل يدع املعاينة إذا ون اللعانكي ال أنه ىبصري عل أيب ولذا محل الشيخ رواية

ـ     أن   اللعان: قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل    ديقول الرجل المرأته عن

   .اخلرب )٣(ليس مين: ينتفي من ولدها فيقول أو ،ان جملسي منهاك يف مين رأيت رجالًإ: الوايل

  فليس بينهما لعان حـىت     ،زانية يا: امرأته وقال ى  الرجل عل ى  افترإذا   :قالنه  إ ،)عليه السالم (وعنه  

  .)٤(الولد أو ينتفي من احلمل أو يدعي الرؤية

                                                







 



١٠٤

   .)١(ر ولدهاكالرجل امرأته بالفجور وين ييرم أن فهو اللعانأما : )عليه السالم(وعن الرضوي 

  .غريها من الرواياتإىل 

 ذاإ أنـه    ل املراد لع: بصري، حيث قال   أيب   ره الوايف يف خرب   كومنه يعلم وجه النظر يف التفصيل الذي ذ       

   .لعان  فأقر الزوج بأن الولد منه ومع هذا قذفها بالزنا فالانت املرأة حامالًك

خبـار،  ما دلت عليه األ   كقذفها بالزنا مع الدخول واملعاينة فيثبت اللعان         وإمنا   ن محل كمل ي  إذا   وأما

   .يناألمربت اللعان بنه قد أثإف )٢()عليهما السالم(ن أحدمها عهذا صرحياً حديث حممد ى ويدل عل

   .احلد وإمنا ن اللعانكجنبية مل يقذف األ  فلو،جنبيةون املقذوفة زوجة الرجل ال األكت أن مث الالزم

. بقسميه عليهمجاعخالف أجده فيه، بل اإل بال: ويف اجلواهر

 اللعـان تاب والسنة يف حد القذف الذي خرج منه قذف الزوجة حيث ورد فيه              ك ال طالق إل كوذل

ن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا       إ﴿: اً، قال سبحانه يف سورة النور     إمجاع و باً وسنةً تاك

   .)٣(انوا يعملون﴾كخرة وهلم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبايف الدنيا واآل

تقبلـوا   م مثانني جلده وال   جلدوها شهداء ف  أربعةوقال سبحانه ﴿والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا ب        

   إىلهذا بالنسبة ،)٤( هم الفاسقون﴾كهلم شهادة أبداً وأولئ

                                                





 

 



١٠٥

 إالّ  ن هلم شهداء  ك﴿والذين يرمون أزواجهم ومل ي    : كمستثنياً عن ذل    العموم، مث قال سبحانه وتعاىل     

   .ياتاآل )١(ملن الصاقني أنه أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا

يـصادف   سرها، واملراد منها هنا العفيفة عن وطي حمرم ال        ك واحملصنة بفتح الصاد و    :كقال يف املسال  

خيرج به عن     فال ،حرام والظهار وقت احليض واإل  كحرم  ن  إ و صادفه ال ما  ،عقدى  اشتمل عل ن  إ و اًكمل

   .ذا وطي الشبهة ومقدمات الوطي مطلقاًكحصان، واإل

شرع صـوناً    إمنا   اللعانألن  ( :سر بغري املشهورة بالزنا   حصان املف وقال يف اجلواهر يف وجه التقييد باإل      

من اشترطه من    مل أر : شف اللثام كن يف   كل(:  قال ،)ك وعرض املشهورة بالزنا منته    كلعرضها من االنتها  

ـ نه إ :دلة، وفيه األ طالق وظاهره التأمل فيه، ولعله إل     ، غري املصنف واحملقق   صحاباأل اعتبـار  ى مبين عل

   .)يف الزوجني اللعان يف حد القذف الذي شرع لسقوطه ةالعف حصان مبعىناإل

  .يقال باالنصرافأن  إالّ  ينفيه، اللهمدلة األأن إطالق إالّ ره غري واحدكذن إ وهذا الشرط: أقول

أوجبت الظن،  ن  إ و  الشرعية دلةليست من األ  الشهرة   فإن   خترج املرأة عن احلرمة،    مث الشهرة بالزنا ال   

قرار الرجـل واملـرأة     إ أن   كش ال فال إ و ،باملوازين الشرعية  وإمنا   يثبت بالقطع  اليف والزنا   كبل القطع   

من أقر ى  حداً عل)صلوات اهللا عليهما( مل جير النيب والوصي ك ومع ذل  ،مكثالث مرات يوجب قطع احلا    

   .قرار الرابعأجريا احلد بعد اإل إمنا ثالث مرات، بل

  ان يستفاد من بعض الروايات ك نإ وشف اللثام غري بعيد،كره كذ وعليه فما

                                                

 



١٠٦

  .به املشهور ما أفىت ،ما سيأيتك املقيدة حلرمة القذف باحملصنة

املالمسة واملضاجعة والسباحة عارية مع الرجال      ك فاملشهورة بغري الزنا من احملرمات       ،حال أي   ىوعل

   .اللعانخيرجها عن موازين   الك وغري ذلةالعرا

 متـواتر   ،مجـاع اإل إىل   ضـافة دبراً زنا مع املشاهدة، فيدل عليه باإل        أو أما اشتراط الدخول ا قبالً    

  : الروايات

بينهما ى  جيلد مث خيل  يف الرجل يقذف امرأته     : قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   فعن

   .)١(بني رجليها من يفجر اى قد رأنه إ :يقول وال يالعنها حىت

ـ   :  قال ،امرأتهى   عن الرجل يفتري عل    )عليه السالم (ألته  س:  قال ،وعن حممد بن مسلم    ى جيلد مث خيل

  .)٢(ين رأيتك تفعلني كذا وكذاأأشهد : وال يالعنها حىت يقولبينهما 

قـد   أنـه    يكون لعان حىت يـزعم     ال: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن أبان، عن رجل، عن    

  .)٣(عاين

: نه ال يالعنها حىت يقول    إقذف الرجل امرأته ف   إذا   :قال ،)ه السالم علي( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن  

   .)٤( يزين ارأيت بني رجليها رجالً

 إذا  كيف صـار الرجـل    : قلت له : قال ،)عليه السالم (جعفر الثاين    أيب   وعن حممد بن سليمان، عن    

 أو غريب جلد احلد أو   لدو أو   أخ أو   ذا قذفه غريه أب   إقذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باهللا، و       

عليهما السالم،  )  خ ل  جعفر بن حممد  (جعفر   ل أبو ئقد س : )عليه السالم (قال، فقال    يقيم البينة على ما   

رأيت ذلك بعيين كانت شهادته أربع شهادات بـاهللا،  : قذف امرأته فقال إذا  الزوجن  إ : فقال ،عن ذلك 

  نهإ: ذا قالإو

                                                



 

 

 



١٠٧

 اهللا تعاىل جعل للزوج مدخال ال      أن   كان مبرتلة غريه، وذلك    الإلت و ق مل يره قيل له أقم البينة على ما       

رأيت، قيـل   : قال غريه  رأيت، ولو : يقول أن    فجاز له  ، يدخله بالليل والنهار   ،يدخله غريه والد وال ولد    

 يقيم عليك احلـد الـذي      أن   وما أدخلك املدخل الذي ترى هذا فيك وحدك أنت متهم فالبد من           : له

   .)١(جبه اهللا عليكأو

وإمنا  : وزاد ، حنوه )عليه الصالة والسالم  (ه، عن الرضا    أصحابوعن حممد بن أسلم اجلبلي، عن بعض        

   .)٢( الشهداء مكان كل شاهد مينيربعةصارت شهادة الزوج أربع شهادات باهللا ملكان األ

 ال: ) السالمعليه(قال الصادق :  قاال، عن مساعة وأيب بصري،وعن أمحد بن حممد بن عيسى يف نوادره   

   .)٣(عاين أنه يكون لعان حىت يزعم

 أمـري املـؤمنني   ن  إ :)يهم السالم عل (، عن أبيه، عن آبائه    عبد اهللا  أيب   ، روينا عن  سالموعن دعائم اإل  

 إالّ ﴿والذين يرمون أزواجهـم ومل يكـن هلـم شـهداء    :  قال يف قول اهللا عزوجل  )صلوات اهللا عليه  (

 بـني   رأيت رجالً : لعان بينه وبينها حىت يدعي الرؤية فيقول       مرأته فال من قذف ا  : ، قال اآليةأنفسهم﴾  

   .)٤(رجليها يزين ا

 ين رأيت رجالً  إ: يقول الرجل المرأته عند الوايل     أن   اللعان: قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن

   .)٥(نا عند الوايلفعل ذلك تالع فإذا ليس مين،: ينتفي من ولدها فيقول أو ،يف مكان جملسي منها

 فليس بينهما لعان حـىت      ،رأيته افترى الرجل على امرأته، وقال ما     إذا   :قالنه  إ )عليه السالم (وعنه  

   .)٦(الولد أو  من احلمليينتف أو يدعي الرؤية

                                                







 



 



١٠٨

 ويتفـرع علـى   ،ا تزينأخالف يف اشتراط مشاهدة  لعله ال: قال أنه  عن كشف اللثام يحكنه  إمث  

  . وينحصر لعانه حينئذ بنفى الولد،عمى زوجته النتفائها يف حقهبقذف األ لعانالذلك سقوط 

سلم ميكن محله على من متكـن يف          واشتراطها لو  ، علمه بدون املشاهدة   إمكانوأشكله يف املسالك ب   

الشياع منفـرداً،    أو   القرائن إىل   يكفي الظن املستند   نه ال أعلى جعله كناية عن العلم بذلك، و       أو   ،حقه

   .)١(﴾...﴿والذين يرمون: تعاىلؤيده قوله وي

 قرارات، ولـو  إأربع   إىل   لكن ظاهر الروايات املتقدمة اخلصوصية كما تقدم، مثل ذلك يف االحتياج          

 خصوصاً وهو نوع حد واحلـد يـدرء         ، العدم األصلمناطاً للعلم كان     أو   اًإطالق دلةشك يف مشول األ   

  . بالشبهة

ولعل قصر النظر على ما وقع التصريح به يف اخلرب          : تقدم ن املسالك ما  ولذا قال يف املعارج بعد نقله ع      

مع عدم  اللعانعمى ممكن بفراقها، وقد ذهب مجاعة بعدم كفاية ثبوت زناها شرعاً يف       وخالص األ  ،أوىل

  . املشاهدة

 ،احلـد قرارها فقذفها قاذف بذلك الزنا وجب التعزير ال         إب أو   ثبت زناها بالبينة   إذا   :قال يف التحرير  

  . جنبياًأ أو سواء كان زوجاً

 ليس ذلك من    ،الولد ليس منه   أن   حكمه يف  أو   ،سأل احلاكم عن مسألة زنا زوجته     إذا   أنه   يبعد مث ال 

 فرق بني استفسار احلاكم وبني القذف،      إذ   جراء احلد عليه،  إ أو   اللعان أو   ما البينة إالقذف الذي يوجب    

ماكـان بـصدد      القذف ارد ال   دلةاملنصرف من األ  أن     إالّ أيضاًكان االستفسار يوجب القذف     ن  إو

 ملـن استفـسره كمـا       )عليه وآله هللا صلى ا ( ويؤيده عدم حد النيب      ،االستفسار ومعرفة حكم التكليف   

  وكذلك  ،)٢(تقدم

                                                

 





١٠٩

  . ايلواط ولده ليعرف حكمه يف املسألة اليت ابتل أو مثالً سحق بنته أو ذا سأله عن سحقها إحال ما

 )عليه وآله هللا صلى ا (النيب   إىل   جاء رجل  :قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    عن زرارة، عن   ويؤيده ما 

:  قـال  ،ين أحبـها  إرسـول اهللا     يا: طلقها، قال :  قال ،المس تدفع يد  امرأيت ال ن  إ رسول اهللا  يا: قال

   .)١(مسكهاأف

الرجل امرأة قد علم منها     يتزوج   أن   ماإف: قال يف حديث  نه  إ ،)عليه الصالة والسالم  (وعن الصادق   

رسـول اهللا   يا: رجل فقال )عليه وآلههللا صلى ا(حيفظها، فقد سأل رسول اهللا   أي   الفجور فليحصن بابه  

   .)٢(شئتن إ مسكهاأف:  قال،ين أحبهاإف: طلقها، قال:  قال،ترد يد المس ترى يف امرأة عندي ما ما

يف حـق    اللعـان على اشتراط املشاهدة سقوط     ومما يتفرع   (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن 

   .)بنفي الولد اللعانيثبت يف حقه  وإمنا ، لتعذر املشاهدة منه حينئذ،قذفها حال عماه إذا عمى بالقذفاأل

قد يقذف حال العمى بأن علم حال عماه وقذف حال عماه، وقد يقذف حال عماه وقد رآه                 : أقول

 من صحة   األولن الثاين يف حكم      أ  الظاهر ،ه حال عماه  حال بصره، وقد يقذف حال بصره وقد علم ب        

 الذين رأوا الزنا واللواط كامليل يف املكحلة، أما الثالـث           ربعة، وكذلك حال الشهود األ    اللعانالقذف و 

  .عرفت  على مادلةفهو منصرف عن األ

يبعـد    ال ،هأشب ما أو   ولده أو   علم مبا مل يره كأن شهدت عنده زوجته الثانية         إذا   وهل جيوز القذف  

  ذلك حلجية العلم، نعم ال 

                                                







١١٠

علم مـن    وإمنا   مل يره نه  إ :قالن  إ ثر حبده األ يبم االستفسار وترت   املشاهدة وللحاك  ييدع أن   يتمكن

  . رؤية من يقطع بكالمه أو القرائن

منـع يف   ن  إ و ،يـصح : قال يف اخلـالف    ،اللعان إىل   ولو كان للقاذف بينة وعدل    (: مث قال الشرائع  

  . )شبه وهو األ،اآليةاشتراط عدم البينة يف  إىل تفاتاًاملبسوط ال

 املباركـة اخلـارج   اآليةيقيده مفهوم احلال يف     النصوص الذي ال   إطالق ب األولاستدل للقول   : أقول

   .)١(يسأل عن البينة أن من املالعنة من دون )عليه وآلههللا صلى ا(وقع من النيب   وأيد مبا،خمرج الغالب

: قوله سـبحانه   فإن   مشروعيته لعدم تيسر البينة،    اللعان أدلةظاهر  أن  ب قد استدل له  أما القول الثاين ف   

ميكـن التمـسك     ظاهر يف ذلك، وكذا الروايات السابقة فـال        )٢(أنفسهم﴾ إالّ   ﴿ومل يكن هلم شهداء   

فلظهور  )عليه وآله هللا صلى ا ( الذي مل يعرف متامية مقدمات احلكمة فيه، أما عدم سؤال النيب             طالقباإل

  . ةالذين اشتكوا عنده مل تكن هلم بين أن الروايات يف

 قيل يصح، وقيـل ال     اللعان إىل   عدل عنها  لعان، ولو  حد وال  ولوكان بينة فال  : ولذا قال يف القواعد   

 هذا القول عن حيىي بن سعيد يف جامعه وغريه، أما اتباع الفاضل يف املختلـف                ي، وقد حك  قربوهو األ 

  .عرفت للشيخ يف اخلالف ففيه ما

يف شهادته نقص كالطفل واملرأة واملوثق يف  أو ،أربعةقل من أتسمع ك كان له بعض البينة اليت ال مث لو

 الكامل يف غـري    اللعانتكفي عن    تيان به وال   فالظاهر صحة اإل   ،أشبه ما أو   الكافر أو   لسانه من الفاسق  

  يكون مؤيداً، أما يف  وإمنا ،األول

                                                

 

 



١١١

كل  أن   ، ملا تقدم يف الرواية السابقة من      ربعةمن الفصول األ   لمقام فص  فيحتمل قيام كل شاهد      األول

ا يف وقت القذف كانت معـه       أشهد الشاهد ب   إذا   كانت للمرأة كما   ذاإ وكذلك   ،حلف مكان شاهد  

ن يكفـي الواحـد     أ ب أيضاًمن احملتمل عدم ذلك يف شاهدي القتل         أن   حنومها، كما  أو   حج أو   يف جملس 

  .إشكالناس على ونصف القسامة لالستي

 ،سقاطه باللعان إقبل النكاح فقد وجب احلد، وهل له         ما إىل   إضافةقذفها بزنا    ولو(: مث قال الشرائع  

 وهو  ،له ذلك اعتباراً حبالة القذف    : اعتباراً حبالة الزنا، وقال يف املبسوط      اللعانليس له   : قال يف اخلالف  

  . )أشبه

أحدمها خارجاً عن حال    زوجية، وقد يكون    الا يف حال    قد يكون الزنا املدعى والقذف كالمه     : أقول

يف حال عدة البائن قذفها،  أو بعد العدة  أو   بعد الطالق بدون العدة    أنه    أو ،الزوجية كما يف فرع الشرائع    

 فقط، أما بعد انتهاء الزواج فليست أزواجهم، وأما األوىليكون منصرف النص هي الصورة  أن يبعد وال

  . قبل الزواج فلالنصراف ما إىل القذف املستند

  .ما قبل الزواج إىل وهي القذف بعد انتهاء الزواج مستنداً: ومنه يعلم حال الصورة الرابعة

كان القذف قبل الزواج ودخلت      أو   ،اللعانكان القذف حال الزواج وخرجت عن الزوجية قبل          ولو

الذي ورد يف النص والفتـوى،       لعانالليس من الفرد املقطوع به من        إذ   ،فكذلك اللعانيف الزوجية قبل    

  .  يقتضي عدمهاألصل فاألصلعلى خالف  اللعان حيث إنو

خراج إكانت له مخس مث أسلم وقبل االختيار ب        أو   ، باحلرمة ذا تزوج مخساً جاهالً    إ ومنه يعلم حال ما   

مـة  الع أو   ،م والبنـت  األ أو   ،ختني وكذلك حال الزواج باأل    ،خرجها عن الزوجات  أواحدة قذفها مث    

   .غري ذلك إىل واخلالة والبنتني



١١٢

  . شامل هلذه الصور من غري معارضة دليل اللعانوالذين يرمون احملصناتعموم ن إ :واحلاصل

 كتاباً وسنةً  اللعان أدلة طالقإل(: قال يف اجلواهر  ن  إ و ومنه يعلم وجه النظر فيما جعله الشرائع أشبه،       

 االشـتقاق يف صـدق املـشتق    أء قلنا باعتبار بقاء مبديقيده سبب الرتول، بل هو كذلك سوا      الذي ال 

 حني الزوجية ال الرمي مبا وقـع حينـها          ياعترب فيها بعد تسليم اعتبار البقاء كون الرم        إمنا   نهإ ف ،وعدمه

خرجـه  أقذف زوجته ف   أنه    من توهم ذلك فحكم بنفي صدق      أ باعتبار حالة الزنا نش    وكان التعليل أوالً  

 آية القذف، لكنه كما ترى ضرورة صدق رمي الزوجة وقذفها فيدخل يف آية              دخله يف أو اللعانمن آية   

  . )١()حينئذ اللعان

  .ذكرناه جبملة من الروايات يف بعض فروع ما اللعانقد يستدل لعدم نه إمث 

مل أجدك  : قال الرجل المرأته  إذا   :، يف حديث قال   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   مثل رواية احلليب، عن   

   .)٢(بينة جيلد احلد وخيلى بينه وبني امرأته وليس له ،عذراء

:  قـال ،مل أجدك عـذراء : يف رجل قال المرأته )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال ،بصري أيب   وعن

يضرب قال ،نه عاد إف: ، قلت  : ينتهي أن   نه يوشك إيضرب ف  يضرب ضرب أدب ليس     :، قال يونس 

   .)٣(ؤمنة بالتعريض امرأة مييؤذ ال ألن بضرب احلدود،

ليس عليـه   :  قال ، عذراء مل تأتين : يف رجل قال المرأته   ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن زرارة، عن  

   .)٤(العذرة تذهب بغري مجاع ألن شيء،

:  قال،نا زنيت بكأزانية  يا: يف رجل قال المرأته، )عليه السالم(جعفر  أيب وعن حممد بن مسلم، عن

ياهاإقذفه عليه حد واحد ل)٥(.   

                                                







 

 



١١٣

لكـن   ،ماماإل يشهد على نفسه أربع شهادات للزنا عند      أن   إالّ   حد فيه   فال ،نا زنيت بك  أ: وأما قوله 

 ،مورد هذه الروايات غري حمل الرتاع أن  ملا ذكره املعارج من   ،الظاهر عدم ربط الروايات املذكورة باملقام     

 وهذا  ، الزوجة مع ادعاء حتقق العلم له باملشاهدة       مشروطة بالتصريح برمي   اللعانشرعية   أن   ملا تقدم من  

   .املعىن غري متحقق فيما ذكر يف هذه الروايات من عدم وجداا عذراء

:  مقتضى القاعدة، حيث قال    األولكان فرعه   ن  إ و ومنه يعلم وجه النظر يف الفرع الثاين من القواعد،        

كـان لـه     لزوجية، ولوقذف الزوجة مث أباـا     زمان ا  إىل   اضافهن  إ و لعان، بل حيد   كان بائناً فال   ولو(

   .)اللعان

 ما إىل   إضافةولو تزوجها مث قذفها بالزنا      (: كما يعلم عدم وجه لتوقف القواعد يف املسألة، حيث قال         

  . )القذف أو  مأخذمها اعتبار حال الزنا،قوالن اللعانقبل النكاح ففي 

ن إ تزوج امرأة وقذفها بالزنا    إذا   :ال يف اخلالف  ق: القوالن للشيخ ( :ح يف شرح العبارة   يضاقال يف اإل  

جيب عليه  : سقاطه، وقال يف املبسوط   إيالعن ب  أن   قبل الزوجية وجب عليه احلد، وليس له       ما إىل   ضافهأ

 واالعتبار عند من قال     اآليةقوى، لعموم    وهو األ  ،له ذلك : ، وقال بعضهم  اللعانسقاطه ب إاحلد، وليس له    

 واحتج على قوله    ،قلناه باحلالة اليت يوجد فيها القذف      القذف، وعلى ما   إليها   ف باحلالة اليت يضا   األولب

﴿والذين : تعاىلعارضونا بقوله    فإن   :قال ،)١(﴿والذين يرمون احملصنات﴾  : تعاىليف اخلالف بعموم قوله     

ا واردة إتناولت هذا القاذف ف  اليت ذكروها  اآليةن  إ نسلم  ال :وخصوا به آيتنا قلنا    )٢(يرمون أزواجهم﴾ 

  فيمن 

                                                

 





١١٤

فرها قبل  كيقال ملن قذف مسلمة بالزنا حال        ما ال كقذف زوجته،   نه  إ يقال قذف زوجته، وهذا ال   

قذف زوجته، واختار مـا      أنه   يصدق أنه   )رمحه اهللا (املصنف  قذف مسلمة، وأجاب والدي     نه  إ هاإسالم

  .)عنديى قوقواه يف املبسوط وهو األ

   . والروايةاآليةخالف ظاهر  ألنه ن قد عرفت ضعف هذا القولكل

فالناً زنـا    أن   شاع أو   أخربه الثقة  أو   مع غلبة الظن   مع الشبهة وال   جيوز قذفها  وال(: مث قال الشرائع  

   .)ا

يف حتليل احلرام الذي هو القذف،       إليها   ن االستناد كمي مور ليست حبجة، فال   هذه األ  ألن   كوذل: أقول

ـ  كعليها القافة وحنوهم، وقد ذاليت يعتمد ن نفي الولد بسبب القرائن   كمي ما ال ك  يف مـسألة  كرنـا ذل

   .احكتاب النكد من األوال

 املنـع، فيـشمله     أدلة طالق إل ،أيضاًجيوز لغري الزوج      للزوج ال  كجيوز ذل  ما ال ك أنه   ومن الواضح 

  .ائزسباب املسلم غري ج وأن افر،كاملؤمن وال إىل حرمة القذف بالنسبةى متواتر الروايات الدالة عل

ـ      ى  نه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    بن سنان، عن   عبد اهللا   رواه مثل ما  ى عن قذف من لـيس عل

   .)١(ذبكون قد كي أن ونكي أيسر ما:  وقال، منهمكذلى يطلع علأن  إالّ سالماإل

ن أ إالّ سـالم اإل غـري ى ان علكعن قذف من   ى  نه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن  

   .)٢( منهكذلى ون قد اطلعت علكت

                                                







١١٥

ـ       )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   نت عند ك:  قال ،احلسن احلذاء  أيب   وعن  ،كفسألين رجل ما فعـل غرمي

نـه  إ كجعلت فدا : فقلت:  نظراً شديداً، قال   )عليه السالم ( عبد اهللا  أبو  إيلّ  ابن الفاعلة، فنظر   كذا: قلت

   .)١(احاًك دينهم ن يفكليس ذلأو  :خته، فقالأمه أجموسي 

 رسـول اهللا   إىل   ت امـرأة  ءجا: قال،  )عليهما السالم (براهيم، عن جعفر، عن أبيه      إوعن غياث بن    

: لتا فق ،زنا هل رأيت عليها  :  فقال ،زانية يا: ميتين قلت أل  إرسول اهللا    يا:  فقالت )صلى اهللا عليه وآله   (

 فأبـت   ،اجلديين: عطتها سوطاً، مث قالت   أأمتها ف  إىل    يوم القيامة، فرجعت   كمن ا ستقاد إال  أ :ال، فقال 

   .)٢(ون بهكي أن ىعس: خربته، فقالأف )صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل عتقتها، مث أتتأمة فاأل

وحرم اهللا قذف   : ليه من جواب مسائله   إتب  كفيما  ،  )عليه السالم (وعن حممد بن سنان، عن الرضا       

 وما  ، التربية، وذهاب املعارف   كبطال املواريث، وتر  إنفي الولد، و  نساب، و احملصنات ملا فيه من فساد األ     

   .)٣(فساد اخللق إىل يبائر والعلل اليت تؤدكفيه من ال

حمصنة أحبط   أو   حمصناًى  ومن رم : قال ،)صلى اهللا عليه وآله   (النيب   إىل    بسنده ،عمالوعن عقاب األ  

   .)٤(النار إىل ديه ومن خلفه، مث يؤمر به من بني يك وجلده يوم القيامة سبعون ألف مل،اهللا عمله

  : )عليهم السالم(، عن أبيه، عن آبائه عبد اهللا أيب روينا عن:  قال،سالموعن دعائم اإل

                                                

 









١١٦

ـ : قـال  أن   ىلإ  بـاهللا  كبائر الـشر  كال: قال،  )عليه السالم ( أمري املؤمنني ن  إ احملـصنات   يورم

   .)١(الغافالت

ليس فيهما بعثه اهللا يف طينـة        مؤمنة مبا  أو   من سب مؤمناً  : قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن

  .)٢(يأيت باملخرج مما قال اخلبال حىت

 ابن الفاعلة، فنظر    كذا:  قال ،كما فعل غرمي  : هأصحابقال لبعض   نه  إ ،)عليه الصالة والسالم  (وعنه  

لـيس  أو   : قال ،ختهأح  كجموسي ن نه  إ كجعلت فدا :  نظراً شديداً، فقال   )عليه السالم ( عبد اهللا  أبو   اليه

   .)٣(احك من دينهم نكذل

نصرانياً وال جموسـياً   يقذف يهودياً وال أن   يصلح للمسلم  ينبغي وال  ال: قالنه  إ )عليه السالم (وعنه  

   .)٤(اذباًكون كي أن أيسر هذا: ، وقالمبا مل يطلع عليه منه

ن إ : قـال  ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   سار، عن يف نوادره، عن ابن ي    ى  وعن أمحد بن حممد بن عيس     

مرهـا تـصرب    :  فقال ،امرأيت قذفت جارييت  ن  إ :فقال )صلى اهللا عليه وآله   (النيب  ى  نصار أت  من األ  رجالً

، فأعطت  )صلى اهللا عليه وآله   (فحدث الرجل امرأته بقول رسول اهللا       : ال افتدت منها، قال   إنفسها هلا و  

 )صلى اهللا عليه وآله   (الرجل رسول اهللا    ى  عتقها، وأت أفعفت عنها الوليدة ف    ،خادمتها السوط وجلست هلا   

   .)٥(فر عنهاكلعله ي: فخربه، فقال

يطلع أن   إالّ   سالميقذف من ليس من اإل     أن   ىنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن ابن سنان، عن   

   .)٦(اذباًكون كي أن فيه أيسر ما:  منهم وقالكذلى عل

                                                



 

 

 







١١٧

  .)١(قذف حمصنة حيبط عبادة مائة سنة: قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(فة، عن النيب وعن حذي

بـائر  ك الصلوات اخلمس واجتنب الكمن اجتنب تر: قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله  (وعن رسول اهللا    

ـ بائر السبع مسعتهن    كال: باب شاء، فقال رجل للراوي     أي   يوم القيامة يدخل اجلنة من     يالسبع نود  ن م

   .)٢( وقذف احملصنات ـ:قال أن ىلـ إ باهللا كنعم الشر:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

ظاهران يف جواز قذف غـري  ى ما تركما إ: ر رواية احلليب وابن سنان قال    كذ أن   اجلواهر بعد  مث إن 

ـ )عليهم السالم (ئمة  وقع من األ   املسلم مع الصدق، ورمبا يؤيده ما      اس خـصوصاً يف   يف قذف بعض الن

  .)٣( مع معاوية)عليه السالم(مشاجرة احلسن 

 وشرع لـه    ة للزوج خاص  كن بينة، نعم جاز له ذل     كمل ت  إذا   جنبية مع اليقني  جيوز قذف املرأة األ    وال

صل، بل لعل الستر عليها ومفارقتها      جيب عليه مع عدم الولد لأل      الشارع التخلص عن احلد باللعان، وال     

   .أيضاًها كمساإحيرم عليه  ل ال ب،أوىل اللعانبغري 

  النفي يتضمن االستلحاق، وال   كتر ألن   ليس منه جيب عليه نفيه منه،      أنه    ولد يتيقن  كان هنا ك ذاإنعم  

   .جيوز نفي من هو منه ما الكجيوز له استلحاق من ليس منه، 

نه حيرم سب   إذفه، ف جيز ق ان املقذوف ساتراً لعيوبه مل      ك فإن    صادقاً يف قذفه،   نسانان اإل ك ذاإ :أقول

  ى  علدلة األطالقافر إلك الكذلكاملسلم وغيبته، بل و

                                                

 

 





١١٨

 ألن  اذبـاً، ك أو   ان صادقاً كقذفه، سواء    إذا   من باب القصاص فيما    إالّ   مافصل يف باب الغيبة وغريها    

 مل إذا   ان من باب نصح املستشري، أما     ك فيما   الّإ و ،ية االعتداء وآية السيئة وغريها     وآل ،احلرمات قصاص 

   . وغريهمن وضع جلباب احلياءحيرم لدليل  ن ساتراً لعيوبه فالكي

:  قـال  ،نساء أهـل املدينـة    : )عليه السالم (احلسن   أليب   قلت:  قال ،يقطني علي بن    رواه ويؤيده ما 

فواسققال،تزوج منهنأف: ، قلت  :نعم)١(.   

   .ذباًاكون كي أن أيسره أن  صادقاً حرم ملا تقدم مننسانن اإلكذا مل يإو

.الفقهرناه يف بعض مباحث كنعم أجاز بعض الفقهاء املقابلة باملثل، وقد ذ

فضل الستر، ملا دل عليه من الروايـات        ان األ كان الستر خرياً    ك فإن   الزوجة وغريها،  إىل   أما بالنسبة 

عـراض  حلفـظ أ   أو   ،ره اجلواهر كالذي ذ ما يف الولد    كفشاء خرياً   ان اإل كن  إ و املطلقة الشاملة للمقام،  

نـه جيـب    إأشبه تعمل الفاحشة، ف    ما أو   زوجة فالن  أو   بنت فالن  أن   نسانعلم اإل  إذا   ماكاملسلمني،  

تسدر يف الغي،    املؤمنون أمامها فال   م أو كاحلا أو   يأخذ وليها   ر ودفعه حىت  كفشاء بقدر النهي عن املن    اإل

ـ تمل  ن  إ و اإما أشبه، ف   أو   لنوميف حالة ا   أو   اًإكراه أو   جلاًءإ أو   ان يفعل ا اضطراراً   ك إذا   كذلكو ن ك

   .فضح ويؤخذ أمامهي أن ر جيبكالفاعل للمنأن  إالّ ركفاعلة املن

منعها وزجرهـا   ،)٢(هاكمسأ: )صلى اهللا عليه وآله(املراد يف قول النيب  أن   حال، فالظاهر  أي   ىوعل

  يع النسب وذهاب مبا فيه تضي )صلى اهللا عليه وآله(يأمره  ال فالإ و، اخلصلة الدنيةكعن تل

                                                







١١٩

   .حفظهما مبعىن )١(تزوال﴾ أن رض السماوات واألكن اهللا ميسإ﴿: الغرية والعار والشنار، فهو مثل

جيوز نفي النسب يف صـورة        ال كذلك نسب،   كن هنال كثبات النسب فيما مل ي    إجيوز   ما ال كنه  إمث  

  .يدخل يف نسبهم ت عليه حىتوكالولد ليس له الس أن عرف الزوج إذا جيوز ال أنه وجوده، ومنه يعلم

 أنه  ان السند ضعيفاً،  كن  إ و تب اخلاصة والعامة،  كما يف   ك )صلى اهللا عليه وآله   (وقد روي عن النيب     

ميا رجـل   أقوم من ليس منهم فليست من اهللا يف شيء ومل تدخل جنته، و            ى  دخلت عل أميا امرأة   أ: قال

   .)٢(خرينني واآلاألولس اخلالئق من ورؤى ليه احتجب اهللا عنه وفضحه علإنسب ولده وهو ينظر ى نف

الولد للفـراش   : )صلى اهللا عليه وآله   (قال  ان الفراش مل جيز له النفي، فقد        ك و كش لو أنه   ومنه يعلم 

  .)٣(وللعاهر احلجر

حملـت  بري ف كحها شيخ   كامرأة ن ن  إ :ثار من العامة واخلاصة   نقلة اآل ى  رو: رشاد قال ويف رواية اإل  

 الـشيخ   كعثمان، وسأل املرأة هل افتض    ى   عل األمرر محلها فالتبس    كوأن إليها   مل يصل  أنه   فزعم الشيخ 

للمرأة ن  إ :)عليه السالم ( أمري املؤمنني قيموا احلد عليها، فقال     أ: ال، فقال عثمان  :  فقالت ،راًكانت ب كو

منـه،  ه يف سم احمليض فحملـت       ؤنال منها فسال ما    ي ناكبول وسم احمليض، ولعل الشيخ      مسني سم ال  

باالفتضاض، فقال   إليها   وصول من غري  لهابنت أنزل املاء يف ق    ك: ل فقال ئفس،  ك الرجل عن ذل   الوأساف

  احلمل : )والسالمعليه الصالة ( أمري املؤمنني

                                                









١٢٠

  .)١(قضائه إىل ، فصار عثماننكار لهله والولد ولده وأرى عقوبته على اإل

ان يهريـق   كبيه الشيخ الذي    أحلق الولد ب  أ )ة والسالم عليه الصال (علياً  ن  إ :سنادويف رواية قرب اإل   

   .)٢(فرج املرأةى املاء عل

 ،امرأيت أتت بولـد أسـود     ن  إ رسول اهللا  يا: فقال )عليه وآله هللا صلى ا (النيب  ى   أت رجالًن  إ :وروي

:  فقال ،هل فيها من أورق   : محر، فقال :  قال ،ما ألواا : نعم، فقال :  فقال ،بلإ من   كهل ل : فقال

   .)٣(ون عرقاً نزعكي أن  لعلكذلكف: ون عرقاً نزع، قالكي أن لعل:  قال،كذل ىنأ: نعم، فقال

  .احكتاب النك د يفاألوالغريها من الروايات اليت تقدمت يف باب  ىلإ

زمـان   أو   زمان الزوجية  إىل   إضافةجعية  رذا قذف يف العدة ال    إو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

رجوعه، بل يـصح    ى  م الزوجة، بل ال يتوقف عل     كحب ألا    والظهار يالءما له اإل  ك ،ان له اللعان  كالعدة  

 كالرجعية يف ذل و،الفراش وحلوق النسبى مدار اللعان عل ألن ه خبالفهما،أحكاميف احلال ويترتب عليه 

   .) خطر باملوتأخريوحة ويف التكاملنك

ون كجعية مث قذفها يف حال الرجعة يرا ثانياً بعد العدة الحهكن لو أنه ومما تقدم يظهر، راكما ذ ك وهو

انت هلـا عـدة     كاح و كفسخ الن  أو   تزوجها وطلقها ن  إ  احلال كذلكمن قذف يف حال الزوجية، و     ك

ونـه  ك ل ،حال العدة من الـزواج الـسابق       إىل   وانقضت مث تزوجها ثانياً، ويف هذا احلال قذفها بالنسبة        

  . اللعاندلة ألمشموالً

                                                



 





١٢١

 يف البائن وال يف الرجعية بعد العدة، بل يثبـت  كنعم ليس له ذل(:  الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر مث قال 

العربة بزمان القذف أمـا      أن   ، وقد عرفت  حينئذأجنبية   ألا   زمان الزوجية  إىل   ضافهإبالقذف احلد ولو    

 اللعـان ان لـه    كاا   ولو قذف مث أب    ،ما ستعرف كله ولو يف حال الطالق البائن        اللعاننفي الولد فله    

   .)الزوجة يلصدق رم

  .الم فيهكالشامل هلذا الفرض، أما مسألة نفي الولد فسيأيت ال اللعان دليل طالق إل،ركما ذكوهو 

أحـدمها  ى ادع إذا ماك ، دليل يثبت أحدمهاكن هنا كرجعي ومل ي   أو   العدة بائن  أن    يف كش لونه  إمث  

 عـدم   األصلان  كبالبينة   يحلف ومل يأت املدع    إذا   اينون احلق مع الث   كخر عدمه حيث ي   الدخول واآل 

   .لعدم حتقق موضوعه اللعان

 أو  ،اللعـان  ي بل بعده فل   : احلد، فقال  كتتزوجين فعلي  أن   رميتين قبل : ولو قالت (: اجلواهر قال  مث إن 

 يف  ن القول قولـه   القذف فعله، وأل   ألن    فالقول قوله،  ،بل قبله : ، فقال كبنت من  أن   قذفتين بعد : قالت

 ،انت زوجيت ك: قذفتين، فقال : جنبيةاألقالت   نعم لو ،  درء احلد بالشبهة   إىل   ذا يف وقته، مضافاً   كأصله ف 

   .)صل قدم قوهلا لأل،رت الزوجية أصالًكفأن

يقيم البينة،  أن   إالّ    عدمه األصلثبات احلد عليه مدع ف    إن الذي يريد    ني فأل األولأما يف الفرعني    : أقول

ـ  عن الوقت وعن حتقـق الزوجيـة يف           ويفحص أوالً  ، عدم الزوجية  األصللث ف وأما يف الفرع الثا    ل ك

   .رتهكما ذكون كثباا يإن كمل مي فإذا ن زوجيت،أنت اآل: قال لو ومثله ما الفروع الثالثة،

   اللعانولو قذفها بالسحق مل يثبت (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر



١٢٢

ـ  لعان فيه ولـو    فال حينئذ و ،ونه بالزنا ونفي الولد   ك   لظهور أدلته يف   إشكالخالف وال    بال ى ادع

ل بأن دليل القذف ظـاهر      ك وقد يش  ،قذف بفاحشة  ألنه   ن يثبت احلد به يف أحد القولني      كاملشاهدة، ول 

ـ فيه التعزير، ومن هنا      إمنا   تيان البهائم إالقذف ب ك حينئذة، فهو   ء الربا األصل، و أيضاًبالزنا واللواط    ان ك

   .)الصالح والفاضل يف املختلف التعزير خاصة  أيب عنيكاحمل

   . يف الزنا واللواط فقطدلةاأل ألن كره، وذلكما ذكهو : أقول

 )عليه السالم ( أمري املؤمنني ى  قض: )عليه السالم ( عبد اهللا  أبو   : قال ، بن سنان  عبد اهللا  يف رواية    مثالً

 ،لغري أبيهى ذا دعإمه زانية، وأن إ قال ذاإنا، والرجل الرجل بالزى رم إذا ،ثالثة وجه الفرية ثالث يعينأن 

  .)١(مثانون  فيه حدكفذل

: ، فقالت كب سألت الفاجرة من فجر   إذا   :قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وين، عن كويف رواية الس  

   .)٢(الرجل املسلمى عليها حدين حداً من فجورها وحداً من فريتها عل فإن ،فالن

وعلة ضرب القاذف وشارب اخلمر     : ليهإتب  كفيما   )عليه السالم (ن الرضا   وعن حممد بن سنان، ع    

 ألنـه إذا     شارب اخلمـر   كذلكيف القذف نفي الولد وقطع النسل وذهاب النسب، و         ألن   مثانني جلدة، 

   .)٣(يفوجب عليه حد املفتر ،ىافترى ذا هذإ وى،شرب هذ

تقبل له شهادة    القاذف جيلد مثانني جلدة وال    :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ويف رواية حريز، عن   

   واحد له ثالثة وأىب شهد فإن ذب نفسه،كي أو بعد التوبة إالّ أبداً

                                                





 



١٢٣

   .)١(حلةكرأينا مثل امليل يف امل: أربعةيقول  تقبل شهادم حىت جيلد الثالثة وال

   .غريها من الروايات الواردة يف الزناإىل 

قذف الرجـل    إذا   : قال )عليهما السالم (البصري، عن جعفر بن حممد      عباد  ى  أما يف اللواط، فقد رو    

   .)٢(ذف مثانني جلدةاجيلد حد الق:  قال،ح الرجالك تعمل عمل قوم لوط تنكنإ: الرجل فقال

عليـه  ( علي انك: مسعته يقول:  قال،)عليه الصالة والسالم( عبد اهللا أيب  وعن عباد بن صهيب، عن    

   .)٣(عليه حد القاذف فإن ،وح يف دبرهكمن معفوج يا يا: لرجل للرجلقال ا إذا :يقول )السالم

   .غريهاإىل 

 بقرينة  ، خصوصاً أيضاًيطلق عليه    ألنه   عم من التعزير،   أراد األ  )يثبت احلد (: ولعل الشرائع، حيث قال   

   .املقابلة لللعان

 طـالق اقتها ثبت احلـد إل    فإقذف زوجته انونة يف حال       ولو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

منه  اللعانفاقت وطالبت به صح     أ فإن   بعد املطالبة منها يف حال صحتها،      إالّ   يقام عليه  ن ال ك، ول دلةاأل

 سقاطه من جانب الزوج باملالعنة اليت ال    إطريق   ألن   دامت حية،  سقاطه، وليس لوليها املطالبة باحلد ما     إل

   .)تصح من الويل

فاقتها وجب عليـه احلـد      إزمان   إىل   نسبه أو   طلقأ فإن   ف انونة بالزنا،  قذإذا  ( :كوقال يف املسال  

 النتفاء قذفها بالزنا احملـرم منـها   ،حد جنوا فالحال  إىل نسبهان إ ولتحقق القذف بالفاحشة احملرمة،   

 هلا حالة جنون   أن   علم فإن   حال جنوا،  إىل   ضافهأن  كانت املقذوفة عاقلة حال القذف ول     ك، ولو   حينئذ

  احتمل أو 

                                                





 



١٢٤

العبـارة  ى  علم استقامة عقلها فمقتض   ن  إ و يذاء،ن يعزر لإل  ك، ل حينئذحد النتفاء الزنا احملرم منها       فال

 إىل  نسبها ألنه    احلالة، وحيتمل العدم   كتل إىل   ضافةاإلى   لتحقق القذف الصريح فتلق    ،كذلك أنه   ثركاألك

ذا  إ  فأشبه ما  الم وحماالً كبه لغواً من ال   ى  ون ما أت  كن زانية في  كها مل ت  ؤذا علم انتفا  إ احلالة، و  كالزنا يف تل  

   .)األولصح زنيت وأنت رتقاء، واأل: قال

الفـرد الـذي    ى  للمطلق فردان، فلماذا حيمل عل     إذ   ن وجه للحد،  كطلق مل ي  أإذا   أنه   الظاهر: أقول

ت يف حال   ا زن أأعلم هل    ال: قذفها، وقال  إذا   كذلك بالشبهة، و  ؤ فاحلد يدر  كش يوجب احلد، بل لو   

  يف حالة النوم،صاحية أو ىركانت سكا أأعلم هل  ال: ذا قال إذا حال ما  كحال جنوا، وه   أو   عقلها

 النصراف كلفة، وذلكفراد هي فيها غري مون بعض األك مما يكغري ذل ىل، إعامدة أو    مضطرة ،اليقظةأو  

 فعل ا يف حالة النوم     إذا   اأ مع وضوح    ،ا ترد اللعن  أالعلم والعمد ولو بقرينة      إىل   اللعان القذف و  أدلة

 أن ماكترد اللعنة،   هل فعلت أم ال حىتكعلم هلا بذل أشبه ال ما أو شرب املرقد أو اجلنون أو   ركالسأو  

ها ويتعارف عنـدهم  إسالم ففي حالة اجلهل باحلرمة لقرب      ،رغضب اهللا عليها يف صورة العمد واالختيا      

   .غضب هللا عليها  وما أشبه الكراهجلاء واإلضطرار واإلليف باالكحالة رفع الت أو ،كذل

الزنـا حـال     إىل   نسبها إذا    احتمال عدم احلد فيما    كن نقل عن القواعد واملسال     أ اجلواهر بعد  مث إن 

رماها به من الزنا،  يقتضي انتفاء ما   العلم باالنتفاء ال  ن  إ وفيه(:  قال ،ن جمنونة كا مل ت  أجنوا، وقد علم    

 ومل يعهد   ،ةكزنيت وأنت مشر  : قال  ما لو  كذب يف وصفها باحلال املزبور، ولعل من ذل       كلقصاه ا أبل  

  ما كنت مشركة وال جمنونة، كان القول قوهلا،: ة إشراك، وحينئذ فلو قالتحالمنها 



١٢٥

   .ةءصل الربا والعقل، وحيتمل قوله ألسالم اإلصالةأل

 إذا  مـا كالقذف حاصل، فهو     إذ   د للقذف، ن وجه لللعان، بل عليه احل     كذبه مل ي  كعلمنا   إذا   :أقول

الـرد،   إىل   يف صورة االحتمال، ولذا احتاجت     اللعان إذ   لعان، نه ال إذبه، ف كالزنا وحنن نعلم     إىل   نسبه

 أدلته مطلقة يشمل صورة علمنا بصدقه حيث إناحلد فهو للقذف ما أ ،رد له ذب الكال أن ومن الواضح

 ، عشرون سنةكزنيت وعمر: قال إذا ماكذب، كل ك حال كذلكوين، األمرال كاحتمالنا ل أو ذبهكأو 

زيد قـد مـات قبـل        أو   ن دون العشرين،  عمرها اآل  أن   ، واحلال كما أشبه ذل   أو   يف بغداد  أو   بزيدأو  

  .كغري ذل إىل ،ا مل تر بغداد أصالًأ أو ،والدا

فاقت فطالبت باحلـد    أ فإن   حة،مطالبتها يف حالة الص   ى  احلد والتعزير يترتبان عل   (:  قال كاملسال مث إن 

سقاطه من  إطريق   ألن    وليس لوليها املطالبة ما ما دامت حية،       ،سقاطهمايالعن إل  أن   ان له كوالتعزير  

  ).تصح من الويل جانب الزوج باملالعنة وهي ال

 بعموم  كل ذل كال أش إ و كاً فذا إمجاعان  كن   إ  وهو كروا ذل كم ذ إ(: ل عليه يف اجلواهر بقوله    كوأش

مدخلية للعن الرجل يف نفي حـد        الاآلية أنه   ى  اعتبار املالعنة، بل مقتض   ى  دليل عل  نه ال أية الويل وب  وال

ن إ و سقاط احلد عنه،  يتجه اللعان منه إل    حينئذالقذف عنه بلعان املرأة الذي هو لسقوط العذاب عنها، و         

   .)كحنو ذل أو موت أو تعذر اللعان منها جبنون

يف  اللعانى  يف جانب املرأة يتوقف عل     اللعان، نعم   اللعان دليل   طالق إل ،ةالقاعدى  ره هو مقتض  كذ وما

   .س فالكجانب الرجل، أما الع

  .)لعان  والإشكالونه قذفاً كرهة عليه، ففي كزنا هي مست إىل نسبها ولو(: القواعد قال مث إن

  وطي حمرم عليها لعدم سبب التحليل  إىل نسبهان إ( :حيضاويف اإل



١٢٦

هـي   ما إىل نسبها ألنه ونه قذفاًكرهة عليه احتمل عدم كزنا هي م إىل نسبها  ولو،اًاعإمجفهو قذف   

 فأشـبه قـذف   ،ستار لألكون قذفاً ملا فيه من العار واهلت    كي أن   غري ملومة فيه وال مأثومة عليه، وحيتمل      

  : مساه قذفاً جمازاً، وهنا مسألتان وإمنا انونة

 والزنا موجب لالنتقـام مـن املـرأة    ،وردت يف الرمي بالزنا اللعان آية ألن  لعان هنا،  النه  إ :األوىل

يلحـق   ال ألن  ولد يالعن لنفيـه، كان هناكن إ أنه عنديى قو واأل ،ل هنا كحتل ال   وال ،واشتهار حاهلا 

   .بنسبه من ليس منه

   .)فيه عاراً ألن حد عليه فعليه التعزير قلنا الن إ :الثانية

ل كاستـش ن إ وفليس قذفاً،نائمة  أو مشتبه عليها أو رهة عليهكزنا مست  إىلولو نسبها(: ويف اجلواهر 

مث فيه، بل ليس زنا يف عرف الشرع، بـل          إلوم عليه وال     مر ال نسبها أل  إمنا    ألنه فيه الفاضل يف القواعد،   

   .)يذاء للعار واإلكظهر ذلان األكن إ وعن الشيخ التردد يف أصل التعزير،

املرأة، والظاهر وجـود    ى  يف صورة عدم احلرمة عل     اللعانلقاعدة عدم   اى  مقتض أن    قد عرفت  :أقول

 أو  رهـاً كم أو   أًملج أو   ان مشتبهاً ك ذاإما  كالرجل،  ى  ن حراماً عل  كان حراماً عليها ومل ي    ك ذاإ اللعان

 مث يف وسط العمـل      اشتبهت أوالً  إذا    الزنا، ومن العمد ما    أحكامل  كزنت وهلا    ألا   كحنو ذل  أو   جمنوناً

   .نها مل تتخل عنهكفت لعر

 عن  )عليه السالم (جعفر   أبا   سألت:  قال ،رواه بريد العجلي    الزنا عليها ما   أحكامجريان  ى  ويدل عل 

ثيـاب   إىل    فعمـدت  رب منها فأدخلت مرتل زوجها ليالً     كانت أ كختها و أليه  إرجل تزوج امرأة فزفتها     

 طفأت املصباح واستحيت اجلارية   أامرأته و ختها وحنت   أقعدت يف حجلة    امرأته فرتعتها منها ولبستها مث      

   فدخل ،لمكتتأن 



١٢٧

: ليه امرأته فقالت  إا امرأته اليت تزوجها، فلما أصبح الرجل قامت         أالزوج احلجلة فواقعها وهو يظن      

 ،رت يب فأخذت ثيايب فلبستها وقعدت يف احلجلة وحنـتين         كخيت م أ وأن    فالنة اليت تزوجت،   كنا امرأت أ

عليهـا   أن ىمهر للذي دلست نفـسها، وأر  ال أن ىأر:  فقال،ركما ذك فوجد كفنظر الرجل يف ذل   

تنقضي عدة اليت دلـست       يقرب الزوج امرأته اليت تزوج حىت      احلد ملا فعلت حد الزاين غري حمصن، وال       

   .)١(ليه امرأتهإانقضت عدا ضم  فإذا نفسها،

   .)برضاهن بلعان واحد وال يتحد ،اللعانولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد (: القواعد قال مث إن

تراضني  فإن   خالف، تتداخل يف حق اجلماعة ولو مع رضاهن بال        ميني واليمني ال  ألنه  ( :ويف اجلواهر 

   .)م مبن شاءك احلاأبد أو قرعأال إ بلعاا وأمبن يبد

  .مهكح يل رمكمتعدد فل يرم ألنه القاعدة التعددى التعليل بأن مقتض األوىلان ك: أقول

ل امرأة الدفع عـن     ى ك لزم عل ن  إ و مرة واحدة بصيغة اجلمع،    اللعانفاية قول الرجل يف     كيبعد    ال مث

أتت به   أتني به جمتمعاً، أما لو     إذا   ون من طرف الرجل واحداً ومن طرفهن متعدداً، هذا فيما         كنفسها في 

   .ذاك وهأيضاًتالعنا ى حداهن والعنا مث أتت به أخرإ

:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    يف حد القذف، فعن مجيل بن دراج، عن        ويؤيده مجلة من الروايات   

بـه   أتـوا ن  إ و به جمتمعني ضرب حداً واحـداً،      أتوان  إ : قال ،قوم مجاعة ى  على  سألته عن رجل افتر   

   .)٢(ل منهم حداًكمتفرقني ضرب ل

                                                







١٢٨

 ،لمة واحدة كب:  قال ،اًرجل قذف قوم  : )عليه السالم ( عبد اهللا  أليب   قلت:  قال ،وعن احلسن العطار  

   .)١(ل واحد منهم حداًكفرق بينهم يف القذف ضرب ل فإن يضرب حداً واحداً،: نعم، قال: قلت

 ،قوم مجاعـة ى على  سألته عن رجل افتر   : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن حممد بن محران، عن    

  .)٢(ل رجل حداًكبه متفرقني ضرب ل أتوان إ وبه جمتمعني ضرب حداً واحداً، أتوان إ :فقال: قال

 إطـالق ى  مقتض ألنه   ولغريها حد القذف،   اللعانان عليه للزوجة    كقذف زوجته وغري زوجته      مث لو 

   .الدليلني

   .ذاك وبعضهن بعمد وهإكراهان بك بعضهن :ن قالكقذف زوجاته، ل إذا ومما تقدم يظهر حال ما

  

                                                







١٢٩

ـ نإيف السبب الثاين من أسباب اللعان وهـو         (: اهرقال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلو      ):٢ مسألة(  ارك

ن ال  كاللعان فيه يف النصوص السابقة، ول       بل قد عرفت حصر    ،ى بال خالف أجده فيه نصاً وفتو      ،الولد

محلها  مل يتجاوز ها ماي فصاعداً من حني احتمال وط أشهرتضعه تاماً لستة      ار الولد حىت  كنإيثبت اللعان ب  

قل من ستة   ولدته تاماً أل   أنه   لعقد الدائم، وحينئذ فلو علم    باة  ء موطو ك مع ذل  ونكمدة احلمل وت  ى  أقص

ـ إمكانلعان، نعم لو ولدته ناقصاً اعترب  بغريى  مل يلحق له قطعاً وانتف     أشهر  ك حلوقه به عادة وخيتلف ذل

  .)باختالف حاالته

  :ون اللعان لنفي الولد متواتر الرواياتى كيدل عل: أقول

، بنفـي ولـد    إالّ   ون اللعان كي ال:  قال ،) السالم ماعليه( ن مسلم، عن أحدمها   عن حممد ب   مثل ما 

  .)١(قذف الرجل امرأته العنهاإذا  :وقال

يدخل الرجل بامرأتـه وال       يقع اللعان حىت  ال  : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   وعن

  .)٢(بنفي الولد إالّ ون اللعانكي

  .)٣(ليس مين: من ولدها فيقول يينتف أو: ويف رواية الدعائم

  .)٤(الولد أو من احلمل يينتفأو  :ىويف رواية أخر

  .)٥(ر ولدهاكيرمي الرجل امرأته بالفجور وين أن فهو: )عليه السالم(ي وضالرويف 

أتت ن  إ : قال ،مية وزوجته أ، ملا العن بني هالل بن       )عليه وآله هللا صلى ا (ايل، عن النيب    أما رواية الغو  

الـنيب  : روه، فقـال  كالنعت امل ى  فأتت به عل  :  قال ، بن السمحاء  كمن شري  إالّ   ذا، فما أراه  كهي نعت   

   فالالزم .)٦(ان يل وهلا شأنكميان للوال اإل :)عليه وآلههللا صلى ا(
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 د من األوالر ناه يف باب     كما ذ ك ،سالموحة يف اإل  ر القيافة مط  إنبعض احملامل، حيث    ى  ن حيمل عل  أ

يفيـة،  كلغاء القافة ذه ال   إعالم  إ أراد   ،ن صح احلديث   إ )عليه وآله هللا صلى ا ( ولعل النيب    ،احكنتاب ال ك

إبطـال مـا    ر عليهم ب  ك لي ةًشا مما هذا ريب  :)عليه الصالة والسالم  (براهيم  إروه يف قول    كمثل ما ذ  

  .ميانلوال اإل : بعد ما أتت به)عليه وآلههللا صلى ا(رون، ولذا قال كيذ

امرأيت أتت  ن  إ رسول اهللا  يا:  فقال )عليه وآله هللا صلى ا ( النيبى   أت رجالًن  إ :أيضاًواه هو   يؤيده ما ر  و

 مـن  هل فيهـا :  فقال،محر:  قال،ما ألواا: نعم، فقال :  فقال بلإ من   كهل ل :  فقال ،بولد أسود 

ـ ين  أ لعـل كذلكف: ون عرقاً نزع، قال كي أن    لعل : فقال ،كذل  ىنأ: فقالنعم،  :  فقال أورق ون ك

   .)١(عرقاً نزع

  .بطال القيافةإى غريها من الروايات الدالة علإىل 

ذا إجيوز له نفيه عن نفسه لدليل الفـراش، و         ون الولد منه ال   كيف صورة احتمال     أن   رناكا قد ذ    مث إن 

رث وغريمهـا،   يترتب آثار الولد عليه مـن احملرميـة واإل         ال  ونه ليس منه وجب عليه نفيه حىت      كعلم  

مل جيامعهـا    ألنه   علم هو انتفائه عنه   ن  إ و هر لوال اللعان،  ا حلوق الولد به يف الظ     إمكانع اللعان   فموضو

ـا  أل  أو، يف بعض أقسام املرضكما يتفق ذلكاً إطالقله  مين نه ال أل فرجها، أو ى   وال أفرغ عل   ،اًإطالق

اً، فلو تزوج الشرقي    إطالق مل يلتقيا   ما لو  كاحلمل، ومن ذل  ى  ثر من أقص  كأل أو   ولدته لدون أقل احلمل   

احلمل مل يلحق به لعدم ى  من العقد ودون أقصأشهر وأتت بولد لستة كما أشبه ذل أو سكبالع أو بغربية

  لعان   عادة والمكاناإل

                                                





١٣١

  .ن عادةكمل مين إ والوطيى حلاق بالعقد وقدرته عليف اإلى تفكلنفيه، خالفاً لبعض العامة حيث ا

  .ن الزواج فراش غري تامأالهلم ب فاستد،كيشمل مثل ذل ش الدليل الفرا أن ومن الواضح

تزوج بامرأة حبضرة القاضي وطلقها يف احلال مث أتـت          إذا  نه  إ : مثلما قالوا  ،ومنه يعرف حال فروعه   

غاب عنها زوجها وانقطع خربه فقيـل        إذا   نهأباللعان، و  إالّ    من العقد حلق به ومل ينتف      أشهربولد لستة   

شيء  د الحقون به والاألوال فاألولتدت مث تزوجت فأولدها الزوج الثاين أوالداً مث عاد مات فاعنه  إ :هلا

ن فيه قطع   كزمان مي ى  مض إذا   :قالنه  إ ، الوطي إمكانللثاين، بل عن بعض العامة الذين وافقونا يف اعتبار          

اً من الـزوجني مل   أحد أن   علمن  إ و نه يلحق به  إاحلمل، ف أقل زمان   ى  ما بني الزوجني من املسافة، مث مض      

  .خراآل إىل يربح

اللعان ال جيري    أن   ى فسيأيت الدليل عل   ،ة بالعقد الدائم  ءوا موطو كالم الشرائع من اعتبار     كأما ما يف    

  .يف املتعة

اشتراطه عـدم    أن   علماو(: ك مل يلحق به، ففي املسال     أشهرقل من ستة    فلو ولدته تاماً أل   : وأما قوله 

حلاقه به عادة، وخيتلف    إ إمكانتام اعترب    بالولد التام، فلو وضعته لدوا غري      خمتص   أشهرنقصانه عن ستة    

ان قد طلقها مث أتت به يف العـدة ومل  ك باختالف حاالته، وتظهر الفائدة بانقضاء عدا بوضعه لو        كذل

ـ         ،  ه وتبني بوضعه  إمكاننه يثبت نسبه مع     إفيالعن فيها،    وقـت  ى  وقد تقدم يف الطالق مـا يـدل عل

  .)١()انمكاإل

ون كي الولد التام ال   إذ   اللعان، إىل    من الوطي تاماً مل حيتج     أشهرففي صورة وضعها الولد لدون ستة       

ـ  إذا    فالولد منفي عنه بدون اللعان، أما      ،احكد من الن  األوالرناه يف باب    كما ذ ك أشهرلدون ستة    ان ك

  صح اللعان الحتمال حلوقه به  ي،ون منهكي أن نك غري تام حيث ميأشهرستة  به لدون الولد الذي جاء

                                                





١٣٢

  .نه ليس منهأعلم ب إذا فينفيه باللعان

ـ  أو ا زنتأ أو ،ون الزوجة غري مأمونة كن من نفي الولد مبجرد      كيتم الرجل ال  مث إن   كما أشبه ذل

ميا أ: قال أنه   )عليه وآله هللا صلى ا ( بضميمة ما روي عن النيب       ، لقاعدة الفراش  كمع قيام االحتمال، وذل   

   .)١(خرينني واآلاألولرؤوس ى ليه احتجب اهللا منه وفضحه علإحد ولده وهو ينظر رجل ج

ة ليـست   الرجل يتزوج املرأ  : قلت له : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عرج، عن ويف رواية سعيد األ   

الولـد للفـراش وللعـاهر       :)عليه وآله هللا صلى ا ( لقول رسول اهللا     ،ليصرب:  قال ،مبأمونة تدعي احلمل  

   .)٢(حلجرا

انـت زوجـة   كوا كسفيان بأم زياد يف حال   أيب   حلاقه زياداً لزنا  إمعاوية  ى  ر املسلمون عل  كولذا أن 

 وقد عـدوا    ،)٣(ما يف التواريخ  كسفيان خلقاً وخلقاً ومنطقاً      أليب    ومشاة زياد  ،لعبيد مع شهرا بالزنا   

  .الولد للفراش )عليه وآلههللا صلى ا( رداً حلديث رسول اهللا كذل

حيق له نفيه عن نفـسه        فال ، الزوج واملشتبه املرأة فالالزم تعيني نسب الولد بسبب القرعة         أوط إذا   أما

حق  ما ال ك ،ما تقدم ى  عل ن الولد ليس له   أت القرعة موافقة له فيما ال يعلم علماً قطعياً ب         ءجا إذا   اللعانب

   .هك يف صورة شكذلك ،ت القرعة خمالفة لهءثباته لنفسه لو جاإله 

ى  والرواية والفتـو   اآلية إذ   له، أنه   أثبتت القرعة  إذا   فيما اللعانيؤمر ب نفاه مل    فإذا    شبهة، ئأما الواط 

   .يف الزوجة وهي ليست بزوجة اللعانثبات إ

                                                









١٣٣

حيق له نفي الولد عن نفسه       نه ال إزوج هلا، ف   ال أن   ها املشتبه فقط وفرض   أوط إذا   ومنه يعلم حال ما   

تـاب  كرنـاه يف  كذ مـا ى يؤخذ بنفيه لدليل الفراش عل     جمال لللعان، وال    فال ىنف إذا   ، أما مكانمع اإل 

   .احكالن

   .)اختلفا بعد الدخول يف زمان احلمل تالعنا أما لو(: مث قال يف الشرائع

 أو  دعواهى   عل أشهرقول الزوج نفي الولد لوضعها له تاماً دون الستة          ى  ان مقتض كإذا  ( :ويف اجلواهر 

 ينتفي فراشه فال ى  ناً وقد ولد عل   كليه مم إان االنتساب   كشتباه حال الصادق منهما ف     ال ،احلملى  بعد أقص 

الفراش، ومن هنا أثبت مـن      ى  تنقح خروجه عن الوالدة عل      تأخر احلادث وحنوها ال    أصالةو ،اللعانبإالّ  

   .)ىصول يف هذه الدعويف الفرض ومل يلحظ شيئاً مما تقتضيه األ اللعان كتعرض لذل

 أو ثرهكبني أقل احلمل وأ أنه يف حينئذحال الولد مشتبه  ألن راه، بل لعله املشهور،   كما ذ كهو  : أقول

 أو  ،ثـر كبل بعـد األ   :  وقال ،قلهو قبل األ  : قالت إذا   ونه منه حمتمل، أما   ك ف ،ثركبعد األ  أو   قلقبل األ 

   .يلحق به ال أنه ىالتفاقهما عل اللعان إىل س فالحاجةكبالع

 أرادت النفي احتاجت فإذا ،بينهمانه إ :ثر، وقالكبعد األ أو قلقبل األنه إ :الت فقاألمرس كانع مث لو

ن الزوج منازعاً   كهو فيما مل ي    إمنا   )هن مصدقات (ان احلق معه، ودليل     كال حلف الرجل و   إ و ،البينةإىل  

  .ىال جرت موازين الدعوإله و

   .أعلم ال: خرثر، وقال اآلكألبعد ا أو قلما قبل األإنه إ :ذا قال أحدمها إومنه يعلم حال ما

ون الوطي  كي  يلحق الولد ظاهراً حىت    ال أنه   كل ومما تقدم ظهر  (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

  ناً يف العادة والزوج قادر كالذي حيصل التولد منه مم



١٣٤

وضـوع  املك لعدم وقوع مثله يف العادة       ،دخل الصيب لدون التسع فولدت مل يلحق به        عليه فيها، فلو  

املة حلق كان له عشر سنني ك نعم لو، شأنه انا داخلني حتت قدرة اهللا تعاىل  كن  إ و ،أشهرتاماً لدون ستة    

تفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة، بـل يف  ك البلوغ يف حقه ولو نادراً، بل رمبا قيل باال      مكانله الولد إل  

ـ  فلـو أن ى،ما تركان هو كن  إ و ظاهر املنت واملبسوط والتحرير،    إىل   شف اللثام نسبته  ك الولـد مل  ر ك

يقتضي  حلاق الولد به الحتمال بلوغه ال     إ و ،ونه صبياً غري بالغ   كالفرض   ألن   م للعانه، كح ال إذ   يالعن،

   .)ثبوت بلوغه

 إالّ يـشمل   ودليل الفراش ال ،خالف العادة  ألنه   يوجب اللحوق  ن العشر وما أشبه ال     أ الظاهر: أقول

 ال فأي فرق بني بلوغ العشر وبلوغ التسع وما أشـبه،          إ و ،العرف إىل   ملوجهة ا حكامسائر األ كاملتعارف  

   .كأشبه ذل ما أو ا محلت وعمرها مثانأادعت  إذا الصبية إىل  بالنسبةكذلوك

حلاق، سواء مل يقدر خللل     اإليلزم الوطي يف     ال أنه   ن والزوج قادر، فقد عرفت    كوالوطي مم : أما قوله 

رنا تفـصيل   ك، وقد ذ  اللعان إىل   حباجة يحلاق مما النف  اإلفي يف   كنه ي إالفرج ف ى  فرغ عل أفيه وقد    أو   فيها

نت بالغـاً   كنا  أ: قال الولد  نعم لو  .ى ودلت عليه النص والفتو    ،احكتاب الن كد من   األوال يف حبث    كذل

قبـل  أشـبه    ما تسعاً أو  ون عشراً أو  كي ألن    لبلوغ مثله، ال   ان الزمان حمتمالً  كم فلي اللعان و   الباالحت

  . الزمانإمكانمن قبله، والفرض  إالّ يعلم ال ألنه المه،ك

منـا ظـاهراً بلحـوق الولـد بـه      كحن إ و عدم بلوغه،األصلأما مع عدم قوله ف(: فقول اجلواهر 

   أن االحتمال جيب أن قد عرفت ذإ، غري ظاهر، )حتماللال



١٣٥

 ماك عقالئياً،   مال البلوغ احتماالً  أراد اجلواهر مع احت   ن  إ ون عرفياً، نعم  كي ون عرفياً ويف مثله ال    كي

  .ما أشبه مت لقانون الفراش ان عمره ثالث عشرة أوكإذا 

 مكـان زاد حلق بـه إل     ان له عشر سنني فما    كولو: يف قول مناهج املتقني    وجه النظر  ومما تقدم ظهر  

 الشتراطه  ر الولد واحلال هذه مل يالعن     كنأاللحوق االحتمال، ولو    في يف   ك وي ،ندرن  إ و البلوغ يف حقه  

اف، بـل   ك العقلي غري    مكاناإل أن   ر، وحيث قد عرفت   كيبلغ ويرشد وين   أن    إىل  فيؤخر لعانه  ،بالبلوغ

يف املشرق   خرتزوجها وأحدمها يف املغرب واآل     إذا   باأل إىل   ال يصح نسبة الولد   إالزم العريف والعادي و   لا

ـ م ب كنا فنح  ه افك مكانهذا اإل يقال مثل    أن   نكال مي  ، إليها الحتمال نقل الريح قطنة فيها منيه       ونك

  . بني املتالزمنيكيك التفإمكان بتقريب ،م ببلوغهكمل حنن إ والولد له

 م بالبلوغ، ك الولد به دون احل    لحوقم ب ك احل وال استبعاد يف  : قائالً  وتبعه اجلواهر  كره املسال كن ذ إو

لزوم  ألن صح، الإاللعان يف نفيه و إىل ن بالغاً مل حيتجكذا مل يإ و،هو لنفي هذا الولد  إمنا   ان اللعان كن  إو

يقتضي التساوي بينه  ون اللعان بنفيه ال ك أن   ماكم به،   كون الولد منه يف الواقع ال يقتضي احل       كالبلوغ لت 

ى  فيعط ، البلوغ إمكان فيه أدىن في  كحلاق الولد ي  إاللعان مشروط بالبلوغ اتفاقاً و     ألن   حلاق الولد، إوبني  

م يف الظاهر الذي    كيف اللوازم اليت هي للواقع دون احل       تنافيان  إ و  الظاهري، مكمه يف احل  كل منهما ح  ك

  .وجه يتحقق الزمه معهى ثبات املوضوع واقعاً علإهو ليس 

مـات قبـل     يبلغ ويرشد، ولو    ويؤخر اللعان حىت  (: كومما تقدم يعلم النظر يف قول الشرائع بعد ذل        

  .)جة والولدحلق به وورثته الزوأره ك ومل ينبعده أو البلوغ

  يثبت اللعانوإمنا ( :ما يعرف موضع النظر والقبول يف قول القواعد، حيث قالك



١٣٦

من حني وطيه    فصاعداً   أشهر بأن تضعه الزوجة بالعقد الدائم لستة        ،ان يلحقه ظاهراً  ك إذا    بنفي الولد 

 إىل  ومل حيـتج اح مل يلحقه نـسبه كونه منه يف النكن كمي ل ولد الكمدة احلمل، و  ى  مل يتجاوز أقص   ما

مدة احلمل مل يلحق به     ى  ثر من أقص  كأل أو   ، من حني وطيه   أشهرقل من ستة    ما لو ولدته تاماً أل    ك ،لعان

 عادة وال   مكانيلحق به لعدم اإل    مل   أشهر، ولو تزوج املشرقي مغربية وأتت بولد لستة         اللعانبغري  ى  وانتف

 البلـوغ يف    مكانحلق إل  ان له عشر  كن  إو دخل وله أقل من عشر سنني فولدت مل يلحق به،          لعان، ولو 

حلق به  أره  كبعده ومل ين   أو   مات قبل البلوغ   فإن   يبلغ رشيداً،  أن    إىل ر مل يالعن  كحقه ولو نادراً، ولو أن    

  .)ار املتقدمكنعربة باإل وورثته الزوجة والولد وال

 أن   الزوج باعتبـار   راً، وقد نفاه  كانت الزوجة ب  كما لو    اللعانمث من أسباب عدم حلوق الولد بدون        

ـ ذا   إ الإليس للزوجة فليس منـه       أنه   ى فعدم ذهاا دليل عل    ،ارةكخروج الولد يوجب ذهاب الب     ان ك

جـراء  إادعـت    أو   ،ن بالوسائل الطبية احلديثة   ما يتعارف اآل  كارة بالعالج   ك العريف برجوع الب   مكاناإل

رجها بعد االنعقاد مث تربية الولـد يف        فى  فراغ منيه الساقط عل    إ  أو ،البطن أو   خراج عن اجلنب  عملية اإل 

 خيرج  كالغشاء املشب  أن    بدون زوال الغشاء من جهة     كن ذل كرحم عارية، حيث مي    أو   أنابيب االختبار 

   .ما يدخل فيهكمنه 

 ،ثرياًكاملوضع يوجب جذب الرحم     ى  فراغ عل ، حيث اإل  إشكال ر فال ك وهي ب  انت حامالً ك إذا   أما

  .فالولد ملحق به

 ال أنـه    بولـد ء  ي يف املرأة يغيب عنها زوجها فتج      :رواه يونس  زوم العرفية يف اللحوق ما    ومما يؤيد ل  

  .انت غيبته معروفةك إذا قدم فأحبلها أنه يلحق الولد بالرجل وال تصدق

   الذي ،وقد تقدمت رواية الشيخ



١٣٧

   .)١( ولده به)عليه السالم(مام فرج زوجته فأحلق اإلى ان يفرغ علك

ن إ وسترسال املـين يف الفـرج،   امكان إل،وج دبراً فحملت أحلق به الزأولو وط(: مث قال يف الشرائع 

   .) يف غريهوطيان الك

 يف صورة العزل، أما مع القطـع        كذلكعرفت، و  ماى   العريف عل  مكان مع اإل  كون ذل كي إمنا   :أقول

جزء صغري    وج حىت ون العزل قبل اخلر   ك أو   اً،إطالقعدم خروج املين     أو   بالعدم حبفظ الفرج عن التلوث،    

   .اللعان إىل حينئذحيتاج النفي  ، والإمكان منه فال

 مع العـزل وبدونـه يف   ،يف الدبر أو  بني الوطي يف الفرجمكانفرق مع اإل ال(: ولذا قال يف اجلواهر   

   .)م باللحوق مع احتمال سبق املين من غري شعوركاحل

قريباً  أو   الدبرى  عل أو   الفرجى   عل نزال باإل  العريف مكانالدخول بعد اإل   إىل   وقد عرفت عدم االحتياج   

ـ    كمن امل   الرحم جتذب حىت   فإن   ن جذب الرحم،  كمن الفرج، حيث مي    رض األى  ان اخلارج باجللوس عل

   .ليه فيما سبقإ وأملعنا )عليه الصالة والسالم( علي ر يف قضاياكما ذك ،باملساحقة أو وحنوها

  وال ،ابـوب  أو    ويلحق ولد اخلصي   ،ترددى  بوب عل يلحق ولد اخلصي ا    وال(: الشرائع قال  مث إن 

   .)بعدن إ واالحتمالى  علترتيالً اللعانب إالّ ولد أحدمهاى ينتف

 واخلصي ال احتمال عقالئي فيه،      ،تقدم ماى   العقلي عل  مكان العقالئي ال اإل   مكاناملعيار هو اإل  : أقول

 ،اللعانب إالّ   ينتفي فيلحق الولد بابوب وال    ،ركاخلصية هي سبب الولد ال الذ      حيث إن خبالف ابوب   

  املساحقة  ألن ،امالًكان جمبوباً كن إو

                                                





١٣٨

ان كن  إ و ،اللعان إىل   ن اخلصية مل يلحق الولد ومل حيتج يف نفيه        كمل ت  فلو،   املاء إنزالتوجب االلتذاذ و  

   .نه ليس منشأ الولدإدخل وأنزل املاء الرقيق، فأ وامالًكر كالذ

: ابوب قـال   يحلاق يف اخلص  تردد الشرائع اإل  ى  جه النظر يف احتمال اجلواهر عل      يظهر و  كومن ذل 

، كعادة مستقرة يف ذل    حصوله من املساحقة وال   ن  ك فيم ،ون منه يف الواقع   كون الت كلعدم العلم لنا مبا ي    (

ونه من غريه لعدم كن القطع عادة بكمي انت له زوجة فساحقها فحملت ال    كفرض خصي جمبوب     نه لو إف

مل يتحقـق   ن  إ و تفاء باالحتمـال،  ك وغريه يقتضي اال   كون لنا، بل لعل التأمل يف ذل      كالتشاف أمر   كان

 فيها، ولعله لظاهر قوله     مكاناعتبار حتقق اإل  ى  ن يف احليض، بناًء عل    ك فهو أزيد من قاعدة ما أم      مكاناإل

   .) الشامل للمفروض وغريه،)١(الولد للفراش: )عليه وآلههللا صلى ا(

ن وجه لنفي ما    كال مل ي  إ و ،ن العقلي كن العقالئي ال املم   كاملم إىل   كعرفت من انصراف ذل    ا م :وفيه

 أن   لوضـوح  ، احتمال قوي خبالف الثاين    األول أن    واالحتمال مكانره العامة، والفرق بني قاعدة اإل     كذ

   .املنطقي ال يفترق عن االحتمال مكاناإل

ر كيلحق من ولدته زوجة فاقد الذ      وال(: ، حيث قال  ره مناهج املتقني  كومنه يظهر وجه النظر فيما ذ     

م، بل ينتفي عنه من غري لعان، وأما من ولدته زوجـة            كاخلصي ابوب بالولد يف احل    كواالنثيني مجيعاً   

   .)فاية االحتمال يف حلوق الولدكل ،اللعانب إالّ ينتفي ابوب فال أو اخلصي

  ا استدخلت أى لو تصادقا علو: ومما تقدم يظهر وجه النظر يف قول القواعد

                                                





١٣٩

ح يـضا أيـده اإل  ن  إ و هلا هنا،  مين ال إذ    عدم اللحوق ا،   قرب فاأل ،منيه من غري مجاع فحملت منه     

تدفعه الدافعة وجتذبـه     إمنا    ومين املرأة  ،التوليد حيصل باجتماع مين املرأة والرجل      أن   وجه القرب : قائالً

قد  إذ   األولى  قول مقدور، واأل  ى ك قادر عل    وهو تعاىل  مكاناجلاذبة باجلماع ومل حيصل ومن حيث اإل      

   .القاعدة الثاينى مقتض أن عرفت

ن كعذار مل ي  ر الولد مع ارتفاع األ    كان الزوج حاضراً وقت الوالدة ومل ين      كذا  إو(: الشرائع قال  مث إن 

ـ نإم، ولو قيل له     كاحلا إىل   السعيكيؤخر مبا جرت العادة به      أن   إالّ   ،كاره بعد ذل  كنإله   مل  اره مـا  ك

  .)ان حسناًكيعترف به 

عن املبسوط   يك احمل األولالقاعدة، أما القول    ى  ره الشرائع وتبعه العالمة وغريه هو مقتض      كذ ما: أقول

خيـار الـرد   كهو   إذ   الفور،ى  وجه بأن احلق له عل    ن  إ و  فغري ظاهر الوجه،   ،املشهور أنه   كبل يف املسال  

  .يرتفع به الضرر وهو الفور مقدار ماى ضرر املقتصر فيه عل يف الثبوت لدفع المثالًبالعيب والغنب 

حذراً من حلوق من ليس منـه   ظهار نفيه   إ عنه وجب الفور ب    ان منفياً ك إذا    بأن الولد  كورمبا يؤيد ذل  

 إىل  ىدنه لوال اعتبار الفور أل    أ وب ،نساب فتختلف األ  ،ثريةك من املوت فجئة وحنوه      أخري وعوارض الت  ،به

  . ضرر جيب التحرز عنهكنساب، وذلعدم استقرار األ

 أنـه  ر يفك ويفك خصوصاً رمبا يش،له النفي أن ى الدالة علدلة يف قبال األكل ذلكما يف ى  خيف الإذ  

 يف نفيه،  يف ينفيه مع احملذور العريف    ك أنه   ر يف كفي أنه    أو م،كيريد السؤال عن احل    أو   ،هل هو منه أم ال    

   .ريأخعذار املوجبة للت من األكغري ذلأو 

  ون كي ال:  قال،)عليهما السالم(رواه حممد بن مسلم، عن أحدمها  ات ماطالق اإلكفمن تل



١٤٠

   .)١(قذف الرجل امرأته العنهاإذا  :، وقالبنفي ولد إالّ اللعان

ون كي يدخل الرجل بامرأته، وال     حىت اللعانيقع   ال: قال )عليه السالم (عن الصادق   بصري،   أيب   وعن

   .)٢(نفي الولدب إالّ اللعان

   .)٣(ليس مين: ينتفي من ولدها فيقولأو  :ويف رواية الدعائم

   .)٤(الولد أو ينتفي من احلملأو  :ىخرأويف رواية 

   .)٥(وينكر ولدها: )عليه السالم(ويف الرضوي 

لو ، و اللعان إىل    كذلك يف الرمي بالفجور حيث حيتاج      األمرات، ولذا كان    طالقىل غري ذلك من اإل    إ

  .مثالًا فجرت قبل سنة أادعى 

دل على ثبوت حق النفـي لـه          ما طالقإل(: املشهور إىل   نسب  ما أدلةولذا قال يف اجلواهر يف رد       

هو لقاعدة االقتـصار     إمنا   املستصحب ذلك له مع التراخي، والرد بالعيب والغنب مع تسليم الفورية فيه           

 مؤيداً ذلك بـأن     ،جيري يف املقام    مما ال  ،وحنوه )٦(واأوفعلى املتيقن يف ختصيص اللزوم املستفاد من        

  . )نظر ومهلة إىل  ورمبا احتاج ذلك،النهي عن استلحاق من ليس منه أمر النسب خطري، فقد ورد

ن إو( :ومن ذلك يظهر وجه النظر يف الفروع اليت فرعها املسالك على احلكم املذكور، حيث قـال               

حضرته  أو   ، فأخر حىت يصبح   بلغه اخلرب ليالً   أو   ،ليهإتعذر الوصول     أو ،كان معذوراً بأن مل جيد احلاكم     

   ماله أوالً حرزأ أو ،الصالة فقدمها

                                                









 

 



١٤١

  .ممرضاً مل يبطل حقه أو حمبوساً أو ان مريضاًك أو،لبس أوالً أو لكعارياً فأ أو ان جائعاًكأو 

  .ثريةك وجهان، وقد سبق له نظائر ،النفيى شهاد علوهل جيب عليه اإل

ليه نائباً  إيبعث   أن   يستدعي منه  أو   ،م ويعلمه باحلال  كاحلا إىل   يرسل أن   املمرض أو   ن املريض كمأ ولو

مثل هذا متيسر له، ومثله مالزمة غرميه، ومن يالزمه غرميـه، وأمـا              ألن   من عنده فلم يفعل بطل حقه،     

أراد ن إ و،كده فذاليه عنإالولد عند وصول خربه ى ليه قاض ونفإان يف املوضع الذي غاب   ك فإن   الغائب

ـ  أن  ومن، الفورية اختياراًة من منافا،جوازه وجهانبلده ففي   إىل   يرجع أن    إىل أخريالت  غرضـاً  أخريللت

نه املسري يف احلال خلـوف      كمل مي  فإن   حينئذ و ،ظاهراً وهو االنتقام منها باشتهار خربها يف بلدها وقومها        

 كن هنـا  كمل ي ن  إ و بطل حقه،  أخر فإن   السريذ يف   ن فليأخ كمأن  إ و ،يشهد أن   الطريق وحنوه فينبغي له   

   .)١()بلده وجوزناه إىل أخريان وأراد التك ما لوكم كقاض فاحل

متت لزم القول بالنفي يف حـال        ا لو أورة املترتبة عليها    كويؤيد ضعف القول بالفورية والفروع املذ     

 أنـه    أو  بأن مل ينتفخ الـبطن،     ،اًإطالقعامل باحلمل    ان غري ك ذاإفيما   إالّ   خصوصية للوضع  ال إذ   محلها،

  .الحتماله انتفاخ البطن بسبب االستسقاء وحنوهانتفخ البطن ن إ واحتمل عدم احلمل

 ن صحة نفيه حىت   كمي نفاه حيث ال   لو أنه   ماكقراره مل يقبل،    إن صحة   كمي أقر بالولد حيث ال    مث لو 

ن كه حيث مي  ب أقر ولو   ،دلته املتقدمة أل اللعانم  ن النفي فالالز  كنفاه حيث مي   مل يصح نفيه، أما لو     اللعانب

 مجـاع ما يف اجلواهر، بل عليه اإل     كخالف    وال إشكالقرار بال   يصح له النفي بعد اإل     قراره صح، وال  إ

  . وجلملة من النصوص اخلاصة،قرار العقالءإى  ملقتضك وذل،ما يف القواعدك

  وأميا رجل  : حديث قال يف)عليه السالم( عبد اهللا أيب رواه احلليب، عن مثل ما

                                                

 



١٤٢

   .)١(وليدته أو ان من امرأتهك إذا  يلحق به ولده،رامةك  والكمنه فليس له ذلى تفنامث أقر بولده 

   .)٢(أقر رجل بولده مث نفاه لزمهإذا  : قال)عليه السالم( عن احلليب، عنه ى،ويف رواية أخر

مث يعرف له أب     ولد امرأة ال  ى   عن رجل ادع   )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سألت:  قال ،بصري أيب   وعن

   .)٣(كليس له ذل:  قال،كمن ذلى تفنا

أقر الرجل بالولد سـاعة مل      إذا   :قال ) السالم معليه( علي   وين، عن جعفر، عن أبيه، عن     كوعن الس 

   .)٤(ينف عنه أبداً

  .لمنا حول هذه الروايات وبعض الفروع املترتبة عليها يف بابهكوقد ت

خذ بظاهر قاعدة قراره األإمنشأ  أن علم ن املناقشة فيما لو كاً أم إمجاعن  كمل ي ن  إ أنه    اجلواهر ركنعم ذ 

   .لنفي مقتضاها اللعانقاعدة الفراش اليت ثبت ى قرار علم قاعدة اإلكح حينئذيزيد  ال ألنه الفراش،

ان حمتمل االستناد مما ك إمجاعان ك يف املسألة يشمل مثل هذا الفرع، ولو إمجاعال  أنه والظاهر: أقول

   .رهكالقاعدة هو ما ذى حجية فيه، فمقتض ال

 أو  ولد شـبهة   أنه   كش ليست زوجة، فلو   ألا   ،جيري يف ولد الشبهة    ال اللعان أن    قد عرفت  كمث إن 

 زوجته فيمـا لـو  ى رم أنه  فيصدق،احكونه ولده من الن   كالحتمال   اللعاناح، فالظاهر جريان    كولد ن 

دة  لقاع ،أوضح اللعانفجريان  ى  خرأاحاً مرة وسفاحاً    كها ن أولو وط  ،ىخرأاحاً  كها شبهه مرة ون   أوط

  الفراش اجلاري يف الولد 

                                                







 



١٤٣

   .ونه ولد زنا، ومثلها دورانه بني ولد الشبهة وولد الزناكاملوجبة لنفي 

ـ ،وضعت   عن نفي احلمل حىت    كولو أمس (: مث قال الشرائع    ،القـولني ى  جاز له نفيه بعد الوضع عل

ـ  فيمـا    كذل أن    قد عرفت  كنك، ل )رحياً أو   ون محالً كي أن   ون التوقف لتردده بني   كي ن أ الالحتم ان ك

  .أيضاًالم املتقدم يف الفورية هنا كعلم بأنه محل فيأيت ال إذا ين، أمااألمرحمتمل 

شف ك إىل   جتهض فال احتياج   أن   ن أخرت طمعاً يف   كولد، ول  أنه   قال عرفت ن  إو( :كقال يف املسال  

  :  ففيه وجهان،ع الستر ورفاألمر

ت عن نفيه بعد    كس ما لو ك النفي مع القدرة عليه ومعرفة الولد، فصار         أخرييبطل حقه لت  نه  إ :أحدمها

   .ميوت أن انفصاله طمعاً يف

: ينتفي صرفاً فال أثر لقوله     ن احلمل ال  مثل هذا عذر واضح يف العرف، وأل       ألن   له النفي، ن  إ :والثاين

   .)خيلو من قوة ولد، وهذا ال أنه عرفت

  .يلزم الفورية فال أثر هلذا الفرع ال أنه  قد عرفتكنكل: أقول

 ،ا ولـدت  أين مل أعلم    إ: عذار ما لو أخر وقال    ومن األ ( :كومنه يعرف وجه النظر يف قوله بعد ذل       

يف  أو   يف حملتها  أو   ىونه يف حملة أخر   ك ب ك يف حقه، وخيتلف ذل    كن ذل كحاضراً حبيث مي   أو   ان غائباً كو

صـيب   أو   من أخربه فاسق   أن    نظر ،اخلربن مل أصدق    كخربت بالوالدة ول  أ: يف دارين، ولو قال    أو   دارها

 ركعبد ذ  أو   أخربه عدل حر  ن  إ و ما مصدقان شرعاً،   أل أخربه عدالن مل يعذر   ن  إ و نه وعذر، صدق بيمي 

  : ففيه وجهانى نثأأو 

   .حلقيثبت بشهادته ا أخربه من ال ألنه يصدق ويعذرنه إ :أحدمها

  . خبار وهذا سبيله سبيل اإل،روايته مقبولة ألن يصدق ويسقط حقه، النه إ :والثاين

  ان ممن ك فإن يل حق النفي، أن ن أعلمكعرفت الوالدة ومل أ: قال ولو



١٤٤

ناشئاً يف بادية بعيدة     أو   سالمان حديث العهد باإل   كن بأن   كأمن  إ و  عادة مل يقبل،   كعليه ذل ى  خيف ال

أجودها القبول بيمينه مـع     :  فوجهان سالمان من العوام الناشئني يف بالد اإل      كن  إ و ل،عن أهل الشرع قب   

   .)١() صدقهإمكان

يبـشر بـه     أن   ، مثل كاره بعد ذل  كنإن له   كمل ي  ىفحو أو   ولو أقر بالولد صرحياً   (: قال يف الشرائع  

 أما  ،شاء اهللا تعاىل   نإ أو   آمني: ، فيقول ك يف مولود  ك اهللا ل  كبار: أن يقول كفيجيب مبا يقتضي الرضا،     

   .)قراراًإن ك مل ي،كليإأحسن اهللا  أو ،ك اهللا لكبار: لو قال جميباً

ن وجه  كقرار ومل يقصده مل ي    مل يفهم العرف منه اإل     إذا   نه املتفاهم عرفاً، نعم   أل قراراًإ األولان  كمنا  إو

صـدق االعتـراف يف     ى  دار عل وامل(: ولذا قال يف مناهج املتقني    ،  كاره بعد ذل  كنإلتحميله عليه فيسمع    

   .)عرف الزوج

 حيـث إن   أدلته،   إطالقما عرفت من جهة     ى  عل اللعانر الولد مث اعترف قبل اعترافه وصح        كولو أن 

ـ    كر والعن، ويؤيد ذل   كنأر عدم صحة اعترافه ف    كاعترف للظاهر، مث تذ    أنه   احملتمل قبـول  ى   ما دل عل

  .اللعانبعد  قراره بالولد حىتإ

سألته عن املالعنة اليت يقذفها زوجهـا       : ، يف حديث قال   )عليه السالم ( عبد اهللا أيب   فعن احلليب، عن  

أما املـرأة   :  فقال ،ذب نفسه ك الولد ولدي وي   :كمن ولدها فيالعنها ويفارقها، مث يقول بعد ذل        يوينتف

 ب والبن األويرث اال ، أدع ولده وليس له مرياث ادعاه وال  إذا   ين أرده عليه  إليه، وأما الولد ف   إترجع   فال

دعاه أحد   فإن   يرثهم، أخواله يرثونه وال   فإن   مل يدعيه أبوه  ن  إ و خواله،ون مرياثه أل  ك ي ،ب االبن يرث األ 

   .)٢(ابن الزانية جلد احلد

                                                







١٤٥

  .ومثله غريه

ليس  أنه   قرار مع صراحة الروايات يف    ار واملالعنة بعد اإل   كنن من اإل  كيف تقولون بأنه يتم   ك: يقال ال

   .ك ذلاره بعدكنإله 

م، أما الروايـات    كحا اللعان ودليل   ،الفراش وحنوه كثبات شرعي   إثر من   كقرار ليس أ  اإل: نه يقال أل

   . فتأمل،ان مع املالعنةك إذا قرار، ال ماار ارد بعد اإلكنفاملنصرف منها اإل

 مت بينـة أقا فإن ا حامل منه،أر الدخول فادعته وادعت   كذا طلق الرجل وأن   إو(: الشرائع قال  مث إن 

عليها لعان و  ان عليه نصف املهر وال    كمل تقم بينة    ن  إ و عليه املهر، ستراً العنها وحرمت عليه و    ى  أرخأنه  

يتوجـه   رخاء الستر وال  إفي  كي  وال ،مل يثبت الدخول وهو الوطي     ما اللعانيثبت   ال: مائة سوط، وقيل  

   .) هذا أشبهقرار به، ولعلر ولداً يلزمه اإلكمل يقذف وال أن ألنه عليه احلد

ـ   أو   فسخها أو   فسخه أو    مع الرجل يف عدم الدخول، سواء فارقها بطالق        األصل: أقول  ،كغري ذل

الروايات  أن   اح من كتاب الن كفي يف الدخول ملا تقدم يف       كي رخاء الستر ال  إ و ،فعليها البينة وعليه احللف   

ـ ي بعض احملامل، وعليه فالى مما يلزم محل روايات الستر عل ،ى معارضة مبا هو أقو كذلى  الدالة عل  ون ك

ى عرفت من النص والفتـو   ماى  ال حلق به الولد عل    إفرجها، و ى  أفرغ عل ون  كي ال أن   الولد له، نعم يلزم   

 إىل  له بعد مجاعها مع الزوج معها     ى  أشبه من مساحقة امرأة أخر     ما ين وال األمرال  كن  كمل ي  فإذا   عليه،

 احلمـل   إمكـان وجه للسياط بعد     ال إذ   سياط، ما ال كان  لع  عدم حلوق الولد به وال     األصل ف كغري ذل 

النصف يف الطالق ويف غريه     ى   واملهر عل  ،كذلكشهود   أو   أربعةقرارات  إيثبت ب  إمنا   الزنا فإن   باملشروع،

ره الـشرائع   كية عن النهاية والذي ذ    كأن الشيخ استند يف بعض فتواه احمل      ك و ،ر يف باب املهر   كذ ماى  عل

  عن رجل طلق  )عليه السالم( سألته :جعفر بن  عليصحيحة إىل أوالً



١٤٦

ر الولد  كنأمث  ستراً  ى  أرخ أنه   ىاقامت البينة عل  ن  إ : قال ،ا حامل أيدخل ا فادعت     أن   امرأته قبل 

  .)١(مالكالعنها مث بانت منه، وعليه املهر 

 ممـا جعلـه     ريسإدبه ابن     ما أفىت  إىل    ذهب املتأخرون  ،رناه من لزوم العمل بالقاعدة    كولذا الذي ذ  

   .الشرائع أشبه

ـ د الى ما تركنه  كل:  قال ،جعفر علي بن    الم الشيخ وصحيحة  كر  كويف اجلواهر بعد ذ    ى اللة فيه عل

ـ ن  إ و ار الولد منه  كنإ فإن   ،عليها  ضرورة عدم ثبوت حد    ،وجه له  ر املائة سوط، بل ال    كذ عنـه  ى  انتف

 صـل ال  ان القول قوله يف نفيهما لأل     ك الذي    واحلمل منه   واعترافها بالوطي  ، يقتضي زناها  بدون لعان ال  

مل ن  إ و سـباب، يلزم من انتفاء السبب اخلاص احمللل انتفاء غريه من األ          أعم، وال  ألنه   يوجب حداً عليها  

  وعدم ثبوت دعواها شـرعاً ال      ، يوجب شبهة يسقط مبثلها احلد     كون دعواها ذل  كي أن   أقل من  تدعه ال 

   .حيقق وصف الزنا قطعاً

   .ولد للفراش يقتضي حلوقه بالزوجال: ن قلتإ

قول  إىل   ان الالزم املسري  كال  إ و ،فراغ وحنومها يتحقق الفراش مبجرد العقد بدون الوطي واإل       ال: قلت

ثبات املرأة اإلى الزوج يدعي عدم الفراش، فعل أن العامة الذي قد عرفت عدم صحته، واملفروض يف املقام    

ا خص من جهة، أم   أيستفاد من فهم العرف منه أعم من جهة و        ما  كالفراش   فإن   ،ان عليه احللف  ك الإو

ونـه  ك، وأما   كذل حنو أو   يف املاء  أو    قائماً وحنوه، بل يتحقق ولو بالوطي    يلزم املنام    نه ال ونه أعم فأل  ك

  ناما حلظة  فإن الإالدخول وحنوه و إىل نه حباجةأخص فأل

                                                

 



١٤٧

يتحقـق   نـه ال  إ، ف مثالًفراغ  املباشرة واإل  وقد رأينا عدم     خراآل إىل   ون ظهر أحدمها  كيف الفراش مع    

   .الفراش امللحق للولد قطعاً

خالفه بلحوق الولد به    ى   عل إمجاعن  كمل ي ن  إ :نعم قد يقال  (: ومنه يظهر وجه النظر يف قول اجلواهر      

ـ في يف الفراش يف الزوجة حتقق الزوجية واحتمال الـوطي، ول          كي أنه   ىالحتمال الوطي، بناًء عل     ن ال ك

مني بعد اقتـضاء دليلـهما      كتنايف بني احل    وال ،اعتبار حتقيق الدخول فيه   ى  يف نفيه بناًء عل    عانالليشرع  

   .)ن منعهاكمي اللعانكحتقق الدخول ى  علأيضاًحلوق الولد به يتوقف  أن ى ودعو،كذل

ائـدة  ف أن ، واختاره املصنف والعالمة ووجهه إدريسالقول الثاين البن    (:  قائالً كليه املسال إولذا مال   

ثبوت الوطي ليـصري فراشـاً ومل       ى  م بلحوقه شرعاً وهو موقوف عل     كما نفي ولد حي   إمن الزوج    اللعان

 ،املرأة وهو هنا منتـف بالـشبهة      ى  ما الثبات حد عل   إ و ،ما لنفي حد القذف عنه ومل يقذف      إحيصل، و 

نه قال بعد   كجه، ل  وهذا مت  مالًكتوجب املهر    اخللوة ال  أن   ويلزمه ثبوت نصف املهر خاصة ملا تقدم من       

   .)لكها مطلقاً مشالرواية صحيحة فردأن  إالّ كذل

باملعارض  البتالئها ،بعض احملاملى  صحة الرواية بعد محلها علكينايف ذل  وال،فيه قد عرفت ما: أقول

   .فتأملى قواأل

 ،بغري لعان ى   مث ظهر عدم اجتماع شرائط اللحوق انتف       ى،فحو أو   أقر بالولد صرحياً   لو أنه   ىخيف مث ال 

وجه لللعـان،    هو يف صورة االحتمال، ففي صورة عدم االحتمال بالقطع ال          إمنا   اللعان أن   ملا عرفت من  

  .بل ينتفي عنه بدون النفي

رخاء الستر  إى  أقامت البينة عل   فإن    منه، وا حامالً كطلق زوجته فادعت     ولو(: قال يف مناهج املتقني   

 اللعـان ب إالّ   ه ومل ينتف عنه   بارا حلق الولد    كبقاء ب  أو   ر املدة واخللوة ومل يعلم عدم الوطي بسبب قص      

  مل تقم   ولو،واستحقت نصف املهر



١٤٨

عليها احلد مائـة    ن  إ :الولد بنفيه من غري لعان، وقيل     ى  ان عليه نصف املهر وانتف    كاخللوة  ى  البينة عل 

   .) وهو خال عن املستند،سوط

   .الفرجى فراغ عل اإلارة معك بقاء البإمكانعرفت من  ن فيه ماكل

 ولو ،اللعانب إالّ    ومل ينتف الولد   ، الولد وأقام بينة سقط احلد     ىقذف امرأته ونف   ولو(: مث قال الشرائع  

، ولو تزوجت فأتت بولد لدون سـتة  اللعانب إالّ طلقها بائناً فأتت بولد يلحق به يف الظاهر مل ينتف عنه      

   .)اللعانب إالّ  مل ينتف عنهاألول فراق  فما دون منأشهر من دخول الثاين ولتسعة أشهر

يثبـت   ثبات الزنا الإره حيث كذ والقاعدة ما ،اللعان بيب بيان جلمع الزوج بني ساألولالفرع  : أقول

 ، ولو اللعان إىل   حاجة فراغ فال باإل  عدم مباشرته هلا ولو    أيضاًيثبت  أن   إالّ   ،اللعان إىل   نفي الولد فاحتاج  

 أو  ين بالـشهود  األمـر ثبات  إن  ك وعليه ففي املقام مي    ،ولد ومل يثبت الزنا حد    س بأن العن لنفي ال    كانع

   .بالتفريق أو اللعانب

 أو  مطلقة طالقاً رجعياً   أو   ون املرأة يف حبالته   كت أن   فرق بني  ال إذ   ره،كما ذ كوأما الفرع الثاين فهو     

ما كن اللحوق به    كد يف وقت مي   ت بالول ءجا إذا    يف حلوق الولد به    ،أشبه ما أو   مفسوخاً عقدها  أو   بائناً

عدم املقاربة منها   ى  قامة البينة عل  إ أو   اللعانأراد االنتفاء عنه يلزم عليه       فإذا   د،األوال يف مبحث    كتقدم ذل 

  .عرفت ماى فراغ علاً ولو باإلإطالق

  أن الدليلى  مقتض أن   كرنا هنا ك، حيث ذ  أشهرولتسعة  : قوله إالّ   ،أيضاًره  كذ ماى  والفرع الثالث عل  

حلاق مـا   ن اإل كمل مي   ولو ،خرحلق باآل أحدمها  أحلاق ب ن اإل كمل مي  لو أنه   احلمل سنة، وقد تقدم   ى  أقص

  فـال  ،احكتاب الن ك مما تقدم يف     كذل غري أو   م القرعة كان احل كن اللحوق ما    كم أ فليس منهما، ولو  

   .عادتهإ إىل حاجة
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   .يف املالعن ):٣ مسألة(

 بقـسميه   مجاعخالف فيه، بل اإل    بال(:  ويف اجلواهر  ،)ون بالغاً عاقالً  كي أن   يعترب(: قال يف الشرائع  

   .)عليه

 غري املميز، وأما بالنسبة    إىل    بالنسبة كذلكعبارة له، و   ال أنه   انون، فلوضوح  إىل   أما بالنسبة : أقول

ـ قام، بل مي  تاب احلجر الشامل للم   كرناه يف   ك مما ذ  جيوز أمر الغالم   ال أنه   ىاملميز، فلما دل عل   إىل   ن ك

ما ورد تأديبه يف سائر املقامـات       ك ،بقذف املميز أد   فإذا    له، حيتلم  رفع القلم عن الصيب حىت    مشول  

   .تاب احلدودكرناه يف كذ ماى عل

رنا مثله يف لواطه    كما ذ كدب خلفة جنونه،    ان ينقلع بسبب األ   ك ذاإ إالّ   ،أيضاًأدب له    أما انون فال  

   لرفع احلد عن    اللعانون  كفاقته وي إ يف صحة قذفه حال      إشكالدواري فال   نون األ وزناه وحنومها، أما ا

   .العدمى دليل عل إىل حاجة  والروايات البالغ العاقل، فالاآليةنفيه الولد، بل لعل املنصرف من  أو نفسه

 م ال كلو قذف املميز زوجته وظهر منه عالئم الصدق حسب حتقيق احلا           أنه    يف شكالينبغي اإل  نعم ال 

لـو   أنه   رناك، وقد ذ  مثالًاملميز من يزين بزوجته     ى  رأ أن    بعد األمر كيتر أن   نكمي يف وال ك ،أدب عليه 

عـراض النـاس    أال ذهب   إ و ،م التحقيق كاحلاى  ا لزم عل    زىن أو    الط به  رجالً أن   صبية أو   صيبى  ادع

  .قريبهتقدم ت ماى  علماًكم حاكجعلته علي داخل يف كمثل ذل أن هدراً، والعمدة

م كاحلاإخبار   مثالً ،حنومها أو   بولده أو   لواط بزوجة جاره   أو   ر بزنا كاملنى  من رأ ى  جيب عل  أنه   ماك

   .تاب احلدودكالم يف ك وتفصيل ال،ياملعتدمام أيقف  حىت

   .)يصح أنه مهاأشهرافر روايتان كويف لعان ال(: مث قال الشرائع
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ى نف أو   زوجته بالزنا، ى  رم فإذا   ما حقق يف حمله،   كصول  ليفه باأل كتكلف بالفروع   كم افركال: أقول

 لزام، فقانون اإل  كان من دينه غري ذل    كإذا   إالّ   ،يف حقه  اللعان أحكامالقاعدة جريان   ى  ان مقتض كولده  

 ،النفي أو   ثباتيفية اإل ك إىل   ون قانونه بالنسبة  كي أن    من غري فرق بني    ،دلة األ طالق وهو مقيد إل   ،هيلزم

يفية درء العذاب عن نفسه، ومن      ك إىل   قانونه بالنسبة  أو   ،مل يثبت رميه   إذا   العقاب إىل   قانونه بالنسبة أو  

   .تابياً أم الكافر معتقداً باهللا أم ال، كون الكغري فرق بني 

مـا  كالشهادة مبا يقدسه     اللعانيفية  كون  كي أن   ن له قانون مل يبعد    كمل يعتقد باهللا ومل ي     إذا   نعم فيما 

ـ مي للـردع، وال  اللعانينفعه يف الردع، وقد جعل  حلفه باهللا سبحانه ال إذ  يف اليمني،  كورد ذل   ن أنك

  .لعان املعتقد باهللاكون لعانه كي

 اللعـان  لعمـوم آيـات   ،افرك وجوزوا لعان ال،ثرك فنفاه األسالموأما اشتراط اإل (: كقال يف املسال  

شـهادات   أنه    إىل  نظراً ،العنني معاً  املت إسالم ابن اجلنيد فشرط     ك وخالف يف ذل   ، عدم االشتراط  أصالةو

 ، وأما قول املصنف   أقربميان  األ إىل   ونه شهادات حمضة، بل هو    ك ويضعف مبنع    ،افر ليس من أهلها   كوال

ـ          ،افر روايتني باجلواز واملنع   كيف لعان ال  أن    أن  ى فلم نقف عليهما باخلصوص، ورمبا محله بعـضهم عل

افرة، كوردت يف لعان ال    مناإاملختلفة  الروايات   فإن   رجل واملرأة، افر مطلقاً الشامل لل   كالروايتني يف لعان ال   

   .)١()البحث هنا يف املالعن دون املالعنةن إ وفيه

ل مـا دل    ك ف ،كذلكيمني ف من باب ال  نه  إ قلنا فإن   التردد بني الرأيني،   إىل   شارةإلعله  ( :ويف املعارج 

مـن  نه  إ جوازه هيهنا، ولو قلنا   ى   اهللا يدل عل   شاء نإتاب القضاء   كيفه باهللا فيما جييء يف      جواز حتل ى  عل

جيله   املسألة بعدم جواز حتليفه باهللا سبحانه لعدم معرفته فالكمن باب اليمني وقلنا يف تل باب الشهادة أو 

  م كاهللا سبحانه، بل مبا رآه احلا فيها من حتليفه بغري  مؤيداً مبا ورد،حبقه يذب ويفتركي أن من
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 فقد تـبني حـال      ، لثبوت التوقف بصيغة خاصة فيه     ،م بلعانه كاحل حينئذوز  ردع يف مذهبه، فال جي    أ

نه بعيد لتعبريه يف النافع بـالقولني وجعـل اجلـواز           ك برواية خاصة يف البني ل     أيضاًالروايتني ولعله اطلع    

  .)شبهاأل

  .قو للصد)مدينة العلم(ان عنده مثل ك ألنه ،ظفر مبا مل نظفر به أنه نكومن املم: أقول

ون كاستدل له ب   ألنه   ،افر فهو ضعيف  كالقائل باملنع يف ال     رناه، أما مبىن  كذ حال فامليزان ما   أي   ىوعل

ن هلـم   ك﴿ومل ي : خصوصاً بعد قوله سبحانه    ،)١(﴿فشهادة أحدهم﴾ : تعاىل بقرينة قوله    ،شهادة اللعان

  .مالعن واملالعنةافر، وهذا أمر شامل للكتقبل من ال رادة الشهادة منه وهي الإاملعلوم  ،)٢(شهداء﴾

 ،تاب الـشهادات  كرناه يف   كما ذ ك ،بعض تسمع ى  عل أو   فار بعضهم لبعض  كشهادة ال ن  إ :ن فيه كل

 )٣(﴿شـهادات بـاهللا﴾   : قوله سـبحانه   أن   ى عل ،مل تقبل شهادته  ن  إ و صحته من الفاسق   إىل   ضافةباإل

ن املراد منه الـشهادة     اكن  إ و )٤(ن هلم شهداء﴾  كرادة اليمني منه، وقوله سبحانه ﴿ومل ي      إالصريح يف   ك

مل إذا   أنـه    بل معناه  ،)٥(﴿فشهادة أحدهم﴾ : تعاىل يف قوله    كون املراد منها ذل   كيقتضي   ال إالّ أنه    قطعاً

   . الختالف القرائن يف املقامنيك وذل،ن بينة فيمنيكي

ويف  ،)عليه الـسالم  (ه، عن الرضا    أصحابسلم اجلبلي، عن بعض     أرواه حممد بن      ما كذلى  ويدل عل 

   .)٦(ل شاهد مينيكان ك الشهداء مربعةان األكصارت شهادة الزوج أربع شهادات باهللا ملوإمنا  :هخريأ

  ان الزوجان ذميني وترافعا ك إذا افر فيماكويتصور لعان ال(: اجلواهر قال مث إن
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   .)رهكسلمت وأتت بولد يلحقه شرعاً فأنأ إذا افراً فيماكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كلينا، بل ميإ

   . يف الزوجني احملاربني واحملايدينكن ذلكره من الصورتني، بل ميكذ ماى  علاألمريتوقف  ال: أقول

   .)كالم يف اململوكذا الكو(: مث قال يف الشرائع

: كجوازه، بل يف املـسال    ى  ون عل األولليه، ف إبالنسبة   اللعاناختلف املشهور وغريهم يف جواز      : أقول

  .نفي اخلالف فيه

  .للقذف اللعانفاشترطها يف  ي واحلل، فاشترطا احلرية مطلقاًعن املفيد والديلمي يكاً للمحخالف

:  قـال  ، عن عبد قـذف امرأتـه      ،ورد يف بعض الروايات    ، وما دلة األ إطالقوقد استدل املشهور ب   

 حرارما يتالعن األكيتالعنان)١(.   

:  فقال،ة لعانكعن احلر بينه وبني اململو )عليه الصالة والسالم( سأل مجيل الصادق ى،خرأويف رواية 

وبني املسلم واليهودية والنصرانية،مة وبني العبد واأل، واحلرةك وبني اململو،نعم )٢(.   

   .كغري ذلإىل 

 :)عليهما الـسالم  ( عن أبيه    ،وين، عن جعفر  كويف قبال هذا قول غري املشهور الذين استدلوا خبرب الس         

ـ  اليهودية ت  ،ليس بني مخس من النساء وبني أزواجهن مالعنة        :قال )عليه السالم (علياً  ن  إ ون حتـت   ك

 والود  ،ون حتت العبد فيقذفها   ك واحلرة ت  ،ون حتت احلر فيقذفها   كمة ت  واأل ، والنصرانية ،املسلم فيقذفها 

 ،ن واخلرساء ليس بينها وبني زوجها لعـا      ،تقبلوا هلم شهادة أبداً﴾    ﴿وال: يقول  اهللا تعاىل  ألن   يف الفرية، 

  .)٣(يف اللسان اللعانإمنا 
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 مثـل  )علـيهم الـسالم  ( ي علويف رواية سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر، عن أبيه، عن جده      

  .)١(كذل

  .)ما ضعيفان موافقان للعامةإ( :ويف اجلواهر

  .الم فيه للمفصالتك الكة يف احلال احلاضر نترك واململوكابتالء باململو النه إحيث و

 نـسبتها تابية فالظاهر جريان اللعان يف حقهما، سواء يف         كافرة  كجة  والزوج مسلماً والز  ان  ك إذا   أما

  .وينك، وقد عرفت ضعف رواية السدلة األطالقنفي الولد إل أو الزناإىل 

تاب املشيخة للحسن بن    ك عن    نقالً إدريسرواه ابن    افرة ما كوجود اللعان بني املسلم وال    ى  ويدل عل 

 عن نصرانية حتـت مـسلم زنـت         )عليه السالم ( عبد اهللا  ل أبو ئس:  قال ،حلناطوالد ا  أيب   حمبوب، عن 

 ويفرق  ،مهأهو مع   :  قال ،يصنع به  د ما فالول:  قيل ،يالعنها: فقال:  قال ،ره املسلم كت بولد فأن  ئوجا

  .)٢(حتل له أبداً بينهما وال

 ،ة لعـان  كبينه وبني اململو   رسألته عن احل  :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن مجيل بن دراج، عن    

 وال يتوارثان وال ، وبني املسلم واليهودية والنصرانية،مة وبني العبد واأل، واحلرةك وبني اململو،نعم: فقال

  .)٣(ةكيتوارث احلر واململو

يقع اللعان  : قال ،)عليه السالم ( جعفر أيب   يف نوادره، عن زرارة، عن    ى  وعن أمحد بن حممد بن عيس     

  .)٤( واليهودية والنصرانية،ةك واململوبني احلرة

قذفها،  إذا   عن املسلم امرأته الذمية   يال: قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

  .)٥(﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ وهذه زوجة: تاب اهللا عزوجلكظاهر ى وهذا عل
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، ما يتالعن احلر  كقذف امرأته تالعنا     إذا   بدوالع: الذي هو متون الروايات    ،وعن الصدوق يف املقنع   

  .)١( وبني املسلم واليهودية والنصرانية،مةواأل  وبني العبد،كبني احلرة واململو اللعانون كوي

قذفها،  إذا   يالعن املسلم امرأته الذمية   : قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

  .﴿والذين يرمون أزواجهم﴾: وجلتاب اهللا عزكظاهر ى وهذا عل

، ما يتالعن احلر  كقذف امرأته تالعنا     إذا   والعبد): الذي هو متون الروايات   (وعن الصدوق يف املقنع     

   .)٢( وبني املسلم واليهودية والنصرانية،مة وبني العبد واأل،كبني احلرة واململو اللعانون كوي

 علي بن   ي، عن كرواه العمر  بعض احملامل، مثل ما   ى   عل حيمل الروايات النافية   أن   جيب أنه   ومنه يعلم 

 نصرانية أو   سألته عن رجل مسلم حتته يهودية     :  قال ،) السالم اعليهم(بن جعفر   ى  جعفر، عن أخيه موس   

   .)٣(ال:  قال،أمة تنفي ولدها وقذفها هل عليه لعانأو 

أربع لـيس   :  قال ،)معليهم السال ( ي عل وعن حسني بن علوان، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن          

بني املسلم واليهوديـة والنـصرانية       ، وال كبني احلرة واململو   ة، وال كبينهم لعان، ليس بني احلر واململو     

   .)٤(لعان

سألته عن رجل مسلم    :  قال ،)عليهما السالم (جعفر، عن أخيه     علي بن     بن احلسن، عن   عبد اهللا وعن  

   .)٥(ال:  قال،نصرانية فقذفها هل عليه لعان أو حتته يهودية

كى التقية، حيث حي  ى  حيمل عل  أن   نكمن أقر بالولد مث نفاه، ومي     ى  ي عل كولذا محل الشيخ رواية العمر    

مـن بعـض     أن    مـع  ، يف رواية اخلمس   كردافه باحلرة حتت اململو   إ، بل ويؤيده    كعن بعض العامة ذل   

   .ونه من باب التقيةكالروايات يظهر 

ان حتته حـرة    ك كمملو: قلت له : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا يب   أ مثل ما عن منصور بن حازم، عن      

ما يالعـن   كن يالعنها   ك ول ،ال:  قال ،يقولون جيلد :  قلت ،وفةكيقول فيها أهل ال    ما:  فقال ،فقذفها

   .)٦(احلرة
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رراً كرناه م كما ذ ك ،لزام من باب اإل   ك قال ذل  )عليه الصالة والسالم  ( علي   ونكي أن   نكبل من املم  

   .املسألة املنربية وغريهاك )عليه الصالة والسالم(أمثال الروايات الواردة عنه يف 

 إىل   فال حاجة  ،التقليد أو   املذهب أو   تاب الطالق وغريه مسألة االختالف يف الدين      كرنا يف   كا ذ مث إن 

  . يف املقامني واحدكاملال ألن رارها يف املقام،كت

 ،سـالم وهل يـشترط اإل (: قال يف مناهج املتقني عرفتبني من    اللعانرناه من وجود    كولذا الذي ذ  

ـ  كيشترط احلرية فيصح لعان اململـو      ذا ال كافر، و ك فيصح لعان ال   ، أظهرها عدم االشتراط   أقوال ى  عل

   .)ظهراأل

 كيف اململـو  (: كافر، فقول املسال  ك وال كل من اململو  كومما تقدم يظهر وجود الرواية من اجلانبني يف         

   .، حمل نظر)ليس فيه رواية باملنع أنه  لعانه روايتني واحلاليف أن يظهر من املصنف

ة خـري الرواية األ  إىل   والشارح احملقق مع ذهوله عن خصوص الرواية قد أشار        (: ولذا قال يف املعارج   

:  من قولـه   )عليه الصالة والسالم  ( علي   تقدم عن  ة ما خريحتت بيان شرائط املالعنة، ومراده بالرواية األ      

س من النساء وبني أزواجهن مالعنةليس بني مخ)احلديث )١(.   

قراره، ورمبا  إيصح طالقه و   ماكشارة معقولة   إان له   ك إذا   خرسويصح لعان األ  (: الشرائع قال  مث إن 

قـرار  بزائد عن حال اإل    اللعانليس حال    إذ   ،شارة وهو ضعيف  تعذر العلم باإل   إىل   توقف شاذ منا نظراً   

  ).بالقتل

   .بشهاداته اخلمس صح اللعانخرس من ن األكمت فإذا ره،كما ذكوهو 

                                                





١٥٦

   .خبارهمأ الفرقة وإمجاعخالف أجده فيه، بل عن الشيخ  بال: ويف اجلواهر

فيه اللفظ مـن العبـادات      خرس مقام اللفظ يف مجيع ما اعترب        شارة األ إقيام  ى   ملا دل عل   كوذل: أقول

   .وغريها

احملـرم مـن   ى تر  قدكنإ:  يقول)ه السالمعلي(مسعت جعفر بن حممد :  قال،فعن مسعدة بن صدقة   

 هذا  ،كة والتشهد وما أشبه ذل    ءخرس يف القرا   األ كذلكيراد من العامل الفصيح، و     يراد منه ما   العجم ال 

   .لم الفصيحكيراد من العاقل املت يراد منه ما مبرتلة العجم واحملرم ال

 ال( :عنـه  يكنه قال فيما ح   إ، ف إدريسمراده ابن    أن   ر الشرائع من توقف الشاذ، فالظاهر     كذ أما ما 

نا غري الشيخ يف خالفـه ومبـسوطه مل   أصحابأحداً من  ألن  ،ور يصح لعانه  كخرس املذ األ أن   ىأقدم عل 

 اآلية ب ك والتمس ، عليه، والقائل ذا غري معلوم     إمجاع  وال كخرب يف ذل  ى   وال وقفت عل   ،تابهكيورده يف   

ة ء بـرا  األصل و ،متعذر اللعان النطق منه حال     ،احلقيقةى  م عل را غري قاذف وال   أنه   خالف ال ألنه   بعيد،

عند من  اللعان لو راجع بالشهادات عن  أيضاً و ،دليل شرعي  إىل   ثباتهإم شرعي حيتاج    كح اللعان و ،الذمة

، ومـن   وا احلدود بالـشبهات   ؤادر: قال )عليه وآله هللا صلى ا ( والرسول   ،وجب عليه احلد  جوزه له   

  وهو غري معلـوم يقينـاً بـال        ،غريه أو   شارته بالقذف شبهة، هل املراد به القذف      إوميائه  إيف   أن   املعلوم

  .)خالف

ميان وأداء الـشهادات    قرار واإل يصح منه اإل   ألنه   ان قوياً معتمداً  ك اللعانقلنا يصح منه    فإن  ( :مث قال 

   .)حكام من األكوغري ذل

   شكال اإلوالًر أكذ وإمنا التوقف،ى تدل عل العبارة ال أن ىوأنت تر: أقول



١٥٧

اً أخـري املـشهور  ى نه قو ك، ل إدريس هو ابن    املخالف أوالً ن  إ :الصحة، ولذا قال يف املعارج    ى  مث قو 

  .حكامميائه وأداء الشهادات منه وسائر األإقراره وإ بصحة  معلالًاألولورجع عن 

مـا  كالتوقف  التزم ب  أنه   ولو: المهك، حيث قال بعد نقل      ك فهم العالمة يف املختلف منه ذل      كذلكو

 الشتراط خصوصية   ،ظاهر اللعانقرار وأداء الشهادات وبني     الفرق بني اإل   فإن   ان أجود، ك م به أوالً  كح

   .انكبأي عبارة  القصد فيهما املعىن إذ قرار وأداء الشهادات،اللفظ هنا دون اإل

نه إف: قال أن   ىل إ ... يف حديث  )عليه الصالة والسالم  (رواه البزنطي، عن الرضا      ومما يؤيد املشهور ما   

ـ رت بكذ بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما   :  قال ،يف يطلقها كيسمع   تب وال كي ال ه وبغـضه  إكراه

   .هلا

 يف  ،)عليهم الـسالم  ( ي عل زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن      أيب   مساعيل بن إرواه   نعم رمبا يؤيد املنع ما    

  .باعتبار العلة، )١(باللسان لعانال إمنا ،اخلرساء ليس بينها وبني زوجها لعان: حديث قال

ن رفع اليد عن املشهور، بل امع عليه الذي مل يعرف خالف أحد فيه بسبب هذه العلة                 كمي ن ال كل

ـ  عنه من الن   يصدر ائر ما سكشارته مفهمة   إون  كت أن   يشترط أنه    يف كش غري املقطوع ا، نعم ال     اح ك

ـ ك مبا يظهر من القرائن      كعلمنا ذل  فإذا   شاء،نون جاداً وقاصداً اإل   كي وأن   ،كوالطالق وغري ذل   يف ى  ف

 بقصد االستهزاء وحنوه، وقـد مـر        نسانرمبا ينشأ اإل   إذ   نشاء واجلدية، الفرق بني اإل  ى  خيف ، وال اللعان

   .تاب الطالقك يف كالم يف ذلكتفصيل ال

  تب ك يف رجل أخرس ،رواه يونس شارة املفهمة، مافاية اإلكويؤيد املقام من 
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ما يفهم عن   كفعل يف قبل الطهر بشهود وفهم عنه        إذا   :)عليه السالم ( قال   ،مرأتهض بطالق ا  ريف األ 

   .)١(السنةى مثله ويريد الطالق جاز طالقه عل

شـارة املعقولـة فهـو    مع عدم النطق وعدم اإل اللعان من عدم صحة  كره الشرائع بعد ذل   كذ ماأما  

 عـن   يتصور فيها املوضوع فضالً    بل ال :  قال ،إشكال بال خالف وال  : القاعدة، بل يف اجلواهر   ى  مقتض

  .الصحة

 ،دلة األ طالقمنهما بغريها إل   اللعان يصح   كذلكما يصح الرمي والقذف بغري العربية       كنه  أ مث الظاهر 

   .اتيقاعانت لغتهم الدارجة، فحال املقام حال سائر العقود واإلك ألا كذل إمنا ون الوارد بالعربيةكو

الفارسـي  ك يستفاد صحته بغري العربية ممن ال يقدر عليهـا      كذلى  ومن فحو (: واهريف اجل قال  ولذا  

تقدم يف النصوص السابقة من التعليل وغريه يقتضي عدم صحته من            نعم ما (: ، مث قال  )ي وغريمها كوالتر

عراض عنها متحقق فال تصلح معارضـة       جابر هلا، بل اإل    ا نصوص ضعيفة ال   أ إالّ   اخلرساءكخرس  األ

شـارته  إمن مجلة    اإتابة وقلنا   كان حيسن ال  كولو  :  قال ،شارته مقام اللفظ من غريه    إ قيام   أدلة القطإل

تب أربع  كي أن   لفكي أربع مرات، وال   إليها   لمة اللعن والغضب ويشري   كلمة الشهادة و  ك حينئذتب  كفلي

   .)مرات

رواه حممد بن    ة يف املقام ما   شارفاية اإل كربع، ويؤيد   شارات األ ربع مرات باإل   لتحقق األ  كوذل: أقول

ـ عليه دين وأن  ى  ادع إذا   يف حيلف كخرس  عن األ  )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سألت:  قال ،مسلم ر ومل  ك

ن للمدعي  كعليه ديناً ومل ي   ى  بأخرس فادع ى   أت )عليه السالم ( أمري املؤمنني ن  إ : فقال ،ن للمدعي بينة  كي

   ،بينة
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حتتاج  مة مجيع ما  بينت لأل    احلمد هللا الذي مل خيرجين من الدنيا حىت        :)عليه السالم ( أمري املؤمنني فقال  

تاب ك أنه   السماء وأشار  إىل    فرفع رأسه  ،ما هذا : خرسبه، فقال لأل    فأيت ،ائتوين مبصحف : ليه، مث قال  إ

 ، بدواة وصـحيفة   علي قنرب يا: جنبه، مث قال   إىل   بأخ له فأقعده    فأيت ،ائتوين بوليه : اهللا عزوجل، مث قال   

 مث ،كليه بذلإ، فتقدم )عليه السالم(علي نه إ  وبينهك هذا بين  :كخيقل أل : خرسخ األ فأتاه ما مث قال أل    

هو عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم الطالب        الإله   إ واهللا الذي ال  : )عليه السالم ( أمري املؤمنني تب  ك

ليس له قبل فالن     يفالن بن فالن املدع    أن   ة الذي يعلم السر والعالني    ك املدر كالغالب الضار النافع املهل   

 خرساأل سباب مث غسله، وأمر   بسبب من األ   خرس حق وال طلبة بوجه من الوجوه وال       بن فالن أعين األ   

   .)١( فألزمه الدين،يشربه، فامتنعأن 

، أيـضاً  اللعانيفية يف   كشارة صحة هذه ال    اإل أدلة إطالق إىل   ضافة باإل كيستفاد من ذل   أن   نكبل مي 

يلزم مخس رقع، حيث    : يقالأن   إالّ    اللهم ،اخلمس شهادات  رقعة واحدة فيها   أو   تب مخس رقع  كسواء  

   .لمات متدرجةكالالزم مخس 

 قبل قوله فيما    ،شارةباإل اللعانمل أرد   : شارة مث عاد نطقه وقال    قذف والعن باإل   ولو(: مث قال اجلواهر  

سقاط يالعن يف احلال إل    أن   ن له كرمة املؤبدة، ول  له من احل    دون ما  ،عليه من حلوق النسب وثبوت احلد     

 مل  مل أرد القذف أصـالً    : م النفي، ولو قال   كيسقط فيه ح   مل ميض من الزمان ما     إذا   احلد ولنفي النسب  

وجه حيصل العلم منه فال يقبل      ى  ن املفروض داللتها عليه عل    شارته أثبت حقاً لغريه، وأل    إ ألن   يقبل قوله 

   .)حينئذاره كنإ
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المه يف اللفظ الـذي لـه       كيقبل   ما ال كشارة املفهمة عرفاً قائمة مقام اللفظ، ف      اإل ألن   كوذل: أقول

تيان فتح نطقه يلزم عليه اإل    نامث  ان أخرس وشهد بعض الشهادات      كشارة، ولو    يف اإل  كذلكظاهر عريف   

تيان بالبقية  يصح اإل  ما ال كانت قائمة مقام اللفظ،     كشارته  إ ألن   عادة،اإل إىل   حاجة بالبقية باللفظ، وال  

 ان ناطقـاً وشـهد بعـض      كس بأن   كجاء املبدل مشله الدليل فال جمال للبدل، ولو انع         ذاإنه  إشارة، ف إ

  .شارةإبالبقية ى الشهادات مث ذهب نطقه أت

يشهد  أن    فالالزم ،المكان ينعقد لسانه يف أثناء ال     ك أو   أشبه، ما أو   لثغأ أو   تاتاًء أو   ان فافاءً ك إذا   أما

  .اللفظى شارة بدل عن اللفظ، وهذا قادر علاإل حيث إنشارة،  القادر عليه وال جمال لإلباللفظ

  .النطق فقطى عل يقدر ال وإمنا ليس أصم صم، أوأ أنه جلخرس الذي خرسه ألفرق بني األ وال

سب ان الن كال  إ، ولو أفاقت فالعنت صح و     اللعانب إالّ   ولد انونة مل ينتف   ى  ولو نف (: مث قال الشرائع  

   .)ثابتاً والزوجية باقية

فائـه  انتى  يدل دليل عل   أن    إىل مجاعيلحق بالفراش بالنص واإل    أن   م الولد كان ح ك ملا(: كويف املسال 

ـ  حلاق، وملـا  لإل يهما يف املقتض  كالعاقلة وانونة الشترا    بني ولد  ك مل يفرق يف ذل    ،عنه  اللعـان ان  ك

ذا كنفيه، و  إىل   ال فال سبيل  إ و ،أفاقت العنته  فإن   هتها،زوال املانع من ج   مال املالعن انتظر    كمشروطاً ب 

   .)اللعانلو عرض له اجلنون بعد نفيه قبل 

  . وغريهاألصل ب مستدالًَ، فيهشكالعدم اخلالف واإلى ، بل ادعكل ذلكويف اجلواهر تصديق 

في الولد، ودليل   ن أو   وجه لعدم قبول قوله بلعانه بالزنا      ال إذ   بقيام الويل مقامها،  : يقال أن   نكن مي كل

 ذاإصادق يف دعواه زناها خـصوصاً        أنه    مع ،لزم حده  حينئذالويل عام يشمل املقام، ولو مل نقبل قوله         

  انت عاقلة ك
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 مبرتلة الشهادة،   كالشارع جعل ذل   أن   حلاق غري ولده به، ويؤيده    إيلزم   أنه   ماك،  اللعان قبل   تمث جن 

يأيت من روايات     يف املقام، ويؤيده ما    كذلكنفي الولد ثبت    ب أو    بالزنا أربعةشهد له شهود    إذا   أنه   ماكف

   .اللعانموا قبل 

، يف رجل قذف امرأته وهـي يف        )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب    عن ىففي التهذيب، رو  

 القاضي ليالعن فماتت قبل    إىل   تء فجا ،وفةكم بال كيل ذا علم، علي    ما: فقال السلطان ى  قرية من القر  

قام رجل مـن أهلـها      ن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا   فقال أبو  ،كمرياث ل   ال :هؤالءيتالعنا، فقالوا   أن  

   .)١(يقوم مقامها أخذ املرياث زوجها أن أحد من أوليائها أىبن إ ومرياث له، مقامها فالعنه فال

 قذف امرأته   ، يف رجل  )عليهم السالم ( ي عل ويف خرب عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن           

فيقام  الذنب   كشئت ألزمت نفس  ن  إ :ال له  يق ،ختري واحدة من ثنتني   : مث خرج فجاء وقد توفيت، فقال     

   .)٢(كمرياث ل وال إليها قرابتها شئت أقررت فالعنت أدىنن إ و املرياث،ى احلد وتعطكعلي

ماتت فقام  ن  إو :ملالعنةقال يف حديث يف ا    نه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

   .)٣(مل يقم أحد من أوليائها يالعنه ورثهان إ ومرياث له، رجل من أهلها ومقامها فالعنه فال

: مات أحدمها، قال    ن بينهما لعان حىت   كقذف الرجل امرأته فلم ي     ذاإ: قالنه  إ ،)عليه السالم (وعنه  

   .)٤(ينهما ومل يرث أحدمها صاحبهتالعنا فرق ب فإذا يتالعنا، خر مرياثه منه حىتيرثه اآل
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   .كأشبه ذل ما أو عليها يأغم أو ذا هربت بعد لعان الرجل إومنه يظهر حال ما

مل يعتـرف    إذا   عنه من غري لعـان    ى  ولد الشبهة انتف  ى  ولو نف (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

   .)كها حبيث يلحق به الولد ومل يعلم منه ذليبوط

ت بولد بني أقل احلمل وأقصاه مع اجتمـاع سـائر الـشرائط             ءوطي الشبهة وجا  حصل   إذا   :أقول

وطي الشبهة   فإن   خصوصية للوطي،   فال ،احكتاب الن كرناه يف   كذ ماى  فراغ حلق به عل   اإل أو   الدخولك

 ألنـه   الولد للفراش  فيشمله   ى،ما دل عليه النص والفتو    كالوطي الصحيح يف املهر والعدة وغريمها،       ك

 ومل  ،ها الزوج واملشتبه أقرع بينـهما يف الولـد        أجعل يف النص يف قبال العهر، ولذا لو وط        فراش حيث   

   .كغري ذل إىل دامت يف عدة الشبهة، ختها ماأن من أخذ كيتم

 وقـد   وفاة عن الزوج،  االرث للزوجني وعدة ال    إذ   ،إيالء ظهار وال  الو ،عدة للوفاة  رث وال  إ نعم ال 

ما تقـدم   ك ،الم فيهما كما تقدم ال  ك يالء حال الظهار واإل   كذلكو ى، النص والفتو  كل ذل ى ك دل عل 

  .اح والطالقكتايب النكالم يف بعض فروع املسألة يف كال

القاعـدة وجـود    ى  جنبية، أما لنفي الولد فمقتض    األى  رمكهي   إذ   رميها بالزنا،  إىل   بالنسبة اللعانو

م شهادات أربع   كولعانه يف ح   ،اللعان إىل   فيه يف ن  األمر الفراش فاحتاج    ىال فالولد ولده مبقتض   إو ،اللعان

   .العن إذا كذلكونه ولده كعدم ى قام شهود أربع عل إذا ماك فى، النص والفتوكذلى عرفت عل ماك

تصري فراشاً حبيث يلحق بـه   ة بالشبهة الءاملوطو(: ، حيث قالكومنه يعلم وجه النظر يف قول املسال   

حلاق الولد  إن  ك الوقت الذي مي   كها يف ذل  أبأنه مل يط   أو   ترافه به اعى  الولد مبجرده، بل يتوقف حلوقه عل     

   .)ال فالإ و، وهو يف قوة االعتراف به فيلحق به،أيضاًونه منه ك يستلزم كذل ألن به فيه غريه،

  ه يوط يف حلوق الولد به بعد يفكينه إ فيه(: ل عليه اجلواهر بقولهكولذا أش



١٦٣

 ال  ،ن ذات زوج حاضر معها    كمل ت  إذا   دم العلم بوطي غريه هلا    ون الولد منه ع   كوجه يصلح لت  ى  هلا عل 

   .)حينئذينتفي بانتفائه  ، بل والكما ستعرف الوجه يف ذلكالعلم بالعدم 

يف نفي ولد    اللعان إىل   أما عدم احلاجة  (: ره املعارج، حيث قال   كما يعلم مما تقدم وجه النظر فيما ذ       ك

 ي فينتف ،تاب والسنة كثبت يف خصوص الزوجة املفترشة بال      د، وق األصلخالف  ى  عل اللعان فإن   الشبهة،

   .)أيضاًا فراش أقد عرفت  إذ قرار،ما يلحق به باإلكعنه مبجرد االنتفاء 

ينتفي ولد الشبهة مبجرد النفي من دون       (: ره مناهج املتقني، حيث قال    كما يظهر وجه النظر فيما ذ     ك

 ان الولد بني أدىن   كمل يباشرها غريه و    فإن   ت بولد، ء وجا اًأيضانت هي زانية    ك و بامرأة  زىن لعان، أما لو  

خ ب واجلـد واأل    ولد الزنا من احملرمية وحرمة تـزويج األ        أحكام ويترتب عليه    ،ان له كاحلمل وأقصاه   

ـ  أيـضاً باشرها غريه زناً    ن  إ و ،مثاهلم من النساء ولداً    وتزوجيه أل  ،والعم ومن أشبه هلا بنتاً     ـ ان احلك م ك

 فالولد له دون الزاين للفراش، ويف صورة عدم وطـي           شبهةً أو   احاًك ن اشرها غريه حالالً  بن  إ و بالقرعة،

  ويف صورة وجود وطي حـالل ال   ،يف صورة االحتمال تلزم القرعة     أنه   ماكحيق للزاين نفيه،     غريه هلا ال  

  ).للعاهر احلجر ألن نفسه، إىل حيق للزاين نسبته

ـ ين بأن األمران بني كذا  إ م حال ما  الم يف الزنا والوطي احلالل يعل     كومن ال  ان الرجـل مـشتبهاً   ك

   .سكبالع أو والزوجة زانية

ـ نإبعضها وجب  أو ذا عرف انتفاء احلمل الختالل شروط االلتحاق     إو(: مث قال الشرائع   ار الولـد  ك

ملخالفة صـفات    للظن وال  ارالولد للشبهة وال  كنإجيوز   يلحق بنسبه من ليس منه، وال      ال ألن   ،اللعانو

   .)لولد صفات الواطيا

  احلمل ى فوق أقص أو أشهرولدته لدون ستة  ما لوك األولم كأما احل: أقول



١٦٤

ـ    ما فرجها أو ى  أفرغ عل  ن دخل ا وال   كمل ي  أو   رناه سابقاً، كما ذ كوهو سنة     فـإن   ،كأشـبه ذل

ـ والنم الولد يف املرياث     كيلحق بنسبه من ليس منه، ويترتب عليه ح        ال ألن   ار الولد، كنإالواجب   اح ك

 ال أو يعلـم بزناهـا   أن كفرق يف ذل بنفيه، وال إالّ ترتفع مور اليت ال   من األ  كغري ذل  إىل   ونظر حمارمه، 

   .يعلم

 ون الولد من الشبهة ك الحتمال   ،ذا مل يعلم بالزنا حرم عليه قذفها      إجاز له قذفها، و    علم بالزنا  إذا   نعم

   .كأشبه ذل ما أو جذب الرحمأو 

حيـرم   وإمنـا    رمبا قيل بعدم وجوب نفيه،    (: ، حيث قال  كره املسال كظر فيما ذ  ومنه يعرف وجه الن   

ضيحة شهرة عظيمة وف   اللعانيف اقتحام    ألن   كوت عن النفي، وذل   كذباً دون الس  كالتصريح باستلحاقه   

   .)جيابهإذي املروات ويبعد ى يصعب احتماهلا عل

ظاهر  إىل   خالفه، مضافاً ى   عل مجاعإلن حتصيل ا  كالمه ضعيف، بل مي   كل عليه اجلواهر بأن     كولذا أش 

  .بعض النصوص

 عن رجـل    )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،رواه أبان بن تغلب    ولعله أراد ببعض النصوص ما    

ـا  أر ولدها وزعمت هي كولدت جارية فأن  حىتأشهر أربعةليه إما أهديت  تزوج امرأة فلم تلبث بعد 

   .)١(السلطان تالعنا وفرق بينهما ومل حتل له أبداً إىل ترافعان إ وها، منكيقبل ذل ال:  فقال،حبلت منه

قوم من لـيس منـهم      ى  أميا امرأة أدخلت عل   : )عليه وآله هللا صلى ا (ويف حديث الغوايل، عن النيب      

  نسب ولده وهو ى فليست من اهللا يف شيء ومل تدخل جنته، وأميا رجل نف

                                                





١٦٥

  .)١(خرينني واآلاألولوس اخلالئق من رؤى ليه احتجب اهللا عنه وفضحه علإينظر 

 ،لعن اهللا داخل النسب   : )عليه وآله هللا صلى ا (رواه املعارج حيث قال لعموم املشهور من قوله          وما

 بـني   كبعد وضوح وحدة املال    ،)٢(﴿واليأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن﴾     : رميةك ال اآليةويف  

   .ثباتاإل أو الرجل واملرأة يف النفي

ملخالفة صفات الولـد صـفات       للظن وال  ار الولد للشبهة وال   كنإوهو عدم جواز    : ما فرعه الثاين  أ

جيوز له مع اعترافه باجتمـاع شـرائط          دليل الفراش، ولذا ال    مجاعاإل إىل   ضافةطي، فيدل عليه باإل   االو

   . بالزنا اان الولد بصفات املتهمكن إ وظن ظناً قوياً نفيه،ن إ والعلم ا النفي، أو حلاقاإل

 لتظـافر   ،لق بل مشااً للـزاين    لق واخلُ بل ولو حقق زناها وجاء الولد خمالفاً له يف اخلَ         (: ويف اجلواهر 

يرفع اللحوق الناشي من قاعدة الفراش       إمنا   اللعان و ،ون منه ك احملترم الصاحل للت    بلحوق الولد للوطي   دلةاأل

  . )الظاهرية

الرجل : قلت له : قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عرج، عن األرواه سعيد     النصوص ما  كمن تل : أقول

الولـد  : )عليه وآله هللا صلى ا ( لقول رسول اهللا     ،ليصرب:  قال ،احلمل ييتزوج املرأة ليست مبأمونة تدع    

   .)٣(للفراش وللعاهر احلجر

 من كهل ل:  فقال،امرأيت ولدت غالماً أسود: ه رجل فقالءجانه إ ،)عليه وآلههللا صلى ا (وعن النيب   

:  قال ،كذلى  ين تر أ: نعم، قال :  قال ،فيها أورق : محر، قال :  قال ،لوا ما: قالنعم،  : قال بلإ

   .)٤(فلعل هذا نزعة عرق: نزعة عرق، قال

                                                

 



 

 



١٦٦

رجل مـن   ى  أت: قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   ه، عن أصحاب بن سنان، عن بعض      عبد اهللا ويف رواية   

اً وقد أتتين بولد خري الّإأعلم ا  هذه ابنة عمي وامرأيت ال: فقال )عليه وآلههللا اصلى (نصار رسول اهللا األ

يف أجدادي،   أعرف شبهه يف أخوايل وال      ال ،نف أفطس األ  ، جعد قطط  ، منتشر املنخرين  ،شديد السواد 

اً غريه،  ين أحد كأقعدت مقعده مين منذ مل      باحلق نبياً ما   كال والذي بعث  :  قالت ،تقولني ما: فقال المرأته 

الرجـل  ى  السماء، مث أقبل عل    إىل   رأسه ملياً، مث رفع رأسه     )عليه وآله هللا صلى ا (س رسول اهللا    كفن: قال

 فـإذا   لها تضرب يف النـسب،    كوبينه وبني آدم تسعة وتسعون عرقاً        إالّ   ليس من أحد  نه  إ هذا يا: فقال

ـ   العروق وتسأل اهللا الشبه هلا، فه      كوقعت النطفة يف الرحم اضطربت تل       العـروق الـيت مل   كذا من تل

   .)١(رسول اهللا فرجت عين يا: ، فقالت املرأةك ابنكليإ، خذ كأجداد أجداد  والكها أجدادكيدر

ل صورة  كخيلق خلقاً مجع     أن   أراد إذا   اهللان  إ :)عليه السالم (وعن الصدوق يف الفقيه، عن الصادق       

يشبه شيئاً مـن     يشبهين وال   هذا ال  : لولده يقولن أحد  حداهن، فال إصورة  ى  بينه وبني آدم مث خلقه عل     

   .)٢(آبائي

ـ   ن  إ :قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   نا، عن أصحابان، عن بعض    كويف رواية ابن مس    ى رجـال أت

 مـا :  فقال ملن حبضرته،ا ولدت غالماً أبيضأامرأيت هذه سوداء وأنا أسود و     ن  إ :عمر فقال  إىل   بامرأته

عليـه  ( أمري املؤمنني فجاء  : ولدها أبيض، قال  وا سوداء وزوجها أسود     إها ف ترمج أن   ىنر:  قالوا ،ترون

  : ال، قال:  فقال،كأتتهم امرأت: سود فقال لأل، فحدثاه،ماكحال ما :وقد وجه ا لترجم، فقال )السالم

                                                

 

 



١٦٧

ـ   يا تتق أين طامث فظننت    إقد قالت يل يف ليلة من الليايل        :  قال ،فأتيتها وهي طامث   ت الربد، فوقع

نه إفانطلقا ف : نعم سله قد حرجت عليه وأبيت، قال      :  قالت ، وأنت طامث  كهل أتا : عليها، فقال للمرأة  

   .)١( أسود فلما أيفع أسود مثلهكغلب الدم النطفة فابيض، ولو قد حتر وإمنا ماكابن

جلعد من   وا ، والقطط القصري  ،شارف االحتالم ومل حيتلم بعد     إذا   ،أيفع الغالم وهو يافع   : يقال: أقول

   .ما عن القاموسكة كالقطط حمركالشعر 

   .شديد اجلعودة أي جعد قطط: وعن املصباح

 وفطـس   ،نف يف الوجه  نف وانتشارها وانفراش األ    تطامن قصبة األ   كالفطس بالتحري : وعن القاموس 

  .فطس وفطساءأفرح والنعت ك

 أو لـوت ببقـاء احلـيض   ريد بالطمث هنـا الت  أون الولد يف حال احليض      كمث لو ثبت علمياً عدم ت     

   .رارهكت إىل حاجة اح الكد من الناألوالرنا هذا املبحث يف مباحث كذ  وحيث قد،االستحاضة

  

                                                





١٦٨

  ،نةيف املالع ):٤ مسألة(

يعترب فيها حال املالعنة البلوغ      أنه    يف إشكال ما ال كوال خالف   (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

  .)رراًكبالغة وانونة وغريه مما عرفته م لسلب عبارة غري ال،مال العقلكو

رواه دعـائم     مـا  كيستدل به يف املقامني، ويؤيد ذل      أن   نكمي ن بعض ما  رنا يف املالعِ  كوقد ذ : أقول

ا كأدرن إ وا،كيدر ال لعان بني الزوجني الصبيني حىت  : قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالماإل

  .)١(ته ومها صغريانبه امرأى عنا فيما رم يتالمل

 ،ما مجيعاً  أ ل واحد منهما ال   ك، واملراد السالمة من     )والسالمة من الصمم واخلرس   (: مث قال الشرائع  

 ، وقـد كا عن ذا ان مثل هذه العبارة قد يعرب  كن  إ و منهما، أي   ة من اشتراط السالم ى   ملا دل عل   كوذل

  .عن اشتراط السالمة منهما  ايعرب

السالمة منهما معاً شـرط   أن   العبارةى  مقتض(: ، حيث قال  كلنظر يف قول املسال    يظهر وجه ا   كوبذل

الشرط وهو السالمة منـهما      ألن   انت متصفة بأحدمها خاصاً صح لعاا،     كيف صحة لعاا مطلقاً، فلو      

ى اف يف حترميها مع القذف، ففـي الفتـو        كأحدمها   أن   احكحاصل، وقد تقدم يف باب التحرمي من الن       

  .)كتلى لف اجلمع بينهما حبمل هذه علك تإمكان املوضعني مع اختالف يف

الميه يف هذا املقام وفيمـا      ك من وجه اجلمع بني      ارحره الش كذ وما(: رج عليه بقوله  ال املع كشأولذا  

 والاخلاطر غـريه،     إىل   رقأنه ال يتط  ك بل   ،لفكعيينه من غري ت    فالظاهر ت  ،كتلى  تقدم من محل هذه عل    

  يتوهم أحدمها ملا يصح لعان املتصفة ب

                                                





١٦٩

  فـال  ،يب بـصري  أ ا موافقاً ملا يستفاد من صـحيحة      ل واحد منهم  كمن العبارة اشتراط السالمة من      

  .)حتمال عندهاال واندفع ما تطرق منى اختالف يف الفتو

 فالضار هو اخلرس فقط حيث ، والروايةاآلية طالقإل اللعانبعدم ضرر الصمم يف : ن رمبا يقالكهذا ل

   .استثناء اخلرسى الروايات متظافرة عل ألن كسيأيت تفصيله، وذل ماى عل اللعانيه جيري عل ال

و ايف بعض نسخها العطف بالو     إذ   بصري بأو فالنسخة مضطربة،    أيب   يف صحيحة  أما الصمم فقد استثين   

ري عط الفق أ: ن استثناء اخلرس فقط، فلو قال يف نسخة       قون املتي كقط بني النسختني ي   اومع التعارض والتس  

منـهما   أي    عـدم  أصالةنقيصتها ف  أو )أو(  فلم نعلم زيادة   ،السيد الفقري أو  :ىالسيد، ويف نسخة أخر   

   .عطاء املتصف ماإعطاء واجد وصف واحد تقتضي االحتياط بإفاية ك عدم أصالة و،متعارضة

 ل ما اللزم العم وأصح من نسخة التهذيب املثبتة أل )أو( ايف والفقيه حبذفكنسخة ال حيث إنن كل

ـ   اعتبار ا، ويؤيده ما     فالشرط السالمة من اخلرس، أما السالمة عن الصمم فال         ،به اشـتراط  ى  دل عل

  : اللسان يف مجلة من الروايات

 ،يف رجل قذف امرأته وهـي خرسـاء       ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    عن ،مسلمفعن احلليب وحممد بن     

   .)١(يفرق بينهما: قال

:  قال ،يف يالعنها زوجها  ك، يف املرأة اخلرساء     )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن وعن حممد بن مروان   

حتل له أبداً يفرق بينهما وال)٢(.   

   .)٣(يف املرأة اخلرساء يقذفها زوجها: قال إالّ أنه نصر مثله، أيب وعن أمحد بن حممد بن

                                                

 



 



١٧٠

ليس بني مخس من    :  قال ،)لسالم ا معليه( علي    أبيه، عن  عنزياد، عن جعفر،     أيب   بنمساعيل  إوعن  

ون حتـت احلـر     كمة ت  واأل ،ون حتت املسلم ويقذفها، والنصرانية    كواجهن مالعنة، اليهودية ت   زالنساء وأ 

تقبلوا هلم شـهادة     ﴿وال: اهللا يقول  ألن    والود يف الفرية،   ،ون حتت العبد فيقذفها   كفيقذفها، واحلرة ت  

  .)١(باللسان اللعان إمنا عان واخلرساء ليس بينها وبني زوجها ل،أبداً﴾

مخس من النـساء    : قال )عليه السالم (إىل علي   ) عليهم السالم ( ئمة بسند األ  ،ويف رواية اجلعفريات  

 خرس ليس بينهما وبني أزواجهما لعـان،      واخلرساء واأل  :قال أن   ىل إ ليس بينهن وبني أزواجهن لعان    

  .)٢(باللسان إالّ ونكاللعان اليألن 

 ألن  خرس ليس بينهما لعان،   اخلرساء واأل : قال )عليه السالم ( أمري املؤمنني ، عن   سالمإلوعن دعائم ا  

  .)٣(بالسان إالّ ونكاللعان ال ي

  .)٤( امرأته وهي خرساء فرق بينهماذا قذف الرجلإ :)عليه السالم( عبد اهللا قال أبوو

عبـد   ل أبوئ س :ايف والفقيه كلحاهلا، ففي نسخة ا   رفت  عفقد  صري املضطربة النسخة،    ب أيب   صحيحأما  

ان هلـا  كن إ : قال،قال الزنا وهي خرساء صماء ال تسمع ماب عن رجل قذف امرأته  )عليه السالم ( اهللا

ن هلا بينة فهي حرام     كمل ي ن  إ و حتل له أبداً،    وفرق بينها وبينه، مث ال     ،جلد احلد مام  بينة فشهدت عند اإل   

  .)٥(مث عليها منه إأقام معها وال عليه ما

  .صماء أو وهي خرساء: قال إالّ أنه ،ن الشيخ رواه عن احلسن بن حمبوبكل

   ان خرسهاكيقع اللعان باخلرساء أصلياً  وال(: أنه لذا قال يف مناهج املتقنيكو

                                                









 



١٧١

 فـإذا   هـذا، ى  وعلاعتماد عليه،     قول مشهور ال   أيضاًعارضياً، ويف اشتراط السالمة من الصمم       أو  

 مـا ى   عل حكامسائر النساء يف األ   كون  كين الزنا ونفي الولد، وت    األمرال  ك  صح لعاا يف   انت صماء ك

  .)عرفت فتأمل

  : ، حيث قالكأوهلما يف املسال إىل الم يف اخلرساء يف موضعني أشاركمث ال

ما معـاً   جعل السالمة منـه    ألنه   ،لنفي الولد  يصح لعاا للقذف وال    ال أنه   عبارة الشرائع ى  ومقتض(

 فنفـي   ،موجباً لتحرميها بغري لعـان     وفيما تقدم جعل قذفها      ،كالشامل لذل طلقاً  اا م شرطاً يف صحة لع   

 وقد جيتمعان   ،خر القذف ونفي الولد وأحدمها غري اآل      ،تقدم ماكلللعان سببني    ألن   الولد غري داخل فيه،   

 أو  ،ف بولدها خر بأن يقذفها بالزنا ويعتر    ل منهما عن اآل   ك وقد ينفرد    ،ما لو قذفها بالزنا ونفي ولدها     ك

ـ اح صحيح سابق حيث مي    كها من الزنا بأن جعله ولد شبهة ون       ؤينفي ولدها ويرب    واملوجـود يف    ،نك

بصري، والوجه اختـصاص     أيب   ما يف صحيحة  كنه حيد للقذف    أها بالقذف بدون اللعان و    ميالنصوص حتر 

لزوجة مطلقاً خرج منه   الشامل ل  اآليةحمل الوفاق، ولعموم    ى   عل األصلم بالقذف وقوفاً فيما خالف      كاحل

ى انتفن  إ تقدير علمه بانتفاء الولد عنه لو نفاه فحرمت عليه بدون لعان          ى  نه عل الباقي، وأل ى  املقذوفة فيبق 

مل ينتف عنه ومل    ن  إ و اً،إمجاع لزم انتفاء ولد الزوجة امللحق به ظاهراً مبجرد النفي وهو باطل             كالولد بذل 

تقتضي نفـي    ما )١(زياد أيب   مساعيل بن إويف رواية    .املنفيني شرعاً ليه لزم احلرج والضرر     إجيعل له طريق    

 والرواية  اآليةثبت بعموم     فال تقاوم ما   ،فادة املطلوب لضعف سندها   إنها قاصرة عن    كمرين، ل اللعان لأل 

   ،مجاعبل اإل
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ـ يمنـا    إ ون اللعان كالعلة ل  إىل   أنه أوم إ ف أيضاً و ،رناه من حمل الوفاق   كذ ماى  منا يقتصر فيه عل   إو ون ك

فيالعنـها لنفيـه    خالفه، وحينئذ   ى  يدل عل  شارة، وقد تقدم ما   إلاخرس ب باللسان املقتضية لنفي لعان األ    

  .)ما مركشارة باإل

املوحبني ى   للنص والفتو  كة بالزنا، وذل  فانت مقذو ك ذاإلعان اخلرساء     يف عدم صحة   كش ال: أقول

ـ أن ي فال يبعد ا من جهة نفي الولد والروايات املطلقة، أما لعا  اآلية إطالقللخروج عن    ـ ون ك  كذلك

 أخص مطلقاً من الروايات     ة واملعللة بعدم لعان اخلرساء وهي      الروايات املتقدم  طالق إل ،عدم صحته   مبعىن

  .املطلقة، وقد عمل ذه الروايات اخلاصة املشهور

 ظاهرن إ( :ل يف رده املعارجما تقدم، ولذا قاى  علكليها املسال إاستندن إ و هلا،إطالق فال )١(اآليةأما 

ا حتت عمـوم    إدخاهلهو يف املقذوفة غري شامل للمنفية عنها الولد من دون قذف ففي              إمنا   رميةك ال اآلية

  .) تأملاآلية

وماً بأنه لـه  كالولد حمى لعاا لنفي الولد ويبقيصح  بدونه ال  الولد مع قذفها بالزنا أو    ىنف إذا   وعليه،

رادة الشارع  إ بعد   ،ضار نه صادق يف نفيه الولد غري     أليس له و   أنه   ون الواقع كلقاعدة الفراش، واحتمال    

ون نصف  كها زوجها ي  أزان باملرأة ووط    لو زىن  أنه   فمن الواضح  الّإم الفراش ملصلحة أهم، و    كيم ح كحت

 النصف الذين هم ك الشارع مل يعنت بذلكل ومع ذ،ونون عن الزوج كنصفهم ي  أن   امكد عن زنا،    األوال

  .وارد آخره، غري إىل )تقدير علمهى نه علوأل( : من العلة بقولهكره املسالكلزنا ملصلحة أهم، فما ذمن ا
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 ما أو   عمر نصفها  أو   نصف الدار خراباً   ما يقال بقي  ك ،مرادنا بالنصف النصف العريف    أن   ىخيف وال

  .التقرييب مناإ و،يراد به النصف الدقي اهلندسي ال  مماكأشبه ذل

عليه اخلرساء حرمت    أو   ذف زوجته الصماء  ولو ق (: ة يف املسألة يف القوعد، حيث قال      وتوقف العالم 

  .)إشكالأبداً وال لعان، ويف اللعان لنفي النسب 

ون الولد منفياً عنه يف نفس      ك مكان وإل ،ل زوجة ك املتناول ل  اآليةينشأ من عموم    (: حيضاقال يف اإل  

ال مل يبـق فـرق بـني    إون جمرد نفيه وكي أن جيوز  والنفي من ليس منه، إىل بد له من طريق   فال األمر

 ال أنـه    ى عل مجاعالشيخ يف اخلالف نقل اإل     أن   اً، ومن إمجاعاللعان  ى  اح الدائم وغريه، وليس سو    كالن

 املنقول خبرب الواحد خصوصاً مثـل       مجاع واإل ،لعان للصماء واخلرساء بل مبجرد القذف حترم عليه أبداً        

خـر،   القذف اللعان يف التحرمي املؤبد فيساويه يف املعلول اآل         ةصول، وملساوا الشيخ حجة ملا ثبت يف األ     

تستلزم قيامه مقام سببية نفـي   سقاط احلد والبينونة الدائمة الإقيام القذف مقام اللعان يف  فإن وفيه منع، 

  .)تثبت بنص الشارع إمنا سباباأل ألن الولد،

أقرت املرأة مبا    ذا لو ك و ،م حسب بينته  كوج بينة لنفيه ح   ان للز ك فإن   ن لعان لنفي الولد،   كمل ي  إذا   مث

الزوج أثبـت بـأن      أن    أو ان مسافراً يف وقت محلها،    كقامت البينة بأن الزوج      إذا   ماكرماها الزوج،   

  .كذل غري إىل ،أشهرالفاصلة بني الزواج وبني الولد أقل من ستة  وأن ذا،كان يف شهر كالزواج 

  .يعمل هو يف الولد مبا يعلم من نفيه أن  ويصح،قرارها فالولد له ظاهراًإن البينة وال كمل ت إذا أما

خرية ثاين الشهيدين مـشروعية     (: االحتياط، حيث قال   إىل   اًأخريتردد اجلواهر يف املسألة والتجأ       وقد

ـ   صحاباأل إطالق إىل   ن يبعدها مضافاً  كشارة، ل اللعان بينهما يف نفي الولد باإل      وجـه  ى   االشتراط عل

   خفاء الفرق بني سقوطه ، السببنيشملي
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ـ ك اخلرس األولون العلة يف كبينهما للقذف وعدمه لنفي الولد خصوصاً مع ظهور      ليـه يف  إ أما أوم

  . وغريهمجاعاخلرس يف الرجل لإل إىل مل يتعد منهان إ والنصوص السابقة،

ى زبـور يف الفتـاو     لظاهر االشتراط امل   كفاضل سقوط اللعان بينهما يف ذل     ان ظاهر بعض األ   كولذا  

صـل وقاعـدة    بد وعدم انتفاء الولد لأل     مع عدم حرمة األ    ،وين وغريه كعته من خرب الس   مس املعتضدة مبا 

ة التفرقة  ييفية اللعان بينهما يف سبب    ك أن   ن ظاهر خرب حممد بن مروان املتقدم      كمل ي ن  إ  وهو جيد  ،الفراش

 ك ظهور اشتراطهم له ذلىمل حيصل، بل قد يدعن إ ور سببهكذى م اللعان علكء حجراإ بينهما أبداً مبعىن

ـ ريب يف  ال أنه  مع،رهم الفرق بني القذف ونفيه الولد     كمع عدم ذ   ـ مـه  كون حك  ،األول يف كذلك

  .هكينبغي تر فاالحتياط ال

ظهر  أقرت هي، بل أو  أوكذلى أقام بينة عل فإن مل جير اللعان بينهما وقذفها،إذا  أنه وهو شيء،ى  بق

ن أنفسهم جائز، وأل  ى  قرار العقالء عل  إن   حلجية البينة مطلقاً وأل    ،عليه حد م صدقه فال  كحامن القرائن لل  

د الزاين  حي أراد الشارع طريقاً خاصاً، حيث ال      تاب القضاء يف غري ما    ك ما قرر يف  كم يعمل بعلمه    كاحلا

  .كله هنارنا تفصيكما ذك ،قرار أربع مراتإ أو علم بالزنا واللواط من دون شهودن إ ووالالئط

  .تقدم تفصيله ماى قاذفاً عل م مستفسراً الكجاء للحا إذا حد عليه ذا الكو

: ك قال يف املسال   ، وهل حترم املرأة عليه أم ال      ،ال ورة فهل حيد أو   كمور املذ من األ  أي   نكمل ي  إذا   أما

ما دلت  ك يضاًأأقام بينة سقط احلد وحرمت      ن  إ و م بغري لعان،  مل يقم عليه البينة وحير    ن  إ للقذفوحيد  (

   ويثبت عليها احلد بالبينة ،حترم حينئذ لعدم قذفها مبا يوجب اللعان  بأا اللعليه الرواية السابقة، ورمبا قي
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م نظر،  كثبات هذا احل  إتفاء ا يف    كن يف اال  كسناد، ل  وهي معتربة األ   ك والرواية تنايف ذل   ،عنها بلعاا 

ورة فيخرج  كفة املذ تراط قذفها مبا يوجب اللعان لوال اآل       يف باب التحرمي مصرحة باش     صحاباأل وعبارة

 األوىل و ، هذه الرواية وغريها يتنـاول اجلميـع       إطالق و ،مل يدع املشاهدة   منها ما لو أقام البينة وما لو      

  .)م العامكاحل إىل  فيه االشتباهل موضع حيصلكالرجوع يف 

 ،)١(الرجل حد القذف  مام  جل جلد اإل  ذب الر كان للمرأة بينة تشهد ب    كن  إ :الصحيحة تقول : أقول

 فهو خـالف    كله بعد ذل    أما عدم حليتها   ،القذف بدون احلجة توجب احلد     ألن   وهذا موافق للقاعدة،  

لو العنها الرجل من طرف واحد حرمـت       أنه    والصحيحة جمملة الحتماهلا   ،وجه للحرمة  ال إذ   القاعدة،

مل تلعن ثبـت     لو أنه   ى مما يدل عل   ،ذاب عن نفسها  عفع ال هو لد  إمنا   لعان املرأة يف غري اخلرساء     إذ   عليه،

   .لعن الزوج بالعذاب عليها

ـ عدم صحة ى أقامت اخلرساء البينة عل فإن العن اخلرساءن إ الزوج أن   واحلاصل من الصحيحة   الم ك

يلـة  انت يف احللـة يف الل     كبأا  : زنت الليلة البارحة يف بغداد، فقالت الشهود      :  قال الزوج  مثالًالزوج،  

ذب الزوج فـاملرأة    ى ك مل تقم املرأة البينة عل    ن  إ و الزوج حد القذف،  مام   جلد اإل  ،يف بغداد  ورة ال كاملذ

 مصدرية، مثـل مـا     نافية ال ) ما( فلفظة   ،ان لعان الرجل ومل يقم الرجل مع املرأة       كالرجل مل ى  حرام عل 

املرأة يف غري ى يثبت عل إمنا  للعذابمث املوجباإل ألن املرأة بلعان الرجل،ى مث عل إ وال،ضرب زيد عمرواً

  مل تلعن  فإن ،اللعانلف بكاخلرساء اليت ت
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  .)١(اذبني﴾كتشهد أربع شهادات باهللا ملن ال أن ﴿ويدرء عنها العذاب:  قال سبحانه،عذبت

 مـن عـدم     صحابره األ كذ وهو هنا ما  (: كالم املسال كتقدم من    ولذا قال يف اجلواهر بعد نقله ما      

، صـحاب األى   النصوص مبالحظة فتو    أن إطالق  ىصل وغريه عل  منافية لأل  ألا   ،ك عليه بذل  احلرمة أبداً 

الذي ليس املفروض    اللعانالتحرمي املزبور يف مقام      أن   ون املراد منه  ى ك ن دعو كوخرب حممد بن مروان مي    

مـا هـو    كفها به   قذ القذف عليه ال ما   ى  دعو إىل   هو بالنسبة  إمنا   البينةى  منه، واشتمال اخلرب املزبور عل    

   .)واضح

مث عليها يف االجتماع معه مع عـدم  وقد يستفاد من اخلرب املزبور عدم اإل( :كأما قول اجلواهر بعد ذل  

 م يف الظاهر  كثبات احل إل مقام يعجز عن     ك يف   كذلكحرم هو عليه، ولعله     ن  إ و قذفه هلا، ى  البينة هلا عل  

  .ينايف القواعد ذيل اخلرب املزبور مبا ال عىنفغري ظاهر، بل قد عرفت م، )خرمث باآلاختص اإلن إو

  :فتحصل مما تقدم

   . اليت ليست خبرساءبني الزوج واملرأة الصماء اللعانوجود : أوالً

   .بالنفي يينتف  والولد ال،نفي ولدها أو  سواء قذفها الزوج بالزنا،لعان هلا اخلرساء الن إ :وثانياً

ذبه حد الرجل وحرمت املرأة     ى ك ها فأقامت املرأة الشهود عل    الرجل لو قذف املرأة والعن    ن  إ :وثالثاً

ان لعانه  كذب الرجل مل حيد الرجل مل     ى ك ذا مل تقم املرأة البينة عل     إياها، و إان لعن الرجل    كالرجل مل ى  عل

   .اللعانان كنها حترم عليه ملكهلا، ل
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 ،ذبه حيث حيد الرجل   ى ك لشهود عل أقامت املرأة ا  مل يلعن الرجل املرأة مل حترم عليه سواء          إذا   :ورابعاً

قذفها بدون   أنه   حيد الرجل مع   ال وإمنا   حيد الرجل،  ذب الرجل، حيث ال   ى ك مل تقم املرأة الشهود عل    أو  

 فـال  اللعانيريد منه    م ال كاحلا حيث إن ف ،اللعان أو   يدفع احلد عن نفسه بالبينة     أن   للرجل ألن   الشهود،

خصصت حده   ألا   مل تقم املرأة البينة    إذا   عدم حده ى  م عل وجه حلده للقذف، والصحيحة دلت باملفهو     

   .أقامت البينة إذا مبا

حترم عليه أبداً، ولذا قـال يف        وال اللعانم  كقذفها به مل جير ح     ماى  لو أقام الرجل البينة عل    : وخامساً

 به، وعدم   قذفها ماى  لو أقام بينة عل   عنه   بسقوط احلد    صحابلمات األ ك يف ظهور    إشكال ال(: اجلواهر

  ).حترم عليه أبداً فال ، حينئذاللعانم كجريان ح

ال إمل تقم املرأة البينة املضادة حدت و       فإن   لعاا، أو   جمال للعانه  مث لو قذف الرجل املرأة وأقام بينة فال       

ثرة نسياا مبـا    كحرمتها عليه، ولو العن الرجل ومل تالعن املرأة مدعية          ى  دليل عل  رفع عنها احلد، وال   

 ألن   وعدم عـذاا   ،ان لعانه ك مل تبعد حرمتها عليه مل     ،مل تزن  أو   ا زنت أا نسيت   أن يف حقها، و   كمي

ون حـال النـسيان حـال       ك والرواية صورة عدم لعاا عمداً خمتاراً، وي       اآليةاملنصرف من عذاا من     

 أحلـدود تـدر   عذاب هلا، خـصوصاً وا     حيث ال  اللعانجلائها بسد فمها من     إ أو   هاإكراهاضطرارها و 

   .ان سفههاكأموالية فلم تالعن مل عمالية الأانت سفيهة ك ذاإ حال ما كذلك و،)١(بالشبهات

   .وحة بالعقد الدائمكون منكت وأن :مث قال الشرائع

   ألن  هو موضع وفاق،:كبل يف املسالخالف معتد به،  بال: ويف اجلواهر
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  .املتمتع ا ينتفي بغري لعان اتفاقاً ولد

   .يشف اللثام عن اجلامع التصريح بوقوعه للنفك ن يفكل

يالعن الرجل املرأة الـيت      ال: قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   يعفور، عن  أيب   ويدل عليه صحيح ابن   

   .)١(يتمتع منها

اليت   وال ،الذمية  وال ،مةيالعن احلر األ   ال: قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ويف صحيح ابن سنان، عن    

   .)٢(ع ايتمت

عليـه  (جعفر، عـن أخيـه       علي بن    ومثله رواية : ر صحيحة ابن سنان قال    كذ أن    بعد كويف املسال 

  .)السالم

مل نظفر عليه من      لظفر الشهيد مبا   ،ينايف وجودها عند الشهيد    نا ال كوعدم وجود هذه الرواية يف مدار     

   .املصادر

 علي بـن    رواية إىل   ا االستناد يف هذا الباب    أم: ره املعارج، حيث قال   كومنه يعلم وجه النظر فيما ذ     

عالم منهم الشهيد واحملقق الثاين     جلماعة من األ   تبعاً   ،عبد اهللا م باملماثلة بينها وبني صحيحة      كجعفر واحل 

رواها عـن    ا قد إ ف ،املطلوب أصالً ى  جعفر عل  علي بن    داللة يف رواية   ال ذإ فغري سديد،    )رمحهم اهللا (

أمة فأولدها  أو نصرانية أو سألته عن رجل مسلم حتته يهودية:  قال)يهم السالمعل(بن جعفر ى أخيه موس

بعد ما نقل هذه الروايـة  ) رمحه اهللا(الشيخ  أن  ومنشأ هذا االشتباه،)٣(ال:  قال،وقذفها هل عليه لعان   

مبجـرد  ى  تفكاملشاهدة، بل ا  ى  عدم دعو ى   وتارة عل  ،قرارالنفي بعد اإل  ى  يف التهذيبني، ومحلها تارة عل    

  لعان بينهما حسب ما تضمنه اخلرب،  فأما املتمتع ا فال: قال يف التهذيب، القذف
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  .يعفور املتقدمة أيب ده بصحيحة ابنكمث أ

ى تفك يف االستبـصار فـا     كتنبه بـذل   أنه   أثر، والظاهر  ليس للمتمتع ا فيه عني وال      أن   وقد عرفت 

   .بريكتابه الكاً يف أخريره كبالوجهني، وأعرض عما ذ

لنفي  اللعانان  كلعان بني الزوج والزوجة املتمتع ا، سواء         ال أنه   ورةكمث املستفاد من الروايات املذ    

   .اللعانسبيب  الك فيشترط الدوام يف ،للقذف اللعان أو الولد

 ،عن السيد واملفيـد  إالّ ك اخلالف يف ذل  كاملشهور شهرة عظيمة، بل مل حي      هذا هو ن  إ :ويف اجلواهر 

   . الذي جيب ختصيصه بالنصوص املزبورةاآلية لعموم

ـ  أن تيان بالشهود، وأماما اإلإقذفها الزوج فعليه    هذا، فلو ى  وعل ولـدها  ى حيد حد القذف، ولو نف

  .وركاملذ يالنفى بالشهود على أتإذا  إالّ ماًكان دليل الفراش حمك

 إمنا  احلد أن    عرفت فيما سبق   ن قد كالولد، ول  يان عدم احلد ونف   كاعترفت هي    إذا   يناألمرال  كويف  

   .ون احلدكي قذف حىت م فالكان استفتاء عن احلاك إذا ان قذف، أماك ذاإهو فيما 

 شبهة،  صحيح أو  ل وطي كذا يف   كعزل، و ن  إ و ويلحق به الولد  (: القواعدكى  ولذا قال العالمة يف حم    

  ).خباراملين سباق والولد للفراش، ولألفإن 

   .داألوال يف باب املتعة وباب روهكذ خبار ماومراده باأل

 أرأيت: قلت:  قال ،، يف حديث يف املنعة    )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   رواه حممد بن مسلم، عن     مثل ما 

   .)١(هو ولده:  فقال،حبلتن إ

   عن ،وأنا أمسع )عليه السالم(سأل رجل الرضا :  قال،مساعيل بن بزيعإوعن حممد بن 

                                                





١٨٠

 فشدد  ،ر الولد ك بولد فين  كيطلب ولدها فتأيت بعد ذل     ال أن   شترط عليها الرجل يتزوج املرأة متعة وي    

ـ   ال:  قال ،امها فإن   :، قال الرجل  كعظاماً لذل إ يف جيحد كجيحد و :  وقال كيف ذل   أن  كينبغي ل

   .)١(مأمونة الإتزوج 

 جاء ولد  ذاإه   أن الّ إ املاء ماء الرجل يضعه حيث يشاء     : )عليه السالم ( قال   ،عمري وغريه  أيب   وعن ابن 

   .)٢(ار الولدكنإ وشدد يف ،رهكمل ين

 إىل  جـاء رجـل   :  قال ،)عليهم السالم ( ي عل البختري، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن        أيب   وعن

ن إ :)عليه السالم ( فقال   ،ت بولد ءعزل عن جارية يل فجا    أنت  ك: فقال )عليه وآله هللا صلى ا (رسول اهللا   

   .)٣(حلق به الولدأف ،اء قد ينفلتكالو

  . غريها من الرواياتإىل 

 مع العلم باالنتفاء،   إالّ   له النفي  جيوز ال(:  كالمه يأيد القواعد كشف اللثام، حيث قال يف حمك        وقد

 خيفى عليك ظهور كالم القواعد يف      ال(: ، مث قال  )ظن االنتفاء بالقرائن اخلارجية    أو   امها أو   عزلن  إو

يتوقف  مارات يف كل وطي صحيح ولو شبهة، بل ال        عدمه باأل حصل له الظن ب   ن  إ و حلاقه به، إجيب  أنه  

ذلـك   إىل  كمـا أومأنـا  ،حلاقه بهإ له ولغريه يف   األصل فيكفي   ، غريه إحلاقه به على اعترافه بعدم وطي     

  . )سابقاً

نفـي الولـد     إىل    اشتراط دوام العقد يف صحة اللعان بالنسبة       ،ومنه يعلم وجه النظر يف قول املسالك      

ولد  أن يعلم أن ينبغي: تبعه اجلواهر قائالًن إ ون ولد املتمتع ا ينتفي بغري لعان اتفاقاً، وألموضع الوفاق،

 قـد  إالّ أنـه     :انتفى مبجرد النفي من دون لعان، مث نقل كالم القواعد وكشف اللثام، وقال            ن  إ و املتعة

  يشكل 

                                                



 





١٨١

، بل أقصى نفيه حلـوق      اللعانمل يشرع   ن  إ و كان للفراشية مل يتجه نفيه باالنتفاء      أن   ذلك بأن ذلك  

 اللعانتنتفي لقاعدة الفراش الذي مل يشرع        قراره، وأما حقوق الولد فال    إليه من حيث    إه بالنسبة   أحكام

مل يعلـم   ن  إ و حلاقه به مبجرد احتمال كونه من وطيه،      إللفراشية مل يتجه وجوب      كان ال ن  إ و هنا لنفيه، 

  . ) غريهوطي

مل يتحقق املوضوع مل يتحقق      ما إذ   ،اللعاندائمة مل جيز فيها      أو   ع ا زوجته متمت  أن   مل يعلم هل   مث لو 

  .احلكم

العنهما  إذا خرى دائمة واشتبهتا مل يصح لعان أية منهما، أمامها متعة واألاحدإولو كانت له زوجتان   

  .مجايلجراء قواعد العلم اإلإمها فالالزم احدإفقد حرمت عليه 

يعلـم جريـان     كال منهما ال   أن   خر، فمعىن ذلك  دمها خبالف اآل  علم رجالن دوامية زوجية أح     ذاإو

دائمة، فلو تالعنا حق لكل منهما استصحاب         الحتماله كون زوجته متمتع ا ال      ،يف حقه  اللعان أحكام

  .  كواجدي املين، الزوجيةأحكام

  .)از وفيه قول باجلو،لعان ال أنه  املروي،ويف اعتبار الدخول ا خالف(: مث قال الشرائع

  :  املشترط للدخول متواتر الرواياتاألوليدل على القول : أقول

  . حىت يدخل الرجل بأهله اللعانيقع  ال: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب عن مثل ما

الرجل يقذف امرأته   : )عليه السالم ( عبد اهللا  أليب   قلت:  قال ،هأصحابعمري، عن بعض     أيب   وعن ابن 

   .)١(يضرب احلد وخيلى بينه وبينها:  قال،دخل اي أن قبل

                                                





١٨٢

يـدخل ـا    أن من قذف امرأته قبل : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن حممد بن مضارب، عن    

   .)١(جلد احلد وهي امرأته

   .)٢(ضرب احلد: قال إالّ أنه ،وعن أبان، عن ابن مضارب مثله

بعـد   إالّ يـالء تكون املالعنـة وال اإل  ال: قال ،) السالمعليه(جعفر  أيب   وعن حممد بن مسلم، عن    

   .)٣(الدخول

   .)٤(حىت يدخل الرجل بامرأته اللعانيقع  ال: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب وعن

سألته عن رجل تزوج امرأة غائبـة مل        : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري املرادي، عن   أيب   وعن

   .)٥(جيلد:  فقال، فقذفهايرها

 أن تقول يف رجل العن امرأته قبل    ما: )عليه السالم ( عبد اهللا  أليب   قلت:  قال ،وعن حممد بن مضارب   

   .)٦(يدخل ا يضرب حداً وهي امرأته ويكون قاذفاً أن بعد إالّ يكون مالعناً ال:  قال،يدخل ا

بني الزوجني حىت يدخل     اللعانيقع   ال: قالنه  إ ،)معليه السال ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

   .)٧(الرجل بامرأته

   .)٨(يدخل ا مل يالعنها ويضرب احلد أن قذفها قبلن إو :قال يف حديثنه إ ،)عليه السالم(وعنه 

حققناه يف مباحـث     املراد به الدخول على ما     أن    فالظاهر ،رخاء الستر إيف بعض الروايات من      أما ما 

  . ول من النكاحالدخ

                                                



















١٨٣

 يف حديث   )عليهما السالم (احلسن   أيب   جعفر، عن أخيه   علي بن    رواه العمركي بن علي، عن     مثل ما 

 أنـه   أقامت البينة على  ن  إ : فقال ،ا حامل أيدخل ا فادعت     أن   سألته عن رجل طلق امرأته قبل     : قال

   .)١( كمالًكر الولد العنها مث بانت منه وعليه املهرنأمث أرخى عليها ستراً 

يـدخل ـا     أن   ل عن رجل طلق امرأته قبل     ئسنه  إ ،)عليه السالم ( أمري املؤمنني وعن الدعائم، عن    

كر الولد العنها وبانـت منـه       نأمث  أرخى عليها ستراً     أنه   أقامت البينة ن  إ : قال ،ا حامل عنه  أفادعت  

مل يتم وبقيا على     أو   ،مت وافترقا  إذا   هريسقط عن الزوج شيئاً من امل      ال اللعان، وكذلك   وعليه املهر كامالً  

   .)٢(حاهلما

أشبه بدون كون    ما أو   غابة أو   كهف أو   كان يف صحراء   إذا   خصوصية للستر، كما   ال أنه   خيفى وال

مغمـى   أو   كان يف وسط جمموعة لكنهم كانوا نائمني       إذا   ، وكذا أيضاًنه يف حكم الستر     إأحد معهما، ف  

  . حنوها أو بالغبار أو الظالم الدامسمستورين ب أو سكارى أو عليهم

فراغ علـى فرجهـا      فاإل ،يكفي احلمل ولو بدون الدخول     أو   ،مث هل العربة بالدخول مبا هو دخول      

لتحقق الفراش، نعم يشترط     اللعانب إالّ   ينتفي فراغ فال كان الولد ملحقاً باإل   ن  إ و  احتماالن، ،كالدخول

  .للقذف فتأمل اللعانالدخول يف 

فـصل   أو   اًإطالقخر، سواء مل يشترط الدخول       األ قوالروايات يف املسألة يظهر ضعف األ     ومن هذه ال  

  .  عدم اشتراط الدخول، وقيل يشترط يف نفي الولد دون القذفقربواأل: يف املسألة، قال العالمة

   ،)٣(أزواجهم﴾ ﴿والذين يرمون: تعاىلح وجه القرب عموم قوله يضاويف اإل

                                                

 







١٨٤

  .للعمومصول ما بني يف األكع مضاف واجلمع املضاف للعموم  مج)أزواجهم( فإن ،اآلية

   .ني منهك الوطي والتمإمكان وشرط يف اخلالف ،وشرط الشيخ يف النهاية الدخول

 وابن الرباج وافق الـشيخ يف النهايـة،         ،الم ابن اجلنيد اشتراط الدخول ومل يصرح به       كوالظاهر من   

للقذف بالزنا لينتفي عنه احلد مل يـشترط         اللعانان  كن  إ :إدريسذا ابن محزة وابن زهرة، وقال ابن        كو

ينتفي عنها قبل الـدخول مبجـرد    ألنه ط فيه الدخول لنسب اشتر ان لنفي ا  كن  إ و ،اآليةالدخول لعموم   

والقائل مـن   : ، قال اللعانب إالّ   ن نفيه كمل مي  إذا   يثبت إمنا   النسبلنفي   اللعان و ،والقول قوله فيه  ،  النفي

ن نقله ك والتفصيل حسن، ل، القذفى االشتراط نف ىراط أراد به يف نفي الولد، ومن نف        باالشت صحاباأل

  . صلح من غري تراضي اخلصمنيصحابعن األ

عندي تفصيل ابـن    ى  قواأل(: اًأخري وقال   ،ح لقول الشيخ برواية حممد بن مصادف      يضامث استدل اإل  

   .)إدريس

   .ىالتفصيل املدعى  يظهر دليل دال علمل ما مراعاة االشتراط أوىل: ولذا قال يف املعارج

ويف اعتبار الدخول ـا يف القـذف خـالف،          : فاية، حيث قال  كومنه يظهر وجه النظر يف قول ال      

 وهو غـري    اآليةعموم   إىل   عدم اشتراطه نظراً   إىل   إدريس وذهب ابن    ، للروايات كواملشهور اشتراط ذل  

   . الدخولأعرف خالفاً يف اشتراط بعيد، أما يف نفي الولد فال

ان ك إذا   ماكمنهما،   أو   منها أو    ولو يف حال احلرمة منه     ،انك يف ما كفي الدخول   كي أنه   ىخيف مث ال 

ان ك فإن   ون يف حال هذا العقد،    كي ن أ اف، نعم يشترط  كاالعت أو   الصوم أو   المها يف احلج  ك أو   أحدمها

 فرق بني   وال ،ف لالنصراف ك مل ي  بطالق وحنوه مث عقد عليها ثانياً     ى  انته يف عقد آخر   أو   قبل العقد زنا  

  ون الدخول كيأن 



١٨٥

ور يف  ك لتحقق الدخول املذ   ،من أحدمها  أو    منهما ،حنوه أو   يف نوم  أو   ًءجلاإ أو   جرباً أو   اختياراً منهما 

  .الروايات

أن  إالّ   ر بيمينه ك مع املن  األصللعان، ولو اختلفا يف الدخول ف       العدم فال  األصل يف الدخول ف   كولو ش 

 أو  مذهباً أو   الم يف اختالفهما ديناً   ك وال ،ال يثبت  أو اللعانيثبت  ى   الدعو كمتام تل ى   وعل ،يدعيثبت امل 

   .تقدم يف شبه هذه املسألة ليداً ماقت

 إذا ، فالظاهر قبول قولهكأشبه ذل ما أو  ركالس أو   غماءيف اإل  أو    يف النوم  كدخلت ب : ولو قال الرجل  

  .أعلم ال: ر املرأة، بل قالتكمل تن

 الدخول بالقدر   لالرج يتمام احلشفة أم ال، بينما يدع     كايف  كمل تعلم هل دخل املقدار ال       لو كذلكو

  .منازع يد وال فعله وهو ذو ألنه يقبل قول الرجل وإمنا ايف،كال

   .القبل بدوي إىل أحد املأتيني، واالنصراف ألنه ،الدخول أعم من الدبر أن والظاهر

 طـالق  إل ،بعد الدخول  اللعانان  ك إذا   بعده أو   قذف قبل الدخول  ون ال كمث الظاهر عدم الفرق بني      

 ولو العن بعض اللعن قبل الـدخول وبعـضه   ، مث دخل مث العنقذف أوالً إذا   االشتراط الشامل ملا   أدلة

نـه يـأيت    إ مث لعن الثالثة ف    ،لعن مرتني مث دخل    إذا   ماكن،  كأمن  إ حلق به الباقي  أبعده صح فيما بعده و    

   .اخلامسة مل تقع بعد الدخول إذ ربع مل ينفع،لعن اخلامسة مث دخل مث لعن األ إذا  أما،ةبلعنني واخلامس

 وفيه رواية باملنع، وقال ثالث بثبوته بنفي الولـد          ،ةكبني احلر واململو   اللعانويثبت  (: مث قال الشرائع  

   .)دون القذف

ما يف اجلواهر كمن دون خالف  اللعانيثبت  أنه ماك، صحاب هو املشهور بني األاألول القول   :أقول

  :  ومجلة من الرواياتاآلية لعموم ك وذل، والزوجة احلرةك والزوج اململو،نيك واململو،بني احلرين



١٨٦

نعم وبني  :  فقال ، لعان كواململو ون بني احلر  ك، سأل هل ي   )عليه السالم (حسن مجيل، عن الصادق     ك

   .)١(ليهودية والنصرانية وبني املسلم وا،مةألا وبني العبد و، واحلرةكاململو

ان موالهـا   ك إذا   نعم:  قال ،ةك عن احلر يالعن اململو    )عليه السالم (سأل الباقر   نه  إ وعن ابن مسلم،  

   .)٢(ياهإالذي زوجها 

  :من الرواياتى خرأ واليت يف مقابلها مجلة ،من الروايات غريها ىلإ

اليت يتمتع   الذمية وال   وال ،مةاأل عن احلر يال ال: )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   صحيحة ابن سنان، عن   ك

   .)٣(ا

 يهودية أو نصرانية    ، سألته عن رجل مسلم حتته     )عليه السالم (ى  جعفر، عن أخيه موس    علي بن    ورواية

  .)٤(ال: أو أمة ينفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان، قال

 الروايـات دون    كبعمل املشهور بتل  غريمها من الروايات القاصرة عن املعارضة للروايات املتقدمة         إىل  

 ودع الـشاذ    كأصـحاب خذ مبا اشتهر بني     : )عليه الصالة والسالم  (هذه، فالطائفتان داخلتان يف قوله      

   .ريب فيه امع عليه ال فإن النادر،

 بعد عدم االبتالء    ،الم فيه كتفصيل ال  إىل    مما ال حاجة   كالتقية وغري ذل  ى  وبعض محل الطائفة الثانية عل    

مة فراشاً  تصري األ  وال: (ره الشرائع من قوله   كالم فيما ذ  كتفصيل ال  إىل   حاجة ما ال ك ،املسألة يف احلال  ب

   .ك لذل،الم فيهكالشارحان وغريمها ال استوىفن إ و)كباملل

   .) بعد الوضعالّ إيقام عليها احلد ن الكويصح لعان احلامل، ل(: الشرائع قال مث إن

                                                











١٨٧

حيث منعوا عن    يعن املفيد وسالر والتق    يك خالفاً للمح  ،ل فهو املشهور  أما صحة لعان احلام   : أقول

  .كذل

   .عن اخلالف يك احملمجاعتاب والسنة واإلكأما املشهور فقد استدلوا بال

وقـد  ى سأله عن رجل العن امرأته وهي حبلنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ففي صحيح احلليب، عن  

يـرد  : )عليه السالم ( فقال   ،منه أنه   ه وزعم ب أقر، فلما وضعت ادعاه و    ر ما يف بطنها   كاستبان محلها وأن  

   .)١(ىمض بينهما قد اللعان ألن جيلد، عليه ولده ويرثه وال

   .)٢(مل ترجمى انت املرأة حبلكإذا  :قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن مساعة بن مهران، عن

ل كيالعن يف    )عليه السالم ( أمري املؤمنني ان  ك: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   وعن

   .عدم رمجها يف حال احلمل معىنى  بناًء عل،)٣(ون حامالًكتأن  إالّ حال

قذفها وهي حامـل مل  فإن  :قال يف حديثنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  ، عن سالموعن دعائم اإل  

نفاه فالولد ولده واملرأة امرأته حباهلا، ويـضرب         دان ق كالولد و ى  ادع و وضعت فإن   تضع،  يالعنها حىت 

   .)٤(حد القاذف

ينتفـي   أو   الرؤية ييدعأن   إالّ   ،قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب احلد     إذا   :قال )عليه السالم (وعنه  

   .)٥(من احلمل فيالعن

   .)٦(تضع محلها حد حىت احللىبى ليس عل: قالنه إ ،)عليه السالم( أمري املؤمننيوعن 

  : قال يف حديثنه إ ،)عليه السالم( أمري املؤمنني، عن سالموعن دعائم اإل

                                                















١٨٨

فـإن   ،اللعانون منه مث ادعاه بعد      كي أن   انت حامالً كن  إ احلمل أو   الولدى  ان قد نف  كن تالعنا و  إو 

 قبل التالعن ضرب احلـد  كان ذلكن إ والعن عليه ونفاه، أن الولد يرثه وال يرث هو الولد بدعواه بعد       

   .)١(انت امرأته حباهلاكوحلق به الولد و

انـت  كمية وزوجتـه و   أالعن بني هالل بن      )عليه وآله هللا صلى ا ( االستدالل بأن النيب     كويف املسال 

: )عليه وآله هللا صلى ا (صفات من قذفها به، فقال النيب       ى  هالل احلمل، وملا ولدته جاء عل     ى  ، ونف حامالً

شأن ان يل وهلاكميان للوال اإل.   

 :ملا العن بني هالل بن أمية وزوجته قال        )عليه وآله هللا صلى ا (النيب  ن  إ : الغوايل، عن ابن عباس    وعن

بن مسحاء  كمن شري  إالّ   ذا فما أراه  كنعت  ى  أتت به عل  ن  إ ، روه، فقال  كالنعت امل ى  فأتت به عل  :  قال

   .)٢(شأن ان يل وهلاكميان لاإل لوال: )عليه وآلههللا صلى ا(النيب 

أمري ان  ك: )عليه السالم (بصري، عن الصادق     رواه أبو  ما إىل    خالف، فقد استندوا فيه    أما خالف من  

   .)٣(ون حامالكتأن  إالّ ل حالك يالعن يف املؤمنني

أخـذ   ن هذه الرواية لـو    كما احتملناه فيما سبق، ل    كعدم احلد،    املراد ا ظاهرها، ال    أن   ىبناًء عل 

 ال اللعانه  أخري خصوصاً بعد احتمال جواز ت     ،املتقدمة من وجوه  تقاوم الروايات    أن   نكتتم بظاهرها ال 

   .غريها مما يثبت عليها احلدكبعد الوضع  إالّ قامة احلد عليهإاملراد به عدم  أن  أونفي صحته،

ـ  ك سبيل عليها فال سبيل ل     كان ل كن  إ : لعمر )عليه الصالة والسالم  ( علي   وقد قال  مـا يف   ى   عل

   .)٤(بطنها

  .)٥(مالًاانت حك بالزنا وقد )عليه الصالة والسالم( املرأة اليت اعترفت عنده  مل حتدكذلكو

   .رناه يف باب احلدودك مما ذكغري ذلإىل 

                                                







 

 



١٨٩

تـضع    نفي احلمل حـىت   لو   اللعانون املراد نفي    كي أن   احتمل يف املختلف   أنه   يف املعارج من  أما ما   

 إمنـا   احلمل، بل ى  يف دعو  اللعاناملراد نفي   اض العارضة للنسوان، ف   األمرالحتمال اشتباهه بغريه لبعض     

 أيـضاً م املفيد ومن تبعه     الكن ترتيل   كمي: قال يف املعارج  ن  إ و ظاهر، نفي الولد، فغري   أو   ون للقذف كي

  .كبذل

سقاطه من جهة حـق  إم مما جيوز  األكه يوجب هال  ءبقا ألن   ان ما يف بطن احلامل غري حمترم،      كمث لو   

من جهة   أو   ،بري الذي يريد قتله   كال إىل    بالنسبة كجيوز ذل  ماكن يريد قتلها    م يف الدفاع عن نفسها مل     األ

 أو   فيجـوز  ،هم عرفاً أم   األ ك الطفل، وعدم هال   كم وهال  األ ك بني هال  األمرهم واملهم، حيث يدور     األ

 إذ ،كيبعد ذل ال ،وهلاكن أو قرارهاإ الطفل، هل جيوز حدها مع كعدم هال ى  ها عل كجيب تقدمي عدم هال   

   .الطفلى م احلد من جهة احلفاظ علعد

حية، حيث  ى  م بعد احلد تبق   ان األ ك إذا    فيما كن ذل ك ل ،جيب احلفاظ عليه   ن حمترماً فال  كمل ي  إذا   ماأ

حفـظ الطفـل    الواجب   وإمنا   مهية،أانت متوت باحلد فال دفاع وال       ك إذا   ماأاحلمل،  ى  تقدم نفسها عل  

   .فيؤخر احلد عن الوضع للحمل

نقص  أو  بني موت الطفلاألمرموت طفلها، ولو دار  وأ بني موا    األمردار   إذا   جيهتاننعم اجلهتان و  

 جاز  كحنو ذل  أو   مان بقاء احلمل يوجب جنون األ     ك  لو مثالًهم واملهم،   ون املسألة من األ   كيبعد   م ال األ

   .م مل جيزان يوجب ضعف بصر األكما لو أسقاط، اإل

ـ عضاء يف ال  واألى   ومسألة الدفاع عن النفس وعن القو      ،همهم وامل هنا مسألة األ   يأيت: واحلاصل بري ك

   .ورةكمور املذالذي يريد سلب أحد األ

  وبني العضو والعضو،   ، بني النفس والنفس   األمرربع من دوران    ومما تقدم يعرف حال بقية الصور األ      

خر من  م واآل مها من األ  حدأون  ك مما ي  ،القوة أو   العضو والقوة، وبني النفس والعضو     أو   القوة والقوة، أو  

  .احلمل

  



١٩٠

  .)كمنصوبه لذل أو مكعند احلا إالّ  وال يصح،نايفية اللعكيف (:  قال يف الشرائع):٥ مسألة(

 )عليـه الـسالم  (مام وهو اإلم الشرعي الذي هو عبارة عن السلطان احلق، ك احلام هوكواملراد باحلا 

 أنه   وحنوها )السياسة(تبنا  كرنا يف   كاء، وقد ذ  ره غري واحد من الفقه    كذ ماك ،العام ومنصوبه اخلاص أو  

 فقهاء آخـرون هـم   كان هناك إذا ون املسلمنيؤيف التصرف يف ش األمرستبداد بال حيق لفقيه واحد اال 

هللا صـلى ا  (لهم خلفاء الرسول    ك حيث إن لب من تعدد املراجع،     اغما ال ك،  أيضاًمراجع تقليد املسلمني    

ليهم إ، حيث أمر بالرجوع     )عليه السالم (مام  ونواب اإل  )١(خلفائياللهم ارحم   : ، حيث قال  )عليه وآله 

  .يهملقلد إالّ فقيه واحد يفال ينفذ رأ ،)٢(يف احلوادث الواقعة

ـ ت أن    يلزم ،ما أشبه  أو   االجتماعية أو   االقتصادية أو    السياسية ،مةمور العامة لأل  فاأل ى ون بالـشور  ك

مـور  جعه يف أمثـال األ    ل فرد يقلد مر   ك حيث إن ليد،   التق أدلةى  على   الشور أدلةومة  ك حل ،ثريةكواأل

احلرب والـسلم واملعاهـدات     كمور اليت تعم املسلمني     رث وحنوها، أما األ   الصالة والبيع واإل  كالفردية  

  .الفقهاءى شورثرية آراء املراجع يف كليه أإوصل  خذ مبا فالالزم األكالدولية ونصب القضاة وغري ذل

املشهور بني الفقهاء، فعن موضـع       رناه هو كذ ماى  خليفته عل  م أو ك احلا ون اللعان عند  كلزوم   مث إن 

م، كعند احلا  الّإيصح   ال(: ، وعن موضع آخر   )اًإمجاعخليفته   م أو كعند احلا  إالّ   يصح ال(: من املبسوط 

  .)من يقوم مقامه من خلفائه أو

   ،جل من العامة فالعن بينهما جازبر ولو تراضيا: كن قال الشرائع بعد ذلكل

                                                







١٩١

 م أو كه عند احلا  إيقاع : فيما جيب يف اللعان    عن املبسوط والوسيلة، وتبعه القواعد قائالً      يكوحنوه احمل 

ـ م اللعان بنفس احل   ك ويثبت ح  ،عن بينهما جاز  ، ولو تراضيا برجل من العامة فال      كمن ينصبه لذل   م، ك

  .مكاحل وقيل يعترب رضامها بعد

ه مبـا   م أومن نصب  كلوقوعه عند احلا   تدلوام اس حيث إ  ،دلةألا غري ظاهر من     كذل أن   ىخيف ن ال كول

 )عليه وآله هللا صلى ا (النيب   ألن   ،كمن ينصبه لذل   أو   م بينهما كيالعن احلا  أن   يشترط:  قال ،حيضايف اإل 

عليـه  هللا صلى ا (نه   وأل ،)١( عليه والعن بينهما   اآليةليه ملا نزلت    إزوجته   ييستدع أن   أمر هالل بن أمية   

 ميانأما  إنه  وأل ،كذل  ومل يقع يف زمانه لعان غري      ،)٢(اللعان بنفسه   الين وامرأته فتوىل  العن بني العج   )وآله

 تتعلق بغري الزوجني    أحكامنه قد يتعلق به     م، وأل كعند احلا  الّإم واحد منهما    كيثبت ح  شهادات وال أو  

  .نفي الولدك

  .مكما احلاهفيط الفسخ واليشر أوان ملحقاً بالطالق ك ف،اللعان موضوع للفرقة: يقال ال

م، كعنـد احلـا   ن وقوعه الكل فسخ ميك أن   ومننع ،مكاحلا الّإم ا   كحي الفرقة تابعة وال  : قولنا ن أل

  .مكم احلاكحب الّإون كي ن احلد ونفي النسب الوأل

  : العامة واخلاصةدلةاأل إىل ضافةباإل: أقول

 إىل  انظـروا : )عليه السالم ( قال   ايف وغريه، حيث  كبن حنظلة املنقولة يف ال     مقبولة عمر : األوىلفمن  

 ين قد إماً، ف ك فارضوا به ح   ،ناأحكام حديثنا، ونظر يف حاللنا وحرامنا، وعرف        ىرو م قد كان من كمن  

  منا فلم كم حبكح فإذا ماً،كم حاكجعلته علي

                                                







١٩٢

  .)١( باهللاكالشر حدى اهللا وهوعلى رد، والراد علينا الراد عل م اهللا استخف وعليناكمنا حبإيقبل منه، ف

م يعلـم قـضايانا     كرجل من  إىل   اانظرو: خدجية أيب    يف رواية  )عليه الصالة والسالم  (وقال الصادق   

  .)٢(جعلته قاضياً ين قدإم، فكجعلوه بيناف

: )عليه وآلـه  هللا صلى ا (قال رسول اهللا    : قالنه  إ ،)عليه السالم ( أمري املؤمنني ، عن   وعن الفقيه مرسالً  

  اللهم ارحم خلفائي قال ،كؤا رسول اهللا ومن خلفا    ي: ، قيل  :      الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي

  .)٣(وسنيت

حممد  يدى   عل )فرجه  عجل اهللا تعاىل  (موالنا صاحب الزمان     إىل   تبهكسحاق بن يعقوب، فيما     إوعن  

رواة حـديثنا،    إىل   قعة فارجعوا فيها  اوأما احلوادث الو   :قال أن   ىلإ) اهللا عنه  يرض(بن عثمان العمري    

  .)٤(م وأنا حجة اهللاكم حجيت عليإف

  .تاب القضاء وغريهكورة يف كخبار املذ من األكذل غري ىلإ

ف يك عن املالعن واملالعنة     )عليه السالم (ل الباقر   ئففي صحيح ابن مسلم، س    : وأما الروايات اخلاصة  

  .)٥(بر القبلةمستدمام جيلس اإل:  قال،يصنعان

 جيعل ظهره ومام  يقعد اإل :  فقال ،يف املالعنة ك )عليه السالم ( ل الرضا ئوصحيح البزنطي وحسنه، س   

  .)٦(القبلة، وجيعل الرجل عن ميينه، واملرأة عن يسارهإىل 

                                                

 









 



١٩٣

 عبد اهللا  سألت أبا :  قال ، باب أقل احلمل من الوسائل، عن التهذيب والفقيه، عن أبان بن تغلب            ويف

ولـدت جاريـة     حىتأشهر أربعة الإليه إديت هأ عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما          )عليه السالم (

السلطان تالعنـا،    إىل   ترافعان  إ و  منها، كيقبل ذل  ال :ا حبلت منه، فقال   أر ولدها وزعمت هي     كفأن

   .)١(وفرق بينهما ومل حتل له أبداً

ع هو رج  فإن   قذف الرجل امرأته  إذا   :قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

 ىلإ مامشهد بني يدي اإل   ي أن   القذف لعنها، واملالعنة  ى  قام عل ن  إ و جلد احلد مثانني وردت عليه امرأته،     

للمتالعنني مام جيلس اإل أن والسنة:  قال،ل واحد منهما من القولكبعد فراغ  مام  وليؤمن اإل  :قالأن  

   .)٢(ل واحد منهما مستقبل القبلةكويقيمهما بني يديه 

ويف : )عليه الصالة والـسالم   ( يف روايته عن الصادق      ،بصري أيب    عن ى،بن حممد بن عيس   وعن أمحد   

 عنها العـذاب والعـذاب      أيدر أن   رادتأ فإذا   اذبني،كان من ال  كن  إمام  اخلامسة يلعن نفسه ويلعنه اإل    

اهللا غـضب   ن  إ تقولأن  مام  اذبني، واخلامسة يقول هلا اإل    كملن ال  أنه   الرجم شهدت أربع شهادات باهللا    

   .)٣(ان من الصادقنيكن إ عليها

ين إ: يقول الرجل المرأته عند الوايل     أن   اللعان: قالنه  إ )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   دعائم، عن  ال وعن

 تالعنـا عنـد     كفعل ذل  فإذا   ليس مين، : ينتفي من ولدها فيقول     أو ،ان جملسي منها  ك يف م  رأيت رجالً 

   .الوايل

                                                

 



 



١٩٤

 ألنـه   وخليفتـه مام   وهيئات فيناط باإل   أحكاميفيات و ك شرعي يتعلق به     مكحنه  إ ولذا قال بعضهم  

   .هؤذا ما يدركم، فكن احلد يقيمه احلا، وألكاملنصوب لذل

 غـري   كأرادوا بـذل  ن  إ فاية تراضيهما برجل من العامة الذي قد مسعته ممن تقدم         كومنه يعلم ضعف    

يف زمن الغيبة فهو      أو )عليهم السالم (العادل يف زمنهم    أرادوا اتهد    إذا    أما ،اتهد العادل يف زمن الغيبة    

ون يف قبال السلطان العادل ومن نصبه، ولعلهم أرادوا املنصوب ممن ليس لـه سـلطة                كي  وال ،منصوب

   .لمات مجلة منهمك كما يشعر بذلكزمنية 

) ن بينهما جـاز   ولو تراضيا برجل من العامة فلع     (: ح يف شرح قول العالمة املتقدم     يضا قال يف اإل   مثالً

   .)تراضيا بواحد من العامة ليالعن بينهما ومجع شرائط االجتهاد فالعن بينهما جازإذا ( ،خلإ

يعـم   وخبلفائه ما  ،مامم اإل كاملراد باحلا  أو   مل حيصل التراضي بغريه،    إذا   األوللعل  : شف اللثام كويف  

مل إذا   إالّ   ل من تراضيا عنـده    كجيوز عند    الفقهاء يف زمن الغيبة، ومبن تراضيا عليه الفقيه يف الغيبة، وال          

مـن   أو   مكعند احلا  إالّ   وجعلهما يف املختلف قولني واختار عدم اجلواز      (:  قال )منصوبه أو   مكن حا كي

   .وتردد يف التحرير ،ينصبه

واملراد بالرجل العامي الـذي     (: ، قال )ولو تراضيا برجل من العامة    (:  عند قول الشرائع   كويف املسال 

 ضافة ومساه عامياً باإل   ،نه غري منصوب من قبله    كمام، ل به الزوجان الفقيه اتهد حال حضور اإل      ى  يتراض

   .)ليهإنه خاص بالنسبة إاملنصوب، فإىل 

خيص  م هنا ال  كالتراضي واحل ى  مه يتوقف عل  كح أن    إىل به نظراً  اللعانوقد اختلف يف جواز     : مث قال 

   فال ضاًأيبالزوجني املتراضيني، بل يتعلق بالولد 
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ـ  خصوصاً لو اعتربنا تراضيهما بعد احل      ،مهكحبى  ون بالغاً ويرض  كيأن   إالّ   يؤثر رضامها يف حقه     م،ك

مـه  كظهر الصحة ولزوم ح    واأل ،الزم بتمامه لزوماً شرعياً    ألنه   التراضي،ى  يقع موقوفاً عل   ال اللعانألن  

   .يعترب رضامها بعده أن من غري

ينحصر يف الزوجني والولد البالغ، بل        ال األمر أن    غري مفيد بعد   ،خلإ )اًون بالغ كيأن  إالّ  ( :قوله: أقول

   .كغري ذل إىل ،خت اليت تتزوج بالرجلحفاد ومن يريد تزويج املرأة واألاء واألقربسائر األ إىل ىيتعد

، )عليـه الـسالم  ( علـي  زمنكاملبسوط اليد مام يف زمن حضور اإل أن   نراهالذي   ف ،حال أي   ىوعل

 يف  مثالًليهم، ف إون القضاء   ؤل ش كون  كزمن الفقهاء العدول املبسوطي اليد يف زمن الغيبة ي         يف   كذلكو

ى يتصد أن   يف مصر وهو غري منصوب من قبله       أو   حيق لفقيه عادل يف البصرة      ال )عليه السالم ( علي   زمن

 هذا اتهد،    ال تشمل مثل   دلةاأل ألن    موجودان، )عليه السالم (ليه وقاضيه   او أن   ون القضاء، واحلال  ؤش

   . اليدل يف زمن الغيبة والفقهاء مبسوطو احلاكذلكو

علـيهم  (مثاهلمـا   أزمن الباقر والـصادق و    ك وهم غري مبسوطي اليد      )عليهم السالم (ما يف زمام    أ

 يل فقيه جامع للشرائط تـصد     ك فيحق ل  ،للفقهاء بسط يد   يف زمن الغيبة، حيث ال     كذلك، و )السالم

 ،ما تقدم يف مجلة من النـصوص وغريهـا    ك ةًاماً وقضا ك جعلوهم ح  )هم السالم علي(م  مور القضاء أل  أ

ـ  كي أن   يستبعد ما ال ك،  كرادوا ذل أ )رمحهم اهللا (مثاهلم  أولعل الشيخ واحملقق والعالمة و      هـو   كون ذل

   .المهمكالظاهر من 

ـ بنفس احل اللعانم كنه هل يثبت حأ بك ترديدهم بعد ذل  كنعم ال يناسب ذل    ـ   أو مك ى يعتـرب رض

 ،م هو املبسوط فقـط    كالقائل باشتراط الرضا بعد احل     أن   ن الذي يهون اخلطب   كم، ل كالزوجني بعد احل  

  قق  فالشيخ يف اخلالف واحملالّإعنه وكى ما حيك



١٩٦

   .تب مل يشترطوا هذا الشرطكوالعالمة وغريهم يف خمتلف ال

ـ شيء، و  أي   ب عليه الفقيه اجلامع للشرائط مل يترت     تالعنا عند غري   فإذا   رناه،كما ذ ى  فعل  ا إذ كذلك

عدول  إىل   تصل النوبة  وال اللعانن فقيه وال نائبه فالظاهر عدم صحة        كمل ي  إذا   تالعنا عند أنفسهما، أما   

 إذا   والولد ولـده   ،زنت وقذفها ن  إ و  فالزوجة زوجته  ،حضورمها عنده ى   عل األمريتوقف   وإمنا   ،املؤمنني

يعطيه   غري الولد عليه فال    أحكاميرتب   أن   ليس له جاز له   ان الرجل علم بأن الولد      ك إذا   ان فراش، نعم  ك

   .كغري ذل إىل النفقة،

  



١٩٧

   :ىرت يف الفتاوكتاب والسنة وذكاليت نطق ا ال اللعانصورة  ):٦ مسألة(

الولد لـيس    أن   يف أو   من الزنا، به   ملن الصادقني فيما رماها   نه  إ  باهللا أربع مرات   يشهد الرجل أوالً  أن  

ن إ :نه من زنا يقـول    أ، ولو أراد نفي الولد و     كين ملن الصادقني يف ذل    أشهد باهللا   أ: مثالً ، فيقول همن مائ 

   .هذا الولد من زنا وليس مين

ن إ :فيقول ،كخيتص بذل  ال اللعان أن   ملا عرفت من   ،أما لو أراد نفي الولد فقط من غري القذف بالزنا         

  . بهمل يعلم إذا الولد ليس مين، بل حرم عليه القذف بالزنا

  .اذبنيكان من الكن إ عليه لعنة اهللا: مث يقول يف الصيغة اخلامسة

نـه  أ شهد باهللا أ:  فتقول ،اذبني فيما رماها به   كملن ال  أنه    أربع شهادات باهللا تعاىل    :مث تشهد املرأة ثانياً   

ادقني فيما ان من الصكن إ غضب اهللا عليهان إ :اخلامسةيف اذبني فيما رماين به من الزنا، مث تقول   كملن ال 

  .رماها به من الزنا

ن إ :ون الولد له، وتقول يف اخلامـسة كاذبني فيما رماها به من عدم كملن النه  إ :ويف نفي الولد تقول   

   .افتريته عليه وإمنا ون الولد ليس له،كان من الصادقني يف كن إ غضب اهللا عليها

 أو  بالقادر لذاتـه   شهد بالرمحن أو  أ: لر لفظ اجلاللة، فلو قا    كذ(: قال يف القواعد يف عداد الواجبات     

ر اللعـن   ك وجيب ذ  ،ر صفاته وقع  كبذ  ر اهللا تعاىل  ك عدم الوقوع، نعم لو أردف ذ      قربخبالق البشر، فاأل  

  .خر مل يقعأحدمها باآل أو السخط أو عد والطردبالك منهما مبساويه الًكوالغضب، فلو بدل 

 مـن غـري     ،من الصادقني  أو   ،ين صادق أباهللا   دشهأ: قال فلو،  قلناه ماى  خيرب بالصدق عل   أن   وجيب

  .ا زنت مل يقعإ أو ين لبعض الصادقني،أ أو ين لصادقأ أو يد،كاالتيان بالم التأ

  يد مل ك من غري الم التأ،اذبنيكمن ال أو اذبك أو اذبكل أنه شهد باهللاأ: ذا املرأة لو قالتكو



١٩٨

  .ان صادقاًكن إ يغضب اهللا علأو  اذباً،كنت كن إ يجيوز لعنة اهللا عل ذا الكجيز، و

 مترمجني عـدلني، وال    إىل   مك فيفتقر احلا  ،والنطق بالعربية مع القدرة، وجيوز مع التعذر النطق بغريها        

 الرجل بالشهادات أربعاً مث باللعن، مث أرناه بأن يبد  كذ ماى   والترتيب عل  ،يشترط الزائد  في الواحد وال  كي

   .)ضباملرأة بالشهادات أربعاً مث بالغ

 مع التعذر فلـدليل امليـسور   الصيغة الواردة يف الشريعة، أما جواز غري العربية    ألا   كل ذل كو: أقول

دليل امليسور   فإن   ن له وقت التعلم،   كمل حيسنها ومل ي    إذا   وغريه، ولذا جاز ترمجة الصالة والتلبية وغريمها      

  .كل ذلكشامل ل

من باب   ألا   فاية الثقة يف الترمجة   كيبعد   نعم ال ،   اللغة كاملترجم مع جهله بتل    إىل   حيتاج إمنا   مكواحلا

رنا تفصيله يف بعـض     كما ذ ك ،)١(ةتقوم به البين   أو   تستبني  حىت: )عليه السالم (أهل اخلربة، وقد قال     

   .مباحث الفقه

فأحضرها زوجهـا،   : قال ،)عليه الصالة والسالم  (الرمحن بن احلجاج، عن الصادق       ويف رواية عبد  

 ملن الصادقني فيمـا     كنأاشهد أربع شهادات باهللا     : وقال للزوج  )عليه وآله هللا صلى ا ( رسول اهللا    فوقفها

 اتـق اهللا  :  ووعظه، مث قال   كأمس: )عليه وآله هللا صلى ا (مث قال رسول اهللا     : فشهد، قال : رميتها به، قال  

 فأمر  ،فشهد: ني، قال اذبكنت من ال  كن  إ كلعنة اهللا علي   أن   اشهد اخلامسة : لعنة اهللا شديدة، مث قال    فإن  

:  بـه، قـال    كاذبني فيما رمـا   ك ملن ال  كزوج أن   اشهدي أربع شهادات باهللا   :  مث قال للمرأة   ،يبه فنح 

اشـهدي  : غضب اهللا شديد، مث قال هلا      فإن   اتق اهللا : ي فوعظها، مث قال هلا    كأمس: فشهدت، مث قال هلا   

   .)٢(فشهدت:  به، قالك من الصادقني فيما رماكان زوجكن إ كغضب اهللا علي أن اخلامسة
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ملن الصادقني فيما رماها     أنه   مث يقوم الرجل فيحلف أربع مرات باهللا      : ويف خرب آخر  : ويف الفقيه قال  

ـ ان من الكن إ لعنة اهللا عليه: لعنة اهللا شديدة، مث يقول الرجل فإن اتق اهللا : مامبه، مث يقول له اإل     اذبني ك

: ماماذبني فيما رماها به، مث يقول هلا اإل       كملن ال نه  إ أربع مرات باهللا  فيما رماها به، مث تقوم املرأة فتحلف        

   .)١(الصادقني فيما رماها بهان من كن إ غضب اهللا عليها: غضب اهللا شديد، مث تقول املرأة فإن  اهللاياتق

 اهللاميضي فيشهد عليها أربع شهادات ب     أن   إالّ   أىبن  إو :)عليه السالم (ويف رواية زرارة، عن الصادق      

 عـن نفـسها     أتدر ن أ أرادتن  إ و ،اذبنيكان من ال  كن  إ ملن الصادقني، واخلامسة يلعن فيها نفسه     أنه  

 غضب اهللا عليها   أن   اذبني، واخلامسة كملن ال  أنه   العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات باهللا       

  .)٢(ان من الصادقنيكن إ

 تزنني، واخلامسة يلعـن     كين رأيت إع شهادات باهللا    يشهد عليها أرب   أن   واملالعنة: ويف رواية الفضيل  

 عنها العذاب شهدت أربع شهادات      أتدر أن   أرادتن  إ و ،أقرت رمجت  فإن   اذبني،كان من ال  كن  إ نفسه

  .)٣(ان من الصادقنيكن إ غضب اهللا عليها أن  واخلامسة،اذبنيكملن ال أنه باهللا

باملالعنـة،  ) صلى اهللا عليه وآله   (أمر رسول اهللا    يف قصة    )عليه السالم ( علي   ويف رواية النعماين، عن   

املنرب فتال عليهمـا رسـول اهللا        إىل    فتقدم عومير  املنرب تالعنا  إىل   تقدما: هلما )عليه وآله هللا صلى ا (قال  

 لعنة اهللا عليه   أن   ملن الصادقني، واخلامسة   أنه   فشهد باهللا أربع شهادات    ،اللعان آية   )عليه وآله هللا صلى ا (

   أنه اذبني، مث شهدت باهللا أربع شهاداتكلان من اكن إ
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  اخلامـسة  كالعـين نفـس   : )عليه وآله هللا صلى ا ( اذبني فيما رماها به، فقال هلا رسول اهللا       كملن ال 

  .)١(ان من الصادقني فيما رماها بهكن إ غضب اهللا عليها أن :فشهدت وقالت يف اخلامسة

أربـع  مام  يشهد بني يدي اإل    أن   واملالعنة: )معليه الصالة والسال  (ويف رواية الدعائم، عن الصادق      

: يقـول  لسي منـها، أو   جمان  ك يف م  ين رأيت رجالً  أاشهد باهللا   :  يقول ،ملن الصادقني  أنه   شهادات باهللا 

قلتـه ملـن     ين فيمـا  إو: ل مرة ك أربع مرات، ويقول يف      ك يقول ذل  ،هذا الولد ليس مين    أن   شهد باهللا أ

اذبني يف قويل هـذا     كنت ملن ال  كن  إ : يقول ،اذبنيكان من ال  كن  إ  عليه  لعنة اهللا  أندقني، واخلامسة   االص

غضب  أن   اذبني فيما قذفها، واخلامسة   كملن ال  أنه    أربع شهادات باهللا   كذلك لعنة اهللا، مث تشهد هي       فعلي

   .)٢(ان من الصادقنيكن إ اهللا عليها

  .غريها من الرواياتإىل 

 فإن يد،كللتغليظ والتأ  وركالنهج املذ ى   املعهودة عل  لفاظلعل ختصيص األ  (: شف اللثام  ك يكقال يف حم  

نشاء لداللتـه   اإل إىل   هب والتعبري باملضارع يقر   ،خبار عن الشهود واحلضور   الشهادة تتضمن مع القسم اإل    

من  أنه   دقني مبعىن ا بوجه، ومن الص   كشائبة اشترا  زمان احلال، ولفظ اسم الذات املخصوص ا بال       ى  عل

اخلامسة  يب يف كالتر ن اختيار هذا  كاذبني، ول كذا من ال  كصادق، و  ق وهو أبلغ من حنو    املعروفني بالصد 

جرمية الزنا أعظم من     ألن    وختصيص اللعنة به والغضب ا،     ،يد خالفه كاملناسب للتأ  ألن   لة،كلعله للمشا 

  .)جرمية القذف

 أن  ال فمن الواضـح   إو،  ك والروايات وردت بذل   اآليةن   أ  فالوجه هو  الّإو،  ره للتقريب كذ وما: أقول

  .تاماكعرفت يف  ماى  علكذلكاح والطالق كن الن أماك، لفاظ بغري هذه األىيؤد هذا املعىن
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خالف أجده بيننا، فلو أبدل صيغة       بال: ( والرواية اآليةبلفظ  ال يف اجلواهر بعد عبارة الشرائع،       لذا ق 

بـدل لفـظ     أ  أو ،اؤيل أو   أقسم، اهللا، أو أحلف ب  أنا شاهد، أو   أو   شهدت باهللا، : قولهكالشهادة بغريها   

: قال ان مبعنامها، أو  كن  إ و ذب بغريمها كال أو   لمة الصدق كبدل  أ أو   باخلالق وحنوه،  اجلاللة بالرمحن، أو  

ـ نـه   إ :قالت املـرأة   أو   ا زنت، إ: قال أو   يد،كالتأ م أل دقني بدون اين لصادق، أومن الص   إ  اذب، أو ك

 خرا باآلمهأحد أو لفظ الغضب ولو بالسخط، أو ،بعاد والطرد فظ اإل بدل اللعن بغريه ولو بل    أ أو   اذب،كل

، بل مل مجاعغري موضع النص واإلى عل اللعان عدم ترتب أثر األصلخالف املنقول شرعاً، و ألنه مل يقع،

  .)كخالف عندنا يف شيء من ذلى أعثر عل

جاء  وإمنا لم،ك نفسه دون املتر لفظ الغائب مريداً بهكذ  وال،ر الشهادة مرةكية ذافكومنه يظهر عدم 

تـصح   نفسه، وال ى  لم عن شبه اللعنة والغضب وحنومها عل      كبلفظ الغائب لتجنب املت   ى  يف النص والفتو  

  .ورات مل تصحا بطريق أوىلك احلقيقية غري املذلفاظمل تصح األ لو إذ  اازية،لفاظناية واألكال

  .ملقرر فالظاهر عدم الضررثر من العدد اكأالغضب واللعن  أو رر الشهادةكولو 

 بـاملعىن  بـاللفظ امللحـون ال    ى   أت ، دون فيما مبعناها   ،ورةكذ امل لفاظ األ نة يف كان يف لفظه ل   ك ولو

  .شهد شهدتأان كم: يقول أن نه يقدركالتلفظ باهلمزة صحيحاً، لى يقدر عل  المثالً، الصحيح

  .شهدأان كنشهد م: يأيت بلفظ اجلمع، فيقول أن يصح  الكذلكو

ـ   خبالف الثاين،    ،مل يغضب عليه  ن  إ و  تبعيد األول أن   الفرق بني اللعنة والغضب لغةً    و فيـه   احيث إ

  ل منهما يستعمل يف كان كن إ وجياب السخط عليه،إالتبعيد ى  علإضافة
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  . واجلار وارور وحنومها،نيكالفقري واملسك ،ر وحدهكذ إذا خرعم من اآلاأل

 وبعده املرأة، ،  وركذالترتيب امل ى   بالتلفظ عل   الرجل أوالً  أيبدوأن  ( :عقال يف الشرائ  ،  رناهكلذا الذي ذ  

ون النطق  كي وأن   ها،صفاا املميزة هلا عن غري     أو   ر امسها واسم أبيها   كذكيعينها مبا يزيل االحتمال     وأن  

حـضور   ىل إ فتقرا اللغة   كم غري عارف بتل   كان احلا كذا  إبالعربية مع القدرة، وجيوز بغريها مع التعذر، و       

ن إ : يف الشهادات مث بقوهلا أبدتة بالشهادات مث باللعن، ويف املرأة       أ وجتب البد  ،في الواحد كي مترمجني وال 

  .)له مل جيزكشا ما أقسم أو أحلف أو: شهد باهللاأا عوض مهغضب اهللا عليها، ولو قال أحد

 مـع   ،واجلمع ملا عرفت    ىناملث غةيصفاية  كهر عدم   ا فالظ ،ان له زوجتان فصاعداً وأراد لعاما     ك مث لو 

اح والطالق  ك الن كذلكعليهم صالة واحدة، و    يموات املتعددة، حيث يصل   ما يف األ  كفاية  كاحتمال ال 

  .كما يف غري ذلى كخرظهر بطالن أحد اللعانات مل يضر األ فإذا والعتق وغريها،

ص يالتـشخ   إىل حاجـة   وال ،الوصف شارة أو فت اإل ك مهااحدإانت له زوجتان وأراد لعان      كولو  

بقاسـم وهـي    ى  ل واحد منهما يسم   كزوجني   تزوجت إذا   ذاكات، و يقاعسائر العقود واإل  كاللفظي  

  .اًكشترمان اللفظ كن إ والقاسم، أو زوجي: يقول أن يفكنه يإخر، فن باآلة اآلجمطلقة أحدمها ومتزو

ال إ و،ه زوجتان فصاعداًان لكن إ يعينها مبا يزيل االحتمال أن : عند قول الشرائعكولذا قال يف املسال

ـ مل ي ن  إ و في التعبري عنها بزوجيت،   كشف اللثام لعله ال ي    كن عن   كزوجيت، ل : بقولهى  تفكا ن لـه يف    ك

ون الواقـع يف    ك العتبار   ، أظهر نكمل ي ن  إأحوط   أنه   ريب يف  الظاهر زوجة غريها الحتمال التعدد، وال     

   دلةاأل
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  .ليهاإشارة اإل وبني كلذانت حاضرة يتخري بني كولو املعينة، 

التغلـيظ، واالحتيـاط   ى عل اللعان مبين ألن ،ان أوىلكمية س والتةشارلو مجع بني اإل(: كويف املسال 

ـ و(: ، مث قـال )نه غري واجب قطعاً كل: قلت(: ، ولذا ردمها اجلواهر بقوله    )شارة بالتسمية د اإل كيؤ ذا ك

  .)لتعددفي فيه زوجي لعدم احتمال اكان يكن إ و،جيب عليها تعيني الرجل

شهادة وتـشهد هـي       بأن يشهد هو   ،تالعنا متداخلني  إذا   قد ظهر مما تقدم عدم صحة اللعان      نه  إمث  

 بـأس    زوجان وزوجتـان فـال     كان هنا ك ذاإالتقارن بأن يتقارنا يف الشهادة، أما        أو   مامتال  ىل إ شهادة

 لوضوح  ،ليهماك إىل   مكما يستمع احلا    ما ال يضر التداخل يف    كجتني،  ولتقارن بني شهادة زوجني وز    با

  .عدم شرط الترتيب بني الزوجني والزوجتني

لمن كقلنا بصحته وهن يت   ن  إ اجلمع أو   زوجاته بلفظ التثنية  ى  شهد عل  إذا   رنا يف التق  إشكالذا ال   كو

 وقـد   ى،تفهم من النص والفتـو     إمنا    واملواالة ،يفسد املواالة  متداخالت مبا ال   مترتبات أو  أو   رناتامتق

ـ الشهادات يف الواجب، و    أي   ،لماتكاملواالة بني ال   اللعانواعد حيث اشترط يف      الق كصرح بذل   ذاك

  .مل يصحمام يلقيه عليه اإل أن م عليه، فلو بادر به قبلكاحلا أي لقائهإل واحد منهما باللعان بعد كتيان إ

صلى (رته  الواقع حبض ى   عل األصل فيما خالف    أيضاً االقتصار   األولأن الوجه يف    كو: قال يف اجلواهر  

  . مما مل يتخلل بينها فصل طويل)عليه وآلههللا ا

جـوب   ولو ،الزناى   وجيب اجتماع الشهود عل    تا من الزوج مبرتلة الشهادا    وأل: شف اللثام كوعن  

ـ ان منتفياً، ل  كن  إ دفع احلد عن نفسه ونفي الولد      إىل   ل منهما كمبادرة   مل أر غـريه مـن      : ن قـال  ك

  .رهك ذصحاباأل

خبـار   بأنه األ  أيضاًره اجلواهر   كم فلما ذ  كلقاء احلا إالوجه يف    ، وأما قرب هو األ  األولوالوجه  : أقول

  ن احلد ، وألكا تضمنت ذلإف اللعانيفية كاملبينة ل
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حالف حلف قبل اإل   اليت لو ى  اليمني يف الدعو  ك أنه    إىل ه، مضافاً أيدر ذا ما كم، ف كاحلا إالّ   ال يقيمه 

  .مل يصح

هج املـتقني،  احتاط فيه منان إ واالحتياط، سبيل اللزوم الى م علكاحل أن  ومنه يعلم.رهكذ ماكوهو  

ياها عـن   إ بني الصيغ العشر، فلو ختلل فصل طويل خمرج          ةسابعها املواال ( :حيث قال يف عداد الواجبات    

  ).ا االحتاد مل يعتد

م له عليه، فلو كقاء احلالإل منهما باللعان بعد كتيان إثامناً وهو ( : يف القواعد)رمحه اهللا(وزاد العالمة 

  .)أحوط وهو خال عن مستند يعتد به، نعم مراعاته ،قعيلقائه مل إبادر به قبل 

  .هؤلقاإ ألنه مكلقاء معاون احلاإفاية كيبعد  نعم ال: أقول

ى نه ير كيسمع لصمم وحنوه ل     فلومل ى،هر من النص والفتو   االظ ألنه   م،كومن الواضح لزوم مساع احلا    

  .اللعان بالقرائن ولو بشهادة الشهود مل يبعد الصحةاالشارة ويعلم ب

 ، الصناعة تقتضي الـصحة    ،نما يف التلفون اآل   كيصح ولو من بعيد      الس أو  إىل    حباجة األمروهل  

ا يف بغـداد    ان أحـدمه  كولو استيناساً التجمع، فلو     ى  الظاهر من النص والفتو    ألن   واالستيناس العدم، 

 ، بعضاً بالتلفون الرابط للثالثـة     ربالء، ويستمع الثالثة بعضهم   ك أو   لنجفم يف ا  كخر يف احللة واحلا   واآل

 ةان التلفـون املقتـرن بـاملرآ   كفاية، ولو كان االحتياط يف عدم الك ،نفون اآل لمثل هذا الت   ما يوجد ك

  .عضهم بعضاًبة ملشاهدة باملوج

  .ما سيأيتكب حان يستكن إ ويلزم حضور الولد املنفي، وال

احلـضور يف    فإن   يف أثناء الطريق،   اباً أو كر  يف السفر أو   ةًم مشا وكيف حال    للعاناوال يبعد صحة    

 سيارة أو  قطار أو  ان يف سفينة أو   ك ذاإما  أيفهم منها اللزوم،     ما يف النصوص املتقدمة ال    كم  كجملس احلا 

  . يف الصحة حلصول التجمعإشكال  فال،ما أشبه يف حال مشيها

  ون الرجل قائماً كيأيضاً أن وجيب (: اجلواهرمث قال الشرائع ممزوجاً مع 
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عن املقنع واملبسوط والسرائر، وقيل والقائل       يك وفاقاً للمح  ،ذا املرأة كه اخلمس، و  ألفاظعند التلفظ ب  

ونان مجيعاً  ك ي ،ثر املتأخرين كتباعهما وأ أومنهم الشيخ يف النهاية واملفيد و     :  قال ،كما يف املسال  كثر  كاأل

ما عن ابن سعيد    كيفية املزبورة مشعر بالندب،     كم، ولعل اختالف النصوص يف ال     كااحل يقائمني بني يد  

ن االحتياط بناًء  كاملصنف يف النافع، ول   كالتصريح باستحبابه، بل عن الصدوق يف اهلداية عدم التعرض له           

  .هكينبغي تر ال األوىليفية كعدم اعتبار االقتصار يف قيام أحدمها يف الى عل

  : لتانفهنا مسأ: أقول

   .واجب القيام مطلقاً مستحب أو أن هل: األوىل

  .الثانية أو األوىليفية كن الواجب هل ال أيف: نيةاوالث

حضرها زوجها فوقفها رسـول اهللا      أف:  قال ،الرمحن بن احلجاج   رواية عبد  الوقوف ما يف  ى  ويدل عل 

  .قاءبيقاف ال اإلاملراد بالوقوف اإل أن ىبناًء عل ،)١()عليه وآلههللا صلى ا(

مث تقوم املـرأة    :قال أن   ىلإ مث يقوم الرجل فيحلف أربع مرات باهللا      : نقلها الفقيه ى  ويف رواية أخر  

  .)٢(فتحلف أربع مرات باهللا

مستدبر القبلة يقيمهمـا    مام  جيلس اإل : قال ،)عليه السالم ( جعفر أيب   بن مسلم، عن   ويف رواية حممد  

  .)٣(بني يديه مستقبل القبلة حبذائه

 ،يالعن أم قاعـداً     قائماً ،، سألته عن املالعنة   )عليه السالم (ي، عن علي، عن أخيه      ك رواية العمر  ويف

  .)٤(املالعنة وما أشبهها من قيام: قال

  للمتالعنني ويقيمهما بني يديه مام جيلس اإل أن والسنة: ويف رواية الدعائم
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  .)١(ل واحد منهما مستقبل القبلةك

املـراد بالـسنة     أن   تاب يف مقابل فـرض اهللا سـبحانه، ال        كليس يف ال   السنة ما املراد ب  أن   ىبناًء عل 

  .االستحباب

مث تقوم املرأة مستقبل     :قال أن   ىلإ يقوم الرجل مستقبل القبلة    اللعانو: )عليه السالم (ى  ويف الرضو 

  .)٢(القبلة

ت شـهادة أمـر امرأتـه       أمر عوميراً بالقيام، فلما مت     أنه   )عليه وآله هللا صلى ا (من فعل النيب     يكوح

   .)٣(بالقيام

 وبـاختالف   األصـل استدل له ب  ن  إ و ،باالستحبابى  ن الفتو كمي هذه الروايات ال   بعد أنه   ىخيف وال

ـ       ببعض املستحبات األ   األمرتناف  كروايات وبلفظ السنة يف بعضها وبا     ال ى خر املوجـب لقرينيتـها عل

ين األمـر  يف رواية ابن احلجاج حيتمل       )وقفها( نحيث إ ، وبعدم داللة بعضها     أيضاًاالستحباب يف القيام    

  . ال يوجب رفع اليد عن الظهوركل ذلك فإن ما تقدم،ى عل

  .األول حوط واأل،دائها الشهادة احتماالنأالرجل عند  أو قيام املرأة بعد نعم يف لزوم قيامهما معاً

بن مـسلم    ت حممد الرمحن وحسنا   بصحيحة عبد  ك التمس األولويف املعارج بعد جعل حجة القول       

  :ن من وجهنيكواجلمع بينهما مم(:  مرسلة الصدوق قالوحجة الثاين

ينايف   وال،فعلهى  ون املراد ترتب فعلها عل    ك في ،لمة مث عن التراخي   كيقال باحتمال انسالخ     أن   :األول

 ،لهيلتحصى  تصد أو   باشره إذا   األمرون القيام مأخوذاً من قام ب     كن ي  أ  توافق فعليهما يف الزمان، أو     كذل

  .صرحياً يف مطلوب املستدل  فليس اخلرب،ياهإفتباشر املرأة لللعان بعد مالعنة الرجل  ون املعىنكفي

  ون، كمطلق ال الرمحن مبعىن يراد بالوقوف يف صحيحة عبد أن :والثاين
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 فبعد تطرق االحتمال سقط صالحيته      ،احلبس  ون من الوقف معىن   كي أن   ومنه الوقوف بعرفة، وحيتمل   

ما هـو  كقامتهما إ يف ينايف الترتيب  فال،المهكل يف وقت  كقامة  إ ب )فيقيمهما(ول قوله   ؤستدالل، وي لال

  .) بالرجل مث باملرأةأ ويبد:قوله بعده ظاهرى مقتض

 أن  ماك،  كحنو ذل  ان أحدمها مقعداً أو   ك إذا   ما  ال ،هإمكانمع   هو إمنا   حال، فاعتبار القيام   أي   ىوعل

القيام  الظاهر ألن حنوه فال بأس، انوا يف حالة املشي أوك إذا انوا يف الس، أماك إذا ون فيماكي إمنا كذل

  .احترام احللفالقيام  يف قبال املشي، ولعل سر يف قبال اجللوس ال

يقف الرجل عن ميينه، واملرأة عن ميني        وأن   م مستدبر القبلة،  كجيلس احلا  أن   والندب(: مث قال الشرائع  

  .)الرجل

: قال ،)عليه السالم ( ملا رواه البزنطي، عن الرضا       كما تقف املرأة، وذل   ك صيب وقف    انكولو: أقول

ـ القبلة، وجيعل الرجل عن ميي     إىل   وجيعل ظهره مام  يقعد اإل :  قال ،يف املالعنة ك ، اهللا تعاىل  كأصلح  ،هن

  .)١(واملرأة والصيب عن يساره

الـصيب   أن   مام، والظاهر الصيب من يسار اإل   واملرأة و  ،مامالرجل يف ميني اإل    أن   والظاهر من هذا اخلرب   

عليه (جعفر  سألت أبا: بن مسلم، حيث قال واه حممدر هي املراد مما ةيفيكولعل هذه ال ون بعد املرأة،كي

 بـني يديـه      فيقيمهما ،مستدبر القبلة مام  جيلس اإل :  قال ،يف يصنعان ك عن املالعن واملالعنة     )السالم

  .)٢(لرجل مث املرأة باأ ويبد،مستقبل القبلة حبذاه

  مث تقوم املرأة : قال أن  إىل،مث يقوم الرجل مستقبل القبلة: )عليه السالم(ويف الرضوي 
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  .م معاًكما يف وقت احللف يستقبالن القبلة ويستقبالن احلاأى  مما يدل عل.)١(مستقبل القبلة

طلق املصنف  أ كذلكمستقبالن، و الزوجني   أن   ليس يف الرواية  أنه  ( :كحال، فما يف املسال    أي   ىوعل

  .فيه عرفت ما  قد)ومجاعة

 يسمع اللعان مجاعـة غـري     من   حيضرأيضاً أن   ومن الندب   (: مث قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      

ريق املؤبد  فمر، وليعرف الناس ما جيري عليهما من الت        لأل م أعظ كذل فإن   عيان والصلحاء، م من األ  كاحلا

 )عليـه وآلـه   هللا صلى ا (عهد رسول اهللا    ى  ره عل حض أنه    وملا روي من   ،لزناثبوت ا  م القذف أو  كح أو

  .)٢()حداث الصحابةأمنهم ابن عباس وابن عمر وابن سهل بن سعيد، بل قيل هم من  هأصحابمجاعة من 

﴿وليشهد عذاما طائفـة  : تعاىلثالثة، لقوله   شهود أوأربعةيبعث معه ب أن يستحب: وعن املبسوط 

 إىل  ولهأ من جهة احتمال     اآلية ب كالتمس أن   أقله واحد، والظاهر  ن  إ :ناأصحاب ىورو ،)٣(من املؤمنني﴾ 

  .كذل غري  أوكللمال أو عذاب الرجم

وجه ملـا يف      ال ، الفقهاء بتك وغريه من بعض     كانت موجودة يف املسال   كورة ملا   كالرواية املذ  مث إن 

 كاملـسال  أن ه، وقد عرفتالّإ له كمدر ال  أنه مما يظهر،سنن البيهقي فقط إىل هامش اجلواهر من نسبته  

  .تب ما ليست عندناكان عندهم من الكوحنوه 

ـ ذا يف املرأة قبل ذ    ك و اللعن، ركم وخيوفه بعد الشهادات قبل ذ     كيعظه احلا وأن  ( :مث قال الشرائع    رك

  .)الغضب
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 )عليه وآلـه  هللا صلى ا (رسول اهللا   ن  إ :)عليه السالم (عباد البصري، عن الصادق      تقدم يف خرب  : أقول

 :قال أن   ىلإ اشهد اخلامسة : ، مث قال  لعنة اهللا شديدة   فإن   اتق اهللا، : ربعقال للرجل بعد الشهادات األ    

 فـإن   اهللا، ياتق:  فوعظها وقال  يكمسأ: ربعلالمرأة بعد الشهادات األ    )عليه وآله هللا صلى ا (مث قال   

  .)١(اشهدي اخلامسة: ، مث قالغضب اهللا شديد

مث : قـال  أن   ىلإ اهللا شـديدة   لعنة فإن   اهللا، ياتق: ماممث يقول له اإل   : )عليه السالم ( ويف الرضوي 

 ،)٢(ان من الصادقني  كن  إ غضب اهللا عليها  : غضب اهللا شديد، مث تقول املرأة      فإن   اهللا ياتق: ماميقول اإل 

  .احلديث

 اتق اهللا : مامابه، مث يقول له اإل    رماه ملن الصادقني فيما   أنه   فيحلف أربع مرات باهللا   : ويف رواية الفقيه  

اذبني فيما رماها به، مث تقوم املـرأة        كان من ال  كن  إ اهللا عليه  لعنة: لعنة اهللا شديدة، مث يقول الرجل     فإن  

غـضب اهللا    فـإن    اتقي اهللا : ماماذبني فيما رماها به، مث يقول هلا اإل       كملن ال  أنه   تحلف أربع مرات باهللا   ف

   .)٣(دقنياان من الصكن إ اهللا عليهاغضب : شديد، مث تقول املرأة

املؤذنة باالنتقـام     اهللا تعاىل  مساء أ رك بذ ،وقد يغلظ اللعان بالقول   (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

ن إ احلطيم أي   ن واملقام، كان بأن يالعن بينهما يف البقاع املشرفة، مثل ما بني الر          ك وامل ،وبالعظمة واهليبة 

عليـه  هللا صلى ا (بيت املقدس، وعند قرب رسول اهللا        ان يف كن  إ سجد عند الصخرة  ة، ويف امل  كان يف م  ك

قريباً من   )عليه السالم ( أمري املؤمنني صبعني يف مشهد    ان املعروف باإل  كان يف املدينة، وعند امل    كن  إ )وآله

  .ان رأسه املعظمكم

                                                









٢١٠

ل ومسجد براثا وغريها    وفه ومسجد سهي  كويف باقي املشاهد املشرفة واملساجد املعظمة حنو مسجد ال        

مـن   ﴿حتبسوما: تعاىليوم اجلمعة، بل بعد العصر منه املفسر به قوله          ك والزمان   ،املساجد املعلومة  من

، كمل يستلزم التراخي يف ذل      ما ،زمنة املعظمة ويوم القدر وحنومها من األ     ،)١(بعد الصالة فيقسمان باهللا﴾   

، بل سـتعرف رجحـان      ك يف اليمني الذي منه ذل     مكوستعرف يف باب القضاء استحباب الغليظ للحا      

 بـني   أيـضاً  كيبعد ذل  بل ال نائسهم،  كنهم املعظمة عندهم من بيعهم و     كالتغليظ بني أهل الذمة يف أما     

  .)ان تعظيمها عندهمكصنام ملاأل واوس وغريهم يف بيوت النريان

 ،كالم يف ذلكما سيأيت الكميان أا حيث إروايات اليمني،  إىل   ضافةالتغليظ باإل ى  ومما يدل عل  : أقول

 بن احلارث،  يف قصة عومير   )عليه السالم ( علي    عن تفسري النعماين، عن    ىاملرتض ما تقدم يف رواية السيد    

املنـرب   إىل   تقدما: ملا فرغ من صالة العصر أقبل عليهما، وقال هلما         )عليه وآله هللا صلى ا (رسول اهللا   أن  

﴿والذين يرمـون   : آية اللعان  )عليه وآله هللا صلى ا (تال عليه رسول اهللا      ف ،املنرب إىل   ، فتقدم عومير  فالعنا

  .احلديث ،)٢(ملن الصادقني أنه باهللا أربع شهادت ، فشهداآليةأزواجهم﴾ 

  .العن بني رجل وامرأة عند املنرب )عليه وآلههللا صلى ا(رسول اهللا  أن روي: ويف املبسوط

  من حلف : قال )عليه وآلههللا لى اص(النيب ن إ :نصاري األعبد اهللابن   جابرىورو

                                                







٢١١

 مقعـده يف    أ أخضر فليتبـو   كسواى   مسلم ولو عل   ئمنربي هذا مييناً فاجرة ليقتطع ا مال امر       ى  عل

  .النار

 ئاذبة ليقتطع ا مال امـر     كحلف بعد العصر مييناً     من  : قال )عليه وآله هللا صلى ا (النيب   أن   وروي

   .وهو عليه غضبان اهللا تعاىل يمسلم لق

  : ضربنيى  اليت يعظموا عللفاظاأل أن أهل الذمة، فعن املبسوطى ا التغليظ علأم

جنيـل  بن عمران واإل  ى  موسى  نزل التوراة عل  أالذي  : ليس يف التلفظ ا معصية، مثل قوهلم      : أحدمها

املسيح : معصية، مثل قوهلم  والضرب الثاين التلفظ ا   ،كمن الغرق وما أشبه ذل    ى  موسى  وجنى  عيسى  عل

   .فرك ألا حيلفوا ا أن جيوز  فال،بن اهللابن اهللا وعزير ا

عليه ( عبد اهللا  أيب   رواه حممد بن عمران، عن      ما األولاملقصود يف املقام    ى  ويدل عل (: قال يف املعارج  

ـ  أ بالتسع آيات اليت     كنشدت: قال أن    إىل  وساق احلديث  ،حماجة اليهود : يف حديث  )السالم ى نزلت عل

   .احلديث )١(نائس اخلمس القدس، وحبق السمت الديانكبطور سيناء، وحبق ال )سالمعليه ال(ى موس

يـات  ر من القول مـن اآل     كفر واملن كلمة ال كمث و النهي عن اللغو واإل   ى  دل عل  ل ما ك: الثاينى  وعل

   .)وما حنن فيه ليس منه )٢(ميان﴾ره وقلبه مطمئن باإلكأمن  الّإوالروايات ﴿

                                                







٢١٢

   .املقصودى ميان من الفقه بعض ما يدل علاألتاب ك حنن يف رناكوقد ذ

 مانع مـن    كن هنا كمل ي  إذا   يف املساجد واجلوامع   اللعان وجيوز(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

الشهادات  م من يستويف  كاحلا إليها   نفذأأتفقت املرأة حائضاً     فإذا   ون يف املسجد من اجلنابة واحليض،     كال

انت غري برزة   ك ذا لو كنسب بالتغليظ، و  أ ألنه    وأواله عند باب املسجد    ،تهاديشترط فيه االج   منها، وال 

 وجاز استيفاء الـشهادات     ،من مرتهلا لفها اخلروج   كمعتادة احلضور جلامع الرجال ولو لشرفها مل ي        وال

   .)املقام فرد منها ذإميان يف الدعاوي، من األ اللعانميني  عليها فيه حنو غري

فال جيوز  فاركانا معذورين وتيمما، أما الك ذاإ إالّ ب واحلائض املسجد واضحعدم حضور اجلن  : أقول

يـل   وك ، وأما استيفاء الشهادة بسبب    كذل ما حقق يف باب املسجد من عدم جواز       كاً  إطالقحضورهم  

مـور احلـسبية يف     الء يف األ  كالوكيله  كو م أو كاحلا  حضورمها عند  دلةظاهر األ  ألن   م ففيه نظر،  كاحلا

 عـدم صـحة     دلة الظاهر من األ   كذلك، و دلةنه خالف ظاهر األ   إما ال جيتمعان، ف    أ حلاضر ال الزمان ا 

   .الة الرجل واملرأة ملن حيضر ويشهد وحيلف منهما بل الالزم عليهما احلضور بأنفسهماكو

د، يف غري املسج اللعانانت املرأة حائضاً مل تدخل املسجد، بل يوقع كولو : ولذا قال يف مناهج املتقني

 :م يف عتبة املسجد ويقف الرجل عن ميينه وتقف هي عن ميينه يف خارج املسجد، وقيـل                كيقف احلا  أو

انت غري بـرزة    ك ذا لو كمنها الشهادات، وفيه نظر، و     من يستويف  إليها   مكيوقع يف املسجد ويبعث احلا    

   حوطاأل فإن املسجد واحلضور يف جمامع الرجال، إىل واستصعبت اخلروج



٢١٣

منـها   من يـستويف   إليها   مكنه يبعث احلا  أليها، والقول ب  إوالشاهدين والزوج    مكب احلا ذها حينئذ

  .ون التفريق بينهما خالف املأثوركمن الشبهة ل يالشهادات غري نق

 أن  :رها اخلامسة كبعد ذ نه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالمتقدم يف رواية دعائم اإل     قدنه  إمث  

   .)١(منهما من القول ل واحدكبعد فراغ مام ن اإلويؤم:  من الصادقني، قالانكن إ غضب اهللا عليها

ويف اخلامسة يلعن نفسه    : قال )عليه السالم (بصري، عن الصادق     أيب    عن ى،ويف رواية أمحد بن عيس    

   .كيبعد استحباب ذل  وال،)٢(اذبنيكان من الكن إمام ويلعنه اإل

وفـق مـا   ى ن عليؤم أو  يلعنأيضاًمام اإل أن  أي،رييحنو التخى  علأيضاًاالستحباب  أن ن الظاهر كل

  .كللمال أو دعية التأمني لألأدلةدعاء، فيشمله  أنه  ملن حضر من جهةأيضاًيبعد االستحباب  قاله، وال

افراً مل يضر   ك أو   ان جنباً كن أحدمها    أ نفساء أو  أو   انت حائضاً كا  أيف املسجد    اللعانولو ظهر بعد    

   .اللعانب

 قال الشيخ وتبعه مجاعة منـهم       ،شهادة ميني أو  اللعانوهل  (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن 

: قولـه  فإن   نه بصورة اليمني،  إاللفظ، ف  إىل    ولعله نظر  ،ميان وليس شهادات  أ اللعان: الفاضل يف القواعد  

علـي،   أيب عن يك خالفاً للمح  ،كلالصريح يف ذ  ك ،اذبنيكملن ال نه  إ  باهللا :ملن الصادقني، وقوهلا  نه  إ باهللا

الشيخ، بـل    إىل   ونه مييناً كه عليه الشهادة ونسبته القول ب     إطالقثرة  كل أيضاًبل رمبا استظهر من املصنف      

  اره، لظاهر قوله ح باختيعن الفاضل يف املختلف التصري

                                                







٢١٤

   .باقتضابى انته )ىفالبأس بالقول بأنه شهادة من جهة وميني من أخر ،)١(﴿فشهادة أحدهم﴾: تعاىل

   .ني عليهطالقالقاعدة لإلى اً هو مقتضأخريره كوما ذ: أقول

انـت  كقذف امرأتـه   إذا  الزوج يف صار ك )عليه السالم (ل اجلواد   ئويف رواية حممد بن سليمان، س     

 ،أخاً أو   ان ولداً كقذفها جلد احلد ولو    إذا    لغريه وصار  كجيوز ذل  يف ال كشهادته أربع شهادات باهللا، و    

يف ك و :قذف الزوج امرأته قيل له    إذا   أنه   ىتر أال: ل جعفر عن هذا، فقال    ئس قد: )يه السالم عل(فقال  

يدخل  أن   جيوز الرجل  قد أنه   ك وذل ،انت شهادته أربعاً  ك بعيين   كرأيت منها ذل  :  قال ،ا فاعلة أعلمت  

 ك فلـذل  ، والنـهار  والد يف الليل   يشهدها ولد وال   يدخلها وال  أن   ح لغريه ليص املدخل يف اخللوة اليت ال    

يقـيم  أن   إالّ   أعاينه صار قذفاً وضرب احلـد     : قال فإذا    بعيين، كقال رأيت ذل   إذا   صارت شهادته أربعاً  

ـ أ وما   كيف رأيت ذل  ك و :رآه بعينه قيل له    أنه   ىزعم غري الزوج وقذف وادع    ن  إ و عليها البينة،   كدخل

نت يف حد التهمـة  أنت صادقاً فك فإن  ،ك أنت متهم يف دعوا    ،كفيه هذا وحد   املدخل الذي رأيت     كذل

ـ  أربعاً ملصارت شهادة الزوجوإمنا  : قال،ك باحلد الذي أوجبه اهللا عليكفالبد من أدب    ربعـة ان األك

  .)٢(ل شاهد مينيكان كشهداء م

  .ليهما عليهك اليمني والشهادة إطالقيف هذه الرواية ى  تركنإف

فائدة  ل من الطرفني، وحيث الكين فيه بعض خواص     األمرمتردد بني    أنه   واحلق: ولذا قال يف املعارج   

  معلومة من غري  اللعان  إذ أحكامكمهمة يف حتقيق ذل

                                                







٢١٥

   .حتقيقه إىل  اليمني فال داعيأحكام أو شهادةل اأحكام إىل الرجوع إىل االحتياج

ما ى ن علذاإل إىل اليمني حباجة أن   والد مع  ذن زوج أو  إ إىل    يف عدم االحتياج يف حتققه     إشكال نعم ال 

   .كغري ذل إىل من العادل، إالّ تقبل الشهادة ال أن ما يصح من الفاسق مع وضوحكتابه، كحققناه يف 

افرين يف املسجد للتالعن، حيث جيوز عنده حـضور         كحضر الزوجني ال  أان القاضي خمالفاً و   كمث لو   

ح عندنا من جهة اشـتراطنا يف       لعاما عنده غري صحي    أن   لينا، بل املهم  إ بالنسبة   كفار فيه مل يهم ذل    كال

ان يف  كن  إ افر بقضائه كضار بعد قبول ال     غري كن ذل كالقاضي الشروط املعروفة وهي غري متوفرة فيه، ل       

نتزوج املرأة بـدون   أن فيجوز لنا ،اللعان كذلى  ، وحنن نرتب آثار الصحة عل     لزامدينه القبول لقاعدة اإل   

 إىل ان يف دينه عدم اجلواز بالنـسبة ك إذا خت الزوجةأو  أ افرة اخلامسة ك ونزوج الرجل ال   ،طالق الزوج 

نطبق عليـه    م له من هذه اجلهة حيث ال      كح ال إذ   لعانه نافذ يف دينه،    ألن   ختني،ربع واأل الزائدة من األ  

   .اللعانى  املترتبة علحكام من األكغري ذل إىل نا،أحكام

 إذا  بينمـا ،كذلى عل اللعان حنن آثار تالعن خمالفان عند قاضيهما حيث نرتب إذا ومنه يعلم حال ما   

جرب الزوج السين زوجته     إذا   الزوجية، أما ى   عل شيئاً وبقيا  اللعانتالعن املؤالف عند قاضي العامة مل يثمر        

ـ   أو،عند قاضي العامة   اللعانى  الشيعية عل  ـ ى جربت الزوجة السنية زوجها الشيعي عل  فالظـاهر  كذل

ـ الزوجيـة يف  ى  فال تبق،ناطالق زوجته الشيعية طالقه ال  السينطلق إذا ماك ،لزامانطباق قاعدة اإل   ال ك

   .رارهكت إىل  الفروع فيما تقدم مما الحاجةرنا بعض مثل هذهكذ احلالني، وقد

  



٢١٦

  : مسائلى ه فيشتمل علأحكامما أ(: قال يف الشرائع ):٧ مسألة(

يف حقه ووجوب احلـد يف       وبلعانه سقوط احلد     ،يتعلق بالقذف وجوب احلد يف حق الرجل      : األوىل

 سقوط احلدين وانتفاء الولد عن الرجـل دون املـرأة وزوال            ،أربعة أحكام ومع لعاا ثبوت     ،حق املرأة 

  .)الفراش والتحرمي املؤبد

ـ ن ي  أ الإ ،القذف بنفي الولد ثبت عليه حد     قذف الرجل املرأة بالزنا أو     لو: أقول ون مـن بـاب     ك

ـ   أنه   ما تقدم ك ،منه واملستثىن   ل من املستثىن  كتقدم وجه    ما ىم ملعرفة املسألة عل   كاستفسار احلا  ى لو نف

   .ن عليه حدكما أشبه مل ي اضطرار أو ه أوِرك مإكراهمحلت ب اإ:  قالمثالًالولد بدون الرمي بالزنا، 

دون أقل احلمـل،     احلمل أو ى  ثر من أقص  كظهرت صحة قوله بنفي الولد بأن ولدت أل        إذا   كذلكو

 اآليـة املرأة يسقط احلد عنها بلعاا، وقد تقـدمت         ى  يوجب احلد عل   سقط حده مما  أمبا  العن   إذا   نهأو

رادة إما يف تفاسري العامة واخلاصة ومتواتر الروايـات         ى  ة عل ك املبار اآليةظاهر   فإن   ،كوالروايات يف ذل  

عليـه  يوجب احلـد     قذف الزوج ال  ن  إ :قال أنه   حنيفة أيب   عن يكحن  إ و احلد من العذاب ال احلبس،    

ـ عقوبة قذفه دون احلد، و     اللعانف حينئذ و ،يالعن  ومع امتناعه حيبس حىت    ،اللعانن يوجب   كول  كذلك

   .تالعن حتد بلعانه بل حتبس حىت املرأة ال

يف  )١( عنها العذاب﴾ؤ﴿يدر: تعاىلوهو مع منافاته لظاهر آية القذف، وقوله : ولذا رده اجلواهر بقوله   

حـد يف    البينـة أو  : قذف زوجتـه   قال هلالل ملا   أنه    املروي يف طريقهم    للنبوي أيضاًمناف   اللعانآية  

   باحلق ك والذي بعث:، فقال هاللكظهر

                                                

 



٢١٧

   .آخرهإىل  ،)١( ليهاإرسل أ ظهري من احلد فئيرب ين لصادق وليرتلن اهللا ماإ

  .ما تقدمك مروية من طريقنا أيضاًره، وهذه الرواية كما ذكوهو : أقول

نا من  ءجا إذا   ، أما لزامحنيفة من العامة، فالظاهر معاملته بفتواه لقاعدة اإل        قلد أبا نا من ي  ءجا إذا   نكل

  .أيضاًمذهبهم  ألنه ،نراه يقلد سائر املذاهب أجرينا عليه ما

جراء احلدود من الضرب والقتل وما إان حمذور يف ك ذاإ أنه  وهو،بد من التنبيه عليه وهنا فرع آخر ال

فيمـا رآه  ي ـ  م الثـانو كاحل إىل  مما يوجب االنتقالسالممسعة اإل إىل ةءساان احملذور اإلكأشبه، ولو

ـ تب السياسيةكرناه يف الكما ذكمة فقط ان مرجع واحد لألك أو راءثرية اآلكاملراجع بأى شور  جاز  

ما فعلـه الرسـول   ك ،احلصر االجتماعي  أو   ،النفي أو   ح بنظرهم من السجن   األصلح ف األصل إىل   التبديل

احلرمان عـن بعـض     ك كغري ذل  أو   والتغرمي االقتصادي  ،)٢(بالثالثة الذي خلفوا   ) عليه وآله  هللاصلى ا (

   .كحنو ذل أو حلق الرأس أو احلقوق

ما يف قـصة    ك )عليه السالم (وعلي   )عليه وآله هللا صلى ا (عن الرسول     بعض ما صدر   كولعل من ذل  

 )٤(قـدام جمرم حتت األ   يبوط )السالمعليه  ( علي   وأمر ،)٣(م ومروان كوتبعيده احل  ،هجرة زوجاته شهراً  

   .كغري ذل إىل ،وتلويث آخر يف خمررة

 والـضرورات   ، ثانوية اضطرارية  أحكامهي   وإمنا   ،قانونكتؤخذ   مور ال هذه األ  أن   ن من الواضح  كل

   . حمل آخركالم يف ذلكتقدر بقدرها، ولتفصيل ال

  ينة عليها، قامت الب أو قذف املرأة وهي أقرت بصحة القذف الرجل لو مث إن

                                                

 









٢١٨

 أو  رههـا كأالرجـل    أن   ن أبدت عذراً مثـل    كاً، ولو قذفها وأقرت ول    إمجاع و ن عليها احلد سنةً   إف

حنو  أو   انت يف حالة النوم املستغرق    ك أو   ها،ءغماإيوجب   ما أو   شراا املرقد ا مل تشعر إل   أ أو   اضطرت

صار جبذب الرحم مـن أرض      إمنا   و احلمل ليس له،  ن  إ  نعم :قالت أو   ليف،كمور الرافعة للت   من األ  كذل

 علي  ما فعل ك ،كم حسب ذل  ك وح ، املفيدة للعلم   من القرائن  األمرم  ك استظهر احلا  ،كحنو ذل  أو   احلمام

   .)١( املرأة املضطرة املزين اك بتل)عليه الصالة والسالم(

ف يف  كمل ي ن  إ و ،اًإمجاع و  وروايةً جراء احلد عليها آيةً   في إل كقرارها بالزنا هنا ي   إ أن   ن من الواضح  كل

  .أربع مرات بشرائطها إالّ اعترافها بالزنا

يثبـت   وال اللعان أو   ثباتالرجل اإل ى  ان عل ك ،ن بعمرو كنعم ول : ا زنت بزيد، فقالت   إ: ولو قال 

يثبت عليها احلـد      حىتالم الرجل   كليس من مورد قبوهلا      ألنه   ،قرار أربعاً املرأة حد الزنا بدون اإل    ى  عل

  .اللعانلدليل 

 أو  رماها بالزنا يف بغـداد     إذا   ماكاخلصوصيات،   أو   انكامل أو   اختلفا يف الزمان   إذا    حال ما  كذلكو

مع خـصوصية    أو   القعدة يشهر ذ  أو    وهي أقرت بالزنا يف البصرة     ،باخلصوصية الفالنية  أو   شهر شوال 

   . فتأمل،ورةكمضادة للخصوصية املذ

خـالف وال    بال: ما تقدم ى   عل أربعة أحكامتعلق  ان، فقد قال يف اجلواهر عند قول احملقق ب        كيف  كو

  .ى يف شيء منها عندنا نصاً وفتوإشكال

، اآلية﴿والذين يرمون احملصنات﴾    : ملا نزلت :  قال ،رت العرفان، عن ابن عباس    كقد تقدم رواية    : أقول

اعـاً  كلو وجـدت ل  أن ين تعجبتكاهللا ول  ا حق من عند   أعلم  ين أل إرسول اهللا    يا: قال سعد بن معاد   

  أهيجه  أن ن يلكيفخدها مل ي

                                                





٢١٩

جاء هالل    يقضي حاجته، فما لبثوا حىت      م حىت  أيت ين ال إ فواهللا   ، شهداء أربعةب آيت  ه حىت كأحر وال

 بن مسحاء، فرأيت ك يقال له شريين جئت أهلي عشاًء فوجدت عندها رجالًإرسول اهللا  يا: بن أمية قال

هللا صـلى ا  (ن يضرب النيب    اآل:  فقال سعد  .كذل ) عليه وآله  هللاصلى ا (ره النيب   كبعيين ومسعت بأذين، ف   

جيعل اهللا يل منها     أن   رجوين أل إواهللا  :  فقال هالل  .مية ويبطل شهادته يف املسلمني    أهالل بن    )عليه وآله 

بشر أ: )عليه وآله هللا صلى ا (يات، فقال رسول اهللا     ﴿والذين يرمون﴾ اآل  : زلن إذ   كذلك فبيناهم   ،خمرجاً

   .)١( خمرجاً وفرجاًكعل اهللا ليا هالل، فقد ج

حـد يف    أو   البينـة  :مية ملا قذف زوجتـه    أهلالل بن    )عليه وآله هللا صلى ا (قال النيب   : كويف املسال 

 فرتلـت   ، ظهري من احلـد    ئين لصادق وليرتلن اهللا ما يرب     إ باحلق   كوالذي بعث : ، فقال هالل  كظهر

ما كأحـد  أن   اهللا يعلم ن  إ :يقول )ليه وآله عهللا صلى ا (فجاء هالل فشهد والنيب      إليها   رسلأيات، ف اآل

لت كا موجبة فن  إان عند اخلامسة وقفوها وقالوا      ك فلما   ،، مث قامت فشهدت   ما تائب كذب، فهل من  ك

فضح قومي يف سائر القوم فمضت، ويف آخر احلديث فقال           أ ال: ا ترجع، مث قالت   أظننا    صت حىت كون

  .)٢(وهلا شأن ان يلكن لميالو ال اإل: )عليه وآلههللا صلى ا(النيب 

  .)٣(جيتمعان أبداً ال:  وقال،بينهما )عليه وآلههللا صلى ا(ففرق رسول اهللا : ويف احلديث

   .عدم اجتماعهما أبداً مورد روايات متواترة أن ماك

  ذب نفسه كألو : وبعض العامة نفي تأبد التحرمي، وقال: كمث قال املسال

                                                

 







٢٢٠

 إىل  ربعـة  األ حكـام ترد هذه األ   أن   كصحيح حجة عليه، ول   احها، واحلديث ال  كجيدد ن  أن   ان له ك

التحرمي املؤبد قد جيامع الفـراش       ألن   مجع بينهما  وإمنا   ،زوال الفراش يدخل يف التحرمي املؤبد      ألن   ثالثة،

  . ، وهذه الفرقة حتصل ظاهراً وباطناً، سواء كان الزوج صادقاً أم هي صادقةةكاملفضا

  :  روايات متواترة،ويدل على حترميها أبداً عليه

   .)١(ليهإما املرأة فال ترجع أ: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ففي رواية احلليب، عن

   .)٢(يوم القيامة إىل حتل له وال: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ويف رواية الكناين عن

   .)٣(ليه امرأته أبداًإترجع  وال: )عليه السالم(احلسن  أيب ويف رواية حممد بن الفضيل، عن

   .)٤(يوم القيامة إىل ةأحتل له املر وال: )عليه السالم( عبد اهللا أيب بصري، عن أيب ويف رواية

   .)٥(ليه أبداًإأما املرأة فال ترجع : قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ويف رواية الدعائم، عن

ومل ترد  : )عليه السالم (د بن عيسى، عن الصادق      بصري املروية عن نوادر أمحد بن حمم       أيب   ويف رواية 

  .)٦(املرأة

  .حيصل باطناً خالفاً لبعض العامة، حيث حكم بأنه مع صدقها ال

حترمي مؤبد عنده تزوجها بعد ذلك، مث استبصر فهل يبقـى            النه  إحيث  و مث لو كانا عاميني والعنا،    

  ، كما يفهم من حديث سالمميان أوىل باجلب من اإلاإل ألن يبعد ذلك، ال، على زواجه

                                                









 





٢٢١

 إالّ  يعيـد شـيئاً    املستبصر ال  أن   خبارن الظاهر من األ   ، وأل )عليه الصالة والسالم  (هالل، عن الرضا    

 ومع ذلك مل يقـل      ، فكثري من معامالم باطلة عندنا     الّإ و ،حكاممناطاً كل األ   الزكاة مما يشمل نصاً أو    

  . فرق بني الوضع والتكليف يف كل ذلك ال أنه ريظه عادة املعاملة مماإب أو الفقهاء بالضمان

 أن   مث أسلما يـصح    اللعانمل يتزوج ا بعد     إذا   أنه   يبعد أما الكافران فحديث اجلب يشملهما، بل ال      

 كاوسي الذي أسـلم  ،يف حكم والدة جديدة يف غري ما قطع بالعدم       أنه    لظهور احلديث يف   ،يتزوج ا 

  . أشبه ذلك ما أو خته حتتهأو

  . جيوز رميه بانه ابن زنا بيه، ولكن اليدعى أل ال اللعانالولد بعد إشكال أن  النه إ مث

 ملا العن بني هالل وامرأته فرق بينهما وقضى ال )عليه وآلههللا صلى ا(النيب ن إ :ويف حديث ابن عباس

لك أمـرياً   وكان بعد ذ  : رمى ولدها فعليه احلد، قيل     أو    ومن رماها  ،يرمى ولدها  ب وال يدعى ولدها أل  

   .بعلى مصر وما يدعى أل

من ينسب   إىل   ، يف املرأة يالعنها زوجها ويفرق بينهما      )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   وعن

   .)١(أمهإىل  : قال،ولدها

ت ء عن نصرانية حتت مسلم زنت وجـا       )عليه السالم ( عبد اهللا  أبو   لئس:  قال ،والد احلناط  أيب   وعن

 ويفرق بينهما   ،مهأهو مع   :  فقال ،فالولد ما يصنع به   : ، قيل يالعنها: فقال:  قال ،سلمبولد فأنكره امل  

  .)٢(حتل له أبداً وال

  

                                                







٢٢٢

مث يقول بعـد    : الولد بعد املالعنة، قال   ى  ، فيمن ادع  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ويف رواية احلليب، عن   

ادعـاه   إذا    أرده عليه  ينإليه، وأما الولد ف   إ أة فال ترجع  أما املر : ذب نفسه، فقال  كالولد ولدي وي  : كذل

مل  فإن   خواله،ون مرياثه أل  ك ي ،بنب اال يرث األ  ب، وال  فريث االبن األ   ،دع ولده، وليس له مرياث    أوال  

  .)١( أحد ابن الزانية جلد احلددعاه فإن يرثهم، أخواله يرثونه وال فإن يدعه أبوه،

أن  إالّ   ،مل أخباره كحلجية الشهود شرعاً يف      ،ه ولد زنا  يرمي الولد بأن   أن   شهد الشهود جاز   إذا   نعم

ن إ :)عليـه الـسالم   (ان الولد مسلماً، ورمبا يؤيد اجلواز بقول احلسني         ك إذا   يذاء املسلم إمينع من باب    

﴿وما جعل  : من الدعي الذي قال سبحانه      ال ،املراد بالدعي ولد الزنا    أن   ى بناًء عل  ،)٢(يبن الدع ا يالدع

ره السجاد  ك ما ذ  أيضاًتاب التقليد مبناسبة، ويؤيده     ك يف   ك ذل رنا تفصيل كوقد ذ  ،)٣(م﴾كءبناأم  كءدعياأ

  .كغري ذل إىل ،)٤(م أوالد زناأل فرعون من جلساء جلساء يزيد شر أن  من)عليه الصالة والسالم(

اعترافها حجـة    إذ   ،عليها احلد  يأجرن  إ و جيوز الرمي  ا محلته من الزنا، فال    أم ب  األ اعترفت إذا   أما

حدت ن إ و شيء،نسان اإلكذلى ن علكاً بالزنا معها مل يإنسانغريها، ولذا لو رمت   ى  نفسها ال عل  ى  عل

  .املرأة العترافها

  سألت إذا  :قال ،) السالممعليه( علي وين، عن جعفر، عن أبيه، عنكففي رواية الس

                                                







 



٢٢٣

ـ     ، حداً للفجور  ، جلدا حدين  ،فالن: ، فقالت كالفاجرة من فجر ب    الرجـل  ى   وحداً لفريتـها عل

  .)١(املسلم

ـ     ،الرجلى  حداً لفريتها عل  : )عليه السالم (قال   إالّ أنه    مثله،ى  خرأويف رواية    ى  وحداً ملا أقرت عل

  .)٢(نفسها

جيعـل الولـد     م بأا زنت ال   اعتراف األ  ثبات باللعان أو  اإل أو   مب وتصديق األ  رمي األ  أن   والظاهر

 أو  حجيـة يف رميـه     ال إذ   ،ك من عدم صالحيته للشهادة والقضاء وحنو ذل       ،ان ولد الزنا  كوماً بأح كحم

 :)عليه الصالة والـسالم   (الغري الذي هو الولد، ولذا تقدم يف حديث احلليب، عن الصادق            ى  اعترافها عل 

 ه أحد ابن الزانية جلد احلدادعفإن)ومثله غريه،)٣ .  

  .ومهاحناء والشهادة و سقط عن صالحية القضكذلى د علوقامت الشه إذا نعم

لمة واحدة  كل ولو ب  كن أو   ذب نفسه يف أثناء اللعان    كألو  نه  إ( : الشرئع قال ممزوجاً مع اجلواهر      إن مث

 إالّ  اللعـان الـذي ال يتحقـق      ى  ا مترتبة عل  أ الباقية اليت علم     حكام ومل يثبت عليه األ    ،ثبت عليه احلد  

ـ  إذا حمصنة ألا  أقرت رمجت  أو   لت هي كلو ن ذا  ك و ،صليثبت شيء منها لأل     فبدونه ال  ،مالهكبإ ان ك

 األولتقر مبوجبـه، ويف     أن   إالّ   العنها لنفي الولد بال قذف مل يثبت احلد عليها         إذا   قد قذفها بالزنا، أما   

لمة واحدة  كوهلا ولو ب  كن قرارها أو إيثبت التحرمي مع فرض       بلعانه ومل يزل الفراش، وال     ه عن دسقط احل 

  .)ى نصاً وفتوك يف شيء من ذلإشكالبال خالف وال 

   فإن ات املزبورة حمل نظر،طالقبعض اإلأن  إالّ ،راهكا ذمكوهو : أقول

                                                









٢٢٤

ن كالزوج مل ي أن   نك وال يلزم توفر الشرائط دائماً، حيث مي       ،حصانانت بشرائط اإل  ك إذا   الرجم فيما 

  .كغري ذل إىل يغدو عليها ويروح،

ورة يف  ك بقرينة الروايات املذ   كالرجم من غري تقييد، وذل    ى  علهذا التقييد يقيد الروايات الدالة      ى  وعل

ن إو :)عليه الصالة والـسالم   ( عبد اهللا  أيب   ، مثل ما رواه زرارة، عن     كشرط الرجم ذل   أن   احلدود من 

ـ ملن ال  أنه    شهدت أربع شهادات باهللا    ، والعذاب هو الرجم   ، عن نفسها العذاب   أتدر أن   أرادت اذبني، ك

ت عن نفسها   أفعلت در ن  إ و ت،مل تفعل رمج   فإن   ان من الصادقني،  كن  إ  عليها غضب اهللا  أن   واخلامسة

  .)١(يوم القيامة إىل حتل له احلد، مث ال

 أن   واملالعنة ،يوم القيامة  إىل   العنا فرق بينهما ومل حتل له     ن  إو :)عليه السالم (ويف رواية فضيل، قال     

أقرت  فإن   اذبني،كان من ال  كن  إ خلامسة يلعن نفسه   تزنني، وا  كرأيت ينأيشهد عليها أربع شهادات باهللا      

ـ ملن ال أنه  عنها العذاب شهدت أربع شهادات باهللاأتدر أن أرادتن إ و رمجت،  أن اذبني، واخلامـسة ك

أن  إالّ   يرثهم خواله يرثونه وال  أحلق ب أمن ولدها   ى  ان انتف ك فإن   ان من الصادقني،  كن  إ غضب اهللا عليها  

  .)٢( زنا جلد الذي يسميه احلدمساه أحد ولد فإن مه،أيرث 

 لرميه احلد، وأما   ون عليه لرميها وال   كي عن ال  خاص وال  إنسانرماها بالزنا مع     إذا   الرجل أن   هراوالظ

ـ حدين حداً لرميها وحداً لرميه، و       ال ،هر من الروايات  االظ ألنه   ، واحداً حداً مل يالعن حد  إذا    كذلك

  رماها بالزنا  إذا اللعان واحلد واحد

                                                







٢٢٥

 اللعـان  أو   ليه احلد، واحتمال تعدد احلد عليه     مل يالعن حيث ع    حد عليه، أو   تعدد فالعن، حيث ال   مب

ن عليه تعـدد    كذا مل ي  إ بالشبهات، و  أون احلدود تدر  كمسبب خالف    إىل   ل سبب حباجة  ك ألن   عليه،

  .اللعانن عليه تعدد كاحلد مل ي

  .لعان أو ثان ان عليه حدكثانية مرة ى  مث رم،العن أو  وحدإنسانرماها بالزنا ب إذا نعم

 )عليه وآله هللا صلى ا (الرجل نسب زنا زوجته بشخص خاص عند الرسول          أن   ويؤيد عدم تعدد احلد   

عليه الصالة  ( علي   تقدم عن   الرجل، فقد  كلقذف ذل ) صلى اهللا عليه وآله   (مل حيده الرسول     اللعانعد  وب

 ، بن الـسمحاء   كامرأيت زنت بشري  ن  إ :رث قال بن احلا  عومير أن   ما يف تفسري النعماين   ى   عل )والسالم

صـلى  (قال   أنه    إىل عاد عليه القول فأعرض عنه فأعاد عليه ثالثاً فقام ودخل فرتل اللعان،           أعرض عنه ف  أف

تـاب  كرنـا يف    ك وقد ذ  ،)١(له أبداً  ي ولن حتل  كحيل ل اذهبا فلن   : اللعانهلما بعد متام     )عليه وآله هللا ا

  .التفصيل فيه مسألة قذف اجلماعة واحلدود

نفت  إذا   فيهما عند اللعان، أما    يالزوجة النف ى  ، فعل مثالً نالزنا بنفري  إىل   نسب الرجل زوجته   إذا   أما

تستعد للعان الثاين، وسـيأيت      مل إذا   حدت لعان ثان، أو   إىل   خر احتاجت تت عن اآل  كين وس ءأحد الزنا 

  .تيةاآل الم يف تعدد احلد بقذفهما يف املسائلكبعض ال

ائه جداً وعماً وابن عم وعمة      أقربب و م ينقطع نسبه مع األ    قرار األ إب الزنا الذي ثبت باللعان أو     مث ولد 

د األوال م أوالد ك وح ،مقيدهاى   ومطلقها حيمل عل   ،ك لداللة الروايات بذل   كعمام وغريهم، وذل  أوأوالد  

  .مهكح

زوجهـا   العنة اليت يقذفها  سألته عن امل  : ، يف حديث قال   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   فعن احلليب، عن  

   ،الولد ولدي: كوينتفي من ولدها فيالعنها ويفارقها، مث يقول بعد ذل

                                                





٢٢٦

 ،دع ولـده  أادعاه وال    إذا   ين أرده عليه  إليه، وأما الولد ف   إرأة فال ترجع    أما امل : ذب نفسه، فقال  كوي

 فإن  مل يدعه أبوه   فإن   ه،خوالون مرياثه أل  ك ي ،ب االبن يرث األ   وال ،ب ويرث االبن األ   ،وليس له مرياث  

  .)١(دعاه أحد ابن الزانية جلد احلد فإن ،خواله يرثونه وال يرثهمأ

 ولدها بعد ما  ى   مث ادع  ى،عن امرأته وهي حبل   ، يف رجل ال   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن أيضاً هوعن

  .)٢( التالعنىمض نه قدأل جيلد ليه الولد والإيرد :  قال،منه أنه ولدت وزعم

مـن  ى سألته عن رجل العن امرأته وانتف : قال ،)عليه السالم (احلسن   أيب   بن الفضيل، عن   عن حممد و

ترجـع   ذب نفسه جلد احلد ورد عليه ابنه وال       كأإذا   : فقال ،ذب نفسه هل يرد عليه ولده     كأولدها مث   

  .)٣(ليه امرأته أبداًإ

أمـه  :  فقـال  ،عن ابن املالعنة من يرثه    سألته  : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   وعن

الولد ليس لـه   أن رده عليه من أجلأ:  قال،قد العنها ادعاه أبوه بعد مان إ أرأيت: ، قلتوعصبة أمه 

   .)٤(م القيامةوي إىل حتل له أمه  وال،يوارثه أحد

  .كذل غريإىل 

  .ذاكخته ابن امللعونة وه أأو ،الالعن بنت امللعونة ح أخوكأن ينكح بينهما كومنه يعلم جواز التنا

ب مما يظهر   ه من األ  ثرإى   ملا دل عل   ،باء األ أقربذب الالعن نفسه فالظاهر احلرمة بني الولد و       ك إذا   مث

ما كب  ب منه يف صورة رجوع األ     اء األ أقربرث  إ، والظاهر عدم    أيضاًب  اء األ أقربرثه من   إمنه التحرمي و  

  خت الالعن واعترف أح ابن امللعونة بكن أو  الالعنحت بنت امللعونة بأخكن ذاإب، فيرث األ ال

                                                











٢٢٧

  . الطالقحوطن األكاح، لك بطل النكذل ذبه بعدكب

  .ذب نفسهكب باعترف األن إ وليه، إعود الولدي بعد القذف ال كقامت البينة بذل إذا نعم

 ال  كذلك، و كقامت البينة بذل  ن  إ و بنت امللعونة،  نان من أخذ  كالالعن وأباه ال يتم    أن    يف إشكالوال  

ما حترم النسبية   ك أنه   اح من كتاب الن كرناه يف   ك ملا ذ  ،م الالعن وجدته من التزوج بولد امللعونة      أن  كتتم

  . والروايةاآلية يف )مكحرمت علي( لصدق ،ان عن الزناكحترم ما 

  .سكخت اليت هي بنت امللعونة وبالعخ عن احلالل باألاح األك يعلم عدم صحة نومنه

  .قرت حدت أت املرأة عن اللعان بعد لعان الرجل أولكنإذا نه إمث 

، سألته عن رجل العن امرأته فحلف أربع        )عليه السالم ( ىجعفر، عن أخيه موس    علي بن    ويف رواية 

 كلت املرأة عن ذل   كنن  إ و ل عن اخلامسة فهي امرأته وجيلد،     كنن  إ : قال ،ل يف اخلامسة  كشهادات مث ن  

   .)١(كذلان اليمني عليها فعليها مثل كإذا 

  .غريها من النصوصإىل 

وهلا كقامة البينة عليها، فمع فرض ن     إكأربع بعد لعانه الذي هو       إىل   حيتاج يف رمجها   ال( :ويف اجلواهر 

قرار غريه من اإل  كونه أربعاً   كبلعانه، نعم لو أقرت قبل لعانه اعترب        عن اللعان مل يسقط احلد عنها الثابث        

  .)بالزنا

  .ون رمجاًكون حداً وقد يكي  ليس الرجم فقط، بل قدمراأل أن وقد عرفت: أقول

بعـد   أو   قرارها بالزنا أقل من أربع مـرات      إى  ون اللعان مقدماً عل   كي أن   فرق بني حدها باللعان    وال

  . لللعاناللعان، نعم لو أقرت هي أربع مرات مل تدع جماالً

                                                

 



٢٢٨

 ،انت زوجته كن مورد لللعان و   كمل ي قرارها وبعده   إالزوج زناها قبل    ى  أقرت أربعاً وادع   فإذا   وعليه،

  .مل حتد استحقت احلد وحدت أو هربت من احلفرية أو سواء استحقت الرجم ومل ترجم أو

 بال خالف فيـه     ،ذب نفسه بعد اللعان حلق به الولد      كأولو  (:  قال ممزوجاً مع اجلواهر    الشرائع مث إن 

من  ب وال يرثه األ  اء منه، ولذا يرثه الولد وال     فنت باال قراره أوالً  إل ،فيما له  ن فيما عليه ال   ك ل ،ىنصاً وفتو 

  .راهكما ذك وهو )١()رثتاب اإلك يف  مفصالًكما بينا ذلك ،م ومن يتقرب ا وترثه األ،يتقرب به

النصوص املطلقة لعدم الرد  أن ورة يعرفكوقد عرفت مجلة من النصوص يف املقام، ومن النصوص املذ      

  .ملسألةطريف اى حيمل عل أن الرد جيب أو

ولدها بعد مـا  ى مث ادعى ، يف رجل العن امرأته وهي حبل)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   فعن احلليب، عن  

  .)٢(التالعنى قد مض ألنه جيلد ليه الولد والإيرد :  قال،منه أنه ولدت وزعم

من ى  ه وانتف سألته عن رجل العن امرأت    : قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ناين، عن كالصباح ال  أيب   وعن

  ال ،رامةك وال ،ال:  قال ،الولد ولده، هل يرد عليه ولده      أن   ذب نفسه بعد املالعنة، وزعم    كأولدها مث   

  .)٣(يوم القيامة إىل حتل له يرد عليه، وال

  .يلحق به حلوقاً صحيحاً يرثه أبوه ال يعين: ولذا قال الشيخ

 ملا عرفت مـن     ،حالهى  التحرمي عل ى   ويبق يعود الفراش  ذاب الرجل نفسه ال   كإب أن    قد عرفت  كمث إن 

   ،ذابكن هل عليه احلد بعد اإلكم اللعان، لك حل واالستصحابمجاع مؤيداً باإل،كتواتر الروايات بذل

                                                

 







٢٢٩

   .)حد ال أنه فيه روايتان أظهرمها(: قال يف الشرائع

املبسوط واملفيد يف  يك وخالفاً له يف حم،عن الشيخ يف النهاية والتهذيب   يكوفاقاً للمح (: ويف اجلواهر 

   .)كصبهاين وثاين الشهيدين يف املسالاملقنعة وللفاضل يف القواعد وشارحه األ يكحم

، يف رجل العن امرأتـه      )عليه السالم ( عن الصادق    ،القول بعدم احلد صحيح احلليب    ى  يدل عل : أقول

يرد :  فقال ،منه أنه   م فلما وضعت ادعاه وأقر به وزع      ،ر ما يف بطنها   كقد استبان محلها وأن   ى  وهي حبل 

   .)١(ىقد مض اللعان ألن جيلد، ويرثه والعليه ابنه 

قـد  ى  ، سألته عن رجل العن امرأته وهي حبل       أيضاً )عليه الصالة والسالم  (خر، عنه   ويف صحيحه اآل  

ليه ولده ويرثه   إيرد  : منه، فقال  أنه   ر ما يف بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم         كمحلها فأن  استبان

   .)٢(بينهماى قد مض اللعان ألن جيلد، وال

ولدها ى  مث ادع ى   يف رجل العن امرأته وهي حبل      ،أيضاً )عليه الصالة والسالم  (خر، عنه   ويف خربه اآل  

   .)٣(التالعنى قد مض ألنه جيلد يرد عليه الولد وال:  قال،منه أنه بعد ما ولدت وزعم

تالعنـا  وأن   :قال يف حـديث   نه  إ ،)عليه السالم ( مننيأمري املؤ بل واملفهوم من رواية الدعائم، عن       

 الولد يرثـه وال    فإن   ،اللعانون منه مث ادعاه بعد      كي أن   انت حامالً كن  إ احلمل أو   الولدى  ان قد نف  كو

 قبل التالعن ضرب احلد وحلق به الولـد  كان ذلكن إ والعن عليه ونفاه،  أن   يرث هو الولد بدعواه بعد    

   .)٤(انت امرأته حباهلاكو

                                                











٢٣٠

  .رتهكان احلد الزماً لذكوت مجلة من الروايات عن احلد، ولو كس إىل ضافةهذا باإل

ـ الولد ولـدي وي   : ك، مث يقول بعد ذل    )عليه الصالة والسالم  (مثل رواية احلليب، عن الصادق       ذب ك

لـيس لـه     و ،ادعاه وال أدع ولده    إذا   ين أرده عليه  إما الولد ف  أليه، و إأما املرأة فال ترجع     : نفسه، فقال 

أخوالـه   فـإن    مل يدعه أبوه   فإن   خواله،ون مرياثه أل  ك ي ،ب االبن يرث األ  ب وال مرياث ويرث االبن األ   

   .)١(دعاه أحد ابن الزانية جلد احلد فإن يرثهم، يرثونه وال

 أن  ذب نفسه بعد املالعنة وزعـم     كأ مث   ،)عليه الصالة والسالم  (الصباح، عن الصادق     أيب   ويف رواية 

   .)٢(يوم القيامة إىل حتل له يرد عليه وال  ال،رامةك وال، ال:  قال،هل يرد عليه ولدهالولد ولده 

الولد  أن أرده عليه من أجل:  قال،ادعاه أبوه بعد ما قد العنها    ن  إ أرأيت: بصري، قلت  أيب   ويف رواية 

   .)٣(يوم القيامة إىل مهأحتل له   وال،ليس له أحد يوارثه

من ولدها   يالعنة اليت يقذفها زوجها وينتف    قال يف امل  نه  إ )عليه السالم ( بد اهللا ع أيب   وعن الدعائم، عن  

ليه أبداً،  إأما املرأة فال ترجع     : ذب نفسه، قال  كالولد ولدي وي  : كويتالعنان ويفارقها، مث يقول بعد ذل     

ب يـرث األ   ب وال  ويرث االبـن األ    ،ادعاه وال أدع ولده وليس له مرياث       إذا   نه يرد عليه  إوأما الولد ف  

   .)٤(سبامأخواله وملن يتسبب بأل أو مهون مرياثه ألك وي،االبن

نه إ يف حديث املالعنة،   )عليه السالم (بصري، عن الصادق     أيب    عن ى،ويف رواية أمحد بن حممد بن عيس      

  ذب نفسه بعد كن إ يرثه أخواله ويرث أمه وترثه: قال

                                                











٢٣١

   .)١(ورد عليه الولد ومل ترد املرأة اللعان

ـ ل الئ س، وهو خرب حممد بن فضيل،عليه احلد أن ىيدل عل ويف قبال هذه الروايات ما    عليـه  (اظم ك

ذب كأإذا   : قال ،ذب نفسه هل يرد عليه ولده     كأمن ولدها، مث    ى   عن رجل العن امرأته وانتف     )السالم

ليه امرأتهإ عليه ابنه وال ترجع نفسه جلد احلد ورد)٢(.   

ر القائلون باحلد وجوهاً اعتباريـة      كذن  إ و ة من مقاومة الروايات السابقة،    ن هذه الرواي  كتتم ن ال كل

يثبت  أنه   ذب لعانه مع  كرار قذفها وظهور    كها وت ك ملا فيه من زيادة هت     :مؤيدة لرواية حممد، مثل قوهلم    

ـ ةاألولخبار ذبه، واألكيعلم زواله بلعان ظهر  يعلم املزيل وال   أن    إىل عليه احلد بالقذف فيستصحب    ا  إمن

به من  ذب نفسه فيما رماهاكأ إذا جيب إمنا ذب نفسه يف نفي الولد دون القذف، واحلدكأ إذا نفت احلد

   .ما عن صريح املبسوطكالزنا 

 ذاب نفسه ترتيه هلـا ال     كإ أن   ضرورة ،ىما تر كا  أإالّ  ( :ورة اجلواهر بقوله  كولذا رد الوجوه املذ   

 لـسقوط احلـد فـال معـىن       ى  ة مقتض األول عن   فضالً اللعان أدلة إطالق و ،رار قذف ك وت كزيادة هت 

لعانه  أن   الصريح يف كوتعليل عدم اجللد يف الصحيح املزبور        ،سكالستصحابه، بل املتجه استصحاب الع    

 عن املعارضة   املعلوم قصوره اخلرب املعارض   ك خريور فيه األ  كان من املذ  كن  إ و ان بالقذف ونفي الولد،   ك

ـ ة قاعدة درء احلد واالستصحاب وعدم جتدد قذف منـه باإل          سنداً وعدداً خصوصاً مع مالحظ     ذاب ك

   .)اللعان قد سقط باألولو

   ويف ثبوت احلد :ره، ومنه يعلم وجه النظر يف قول القواعدكما ذكوهو 

                                                







٢٣٢

ـ ر( وهو  ،ذب لعانه كرار قذفها وظهور    كها وت كيادة هت ما الثبوت ملا فيه من ز     أقرعليه روايتان     همح

   .وت احلد وقال بعدم احلدبنفسه خالف ثب) اهللا

   .ن من مقاومة روايات املشهوركتتم حال، فرواية حممد بن الفضيل ال أي ىوعل

 حممد بن الفضيل مع فقـد  كهذه الرواية يف املشهور ملحقة بااهيل الشتران إ( :وقد قال يف املعارج   

ى ، وعليه جر  كذلكيهم من هو    ف فإن   حلاقها بالضعاف، إوفق القانون ينبغي    ى  قرينة التعيني فيها، بل عل    

 سـالم ثرا وتشعب طرقها وشهادة ثقة اإل     كتقدم لصحتها و   يعارض به ما   الوصف يف هذا الشرح فال    

تصحيح مـا   ى  نصر الواقع يف الطريق ممن أمجعت العصابة عل        أيب   ون ابن كوالصدوق بصحة مضموا و   

ون مضموا مطابقاً لظاهر    ك و ،)١(قةللحليب الساب ى  خرأعمري يف طريق رواية      أيب   ذا ابن ك و .يصح عنه 

 ،فري تقييد له وهو خـالف الظـاهر       كفعوده بعد الت   ،اللعانسقوط احلد ب  ى  ظاهره دال عل   فإن   القرآن،

 احلـدود   أتدر :)عليه وآله هللا صلى ا ( املستنبط من قوله     ،ون مضموا موافقاً لالحتياط يف احلدود     كول

التعزيـر مـن حيـث      ى  فيما خالفها وهو محل احلد عل      هذا مع تطرق احتمال التأويل       ،)٢(بالشبهات

   .)رةك عن الفحشاء املنل أمر قبيح، فضالًكخبار وهو ثابت لالتعزير يف األى ذب، وقد يطلق احلد علكال

تعزير  ال أنه   ر، والظاهر كل من ك يف التعزير يف     )الفقه(نا ناقشنا يف بعض مباحث      أى  خيف ن ال كهذا ول 

   .ركل منكا به يف قلنن إ و يف املقام،أيضاً

                                                







٢٣٣

ذبت نفسها مل يعد شيئاً من      كأبأن   اللعانولو اعترفت هي بعد     (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

حد الزنا   أن    ملا قيل من   ،كما يف املسال  كاً  إمجاع ك ومل جيب عليها احلد بذل     ،اليت ثبتت به   اللعان أحكام

 إالّ  كمل جيب عليها احلد بذل    : ن هنا قال املصنف وغريه    وم .يقر به أربع مرات   أن   إالّ   املقرى  يثبت عل  ال

ذاب كإما مسعته يف    ى  ، ومن فحو  اللعان من اندفاعه ب   ،به أربع مرات، بل ويف وجوبه معها تردد        تقرأن  

ان خرية النهاية والـسرائر واجلـامع       ك كولذل ،ىقد مض  اللعاننفسه والتعليل يف النصوص السابقة بأن       

ان خرية ثاين الـشهيدين     ك ك، ولذل اللعانذا يف   كقرار أربعاً له وظهور     اب اإل جيإوغريها، ومن عموم    

 إىل   والعالمة، بل نـسبه    إدريستباعه وابن   أ عن الشيخ يف النهاية و     األولاه  كصبهاين، بل ح  والفاضل األ 

   .)١()كنا مل نتحقق شيئاً من ذلكن إ وشهراأل

اعترفـت   إذا   يوجب احلد، أما   ذاب ال كمرات اإل أربع   إىل   االعتراف بالزنا حباجة   أن   ىمقتض: أقول

   .بعده وما اللعان أدلته الشامل ملا قبل طالقأربع مرات فلم يبعد وجوب احلد إل

 إذا  مـا كالتصريح بالزنا،    إىل   ، بل حباجة  مثالً) بضم التاء  (ذبتكتقول أربع مرات     أن   فيكي نعم ال 

 فيمـا ) بفتح التاء (اء مثل قوهلا أربع مرات صدقت  بضم الت  ذبتكفقوهلا أربع مرات     ،اللعانان بدون   ك

ـا  إ: إنسانقال  أو ذب،كنه إ ا مل تزن، فتقول أربع مرات إ: إنسانقال   أو   ا زنت، إ: إنسانقال  إذا  

  .كغري ذل إىل ذب،كنه إ :مل تزن، فقالت مرتني: صدق، وقال آخرنه إ :زنت فقالت مرتني

   . بالشبهةأ فاحلد يدر،ن االعتراف أربع مراتورات مكأمثال هذه املذ أن  يفكولو ش

  ى قواأل أن ومنه يعلم(: ومنه يعرف وجه النظر يف قول اجلواهر، حيث قال

                                                

 



٢٣٤

قوهلم ثبوت احلد عليها باعترافها     ى  ان املتجه عل  ك، بل   كأقرت به أربعاً ملا عرفته هنا     ن  إ و سقوطه هنا، 

اقتضاه الزوج من وجوب احلـد عليهـا بـال           ما يقذبه فب كلفساد لعاا باعترافه ب   ى  مقتض ألنه   األول

  .)١()مجاعخالف اإل أنه لت، وقد عرفتكما لو نك حينئذون كمعارض، بل ت

قرار العقـالء   إ لعموم   ى،قوما اختاره الشارح الفاضل هو األ     كلعل ثبوت احلد    : ولذا قال يف املعارج   

 عنـها  أ﴿يـدر :  وآية، أربع مراتمن أقر بالزناى لزوم احلد عل  ى  دل عل  أنفسهم جائز، وعموم ما   ى  عل

  من ثبوت احلد هـو     شهر واأل ،شبهة بعد ظهور الدليل     وال ،عدم ظهور خالفه  ى  مرتلة عل  )٢(العذاب﴾

انـت  كن  إ و قراره،إنه مؤاخذ ب  إلو أقر باحلق بعد اليمني، ف       لالستيناس ما  كونظري ذل  ،ىقوظهر واأل األ

   .كبعد ذلى اليمني قاطعة للدعو

 أو اللعـان قرارها قبل إان متعلق ك يف احلد، سواء إشكال فال اللعانآخر غري متعلق أما لو أقرت بزنا     

أقـرت   اللعان وبعد ،عليها الزنا بزيد يوم اجلمعة فتالعنا     ى   الرجل ادع  مثالًبغريه،   أو    بنفس الرجل  ،بعده

بزيد بعـد    أو   ،ميسيوم اخل  اللعانالزنا بزيد قبل     أو   ،اللعانبعد   أو   اللعان قبل   ،أربع مرات بالزنا بعمرو   

   .اللعان

 مل يسمع   ،االعن ثانياً  أو   قيمهاأ يل بينة    :ذب نفسه وقال  كأ أن   عاد الرجل بعد   ولو(: مث قال اجلواهر  

 ،ذب نفسه كقاله، وقد أقر ب    لتحقيق ما  اللعانالبينة و  ألن   ثبوته عليه، ى  منه يف سقوط احلد عنه، بناًء عل      

   .)فعالً أو ذا قوالًكمل ي إذا تسمعا  إمن والبينة،قرارهمإوالعقالء مؤاخذون ب

   بعدها انت قبلها أوكقرار، سواء اإلى البينة مقدمة عل أن القاعدةى مقتض: أقول

                                                

 





٢٣٥

 وقامـت   ، بأن هنداً زوجته   إنسانقرار، فلو أقر     البينة ودليل اإل   أدلةاجلمع بني   ى  مقتض ألنه   ،معهاأو  

ولد  أنه ىفالناً ولده فقامت البينة علن إ قال أو ، هلا عليهالبينة بأا ليست زوجته، فهل يقال بلزوم النفقة

   .مثلة من األكغري ذل إىل الولد يرث منه،ن إ :عمرو ال ولده، فهل يقال

 حال احلدود، فلو أقرت بأا زنت بزيد أربع مرات يـوم            كذلكلي، و كواملقام من صغريات هذا ال    

 موجوداً يف بغداد يوم اجلمعة الذي تقول هي بزناها معه           نك وقامت البينة بأن زيداً مل ي      ،اجلمعة يف بغداد  

   . مفصالً)الفقه(غريها، وقد تعرضنا هلذه املسألة يف بعض مباحث  إىل ،فيه مل حتد

 ملـا   ،ما لو اعترف به يف حياته مث مات       كولو اعترف بالولد بعد موته مل يرث منه،         (: مث قال اجلواهر  

مل  إذا   ان للولد ولد ورث اجلد املالعن     كن لو ك ل ،حق الولد شيئاً  فادة هذا االعتراف يف     إعرفت من عدم    

 للدليل يف اجلـانبني مـن       ،رهكما ذ ك، وهو   )ما اليرث االبن  كيرث هو ابن االبن       وال ، منه أقربن  كي

   .متواتر الروايات واليت هذه املسألة من صغرياا

الولد ليس له مل ينفع اعترافه       أن   ىاً عل ان ثابت ك فإن   ،اللعانذا اعترف باحلفيد بعد      إ ومنه يعلم حال ما   

  .م الولدكان احلفيد يف حك أيضاًاعترف بالولد  أو ،ذا رأيه يف الولد مل نعرف مان إ وباحلفيد،

ى مقتض ألن اح زوجة الالعن،كنيصح للولد  ما الك ،اح زوجة الولدكب نيصح لأل ال أنه   مث الظاهر 

رث ظاهراً  حق له يف اإل    رث الالعن من الولد، وال    إ  استثىن نإ و رجاع الشارع للولد له،   إرث الولد عنه    إ

ـ ى  ما دل عل  كلعانه،  ى  الشارع حرمه منه مبقتض    ألن   ،ولده أنه   علمن  إ و وباطناً  متـواتر الـنص     كذل

   .ىوالفتو

   من ،ذا ففي توجه احلد عليه نظركأولو أقام بينة مث (: مث قال اجلواهر



٢٣٦

   .)ى أقواألولم بالبينة، ولعل ك صدقه عند احلا ومن ثبوت،ذبه املوجب للحدكقراره بإ

 قرار مبا يوجب ماالً   ان اإل كقرار، سواء   اإلى  البينة مقدمة عل   أن   رناه من ك مؤيد ملا ذ   أيضاًوهذا  : أقول

  .غريمها أو حداً عليه أو

ثار ما لو فحص املوضع فروئي فيه آ      كقذفه،   ون الولد ليس له وثبت علمياً ما      كب أو   قذفها بالزنا  مث لو 

زناها البارحة وهي   ى   حيث دل فحص املوضع عل     ،ن عندها البارحة  كمل ي  أنه   ر، وقد علمنا  كدخول الذ 

 إىل حاجـة  ال أنـه    فالظاهر ،أشبه ما أو   حال نوم  أو   اًإكراهان  كالزنا   أن   يف قبال ،  اًإطالقرت الزنا   كأن

ما كا زنت،   أشتباه، وهنا علم ب   منا هو يف صورة اال    إلعانه  ى  من جانبه لدرء احلد عنه، وما دل عل        اللعان

   .أيضاً كمن طرف واحد لذل اللعانيبعد عدم طلبنا منها  ال

من  اللعان أو قراراإل أو الشارع جعل له طريقاً خاصاً من البينة   ألن   يبعد عدم احلد عليها للزنا،     نعم ال 

ما تقدم  ك ،جراء احلد إيف  في  كي م ال كعلم احلا  أن   رراً من كرناه م كالزوج بدون الرد منها، ويؤيده ما ذ      

   .وجهه يف بعض املباحث السابقة إىل ملاعاإل

 أن  ثبت علمياً  ألنه   ،ون الولد ليس له وقام العلم من الفحص بصدقه        كومنه يعرف حال ما لو قذفها ب      

غري  إىل   الظاهر عدم التوارث بينهما،    فإن   ،كأشبه ذل  ما أو   احكمل يلتق ا منذ عقد الن      أنه    أو مين له  ال

  .اللعان إىل حاجة ، والكلذ

تياا باحلرام بدون قيـام      إل ك الظاهر ذل  ،زناها ومل يتوفر أسباب احلد فهل يعزر      ى  قام العلم عل   إذا   مث

فاعـل   أن )الفقـه (رنا يف بعض مسائل كما أشبه، وقد ذ أو اضطرار أو إكراهحلية فعلها من  ى  دليل عل 

نه مأخوذ إ، فكحنو ذل أو أفطر يف شهر رمضان أو اع الوقفب إذا ماكأقام العذر، إذا  إالّ  احلرام يؤخذ به  

  إذا  إالّ بفعله



٢٣٧

  .كحنو ذل أو فطار يف شهر رمضانموارد اإل ان من موارد بيع الوقف أوك أنه ىأقام الدليل عل

حنو  أو وما تعاشراً جسمياً عارياً بدون الزناكك ، الزوج زوجته باملعاشرة احملرمة مع الرجالىولو رم 

 ،عليه شيء  أو   ن عليها كال مل ي  إ و ،ثبت أدا بالتعزير   فإن   مورد لللعان،  م التحقيق وال  كاحلاى   فعل ،كذل

مور املوجبـة   ما يفعل الثاين يف األ    كالعريف، ف كم الشرعي   كاحلا أن   م من كرناه يف باب احل   ك ملا ذ  كوذل

م كجعلته علـي  : )سالمعليه ال (قوله  ى  مقتض ألنه   ،األولحلفظ أموال الناس وأعراضهم ودمائهم يفعل       

 إذا  العرف يف حدودها وخصوصياا، نعـم      إىل   سائر املواضيع حمال  كومثل هذا املوضوع     ،)١(ماًكحا

  .يذائه هلام أدبه إلكذب الرجل من حتقيق احلاكثبت 

  

                                                





٢٣٨

بـأن   ،اللعـان المه بعد القذف وقبل     كانقطع  إذا  ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):٨ مسألة(

صـار   حينئـذ  أنه    يف ريب زواله فال ى  يرج ان ال ك فإن   الم ملرض وغريه،  كسانه وعجز عن ال   اعتقل ل 

 حلصول العجز يف احلال وحد      ،مل حيصل اليأس منه   ن  إ و كذلكشارة، بل يف املنت هو      خرس لعانه باإل  األك

 يف  ك ضرر، وحيتمل انتظـار زوالـه للـش        كالقذف مضيق ورمبا ميوت ويلحق به نسب ليس منه وذل         

   .)عليها اللعانم ك عدم ترتب حاألصل و،لماتكشارة عن التصريح بالتفاء باإلكاال

يف وسط لعاا،   أو   إليها    قبل لعان املرأة بالنسبة    ،وقبله وبعده  اللعان بني وسط    كفرق يف ذل   ال: أقول

 كن ينف اكن  إ و شارة قائمة مقام اللفظ،   انت اإل كبعد مدة مديدة     أو   اًإطالق لسانه   كينف ان ال ك إذا   نهإف

   .مقام الثبوت إىل  لسانه، هذا بالنسبةكينف  صربوا حىتمثالًلسانه بعد مدة قليلة ولو بعد شهر 

   .فواضح بدليل وجوب اللفظ: األولأما 

 خرس، فيشمله دليله  م األ كبعد مدة طويلة يراه العرف يف ح       إالّ    لسانه كينف ن من ال  فأل: وأما الثاين 

   .مكالشتراط اللفظ حم يرف، ولو اختلف العرف فاالستصحاب املقتض واملعيار هو رؤية الع،مناطهأو 

، كذلى  بناء العرف عل   ألن   اف،كروه من اليأس يف املدة القريبة       كما ذ  أن   ثبات فالظاهر أما مقام اإل  

العرف  إىل رجاعانت القاعدة اإلكخرس شارة لأل واإل،لمك بني اللفظ للمتاألمرالشارع قسم    حيث إن و

ما أشبه  أو بدواء أو خرس صدفةصار األ إذا ماك ى،فكظهر اخلالف  فإذا اليأس طريقاًى  ير  وهو ،فيهما

   .نه ختارس مل يصح لعانهكاللفظ لى ان قادراً علكولو  ،اللعانلماً بعد يوم من كمت

   كراه لرفع اإل،عدم النطقى ره علكأ إذا شارةباإل اللعانيبعد صحة  نعم ال



٢٣٩

 كراهرنا يف باب الطالق زعم اإل     ك حال التلبية وغريها، وقد ذ     كذلكلفظه، و كشارته  إون  كاملوجب ل 

   .سكالع أو رهاًكن مكومل ي

تيـان  ن مـن اإل   كيـتم   ر الشارح الفاضل وجهاً يف احتمال لزوم االنتظار حىت        ك قد ذ  :ويف املعارج 

 إالّ  نفساًلف اهللا   كي ﴿ال:  ونفي العسر واحلرج، وقوله    ، صرحياً، وفيه ضعف يدفعه خرب الضرار      لفاظباأل

ى اهللا  صـل (وقوله   ،م بشيء فأتوا منه ما استطعتم     كذا أمرت إ: )عليه وآله هللا صلى ا (وقوله   ،)١(وسعها﴾

 وحلوق ما ليس منـه  ، من احتمال الفواتأخريمع ما يف الت،  )٢(ال يسقط امليسور بالعسور   ): عليه وآله 

  .األول ألمراان لعانه لنفي الولد، فلذا جعل املذهب يف آخر كيف النسب لو 

لف باللعان ومل   كي أنه    والتلبية وحنومها، فالظاهر   ةالصالكبالواجبات   إالّ   طالفاًإلم  كيت ال أن   مث لو نذر  

ن مـن   كالنذر وحنوه ال يـتم     أن   تاب احلج والنذر وغريمها من    كرناه يف   ك ملا ذ  ،فياً حللفه  منا كن ذل كي

  .ية عن مواضعهااألول حكامزحزحة األ

ـ   م لالستماع أو  كيفرغ احلا   حىت  لسانه أو  كينف   مدة التربص حىت    يف إشكال النه  إمث    أن  ،كحنو ذل

شرا باملعروف من النفقة والقسم واجلمـاع        والزوجة زوجته جيب معا    ،الولد ملحق به جتب نفقته عليه     

 ، نعم انت املرأة زانية واقعاً   كن  إ و يةاألولطبيعتها  ى   عل حكام أما قبله فاأل   ،اللعان هو احلائل   فإن   وغريها،

  .ما هو واضحكون الولد له مل جتب عليه النفقة كعرف واقعاً عدم إذا 

  

                                                







٢٤٠

ر فأقامت البينـة مل يثبـت       كقذفها مبا يوحب اللعان فأن     أنه   ادعتإذا  ( :قال يف الشرائع   ):٩ مسألة(

  .)ذب نفسهكي ألنه اللعان وتعني احلد

  :  يف اجلواب أحوال لهكقذفها، ففي املسال أنه زوجهاى ادعت املرأة عل إذا :أقول

ذيباً للبينة  كت اراً للقذف وال  كنإوت  ك وليس الس  ،يالعن أن    فتقيم عليه البينة فله    ،تكيس أن   :أحدها

ثبت أين ملن الصادقني فيما     أشهد باهللا   أ: ذا العن قال  إار يف قبول البينة، و    كناإلكنه جعل   كيف احلقيقة، ول  

  .ياها بالزناإ يمن رمي يعل

 أن  ، وجيـوز  أيضاًالقذف فله اللعان    ى   فأقامت البينة عل   ،يلزمين احلد  ال:  اجلواب يقول يف  أن   :وثانيها

  .حد يون علكين صدقت فيما قلت وسأحققه باللعان فال ي أ،يزمين احلد ال: يريد بقوله

تيان اإل يت حق للمدعكس إذا يطرف املدع ذإطبق القاعدة، ى  ، فهو عل  األولره يف   كأما ما ذ  : أقول

تيان بالبينة فيما لو خر، ولذا يصح اإلار اآلكنإى يتوقف عل نه الإ ف،ياملدعى  دليل البينة علقالطبالبينة إل

زوجهـا،   أنه   ادعت عليه  إذا   ماك ى،مورد من موارد الدعو    أي   املة يف كين ناس القصة    إ: قال الطرف 

ـ  هل   أعلم ال  ىنكوقع بيين وبينها شيء، ل     أنه   أعلم وإمنا   ين ناس الزواج،  إ: وقال الرجل   ان درسـاً أو   ك

   .كغري ذل أو احكن أو بيع أو تعليم صنعة

واليمني : )عليه السالم (البينة يف الرواية مقابلة بقوله       ألن   وت،كتصح البينة يف مورد الس     ال: يقال ال

  .ركمن أنى عل

ـ  فمن الواضح وجود البينة مع       الّإ و ،من باب املثال الغالب   نه  إ :نه يقال أل تاً، كون الطـرف سـا    ك

 البينة واليت منـها قولـه       أدلة طالق إل ك، وذل كحنو ذل  غيبة أو  غماء أو مل جيب إل    أو ،أعلم ال: ويقولأ

   ،تستبني  حىتكذلى لها علكشياء واأل :)عليه السالم(



٢٤١

ان مسافراً  كاجلنون أو  غماء أو يف حال اإل   وزيد   ،ا زوجة زيد  أادعت   إذا    ولذا ،)١(تقوم به البينة   أو

  .مثلة من األكغري ذل إىل م النفقة،كعطاها احلاأمت البينة  وأقاكذل غري أو

تـاب القـضاء    كور يف   كاملذن  إ وفيه(:  بقوله كاملسالى   اجلواهر عل  إشكالومنه يعلم وجه النظر يف      

 منـه،    عدم قيام البينة قبل حصول اجلواب      ك وظاهرهم هنا  ،جييب  بس حىت حامتنع   فإن   لزمه باجلواب، أ

 ع الق ومع التسليم فالصدق مطابقة خربه للوا،نوعةار يف قبول البينة ممكناإلكوت مطلقاً كالس أن ىفدعو

قامـت بـه    ين ملن الصادقني فيما  إ:  بأن يقول  ،اركنمع اإل    منه حىت  كلصح ذل  الإقامت عليه البينة و    ما

  .) يف الفرضاألصلالذي هو خالف  اللعان يف حصول شهادة كأقل من الش ال ي،البينة عل

 مطابقاً كملا قامت البينة فقد جعل الشارع ذلنه إ الصدق مطابقة خربه للواقع ففيه   أن    من رهكذ أما ما 

ـ ثبت علي، ل  أياها، بل يقول فيما     إيقول رميي    ال  فرضاً كيعلم الرجل بذل   ، وحيث ال  للواقع ترتيالً  ن ك

قال  مثالًالوقف  ى  علقامت البينة    إذا   ، ولذا الرمي ثابت ترتيالً   ألن   ،ياهاإيقول يف رميي     أن   هر صحة االظ

 ملن الشيء   كباملل يشهد أن   نسانوقفي، بل يصح لإل    أنه   يقول هذا ما ثبت     هذا وقفي، وال   :املوقف عليه 

ـ ان املستند البينـة، و    ك إذا   يفك ف ى، النص والفتو  كما ورد بذل  ك،  اليد إىل   اًيف يده مستند    إذا  كذلك

  .حنومها أو زوجته ه أوكمل أنه فحيل أن غريمها صح الزوجية أو  أوكامللى قامت البينة عل

مل  أنـه     فقد يريد  ،يلزمين الدين  ال: قال ما لو كهو   إذ   نه صحيح، إ، ف كره املسال كأما الثاين الذي ذ   و

  عطائه شيئاً يف قبال الدين بيعاً وحنوه، ولذا إك ،رجاعاإل حنو رجع الدين أوأ أنه يستدن، وقد يريد

                                                





٢٤٢

ثبـات الـسقوط     إ داء أو الطرف األ ى  البينة لزم عل   يم املدع أقا إذا   ل الصور كيلزمين الدين، ويف     ال

  .وحنوه

نـه   أ  أو ،حد لقاذفها  ا مشهورة بالزنا فال   أيريد   أن   نكمي ذإ،  كره املسال ك مبا ذ  األمرخيتص   نعم ال 

  .كذل غري إىل ،كالعن قبل ذل رماها وقد

 جيـاب  ال أنه   طلق املصنف فيه  أر القذف فتقيم الشاهدين عليه، وقد       كين أن   وثالثها(: كمث قال املسال  

الزنا،  إىل   ر نسبتها كين ألنه   ،اره القذف كنإذب نفسه يف    كبلعانه   ألنه    وتعني احلد  ،رادت أ اللعان لو إىل  

ر كأن وإمنا   ر زناها، كمل ين  ألنه   اللعانليه، وحيتمل جواز    إملن الصادقني فيما نسبها      أنه   يف يشهد باهللا  كو

مل ن إ وقويل صادق وليس بقذف باطل،  أن   :يريد أن    فيجوز ،لباطلالقذف يستعمل يف القول ا    والقذف،  

ـ نإأظهر ب ن  إ أنه   ر، والوجه كأنه مل ين  كن قوله مردود عليه بالبينة فصار       يتلفظ بالتأويل، وأل   اره هـذا   ك

 في يف نفيه جمـرد    كي نه خالف مدلول اللفظ، فال    أل،  ال فال إالتأويل وحنوه من التأويالت احملتملة قبل و      

جله ويـسقط  يالعن أل أن  قذفاً يف احلال فلهأنشأعدم التأويل لو  تقدير عدم القبول أو  ى  ، وعل االحتمال

  .)فاه لعان واحدكرر قذف امرأة كمن  ألن انت هي صادقة يف دعواها،كن إ وبه احلد،

رتيلي قرار ت إقرار، فهو   اإلى  البينة مقدمة عل   أن   يقاوم البينة ملا عرفت من      ال ،ين مل أقذف  إ: قوله: أقول

قذف رفع احلد عـن نفـسه        فإن   مل يقذف،  ما قذف أو  إنه  أ الواقع إذ   ثابت عليه، وحينئذ فله اللعان،    

  .مل يقذف مل يضر اللعان شيئاًن إ وباللعان،

   مل حترم عليه املرأة ومل تترتب سائر ،ان بينه وبني اهللا مل يقذفك إذا نعم



٢٤٣

حني   مل يقصد املعىن   إذا   حترم عليه  ال أنه   ماك غري حمله،    يؤثر يف حمله ال يف     إمنا   اللعان ألن   آثار القذف، 

  .التلفظ باللعان

  .ا بريئةأنشاء قذف جديد وهو يعلم إيصح له  ما الكظهاره التأويل، حاجة إل ال أنه  يظهركوبذل

يقتصر يف اجلـواب     الأن  ( : بقوله كرها املسال كيف الصورة الرابعة اليت ذ      يظهر وجه النظر   كومن ذل 

ـا  ءشهد بعفتها وبرا   ألنه   ،لعان هنا قطعاً   د وال حت في یما قذفت وما زن   : ار القذف، بل قال   كنإى  عل

ذب الـشهود   ك ألنه   يقيم البينة واحلال هذه    أن    وليس له  ،ذبهك ي األولوقوله   يف حتقق زناها باللعان   كف

ـ احل إطالق من   ،واز لعانه وجهان  ج قذفاً ففي    أنشأت، ويف هذه احلالة لو      یزن ما: بقوله م بثبوتتـه   ك

ـ ميى  ا ينايف اللعان، والوجه تقييد جواز اللعان مبضي مدة بعد الدعو          ءقراره بربا إ أن   بالقذف، ومن  ن ك

قوله  أن   تقدير جواز اللعان ففي سقوط حد القذف الذي قامت البينة عليه وجهان، من            ى  فيها الزنا، وعل  

ى قو واأل ،للعان الواحد بالقذف املتعدد    سقوط احلد با   إطالق، ومن   األول إىل   ت مينع من صرفه   یزن ما

  .)١()األول

ى يف يقال باحلد عليه علكمل يعلم الزنا منها، و إذا  جيوز له قذف جديد    يصح له اللعان وال    أي   ىوعل

تومهـوا   الـشهود  وإمنا يعلم بزناها، ال ا مل تزن أوأقذف، ويعلم  ون واقعاً ما    كرمبا ي  أنه   ل حال مع  ك

هل الـشارع   ، ف م يراهم عدوالً  كذبوا عمداً واحلا  كن الشهود    أ  أو ،بني زيد آخر   الشتباههم بينه و   كذل

 الزوجة الربيئة اليت يعلم هـو      ييرم أن   جعل عليه   أو ،ء ومل جيعل له خمرجاً منه     جعل عليه احلد وهو بري    

  .يعلم بزناها ال ا بريئة أوأ

  

                                                

 



٢٤٤

 ،ان عليه حدان  كالزنا   إىل   سبهماوجه ن ى  امرأته برجل عل  قذف  إذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٠ مسألة(

   .)ان له بينة سقط احلدانك، ولو اللعانسقاط حد الزوجة بإوله 

 ثبـات ن اإل كثبات بالبينة، ل  اإل أو   اللعانحد واحد يسقطه     وإمنا   ليس عليه حدان،   أنه   قد تقدم : أقول

زوجته حتـت رجـل      ىنه رأ أشهدت البينة ب   إذا   ماكأحدمها،  ى  عل ثبت عليهما ال  أ إذا   يسقط احلد إمنا  

قالت   أو،قذفه لزيد اخلاص مل تقم عليه البينة  حيث إن ان الرجل،   كنعلم من    نهم يقولون ال  كيفعل ا، ل  

  . املرأةكانت تلكنعلم من  نا الكيزين بامرأة، ل  رأينا زيداً:البينة

ونه بزوجة  كما  أ ،االبينة شهدوا منه زن    إذ   عليه،ى  قامة الدعو إزيداً له حق     أن   الم هنا يف  كنعم يأيت ال  

ان زيد زانيـاً بغـري      كنه زنا بزوجته ليس مما قام عليه البينة، ورمبا          أ فقذفه زيداً ب   ،زيد فلم يشهدوا عليه   

   .جل قذفه لهحيد أل أن ماإزنا بزوجته، ونه أثبات مته بزيد بإما إزوجته، فعليه 

 نه اسـتثىن  كره الشرائع، ل  كذ  ما  فقرر ،ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر، حيث فصل يف املسألة          

ان القذف متعدداً بلفظ واحد يتداخل      كن  إ أنه   اهللا يف احلدود من    شاء نإما سيأيت   ى  نعم بناًء عل  (: قائالً

فراد أل حد، وما حنن فيه من       كتفي حبد واحد هلما مع االجتماع يف طلبه، وأما مع التفرق فل           كاحلدان وي 

العـن   فـإن    ا به جمتمعني  ءجان  إ و احلد،  يف تعدد  إشكالترقني فال   ا به مف  ءجان  إ حينئذ ف ، املسألة كتل

ما لو كان كحصل حد ومل حيصل ف إذا  هو إمنا   التداخل ألن   ،أيضاًالرجل   حد يالزوجة سقط حدها وبق   

 الإطلق املصنف هنا    أن  إ و القاعدة املزبورة، ى  هلا تداخل احلدان، بناًء عل     مل يالعن وحد  ن  إ مل يطلبه، نعم  

 اللعـان ره بعض شـهادات     كفرق عندنا يف عدم سقوط حد الرجل بني ذ         ترتيله عليها، وال    أىبي نه ال أ

   .)القذف خمتص بالزوجة سقاط حدإ إىل بالنسبة اللعان ألن وعدمه،



٢٤٥

 ،اللعانن من مورد    ك مل ي  ،ر الرجل أم ال   كقذفها بغري الوطي، سواء ذ     لو أنه    إىل ملاعتقدم اإل  قدنه  إمث  

  .ىموازين الدعوى م بتعزيره علكيطالب احلا أن للرجل حق للزوجة أو الّإثبت فهو وإفإن 

عبد  أيب   بصري، عن  أيب   فعن: يف غري القذف بالوطي متواتر الروايات      اللعانعدم وجود   ى  وقد دل عل  

قد نه  إ :يقول  يالعنها حىت   وال ،بينهماى  جيلد مث خيل  : قال يف الرجل يقذف امرأته    نه  إ ،)عليه السالم ( اهللا

   .)١(ا بني رجليها من يفجرى رأ

ـ   :  قال ،امرأتهى  عل يسألته عن الرجل يفتر   :  قال ،وعن حممد بن مسلم     بينـهما وال  ى  جيلد مث خيل

   .)٢(ذاكذا وك تفعلني كين رأيتأشهد أ: يقول يالعنها حىت

   .)٣(اينقد ع أنه يزعم ون لعان حىتكي ال: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن أبان، عن رجل، عن

: يقول  يالعنها حىت  نه ال إقذف الرجل امرأته ف    ذاإ: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن  

   .)٤( يزين ارأيت بني رجليها رجالً

  . من الرواياتكذل غري ىلإ

ن مورد  ك مل ي  ،الرجل غري قابل جلب وحنوه     أو   ،لقرن وحنوه  ين املرأة قابلة للوط   كمل ت إذا   أنه   والظاهر

   .قذفهما بالزنان إ واللعان

صرح به يف املعارج،     ماك شهداء   أربعة )ان له بينة سقط احلدان    ك ولو(: مراد الشرائع من قوله    مث إن 

   . البينة الشامل ملا حنن فيهأدلة طالق إل،ما هو واضحكشاهدان ى فكرماها مبا دون الوطي  إذا أما

                                                











٢٤٦

احلد، نعم يعزر    أو   اللعانن عليه   كم شهدوا بالوطي مل ي     أ الوا معه   ك ب ربعةقامت الشهود األ   مث لو 

   . شاهدان فقطكذلى م املرأة حيث فعلت احلرام، ولو قام علكاحلا

  



٢٤٧

 ،أقرت أربعاً ن  إ لزمها احلد : ، قال الشيخ  اللعانقذفها فأقرت قبل    إذا  ( :قال يف الشرائع   ):١١ مسألة(

يالعـن   أن  ان للـزوج  كو ،اللعانب إالّ   سب مل ينتف   ن كان هنا كوسقط عن الزوج ولو أقرت مرة، ولو      

   .)تردد اللعان ويف ،هو ثابت بالفراش إذ ينفي النسب، الزنا الى تصادق الزوجني عل ألن لنفيه،

سقط  اللعانقذفها بالزنا وصادقته عليه قبل      إذا  نه  إ( :ياً عن الشيخ يف املبسوط    ك حا كوقال يف املسال  

ولدت من   فإن   يقر أربعاً، أن   إالّ    ومل جيب عليه لعدم حصول موجبه      ،صانحاحلد عنه العترافها بعدم اإل    

فراش، والولد للفراش، وقوهلما يف نفيه غـري         ألا   زنا، فهو الحق به شرعاً     أنه   الوطي الذي تصادقا عليه   

   .)حينئذعنه ى تالعنا انتف فإن قرار يف حق الغري،إ ألنه مقبول

لنفيه، فقد تردد فيه املصنف، ووجهـه   اللعانقوله بصحة  الّإحمله له جيد ويف   كنه  إ( :كمث قال املسال  

قراره به دخل حتت عمـوم      إنفاه الرجل مع عدم سبق       فإذا   ما قررناه، ى  من ثبوت نسب الولد ظاهراً عل     

: تقـول  أن   نـها كمي الزوجة ال  ألن   هنا غري متصور،   اللعان أن   الولد امللحق به ظاهراً، ومن     يلنف اللعان

 تولد الولد من الزنـا،    ى  الزنا، وعل ى  ياه عل إ مع تصديقها    ،اذبني يف نفي الولد عنه    كملن ال  أنه   شهد باهللا أ

الزنا دون تولد الولد منه، أما مع دعواهـا  ى علهلا مع تصديقه  اللعانيتجه   وإمنا    فرض املسألة،  كذلفإن  

   .)األوله يف ؤثبوته هنا وانتفاى قو واأل،ها فالإطالق أو ونه من الزوجك

ى مل جير عليها احلد علن إ واملرأة التعزير،ى ان علكرماها بالزنا وصدقته إذا  أنه القاعدةى مقتض: قولأ

 أن  القذف للحد منصرف عنـه، ويؤيـده       ألن    أما الرامي فليس عليه شيء،     ،تاب احلدود كر يف   كما ذ 

  طلب  )عليه وآلههللا صلى ا(الرسول 



٢٤٨

الرجـل  ى  ن عل كا لو اعترفت مل ي    أى  مما يدل عل   ،)١(ما تقدم يف الروايات   كذب  كمن املرأة عدم ال   

   .شيء داللة عرفية

 )صلوات اهللا عليهمـا   (ان االعتراف مرة يوجب التعزير، فلماذا مل يعزر النيب والوصي           كن  إ :يقال ال

   .املعترف واملعترفة بالزنا يف املرات الثالث

ال  أربع فريمجـه أو    إىل   يعترف أنه    وهل راألممتام  إأراد   )عليه وآله هللا صلى ا (الرسول   ألن   :نه يقال أل

  والوصي مل يعزر املعترفة    ،ليه ويعترف إام الشرع الذين يأيت أحدهم      كل ح كما هو الشأن يف     ك ،فيعزره

 سبيل عليها فال    كان ل كن  إ :للثاينى  خرأ يف قصة    )عليه الصالة والسالم  (، وقد قال    انت حامالً كألا  

   .)٢(ما يف بطنهاى  علكسبيل ل

 واجلواهر وغريمها العترافهـا بعـدم       كاجلنني، وقول املسال  ى   يؤثر عل  أيضاًالتعزير   أن   من الواضح و

رنا ك خاصاً يف املسألة، نعم ذحصان دليالًليس االعتراف بعدم اإل    الّإ و ،رناهكأنه يراد به ما ذ    كحصان  اإل

   .حصاناشتراط اإلى  علون دليالًكي أن نكسابقاً ما مي

 كاملال ألن   بني لعان نفسها،   أو   بعد لعانه،  أو   ،اعترفت بني لعانه   إذا   عرف حال ما  ومن هذه املسألة ي   

ما هو احلال يف رمي الزوجة بالزنا مع اعترافها أقل من أربع مرات يف عدم حـده                 ك و ،يف اجلميع واحد  

 املـرأة   رمـي  أو   ،املرأة بالسحق  أو   ،د باللواط األوال  احلال يف رمي غري الزوجة من النساء أو        ،وتعزيرها

  اعترف أقل من النصاب املوجب  إذا ياملرم حيث إن، كما أشبه ذل أو اللواط أو زوجها بالزنا

                                                







٢٤٩

حيد القاذف ر والللحد عز.   

ينفـي النـسب    الزنا الى الشيخ بأن تصادق الزوجني على نفي الولد فقد عرفت فتو    إىل   أما بالنسبة 

 وتبعـه   ،كالم املـسال  كاعد، وعرفت وجه التردد يف      ما تردد فيه الشرائع وتبعه القو     ك ،لثبوته بالفراش 

 اذبـا وال  كتإذا   إالّ    ومل يظهر لنـا    األصلخالف  ى  عل اللعان أن    من شكالينشأ اإل : شف اللثام قائالً  ك

 والصرب ،اللعانب إالّ   انتفائه إىل   طريق علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه، وال       إذا   أنه   اذب هنا، ومن  كت

بعـده   اللعـان ن من   كقبل التم  أو   مات الولد قبله   أو   رمبا مات  إذ   جيوز، معه ال  للعانابلوغ الولد و  إىل  

   .نها االلتعانكمي ال ألا يلتعن الزوج إمنا حينئذو

 قرار بالزنـا ال   اإل ألن   ،ادعت النسب  إذا   اللعان يف ثبوت    إشكال ال: كشف اللثام قبل ذل   كوقد قال   

   .يناألمراعترفت باجلهل واحتمال  أو تتكس أو االنتفاءى لصادقته ع إذا األمرل كيش وإمنا ينافيه،

ـ ي إمنا اللعان أن  القواعدإشكالمنشأ ن إ( :ح، حيث قاليضاوقد أخذه الشارحان من اإل    ون مـع  ك

 والبد مـن    ،حق للولد فال يقبل قوهلما يف حقه       أنه   اذب، ومن كت  وال كذلى  وضعه عل  ألن   اذب،كالت

   .)نفيه وال سواه إىل طريق

ب األ أي   اء من اجلوانب الثالثـة،    قربل األ كفهو حق    الّإ و ،وجعله احلق للولد من باب املثال     : لأقو

لـها  كا إ ف،كرث وصلة الرحم ووجوب النفقة وحرمة املصاهرة وغري ذلم وأوالد الولد، حيث اإل    واأل

   .الزوجني إىل ضافةجارية بني الولد وبني اجلوانب الثالثة باإل

االرتباط بني لعانيهما غري ظاهر، بل  ألن   الولد، يمن الزوج لنف   اللعانهر صحة   حال، فالظا  أي   ىوعل

 فإذا   عنها العذاب،  أ ولعاا تدر  ،الولد يينف أو    عنه احلد  ألعانه هلا يدر   أن    والرواية اآليةاملستفاد عرفاً من    

   .مهكحتقق لعان الرجل فقط حتقق حن إ و،مانكحتققا حتقق احل



٢٥٠

لـيس يف   (:  قال ،ليهإالشيخ قال ما نسبه الفاضالن       أن    تردده يف  إضافة ب ،واهر اجل كذل إىل   وقد أشار 

منها لعـدم    اللعانتقديره ينبغي اجلزم بعدم     ى  مع التصادق، وعل   اللعانشعار ب إعن الشيخ    يكالم احمل كال

، للقـذف منها بالنسبة    اللعاناعترافها بالزنا يسقط     أن   غرض الشيخ  وإمنا   ،التردد تصور صحة وقوعه ال   

هلا، بل قـد     اللعانينايف حلوق الولد لقاعدة الفراش اليت شرع         االعتراف بالزنا ال   إذ   ،أما نفي الولد فال   

ـ    مكان إل ،يناألمر يف صورة اعترافها باجلهل واحتمال       أيضاًمنها   اللعانيقال بصحة    ى  شهادا باهللا عل

   .)حلاق بهعلمه بعدم الوطي املوجب لإلحلاق به شرعاً، وأما لعانه فلعله لذبه يف نفيه مع فرض اإلك

اذب يف دعواه نفي الولد ولعانه هلا، فهل ينقطع         كالرجل   أن   باء األ أقربعرف  إذا   أنه   الم يف كبقي ال 

 وإمنـا   م ظـاهري  كح اللعان ألن   أم ال،  ،اللعاننسبهم فرع نسبه وقد قطعه الشارع ب       ألن   نسبه عنهم، 

 ،اذبـاً كان  كن  إ و الزوجة تنقطع عن زوجيته    حيث إن ،  الرجل حقيقة بدليل خاص   ى  وضعه الشارع عل  

   .ما تقدم عقوبة عليهى عل

 أن  مـا كمـة،   ك القرابة حم  أدلةات  إطالق ف ،دليل عليه   الواقعية فال  حكامأما مطلق االنقطاع بتبدل األ    

ا هو  ، وهذ أيضاًما أشبه شاملة للمقام      أو   اًشاهد أو   مرجع تقليد  مجاعة أو إمام  ونه  ك صحة   أدلةات  إطالق

  .ليهإذبه رجع الولد كلو اعترف الرجل ب أنه ، ويؤيدهقرباأل

 حكـام األجـراء   إ يلزم علـيهم     أيضاًم وأوالد الولد    اء األ أقربب، بل   اء األ أقربم ليس خاصاً ب   كواحل

ذب الزوج يف نفيه    كعلموا   إذا   رثل اإل كليهم وأوالد الولد االستبداد ب    إخوال ومن   حيق لأل  الواقعية، فال 

   .الولد

  



٢٥١

 ال: رت فأقام شاهدين باعترافها، قال الشيخ     كنأقذفها فاعترفت ف  إذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٢ مسألة(

  .)قرار ال بالزنا شهادة باإلكون ذلك ينشأ من إشكال وفيه ،، وجيب احلد إالّ أربعةيقبل

ون الغرض من كمها ، قوالن منشأ قرارها بشاهدين أم البد من أربع     إهل يثبت الزنا ب   (: كقال يف املسال  

نفس الزنـا فالبـد مـن       ى  الشهادة عل كان  ك ف ، العرض كقامة احلد وهت  ثبات الزنا املوجب إل   إقرار  اإل

البـاب، وقـواه يف       وهو اختيار الشيخ يف هذا     ،القياس ، وهو من باب احتاد طريق املسألتني ال       ربعةاأل

ار الشيخ يف املبسوط واخلـالف يف   وهو اختي،قاريرقرار فأشبه سائر األ إاملشهود عليه    أن   املختلف، ومن 

  .ليه هناإ، ويظهر من املصنف امليل إدريسباب الشهادات وابن 

 أم البد مـن     ،في االثنان يف سقوط احلد عن القاذف      ك هل ي  ربعةاألى   عل تقدير توقف ثبوته  ى  مث عل 

، وقيـل   أربعة من   يقبل أقل  الزنا فال ى  شهادة عل  ألا   ،قال الشيخ يف املبسوط بالثاين    ،  السابقك ربعةاأل

 ألن  يستلزم ثبوت الزنا مبجـرده،      وهو ال  ،عليه نفسه  قرار بالزنا ال  اإلى  شهادة عل  ألا   في هنا اثنان  كي

قـرار بـشاهدين    فيثبت اإل،قرارها أربعاًإب إالّ يثبت عليها الزنا قرارها مرة واحدة والإاحلد يسقط عنه ب 

ـ    ألن   ،وجب القصاص، بل هنا أوىل    ما يثبت ما املال وم    كسقاط احلد   إ إىل   بالنسبة ى احلدود مبنية عل

  .)ىأقووهذا  ،التخفيف

 لظهـور  ،الزناى  من الشهادة علكليس ذل ذإثبات اعترافها، إفاية االثنني يف    كالقاعدة تقتضي   : أقول

 إىل  حاجة ، وال كذل حلة وغري كامليل يف امل  كالزنا برؤية الوطي    ى  الفرق بينهما، حيث حتتاج الشهادة عل     

  يشمله   يف املقام فالكذل



٢٥٢

  .وسائر الروايات ،)١( شهداء﴾أربعة﴿والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا ب: قوله سبحانه

 السرقة حيث حيتاج القطع يف الـسرقة  السحق أو أو الزنا أو الشاهدان باعترافه باللوط   ومثله لو شهد  

   .كغري ذل إىل اعترافه مرتني،إىل 

ثبوت احلـد     ال ،قرارها به ولو مرة   إفي فيه   كبل يف سقوط احلد عنه الذي ي      يق إمنا   نعم(: ويف اجلواهر 

يـشهد الـشاهدان    أن   إالّ   قرارها به أربعاً، اللـهم     إ  بزناها أو  ربعةالشهود األ  الّإيوجبه   عليها الذي ال  

عض ان ظاهر ب  كعرفت، وقد حيتمل بل رمبا       ماى  ثبوته عليها، بناًء عل    حينئذاملتجه   فإن   ،كذلكقرارها  إب

   .)ثبوت احلد عليها إىل قرار أربعاً بالنسبة يف اإلربعةهنا اعتبار األ

 ،قـرار الـسارق   إ أو   قرارهاإ أو   قرارهإشهدا ب  فإذا   الشاهدين جيعالن الواقع الترتيلي،    حيث إن : أقول

  حجيـة  إطالقان  ك ،كغري ذل  إىل   الثاين، ني ومرتني يف  األول أربع مرات يف     ،السرقة أو الزنا أو   باللوط

  . يف حملهكالشاهدين قاض بالثبوت، وحتقيق ذل

م القدمي حيث مات يف أثناء اللعان فقـام         كم اجلديد الذي قام مقام احلا     كمث لو قام شاهدان عند احلا     

ى  ويبق،لف الرجل باللعان ثانياًكي المهما والك قبل ،لعان املرأة باق وأن الرجل العن، أن ،اجلديد مقامه

  .م يف طريف اللعانكلزوم وحدة احلاى دليل عل ال ألنه ك املرأة، وذللعانى  متوقفاً علاألمر

ى  عل ةن بشرط عدم فقد املواال    كمنهما وقام آخر مقامه، ل     أي   يف أثناء لعان  مات  ذا   إ  حال ما  كذلكو

  .هرائط تقدم يف شما

  عند عمـرو   ته وتالعن زوج  كذل حنو أو   يالعن الرجل عند زيد فيذهب حلاجة      أن   ومنه يعلم صحة  

  .لذي قام مقامه عند غيبتها

  م اجلديد كولو قام الشاهدان عند احلا

                                                





٢٥٣

جـراء   إل ،م باللعـان  كم اجلديد حي  كاحلا فإن   ،كونا حاضرين قبل ذل   كبأما مسعا لعان الزوجة ومل ي     

  .بعد لعانه إالّ يصح لعاا ال إذ م السابق يف لعان املرأة،ك الصحة يف فعل احلأصالة

  



٢٥٤

 وورثها الزوج وعليه احلد     ،قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان     إذا  ( :رائعقال يف الش   ):١٣ مسألة(

  .)للوارث، ولو أراد دفع احلد باللعان جاز

 ،قام رجل من أهلها فالعنه فال مرياث لـه        ن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   ويف رواية 

  .)١( أخذ املرياثالّإو

  .اث يثبت باملوت فال يسقط باللعان املتعقباملري أن صلاأل و،ليه ذهب الشيخ يف اخلالفإو

يتوقف  أن   لعانه خاصة من غري   ى   عل  اللعان ما يترتب   أحكاممن   أن   قد عرفت مما سبق   (: كويف املسال 

الفرقـة املؤبـدة    ك ،لعاما معاً ى  منه ما يترتب عل    وأن   ،سقوط احلد عنه وثبوته عليها      وهو ،لعااى  عل

ـ قبل اللعان مل يسقط ح    فرض موا    فإذا   ب،ث وانتفاء نسب الولد عن األ     املوجبة لنفي التوار    م مـا  ك

لعان  إىل   يالعن بعد موا لنفي احلد منه من غري احتياج         أن    فله ،لعانه خاصة لعدم املانع منه    ى  يترتب عل 

 األصل و ،التالعن من اجلانني، وقد فات مبوا     ى  ينفي املرياث وال النسب لترتبهما عل      نه ال كالوارث، ول 

قام رجل من أهلها فالعنه سقط احلـد عنـه   ن إ : وقال الشيخ يف النهاية،قوم غريها مقامها فيهی الأن  

  .)٢()قاضي ومجاعة وتبعه عليه ال،رثهإوسقط 

 أيب رواية إىل ضافة باإل، الذي ادعاه يف اخلالفمجاع، ولقول الشيخ باإلاألصلول بواستدل لأل: أقول

 ى،يف رجل قذف امرأته وهي يف قرية من القر         ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ب، عن ية يف التهذي  كاحمل بصري

 ،تالعنـا ي أن   القاضي لتالعن فماتت قبـل     إىل   تءوفة، فجا كم بال كيل ذا علم علي    ما: فقال السلطان 

ه فال  قام رجل من أهلها مقامها فالعن     ن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا  أبو    قال ،كمرياث ل   ال :فقالوا هؤالء 

  .)٣(يقوم مقامها أخذ املرياث زوجها أن أحد من أوليائها أىبن إ ومرياث له،

                                                









٢٥٥

 معلـيه ( علـي    بن خالد املروية يف التهذيب والفقيه، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن             اية عمرو وور

ن إ : يقـال لـه  ،خيري واحدة من ثنتني:  قال،توفيت، يف رجل قذف امرأته مث خرج فجاء وقد         )السالم

 قرابتـها   شئت أقررت فالعنت أدىن   ن  إ و املرياث،ى   احلد وتعط  ك الذنب فيقام علي   كلزمت نفس أئت  ش

  .)١(كمرياث ل والإليها 

ماتت فقـام   ن  إو :قال يف حديث يف املالعنة    نه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ويف رواية الدعائم، عن   

  .)٢(د من أوليائها يالعنه ورثهامل يقم أحن إ ومرياث له، فال رجل من أهلها مقامها فالعن

 ضـافة  باإل ،رواه يف الفقيه حجة    ما حيث إن  ملا عرفت من النص،      ،القاعدة هو قول الشيخ   ى  ومقتض

مع عدم اجلابر مينع من العمل       وضعف الثانية   األوىلرسال  إ(: من عرفت، فقول اجلواهر   ى  اجلرب بفتو إىل  

  . حمل تأمل)ما

 ،نفي فعل غريه  ى   لتعذرالقطع من الوارث عل    ،غالباً ان الوارث متعذر  لع أن   ىعل( :كأما قوله بعد ذل   

 اطالع الوارث وعلمه بانتفاء الفعل،      إمكاننفي العلم تغيري للصورة املنقولة شرعاً، وفرض        ى  ه عل إيقاعو

ان الوارث  كمطلقاً، وقد    أو   ذا بفالن كا زنت يف ساعة     أون الفعل حمصوراً بأن يدعي عليها       كحيث ي 

ما يف نظائرها من الـشهادات  كوجه يعلم انتفاء الفعل ى  الساعة علكليه يف تلإللمنسوب    هلا أو  مالزماً

  .)الم العامل ماك وال ،نااملزبورن ايرتل عليه اخلرب النفي احملصور، نادر الى عل

  .ما فيهى خيف فال

 مع تعدده ترجيح مـن   انكوارث   ي يف الروايتني بأن االجتزاء بأ     شكالني املتقدمني اإل  شكالومثل اإل 

  اف، ك له األولر اخلرب كذن إ :فيه ذإغري مرجح، 

                                                







٢٥٦

  .قول الشيخ إىل ولذا مال املعارج

يقـوم    لعاا، وال  أحكام  لعانه ال  أحكامما أشبه اجلنون ترتب      أو   ،لعان الرجل  ت بعد نجإذا  نه  إمث  

أفاقت املرأة عن اجلنـون      فإذا   ه، غري مقطوع ب   ك واملال ،كذلى   لعدم الدليل عل   ،القريب وحنوه مقامه هنا   

لـزوم  ى  دليل عل  ال ذإرار لعانه،   كت إىل   حاجة نه ال  أ ، والظاهر أيضاً لعاا   أحكاموحنوه والعنت ترتب    

  .املواالة يف مثل املقام

  لعاما،أحكاملعاا ى  ويترتب عل،أن تالعن  جازكما أشبه ذل أو جن لعانه أو مات الرجل بعد ولو

   .ه فقطأحكاملعانه ى  وترتب عل،دتتالعن حمل ن إو

 اللعـان سـقط    اللعانولو قذفها فماتت قبل     (: ومما تقدم يظهر موضع القبول والرد يف قول القواعد        

 ،حـد  ولو العنه رجل من أهلها فـال مـرياث وال         : ، قيل اللعانورث وعليه احلد للوارث فله دفعه ب      و

يف املرياث ولـو   اللعاناملوت قبل كقبل لعاا فهو مال لعانه وكإ ولو ماتت بعد ، ثبوت املرياث  قربواأل

   .)ورثته حينئذمات 

 ،رفع اللوث والتهمة عن نفـسها      اللعانتريد ب  وإمنا   جن  مث مات أو   قذفها إذا   هلا اللعانوهل يشرع   

يقذف غري   أن    عدمه، فهو مثل   األصلن  ك، ل أيضاًس  كمنه دوا الع   اللعانصحة  ى  مقتض أن   رمبا احتمل 

   .لتطهري اللوث اللعان، حيث مل يشرع  رجالًإنسانيقذف   أو،أةالزوج امر

  



٢٥٧

 حيـد : حيد، وقيـل   ال:  قيل ،به قذفهافلم يالعن فحد مث      قذفهاإذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٤ مسألة(

   .) وهو أشبه،اً حبصول املوجبكمتس

احلـد يف    أن   ال واحل ،ذبكمعلوم ال  أنه   مبسوطه، واستدل له   يكالشيخ قال بعدم احلد يف حم     : أقول

ة بعـد   ء الربا أصالةرر، وب كتن  إ و واحد قذف وبأنه   ،ذبهكيثبت مع اجلهالة بصدق القاذف و      إمنا   القذف

 يكما يف حم  كخبار   واأل مجاع باإل ك بالشبهات، ورمبا استدل لذل    أ وبأن احلدود تدر   ،آخر  يف حد  كالش

  .اخلالف

   .ل حمل نظركن الكل

اً حبصول املوجب وهو صـدق اسـم        ك متس ، تعدد احلد  ضاًأيخالفه   يكعن الشيخ يف حم    يكولذا ح 

خر املستدل ا للقول     األ دلة واأل ،كجمال للش   تعدد املسبب بتعدد السبب، فال     األصلوالرمي، و  قذفال

   .ما هو واضحك ضعيفة األول

عليـه،   الذي حد  قذفبغري ال  قذفها  يف وجوب احلد عليه لو     إشكال رمبا يؤيد بأنه ال   (: ويف اجلواهر 

  .)١( )األول بينه وبني رميها بكاملشتر قذفلصدق ال الإوليس هو 

 ثبوتـه،   قـرب حد واأل  به قيل ال   قذفهاومل يالعن فحد مث      قذف ولو: ولذا قال العالمة يف القواعد    

   .أيضاًح وغريه يضاختاره اإلاو

ـ    )عليه السالم ( عبد اهللا  قال أبو :  قال ،بصري رواه أبو  ويؤيد تعدد احلد ما    مل : ال المرأتـه   يف رجل ق

 :، قـال يـونس    ينتهي أن   كيضرب، فانه يوش  :  قال ،نه عاد إف: ، قلت يضرب:  قال ، عذراء كأجد

   .)٢(امرأة مؤمنة بالتعريض ييؤذ ال ألن يضرب ضرب أدب ليس بضرب احلدود،

                                                







٢٥٨

  .به وهنا سقوط احلد أظهر قذفهاذا اخلالف فيما لو تالعنا مث كو: مث قال الشرائع

السقوط، بينمـا اختلـف قـواله يف        ى  لشيخ اتفاق قوليه يف املبسوط واخلالف عل      هنا عن ا   يكوح

  .تابني يف املسألة السابقةكال

 وللـسقوط بـأن     ،ما عرفت يف املسألة السابقة    ى  قد استدل للثبوت بتعدد السبب واملسبب عل      نه  إمث  

   .حايضذا يف اإلك ،قرار من املرأة يف سقوط احلد ثانياًمساو للبينة واإل اللعان

أسقط احلد الذي    إمنا   اللعان ألن   ،شكال عن اإل  كنصاف عدم خلو ذل   بأن اإل (ل عليه اجلواهر    كوأش

مل يثبت زناها بـه، وال أقـرت وال    ذإ، كذل إىل قرار بالنسبةاإل أو  وجب عليها بلعانه، فهو مبرتلة البينة     

 السـتحالة   ،سـقاطه صلح إل ي املتقدم ال  اللعان، و اآليةسبب موجب للحد لعموم      الثاين قذفلت فال كن

ـ دعـاه   ن إو :يف الصحيح )عليه السالم( قول الصادق إطالقالسبب، ورمبا يؤيده ى تقدم املسبب عل

   .)املتعقب للحد قذفالكفهو يف احلقيقة  حينئذ ف،)١(حد ابن الزانية جلد احلدأ  ـاملالعنة أي ولد

سألته : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عنبصري،   أبو   رواه القاعدة، ويؤيده ما  ى  ره هو مقتض  كذ وما

   .)٢(نعم عليه حد:  قال، بالزنا عليه حدأيضاًبعد ما تفرقا  قذفهاعن رجل قذف امرأته فتالعنا مث 

 به الشيخ يف سقوط احلد مـن        كبأن ما متس  ( :ولذا قال يف املعارج مرجحاً احلد اجلديد راداً الشيخ        

 قيام لعان الرجل    األمرغاية   فإن   ر من املرأة يف سقوط احلد ثانياً غري مسلم،        قرااإل أو   للبينة اللعان ةمساوا

   .)مطلقاً مقام البينة يف سقوط احلد عنه ال

                                                







٢٥٩

مل يطمئن الفقيه بلزوم احلد اجلديـد        الدليل، نعم لو  ى  هذا، فثبوت احلد يف املسألتني هو مقتض      ى  وعل

   .درء احلدود بالشبهات العدمى اقتض

ـ ن  إ و جنيب حد بال خالف أجده،    به األ  قذفهاولو  (:  ممزوجاً مع اجلواهر   مث قال الشرائع   ان بعـد   ك

لسقوط احلـد عـن      ياملقتض حينئذقرار مل حيد الرتفاع عفتها      اإل أو   ان مبرتلة البينة  كالتالعن الذي لو    

ـ  ،قرت مرة واحدة  أان  كن  إ و حد، فال جنيباأل أو   الزوج قذفهافأقرت مث    قذفها، ولذا لو    فهااذق وم  لعم

   .)حصان غريه وهو واضحاإلأن  إالّ ربعباأل إالّ مل يثبت عليها احلدن إ و،قرار العقالءإ

ـ   رجالً ، القذف منصرفة عن املعترف    أدلة أن   حصانمرادهم بارتفاع اإل   أن   قد تقدم : أقول  أو  انك

 ،يـشمله  قذف دليل احلد لل   إطالققرارها ف إ جديداً، أما بدون     حصان ليس دليالً  ال فارتفاع اإل  إ و ،امرأة

، عليه احلـد  :  قال ،مالعنة قذف، يف رجل    )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   مارواه احلليب، عن   إىل   ضافةباإل

يوجب حدوداً متعددة وال لعانات متعددة، فهو الذي تقتضيه          واحلد ال  اللعانقبل   قذفرار ال كت أن   وأما

 مجـاع اإل إىل ضـافة  باإل،مسبب إىل تاجل سبب حيكن إ :يقال  فال، عن مثلهدلة النصراف األ  ،القاعدة

   .كاملتقدم عن املسال

ليـه  إالرجل فيجلد فيعود     قذف، يف الرجل ي   )عليه السالم (جعفر   أيب    عن ،رواه حممد بن مسلم    وما

ن إ و قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه احلد،      ن  إ و  حق مل حيد،   كالذي قلت ل  ن  إ :قال له ن  إ :قال ،قذفبال

   .)١(حد واحد إالّ ن عليهكفات مل يقذشر جيلد بع أن ه قبلقذف

                                                





٢٦٠

لت مث كها الزوج والعن فنقذف لو أيضاًبل لعل املتجه ثبوت احلد (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    

 أو  ول مرتلـة البينـة    ك للن حد ترتيالً  ال: تايب الفروع كعنه يف    يكقال الشيخ يف احمل   ن  إ و ،جنيباأل قذفها

 لعموم ،ثركعن األ يك وفاقاً للمح،ان حسناًكقيل حيد   لو أنه   نصافن اإل كان، ول حصقرار املزيلني لإل  اإل

ترتب عليها  ن  إ و اليمني، ونه لقصد السالمة من حمذور    كول احملتمل   كحصان بالن  بعد منع زوال اإل    دلةاأل

   .عفتها حصاا مبعىنإيقتضي ارتفاع   الكن ذلكباليمني، لى احلد من حيث عدم ختلصها عن الدعو

مع علم القاذف بزناهـا مل جيـز          حىتنه  إ :، بل رمبا يقال   دلة األ إطالقرناه من   كالعمدة ما ذ  : أقول

يعلـم   ثرياً ما ك أنه    لوضوح ،القاذف حيد  وأن   قذف حرمة ال  دلةمشمول أل  ألنه   قذفها حد  فإذا   ،قذفال

 ،ربعـة  دون األ  شهدوا إذا    بل ويؤيده عند املشهور حد الشهود      ، قرر الشارع العقاب   كالقاذف ومع ذل  

   .تاب احلدودكنا ناقشنا فيه يف كن إو

  



٢٦١

ترجم املـرأة،   : مهااحد، إ  والزوج أحدهم فيه روايتان    أربعةشهد   لو:  قال يف الشرائع   ):١٥ مسألة(

 أو   اختالل بعض الشرائط   ىالشهادة عل  حتد الشهود ويالعن الزوج، ومن فقهائنا من نزل رد         :ىخرواأل

  .وهو حسن قذفسبق الزوج بال

 رجال أحدهم الزوج، ففي ثبوته عليها بـشهادم         أربعةاملرأة بالزنا   ى  شهد عل  إذا   :كقال يف املسال  

 ثر املتأخرين ك واملصنف وأ  إدريسثر ومنهم الشيخ وابن     ك فذهب األ  ، منشأمها اختالف الروايتني   ،قوالن

 عـدول  أربعـة  شهادة لثبوت الزنا وهو ياملرأة لوجود املقتض ى  قبول شهادة الزوج وثبوت احلد عل     إىل  

   .شهادة الزوج مقبولة لزوجته وعليها ألن وانتفاء املانع،

 والشيخ محل هذه الروايـة      ،الثاين لرواية زرارة   إىل   وذهب الصدوق والقاضي ابن الرباج مع آخرين      

سبق قذف الزوج وهو من مجلة اختالل الشرائط،        ى   عل إدريس وابن   ،اختالل بعض شرائط القبول   ى  عل

  والبن اجلنيد قول ثالث بأن الزوجة      ،تطرح الرواية لضعفها   طريق اجلمع، حيث ال    ألنه   احلملبأس ب  وال

 أيضاً كأنه قصد اجلمع بذلكحدت هي، و الّإا ردت الشهادة وحدوا والعن الزوج و   ان مدخوالً كن  إ

ى خرلعان الزوج وهو مشروط بالدخول فتعني محل األ       ى  وخص الرد حبالة الدخول الشتمال روايته عل      

   .ملخصاًى انته ،) القبولأدلةوجه هلذا بعد ضعف الرواية عن مقاومة  غريه، والى عل

براهيم بن نعيم، عـن الـصادق       إانت حمصنة رواية    ك ذا إ القبول ورجم املرأة فيما   ى  دل عل  ما: أقول

   .)١(جتوز شهادم:  قال،امرأة بالزنا أحدهم زوجهاى  شهدوا علأربعةسأله عن  ،)عليه السالم(

                                                

 



٢٦٢

   .)١(الزوج أحد الشهود أن قد روي: قالنه إ ،وعن الصدوق يف الفقيه

م فاستشهدوا  ك﴿والاليت يأتني الفاحشة من نسائ    : ، حيث قال سبحانه   اآلية إطالق إىل   ضافةهذا باإل 

 وإمنـا   الزوج إىل   اخلطاب ليس بالنسبة   أن   ىا شاملة للزوج وغريه، بناًء عل     إف ،)٢(م﴾ك من أربعةعليهن  

حيث يـشعر بـأن      ،)٣(أنفسهم﴾ الّإن هلم شهداء    ك قوله سبحانه ﴿ومل ي    كذلكولياء، و لأل ام أو كلحل

 أدلةات  إطالق إىل   ضافةالثالثة، هذا باإل  ى   لو حصل معه متام العدد وصدق الشهداء عل        أيضاًنفسه شاهد   

تقبل شهادة النساء    زوجها بالزنا فيما  ى  ثبوت الزنا بشهادة أربع، بل ومنه يعلم صحة شهادة الزوجة عل          

   .الرجال إىل الزنا، حيث ينضمون إىل بالنسبة

 أربعـة  يف   )السالم عليهما( فهي رواية زرارة، عن أحدمها       ،القول الثاين ى  أما الطائفة الثانية الدالة عل    

   .)٤(خرونيالعن الزوج وجيلد اآل:  قال،امرأة بالزنا أحدهم زوجهاى شهدوا عل

امرأة بفجور أحـدهم    ى   شهدوا عل  أربعة، يف   )عليه السالم (اهللا   دبع   أيب سيار مسمع، عن   أيب   وعن

  .)٥(نهما وال حتل له أبداًيجيلدون الثالثة ويالعنها زوجها ويفرق ب:  قال،زوجها

ى رأ إذا   ربعـة لزوم األ ى  ر بعض الروايات السابقة الدالة عل     وظه إىل   ضافةهذا باإل (: قال يف الوسائل  

   األولح الشيخ ومجاعة اخلرب الزوج زنا زوجته، وقد رج

                                                













٢٦٣

حاديث واأل ،)١(أنفسهم﴾ الّإن هلم شهداء    ك﴿والذين يرمون أزواجهم ومل ي    : مبوافقته القرآن يف قوله   

بعضهم،   أو فسق الشهود ى   ومحلوا هذا عل   ،ك الزنا بشهادة أربع مطلقاً وغري ذل      ثبوتى   الدالة عل  تيةاآل

  .)كذل حنو املعاينة أوى عدم دعوى عل عدم الدخول أوى ن احلمل علكومي

ـ  أن   تاب احلدود كرنا يف   كذ الشهود الثالثة حيث قد     حد أيضاًئفة  اومما يضعف هذه الط   : أقول  كذل

اخلرب الثاين بقوله     ورمبا أيد  ، من فعل عمر   كلذ أن   ىفاد من الروايات اليت دلت عل     تما يس ك ،أشبه بالتقية 

 ،القاذفني ومنهم الزوج إىل رجوع الضمري فيها  ى   عل بناًء ،)٢( شهداء﴾ أربعةوا عليه ب  ؤ﴿لوال جا : سبحانه

، ورمبا يستدل   كفيف قصة اإل   ألا    يف غري الزوج   اآلية أن   هران الظ ك بنفسه، ل  نسانجاء اإل : يقال نه ال إف

ال الطـرفني   كيف  ن  إ ن فيه ك ل ،)٣(وا احلدود بالشبهات  ؤادر: )عليه السالم ( بقوله   أربعة إىل   لالحتياج

شبهة وحد.  

المهـم حـددنا    كذا مل نقبل    إ و ،اً واحداً وهي املرأة   إنسانالمهم حددنا   كقبلنا   إذا   ناإ:  رمبا يقال  نعم

 فدرء احلد بالشبهة أوفق بعدم حد هؤالء، ومجاعـة مـن الفقهـاء              ،مل يالعن الزوج   إذا   أربعة أو   ثالثة

ى  وعل ،ك الترجيح بذل  ن العمل ما مينع عن     أ الإالطائفتني  ى  حدإاملعارج وغريه تعرضوا لترجيح سند      ك

  .ثرك خصوصاً بعد عمل األاألول قربل حال فاألك

  رواية  أن قد عرفت(: المهك أخري حيث قال يف ،كذل إىل ولذا ذهب اجلواهر

                                                

 

 

 



٢٦٤

ما فيه، ومثله يف وجه النظر مـا عـن          ى  خيف ما تفصيل ابن اجلنيد فال    أ ،)١()ولو للشهرة ى  القبول أقو 

ـ الولدى نفإذا  إالّ لعان ال أنه ما اختاره منى اًء علبنـ الصدوق من اجلمع بني اخلربين   مل  إذا نـه أ ب 

  .نه مجع بغري شاهدإ ف، الثالثة والعنهاحد الّإ وربعةان أحد األكينف الولد 

 والزوج أحـدهم، فهـل      أربعةلو شهد   (: ع منهم مناهج املتقني، حيث قال     مجوقد توقف يف املسألة     

  .) روايتان،نه يدفع احلد عن نفسه باللعانإالزوج ف إالّ  بل حيد الشهود،ترجم املرأة أم ال

 الذين شهدوا عليها بالزنا، حيث ربعةان الزوج أحد األ   ك إذا   عان بني الزوج واملتمتع ا،     ل مث حيث ال  

   . فتأمل،املشهور يف حد الشهود، بناًء علن القول الثاينى  علربعةال رفع للحد باللعان يلزم حد األ

 رواه  مـا  كذلى  الف البائن، ويدل عل   ما تقدم خب  كم الزوجة   كطلقة الرجعية يف ح   ان، فامل كيف  كو

ـ سألته عن رجل قذف امرأته مث : قال ) السالمماعليه( بن جعفرى خيه موسأجعفر، عن  علي بن    ذفها ق

  .)٢(انت يف عدا العنهاكن إ و،هو أقر جلدن إ : فقال،ياهاإفطلبت بعد الطالق قذفه 

 فإن  قذف الرجل امرأته مث طلقها،    إذا   :نه قال إ )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن مسالوعن دعائم اإل  

  .اخلرب )٣(انت يف عدا العنهاكوى متادن إ وذب جلد احلد،كهو أقر بال

  ما ى ذي اليد علكبيده فهو  ألنه الزوج الطالق البائن قبل قولهى ولو ادع

                                                









٢٦٥

خارجة فهـي    ألا   ان معها االستصحاب  كن  إ و املرأة،نفي  ى   فيقدم قوله عل   ،تاب الطالق كتقدم يف   

  .البينة إىل احملتاجة

  . احتماالن،الطالق يحيث مل يطلق ويدع ،ذب لدفع احلد عن نفسهكوهل جيوز له ال

  



٢٦٦

م ك ولو ح  ، اللعان الواجبة مل يصح    ألفاظأخل أحدمها بشيء من     إذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٦ مسألة(

   .)م مل ينفذكبه حا

ـ القاعـدة يف    ى   مقتض كذل ألن   م،كره، بل هو املشهور بني من تعرض للح       كذ ماك هو   :أقول ال ك

 ثر مقام اجلميـع ك األملمات اللعان نفذ وقاكثر كأم بكح إذا مكاحلا أن حنيفة من أيب الفرعني، فما عن  

   . خالف القواعد،مكم خمطئاً يف احلكان احلاكن إو

 الباطلـة الخـتالل   حكامسائر األك ، فال ينفذمجاع باإل أم حينئذ خط  كاحل ألن   :ويف اجلواهر يف رده   

  .ااكأر أو بعض شرائطها

 يف  كان ذل كمه ضرراً   كسبب ح ن  إ و مه،كن بطل ح  ام مع عدم توفر شروط اللع     كم احلا كح إذا   مث

  .ام يف بيت املالك احلأخط أن تاب القضاء منكبيت املال ملا سبق يف 

اللعان حـق    أو   حد الشهود يف املسألة السابقة     أو   حده أو   دهام حب كاحل مكأراد احلا إذا   أنه   والظاهر

م ممـا  كبعد احل   حىت كتاب القضاء جواز ذل   كم آخر، بل مل نستبعد يف       كللزوجني والشهود مراجعة حا   

 من مراجعته ثالثة )عليه وآلههللا صلى ا( ي عن النيبك ملا ح،يف احلالل احلاضر بالتمييز واالستيناف    ى  يسم

   .فتأمل ،)١(عرايب والناقةقصة األ شخاص بترتيب يفأ

                                                





٢٦٧

 غةًل وليس طالقاً    ،الرضاع والردة كفرقة اللعان فسخ    (: اهروقال الشرائع ممزوجاً مع اجل     ):١٧ مسألة(

يـشترط فيهـا     وحينئذ فال، وضعفه واضح،حنيفة فجعلها فرقة طالق    أليب    خالفاً ،عرفاً شرعاً وال  وال

   .)هأحكاميلحقها  اجتماع شرائط الطالق وال

طلق يف الروايات من دون اشتراطها بشرائط الطالق، وملا ورد فيها من الفرقة أبداً،              أ ملا   كذلو: أقول

  .ليس من الطالق الرجعي أنه  يظهركوبذل

انـت  ك وإمنـا    ون الزانية هنداً حيث العنها،    كشتبه يف   ا أنه   بعد اللعان ى  ادع الرجل لو  أن   مث الظاهر 

بطل اللعان، وما تقدم من عدم قبول       ثبات اشتباهه   إن من   كهند، ومت  الفة  ا هي املقذو  أالزانية ميسون و  

 إذا  احلال فيماكذلكعن خصوصية الزوجة، و رجع عن قذفه ال  إذا   هو فيما  إمنا    بعد اللعان  قوله لو رجع  

د مل العاق ألن ن زوجة،كا مل تأ أو مشهورة بالزنا يف الطالق البائن أو أو انت متعةًكا أ كظهر بعد ذل

، حيث خيتل شروط اللعان من جهـة فقـد          كغري ذل  أو   العاقد عقد عليهما   أن   زعما وإمنا   يعقد عليهما 

  .املوضوع

  



٢٦٨

 فاستلحق أحدمها حلقـه     أشهرلو ولدت توأمني بينهما أقل من ستة        (: قال يف القواعد   ):١٨ مسألة(

 فنفـاه باللعـان مث      األول خر حلقاه، ولو ولدت   ت عن اآل  كأحدمها وس ى  يقبل نفيه، ولو نف    خر وال اآل

 وهو  األولأقر بالثاين حلقه وورثه     ن  إ و ،إشكالى  لعان آخر عل   إىل    افتقر أشهرقل من ستة    ولدت آخر أل  

  .)إشكال وهل يرث من الثاين األوليرث  ال

البختـري، عـن     إىل أيب     بسنده ،سناد بن جعفر يف قرب اإل     عبد اهللا  يف املسألة ما رواه      األصل: أقول

أمر امرأة ولدت جارية وغالماً يف بطن        )عليه السالم ( إىل علي    رفع أنه   ،) السالم ماعليه( بيهجعفر، عن أ  

 ماإ و ،ما مجيعاً  يقر أن   ماإ له،   كليس ذل :  فقال ،خريقر بواحد وينفي اآل    أن   باً فأراد ئان زوجها غا  كو

  .)١(رمها مجيعاًكينأن 

م كونا منفصلني، بل هلما حكي أن نكمي  فال أشهران بني الطفلني أقل من ستة       كلو أنه   وتفصيل املسألة 

  .واحد

العادة واستمرت مـن أول     ى  أجر  اهللا تعاىل  أن    وهو ،أصلى  هذه املسائل مبنية عل   : حيضاقال يف اإل  

نه لن جيتمع أبداً يف الرحم ولد من ماء رجل، وولـد            إ ف ًء،ايتبعض التوأمان حلوقاً وانتف    ال أنه   خلق العامل 

م بثبـوت النـسب   ك للح،النسب أسرع من االنتفاء إىل م الشارع بأن الثبوت كآخر من ماء آخر، وح    

قرار، وت املـشعر بـاإل    كميان، ولثبوت النسب باالقرار وبالـس     م بانتفائه به وال باأل    كحي  وال مكانباإل

 فيلزم من هاتني القاعدتني تغليب جانب اللحـوق  ،ح النفي يف الدائم باللعان  بصري الّإحيصل   واالنتفاء ال 

ان ك إذا    مسائل، ففيما  أشهرأقل مدة احلمل ستة      أن   لية وهي كالقاعدة ال ى   وعل األصلهذا  ى  ويتفرع عل 

  بني الولدين أقل من 

                                                





٢٦٩

  : فله تسع صورأشهرستة 

  . ويثبتان،يعترف ما أن :األوىل

  . ويثبتان،ت عنهماكيس أن :الثانية

  .لعان واحد إىل  وحيتاج،ينفيهما أن :الثاثة

 مبرتلة  كان ذل كثبت ثانياً و  أاللعان وانتفيا، وحيث     إىل    واحتاج ، ويثبت الثاين  األولفي  ين أن   :الرابعة

  .يرثهما بعد اللعان يرثانه والثباما إ

ـ  أ إذا   ماك ألنه   ، ويف هذه الصورة حلقاه وال يقبل نفيه       ،الثاينى   ونف األولثبت  أ: اخلامسة ى ثبت ونف

  .ثباتاإلولداً واحداً، وقد تقدم عدم قبول النفي بعد 

ـ ما يف ح  أ ملا عرفت من     ،أيضاً ويقتضي هنا نفي الثاين      ،ت عن الثاين  ك وس  أوالً ىنف: السادسة م ك

  .ينفع بعد النفي وت الك والس،واحد

  .عن الثاين، ويف هذه الصورة الثاين ملحق به حيث الفراشأوالً ويسكت  يثبت أن :السابعة

  .ه ويلتحقان ب،ثبت الثاينأ وت أوالًكس: الثامنة

 األولاللعان لنفيه الثاين، وحيث التالزم بينهما ينفي    إىل   الثاين، وهنا حيتاج  ى   ونف ت أوالً كس: التاسعة

  .أيضاً

، ويف  كينفع النفي بعد ذل     ال ما أوالً اثبإ ففي   ،سكبالع أو   ،ثبتهما ونفامها أبأن  : أما الصورة العاشرة  

   . وبقيامل يالعن حدن إ والعن انتفيا، فإن اللعان، إىل  حيتاجنفيهما أوالً

ـ   وجه النظر يف   كالتاسعة يظهر ل   إىل   ربع من السادسة  وحيث قد عرفت الصور األ     ل مـن قـول     ك

أحدمها ى  ذا لو نف  كو(:  عن شرح القواعد   اعد، حيث قال يف اجلواهر ناقالً     واشف اللثام واجلواهر والق   ك

   ألنه خر حلقاه،ت عن اآلكوس



٢٧٠

 نفـي   األولمن اقتضاء نفـي       ليس بأوىل نه  إ : وفيه ،خروق اآل خر حلقه واستلزم حل   ت عن اآل  كملا س 

قل خر أل  فنفاه باللعان مث ولدت اآل     األول ولو ولدت    :ك بذل خر خصوصاً مع قوله يف القواعد متصالً      اآل

 باللعـان وهـو     األولم بانتفاء   ك، ولعله من احل   إشكالى  لعان آخر عل   إىل   هؤ افتقر انتفا  أشهرمن ستة   

مع التصريح بالنفي واللعـان      الإة من اللعان ثانياً، ومن أصل اللحوق        ءاين مع أصل الربا   يستلزم انتفاء الث  

يف  جيـري    شكال من وجهي اإل   األول أن   كعليى  خيف ال إذ   ما عن املبسوط،  كتفاء بااللتزام   كوعدم اال 

ون النفـي   ك  ضرورة ،مة واملتمتع ا  ما يف األ  ك ،ان الولد مما ينفي باالنتفاء من دون لعان       ك إذا   السابق

  .) يف الثاينشكال واإلاألولاللعان فال وجه للجزم بكحينئذ 

 الستلزام حلوقـه    ،أيضاً األول وورثه   ،أقر بالثاين حلقه وورثه    فإن   ل حال، ى ك وعل(: اجلواهرمث قال   

، ولعله من استلزام    إشكال، وهل يرث الثاين ففي القواعد       اره أوالً ك الن األوليرث    وهو ال  ،ا عرفت مك

عربة يف  ال أنه ، ومناألوله من  ب أقرما  كيرث منه،    قر بأنه ال  أأنه  كه من الثاين، ف   ء انتفا األولائه من   انتف

  .) للجزم السابقأيضاً اللحوق والتوارث وهو مناف األصل و،نفي السبب بااللتزام

 أصالةى  علفيهماى يبق و،القاعدة التساقطى  شارة، فمقتض خرس باإل ثبات يف األ  مث لو تقارن النفي واإل    

ثبـت  أتفيا، وحيث   ن العن ا  اذإحيد، ف  أو   اللعان إىل   قذف فيحتاج نه  إحيث   تقدمي النفي    لالفراش، وحيتم 

  . ومل يرثه هوكحدمها ورثه ذلأ

 األولعـن    العـن  فـإن    م نفسه، كل ح ك فصاعداً فل  أشهران بينهما ستة    كولو  (: مث قال القواعد  

، ولـو   األول وطيه بعد وضـع      مكان قد بانت باللعان إل    انتكن  إ و  نفيه حلقه،  كتر واستلحق الثاين أو  

انت باللعان وانقضت عـدا     ب ألا    مل يلحقه الثاين   أشهر فأتت بآخر بعد ستة      األولالعنها قبل وضع    

  .)األولبوضع 



٢٧١

 ،م نفسه كل ح ك فصاعداً، فل  أشهران بينهما ستة    كولو  (:  اجلواهر وغريه، فقد قال    كل ذل كوقد أيد   

 األولالعن عـن     فإن    وال نفيه نفيه،   ،خريستلزم حلوق أحدمها حلوق اآل     مل ما، وال   جتدد احل  مكانإل

ـ  وط مكان إل ،انت قد بانت منه باللعان    كن  إ و  نفيه حلق به،   كتر أو   ه واستلحق الثاين  عبعد وض  ه بعـد   ي

حقه ، ففي القواعد مل يل    أشهر فأتت بآخر بعد ستة      األول قبل اللعان، ولو العنها قبل وضع        األولوضع  

ـ اح بعده، ويف    كها بالن ينه وط كفال مي  أي   ،األولبانت باللعان وانقضت عدا بوضع       ألا   ينالثا شف ك

  .)١()عدة الطالق البائنك إالّ فليست هذه العدة الإيد احلجية وكر انقضاء العدة لتأكوذ: اللثام

 فقد عرفت فيما    الّإ و ،ةن وطي شبه  كمل ي  إذا   ر عدم حلوق الثاين ما    كمراد القواعد وغريه ممن ذ    : أقول

مذهبه صحة   أو   ان من دينه  ك إذا   ماي احلال ف  كذلكوطي الشبهة، و   إىل   بالنفي بالنسبة  الإتقدم اللحوق   

دينه ومل    يف مذهبه أو   حالالً ين الوط كما تقدم نقله عن بعض العامة، ولو مل ي        كالزواج مبا بعد اللعان،     

الزاين والزانيـة يف احملرميـة       إىل   اً بالنسبة أحكام أيضاً لولد الزاين  أن   ن وطي شبهة، بل زنا فقد سبق      كي

  .واملصاهرة

ـ ي أن   نكان احلمل بسبب التزريق، فمن املم     ك إذا   ان احلمل طبيعياً، أما   كالم فيما   كهذا متام ال   ون ك

ـ لو  م ماكخر حرام فيأيت هنا ح أحدمها حالل واآلك ومع ذل،أشهربينهما أقل من ستة      ان الفاصـل  ك

  .أشهرمن ستة ثر كبينهما أ

  .)يالعن لنفيهما أن حد التوأمني فلهأولو مات (: مث قال القواعد

مل يصح نفيـه مل      إذا   نهألعان لنفي نسب امليت، و     وللعامة قول بأنه ال    أدلته،   طالقإل(: ويف اجلواهر 

  .راهكما ذك، وهو )انا من محل واحدك إذا يصح نفي احلي

  امرأته قد زنت يف طهر مل ى يروالقذف قد جيب بأن (: القواعد قال مث إن

                                                





٢٧٢

ثر من كأ  من حني الزنا والأشهرأتت بولد لستة  فإن العدة،ى تنقض نه يلزمه اعتزاهلا حىت  إف يطئها فيه، 

بناتـه   إىل   حلاق املستلزم للتـوارث والنظـر      ليتخلص من اإل   ،من مدة احلمل من وطيه لزمه نفيه      ى  أقص

  .)وأخواته

  .ما تقدم يف حبث الطالقك الزنا، عدة ملاء ال ألنه فيه نظر،: أقول

تقدم  ماى  خوال عل عمام واأل خوات وسائر األ  خوان واأل ما حمرمية ولد الزنا مع أبيها ومع أمه ومع اإل         أ

  .املرأة وولد الرجل من غريها الم يف ولدكال ألن تأيت مطلقاً  فال،احكتاب النكيف 

  



٢٧٣

 فإن ن نسب،كمل ين إ كن له ذلك مطالبة مل يمن غري اللعانولو أراد (:  قال يف القواعد):١٩ مسألة(

   .)م بأن يطلب املرأة لللعان وعدمهكيالعن بينهما احلا أن طلب نفي النسب احتمل

لنفـي   أو الزنا إىل ان للنسبةكالقاعدة هو احلق يف طلبه اللعان ولو بدون طلبها، سواء ى  مقتض: أقول

   .ك مجلة من الروايات الشاملة لذلطالق إل،الولد

نفي نسب يلحقه ظاهراً وهو منتف عنه        إىل   البد من طريق   أنه   اللعانوجه احتمال   : حيضاقال يف اإل  

حـق   أنـه    وهو غرض مهم يقطع به النسب، ووجه احتمال عدمه         اللعان إالّ   طريق  وال ،األمريف نفس   

   .حمل النصى  فيقتصر به علاألصلخالف  اللعانن طلبها، وألى للمقذوفة فيتوقف عل

يا رسول اهللا أرأيت الرجل جيد مع       :  فقال )عليه وآله هللا صلى ا (النيب   إىل   عرمي العجالين جاء  : ليقا ال

ت ا فجـاء ـا      أ ف ك مع صاحبت  كقد أنزل اهللا في   :  فقال ،يف يصنع كم  أ أيقتله فيقتلونه    امرأته رجالً 

   . فطلبها بال طلبها.)١(فتالعنا

يدل  م وهو ال  كجملس احلا  إىل   طلبهاى   والرواية تدل عل   حمل الرتاع مطالبتها بنفس اللعان،    : نا نقول أل

 فجعل الـشارع لـه      كا لطخت فراشه وعرضت عرضه للهت     إالطلب جلواب دعواه عليها ف     ألن   عليه،

   .االنتقام

  .طالقرناه من اإلكن املهم ما ذكل

 فإذا  يت لوارثه، ه امل كما تر  أن   ى فيشمله ما دل عل    ،احلقوق عرفاً نه من   أل،  اللعانرث حق   إمث لو قلنا ب   

ـ  ل ،ليهإملاع  خصوصاً لنفي النسب، وقد تقدم يف بعض الروايات اإل         اللعانوليائه  مات الرجل حق أل    ن ك

   .مزيد من التتبع والتأمل خصوصاً يف غري نفي النسب إىل املسألة حباجة

  

                                                





٢٧٤

  : فيها فروع ):٢٠ مسألة(

العن وجنت املرأة    إذا   كذلكيفيق، و   مث جن قبل لعانه، فالظاهر عدم احلد عليه حىت         قذفلو  : األول

تاب احلـدود بعـض     كرنا يف   كالقلم مرفوع عن انون، وقد ذ      ألن   تفيق،  قبل لعاا فالحد عليها حىت    

عليه وشـارب   ى  ران واملغم كالنائم والس ى  جيري احلد عل    ال كذلكحد انون، و  ى  احملامل فيما دل عل   

   .ما هو واضحكاملرقد ومن أشبه 

قـد   ألنه   ن قاذفاً، ك مل ي  ، ولست بزانية  كأصبت ليس الولد مين وال   : لو قال (:  يف التحرير  قال: الثاين

: ه فال يالعن، ولو قـال ءمل يصبها بأن يستدخل ما ن  إ و ليهإون ولده بأن يطأ دون الفرج فيسبق املاء         كي

ب بغري لعان   ن نفي النس  كل موضع مي  ك ألن   لعان،  فالقرعة هنا عندنا وال    ، فالن بشبهة وهذا ولده    كأوط

 قذفيالعن لنفي النسب وعليه حد ال      أن    فهو قاذف له دوا، وله     كبصغ: ، ولو قال  اللعانمل جيز نفيه ب   

   .)له

أنـت زنيـت    : لو قال  القاذف، ومنه يعلم حال ما    ى  حد عل  جمهول ال  إىل   نسب الغصب  إذا   :أقول

 أو  ،رهة دونـه  كنت م ك: قالذا لو   كنه قاذف هلا دون الرجل، وه     إ حيث أوجبت الشبهة عليه، ف     ،دونه

 أو  هـا واشـتباهه   إكراهكل واحد منهما عـذراً      كلو جعل ل   ، ومنه يعرف حال ما    كرهاً دون كان م ك

   .سكبالع

الشرع منع من نسبه     أن   أردت: لو قال البن املالعنة لست ابن فالن، وقال       (: قال يف التحرير  : الثالث

مه أتت به من    أ أن   أردت: قالن  إ و ،دفت وح ل حل كن فإن   ال حلف، إصدقته املرأة و   فإن   ،قذففليس ب 

   .)اللعانذاب أبيه نفسه بعد كإذا حيد لو قال له بعد كزنا، فهو قذف حيد له، و



٢٧٥

   .ان عليه التعزير لنفي نسبه شرعاًك ،املالعن إىل  أنت ابن فالن بالنسبة:ولو قال: أقول

   .)ال أو ان للولد ولدكت، سواء جيوز اللعان لنفي نسب الولد املي(: قال يف التحرير: الرابع

فيـه   مـا  إىل  النصراف أدلته،ن له أثر فال لعانكمل ي إذا   ان لللعان أثر، أما   ك إذا   كيتم ذل  إمنا   :أقول

   .ثراأل

ليفها كه وعدم ت  إمكانحال   إليها    ولو نسب  ،ان سباً كه  إمكانالزنا حال عدم     إليها   لو نسب : اخلامس

 عن مثله، فهو سب    قذف ال أدلةفالظاهر انصراف   احلرمة،  ى  تر يث ال فر ح كيف حال ال   أو   ما يف النوم،  ك

   .)١(كمأحلمت ب: خرمن قال آل )عليه السالم( علي  ويستحق التعزير فيهما، ويؤيده تعزير،أيضاً

نـت  بك وفسر الصغر مبا ال حيتمل منه القذف    ،زنيت وأنت صغرية  : لو قال لزوجته  (: قال يف التحرير  

عـشر   أو   بنت التسع كفسر مبا حيتمله     ، ولو اللعانيسقط ب  وال قذف دون ال  لسب عزر ل  ،ثالث أو   سنة

نت نصرانية،  كأردت يف حال ما      إمنا   :زنيت، مث قال بعده   : ، ولوقال هلا  اللعانسقاطه ب إوله   قذفحد لل 

 ىتعزيره عل ى  قو مل حيد واأل   ،الزناى  رهت عل كأ: قال  قدم قوهلا مع اليمني، ولو     ،نبل أردت اآل  : وقالت

   . حد،فيما جيامع مثله: جيامع مثله، ولو قال  صيب الكزنا ب أو ، نائمةكزنا ب: قالن إ ذاكالسب، و

ان كإذا  إالّ من قبله، اللهم إالّ يعرف ال ألنه  املقدم قول الرجل،رادةيف صورة اختالفهما يف اإل    : أقول

  رادة إبدون نه إحيث يذاء اإل أو سباً عرفاً وأراد السب

                                                





٢٧٦

   .يفعل حراماً فال وجه لتعزيرهأيهما مل 

 ، وال اللعانسقاطه ب إ عزرا وله    ،بل أنت زان  : زانية، فقالت  يا: قال هلا  لو(: قال يف التحرير  : السادس

العن سقط حـد    ن  إ و زنيتما وأقام البينة حدتا،   : جنبيةبالبينة، ولو قال للزوجة واأل     إالّ   يسقط عن املرأة  

   .)امالًكواحدة واحدة حداً ل كلمل يفعلهما حد ن إ و،زوجته خاصة

عـن   )عليه الـسالم  ( عبد اهللا  أبا   سألت:  قال ، بن سنان  عبد اهللا رواه   ره ما كذ ماى  ويدل عل : أقول

   .)١( عنهما احلد ويعزرانؤيدر:  فقال،صاحبهى ل واحد منهما على كرجلني افتر

) عليه السالم ( أمري املؤمنني ى  تأ: يقول )عليه السالم ( عبد اهللا  مسعت أبا :  قال ،احلناط والد أيب   وعن

  .)٢( عنهما احلد وعزرمهاأفدر: ل واحد منهما صاحبه بالزنا يف بدنه، قالكرجلني قذف 

   .الم يف نسبة زنا زوجته برجلكوقد تقدم ال

ـ ذ ن فرق بـني مـا     ك مل ي  ،ليفكفرق يف الرجل واملرأة لقاعدة االشتراء يف الت        النه  إحيث  و ر يف  ك

   . التحريررهكذ الروايتني وما

   .كأشبه ذل ما أو ملوط يا أو الئط يا: زانية، فقالت له يا: لو قال هلا ومنه يعلم حال ما

، قـذف  صريح يف ال   ،كزنا فرج  أو   زانية يا  زنيت أو  :قول الرجل المرأته  (: قال يف التحرير  : السابع

  فـال  ،الصريح) كبدن( يف   قرب واأل ،كعين أو   كرجل أو   ك دون زنت يد   ،يالج احلشفة إ و كذا الني كو

   .)٣()ذبتهكن إ ناية فيقبل قوله لو أراد العدم مع اليمنيك خبالف ال،فسره بغريهن إ يقبل قوله يف الصريح

                                                









٢٧٧

ر، حيـث   كان يف مقام النهي عن املن     كإذا   إالّ   التعزير، اللهم  إىل   يف غري الصريح سب فيحتاج    : أقول

   .كغري ذل إىل ،زنا العني النظر  أن، وقد وردكزنت عين: ، فقالتمثالًجنبية األ إىل نظر

 قـذف بشاهدين متفقني، فلو شهد أحـدمها بال       إالّ   القذفى  يثبت دعو  ال(: قال يف التحرير  : الثامن

   .)يوم السبت مل يثبت أو خر بالعجمية واآل،يوم اخلميس أو بالعربية

 ل يف ك قد يستـش   ره، نعم كما ذ كتاب الشهادات لزوم وحدة املتعلق، فاملسألة       كرنا يف   كقد ذ : أقول

خر واهلواء معتدلة، حيـث      واآل ، واهلواء باردة  كقذف: قال أحدمها  إذا   ماكال،   أو   من وحدة املتعلق  أنه  

 كجـسد ى  ان عل كو: قال أحدمها  إذا    وتوسطاً، أما  ن اختالف االستجابة اجلسدية عن اهلواء برودةً      كمي

ـ ذا قال الثـاين  إف ماق، خبال لان من تعدد املتع   كبل ثوب أبيض    : خرثوب أمحر، وقال اآل    ـ  ك ى ان عل

   . يف سائر احلواسكذلك اختالف االستجابة محرة ووردية، ومكان إل، ثوب ورديكجسد

 ،ائسةيجنيب وأنت  األكأوط: ما لو قالكن اجلمع بينهما، كمي بني أمرين ال قذفلو مجع يف ال: التاسع

والصغرية ال تأيت اليائسة  إذ نفي نسب، اً القذفان ك ، فجئت ذا الولدمثالًأنت صغرية دون اخلامسة أو  

ـ  في ،كن ذل كمي  وأنت يف الشرق وهو يف الغرب، حيث ال        كأوط: ما لو قال  كبالولد، فهو    ون مـن   ك

فتأمل،السب .   

 نا، عن أصحاب عن بعض    ، ففي رواية حسن بن حمبوب     ،ان عليه احلد  كولد امللعونة    قذفلو  : العاشر

  حيد :  قال،ذف اللقيط، يف قا)عليه السالم( عبد اهللاأيب 



٢٧٨

   .)١( وحيد قاذف ابن املالعنة،قاذف اللقيط

: ما قاال يف حديث يف املالعنـة      أ،  )السالم عليهما(نني والصادق   ماملؤ ، عن أمري  سالموعن دعائم اإل  

ه وجب عليه احلدقذفليهم، ومن إون أمره وشأنه كخواله، ويأأمه و إىل وينسب الولد الذي العنه)٢(.   

 قـذف  إذا يف ولد املالعنـة   ):عليه السالم ( يإىل عل ) عليهم السالم ( ئمة بسند األ  ،اجلعفرياتوعن  

   .)٣(جلد قاذفه احلد

ولـدها فعليـه     قـذف ومن  :  قال ،، يف حديث املالعنة   )عليه السالم (بصري، عن الصادق     أيب   وعن

   .)٤(احلد

   .)٥(ة جلد احلدأحد ولدها ابن الزانيى دعفإن  :)عليه السالم(وعن الرضوي 

   .اللعانيستحب االبتعاد عن املتالعنني عند : احلادي عشر

 جملس تنفر   كذل فإن   ،تالعن اثنان فتباعد منهما   إذا   : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   فعن زريق، عن  

ـ  ويـضاد و كايد دينك وأجعلهما برأس من يمساغاً  إيلّجتعل هلما اللهم ال: ، مث قالةكمنه املالئ   كلي

   .)٦(رض فساداًيف األى ويسع

عرفت يف بعض املسائل السابقة،      ماى  ال فحضور الس مرغوب فيه عل     إ و ،املراد االبتعاد عرفاً  : أقول

  بعض الفقهاء، وقد حـضر     كما استدل بذل  ك ،)٧(﴿وليشهد عذاما طائفة من املؤمنني﴾    : قال سبحانه 

  عليه وآلههللا صلى ا(النيب 

                                                

















٢٧٩

   .أيضاًم ك حيضره احلاماك اللعان )١()وسلم

عليـه  ( عبد اهللا  أيب   يف أصله، عن   يمساع املتالعنني، فعن زيد النرس     يستحب الدعاء عند  : الثاين عشر 

فـإذا   :قـال  أن  ىلإ اللعانة لتنفر عند    كاملالئ فإن   ،اللعانم وجمالسة   كياإ: مسعته يقول : قال ،)السالم

 كجتعل ذل  حممد وآل حممد، وال   ى   عل  صلّ ،رضت واأل اللهم بديع السماوا  : مسعت اثنان يتالعنان، فقل   

 سـالم ، اللهم قـدس اإل  وأهله مساغاً سالماإل ويل إىل   ك ونقمت ك وسخط كجتعل للعن  ، وال واصالً ليناإ

ـ      ى   عل كجعل لعن ا و ،كليه سخط إيسع   وأهله تقديساً ال    وحـاربوا   كالظاملني الذين ظلموا أهـل دين

   .)٢(ىوجنبهم الردى نهم بالتقو وأهله وزيسالماإل عزأ و،ك ووليكرسول

  .تابكيراده يف هذا الإوهذا آخر ما أردنا 

، وهدايـة  حكـام  وجيعله مقدمة لنشر األ،)الفقه(متام ينفع به ويثيبنا عليه ويوفقنا إل     أن   ولؤواهللا املس 

   . وينفع به املؤمنني،سالمنقاذ بالد اإلإنام، واأل

ى  اهللا عل  ى وصل ،هللا رب العاملني   املرسلني، واحلمد ى  يصفون، وسالم عل    رب العزة عما   كسبحان رب 

   .حممد وآله الطيبني الطاهرين

حد، تاسع عشر يوم األ يف قم املقدسة، عصر ياحلسيين الشرياز يمؤلفه حممد بن املهد يدى وقد مت عل

   .مهاجرها آالف التحية والثناءى  عل،القعدة من سنة ألف وأربعمائة وست هجرية يذ شهر
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٢٨١

  

  

  ب العتقكتا

  



٢٨٢

  

  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

  



٢٨٣

  

  تاب العتق ك

  

  ؟القاتل عمداً وحنوهك وهي ماذا تفعل الدنيا بارم ،ونقدم له مقدمة

 إذ ،نـسان  شيء لإل  أفناء وهو أسو  إعدام  اإل حيث إن حسن القوانني، و  أسجنه يف    ت عدمه أو  ت :جلوابا

 التعذيب باحلـد الـذي ال     كل النادرة   كبعض املشا  إالّ   عدام يسرية، اللهم  لة اإل كلة دون مش  كل مش ك

 إىل  منـه  نـسان يفـر اإل    مما كما أشبه ذل   أو   وجاعالم واأل شد اآل املرض الشديد املوجب أل     أو ،يطاق

  .حسن يف نظرهلة األكاملش إىل أسولة األكاالنتحار ختلصاً من املش

حسن جزاًء للمجـرم    أ طويلة   ة فهل السجن ملد   ،الم يف السجن الذي قننه العقالء للمجرمني      كالى  يبق

جـل  منني أل  ارمني وهم الذين حياربون اآل     أسو أل سالماالستعباد الذي قرره اإل    أو   ،يةنسانمن جهة اإل  

نواع أالشعوب املغلوبة جبميع ى م يعتدون علحيث إاجلائرة ومات كاحلك ،ذالهلمإسلطتهم عليهم و   نشر

جـل   أل ما حرباً ابتدائيـةً   إ سالمللناس حريام حارم اإل    واكمل يتر  فإذا    ونفساً، االعتداء عرضاً وماالً  

أوحرباً دفاعية وحلرم    ،)١(﴾تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني     م ال ك﴿وما ل :  قال سبحانه  ،املستضعفني

  ى سيطرم الظاملة عل إىل ضافةم باإلإ ف، للدفاعسالم حيث يضطر اإلسالممع اإل
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الظلـم   إىل   رجـاعهم إرادة  املسلمني املتحررين من الظلم واخلرافة إل     ى  شعوم يريدون السيطرة عل   

   . ارمنيأسوأجل  ألسالمفاالستعباد يف اإل  إذاًواالضطهاد،

سـلب مجيـع     أن    لوضوح ،عدامبله اإل  يبداأل هذا فاالسترقاق أفضل من السجن الطويل أو      ى  لوع

 أو م عليه بالسجن سنةكاً حإنسان لو خريت    كنإ من سلب مجلة من حرياته، ولذا        أسوأ نسانحريات اإل 

ـ   وحراً يف اخلارج حتت رقابة سيد رؤ      ى  يبق ورة أو كيسجن يف املدة املذ    ن أ عشرين سنة  اين ف، قدم الث

بعـض   الإيسلب   ، بينما االسترقاق ال   نسانثر من مائة من حريات اإل     كأالسجن يسلب   ن  إ ،األولى  عل

   .شراف السادةإاحلريات حيث جيعله حتت 

 ةًان صـال  كم أي   حرية العبادة يف  ك ،يةسالممجلة من احلريات اإل    إىل   )الصياغة(تاب  كوقد أملعنا يف    

 واحلرية يف البيع والـشراء والـرهن والـضمان،          ،رآن ودعاًء هللا  ة للق ءاهللا وقرا  رك وذ ،ةًوصوماً وطهار 

ة واملضاربة واملزارعـة    كفالة والصلح والتأمني والشر   كعقد جديد مل مينع عنه الشارع، وال       أي   واختراع

الة والوقف والصدقة   كجارة والو  والوديعة والعارية واإل   ،املباحات رض وحيازة سائر  واملساقاة وحيازة األ  

 ،انقطاعـاً  أو    دواماً ،اح للرجل واملرأة  كوالسبق والرماية والوصية والن   ى  والعمر  ىنكهلبة والس والعطية وا 

قرار قامة وفتح احملل واإل واخللع والرضاع والسفر واإل،أيضاًون للمرأة كمع الشرط في إالّ   والطالق للرجل 

   .احكاملهر وسائر اخلصوصيات املرتبطة بالنواجلعالة والطباعة وقدر 

يطلب العلم النافع له وللبشر      وأن    واحلرية يف الثقافة   ،نسانها اإل ءاحلرية يف امتهان أية مهنة شا     ذا  كو

 اقتصاد أو   خبري سياسة  أو   حمامياً أو   مهندساً أو   ون طبيباً كي أن    إىل ى وينته ،كوللحيوان وللنبات وغري ذل   

  .حنوهم أو مؤلفاً أو خطيباً أو ون فقيهاًكي أن  أو،كغري ذلأو 

  طعمة  وتناول األ،ية يف العهد واليمني والنذرواحلر
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  .خذ بالشفعةحياء املوات واألإ و،يفية شاءكاحملللة بأي 

: )عليه وآلههللا صلى ا(ية، وقد قال سالماملوازين اإلرث للورثة حسب ون اإلكرث بأن يواحلرية يف اإل  

 كمن تر  فلورثته  ماالً ك ومن تر   ضياعاً فعلي )فيل هلا، بينما القوانني    ك ائلة اليت ال  واملراد بالضياع الع   ،)١

   .ومةكتسعني يف املائة من نصيب احل إىل رث قد تصل أحياناًالوضعية جتعل مجلة من اإل

 أو  قاض شرعي، واحلرية يف الشهادة واالستشهاد، واحلرية يف اختيار الدية          إىل أي    واحلرية يف املراجعة  

  . القصاص والدياتتايبكورة يف كالعفو يف املوارد املذ القصاص أو

 يعيش منطلقاً بدون جنسية وال هوية       نسانون اإل كواحلرية يف الزراعة والصناعة والعمارة، واحلرية يف        

حمطة  أو ذاعة حمطة اإلكامتال أو الة أو صدار اجلريدةإن، واحلرية يف   وال ما أشبه من الرسوم املتعارفة اآل      

  .كحنو ذل أو املسجل أو يكالالسل أو ديوفياء ال من حرية اقتنكذل إىل  وما،التلفزيون للبث

نـشاء  إنـشاء املنظمـة و    إنشاء اجلمعية و  إوين النقابة و  كبداء الرأي والتجمع وت   إواحلرية يف العمل و   

مارة والوالية والسفارة، واحلرية يف انتخاب أية وظيفة مـن  يف االنتخاب، واحلرية يف اإل  احلزب، واحلرية   

ى نصات وعل الناس بأجهزة اإل  ى  ومة عل كاحلرية من جهة عدم جواز رقابة احل      مة، و األ أو   وظائف الدولة 

   .ساليب املباحث والبوليس السريأشبه من أما  أو التلفون

  أو،حنو الـدوام  ى  أربع عل  إىل   د شاء، واحلرية يف عدد الزوجات     األوالعدد من    أي   جنابإواحلرية يف   

 ،)٢( يف الدين﴾  إكراه ﴿ال:  قال سبحانه  ، احلدود الشرعية  حنو االنقطاع، واحلرية يف العقيدة يف     ى  ثر عل كأ

  ل والشرب كيفية األكواحلرية يف 
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 ومـن   ،البيـت   ىلإ، واحلرية يف الذهاب والرجوع من البيت و       كذل واللباس واملنام واختاذ الدار وغري    

 نـسان حرية لإل  يت ال اراً يف قبال بعض البالد ال       أو  ليالً ،املعمل  ىلإ ومن املعمل و   ،انكالد  ىلإان و كالد

   .برخصة خاصة أو مبقدار خاص إالّ يسافر أن فيها

واحلرية يف بناء املساجد واملدارس واحلسينيات واملستشفيات واملستوصفات ودور النشر ودور الثقافة            

  .كواخلانات والفنادق ودور الوالدة ودور العجزة وفتح البنو

العامـة، واحلريـة يف      املؤسسات االجتماعية اخلاصة أو   سائر   أو   ،يف احتاد الطلبة  واحلرية يف الدخول    

ان واملـرتل وحنومهـا،     كما أشبه، واحلرية يف اختيار نوع أثاث الد        أو   وظيفة أو   اخلروج من أية مؤسسة   

القطارات والطائرات والبـاخرات    كب  كاملرا نواع السيارات وسائر  أواحلرية يف االنتفاع بأي نوع من       

عطـاء التوليـة يف     إقراض واالقتراض، واحلرية يف     ية املعاملة، واحلرية يف اإل    يفكوالدراجات، واحلرية يف    

ي حمل مرتبط به، فال يرتبط جعـل        أل أو   ي شخص ي أحد، واحلرية يف جعل االسم أل      الوقف وحنوه أل  

   .جازة الدولة، واحلرية يف فتح حقول الدواجنإاالسم ب

خطيـب أراد وأي موجـه وأي    أي  انتخابمرجع جامع للشرائط، واحلرية يف  أي   واحلرية يف تقليد  

 يف مقابل عدم احلريـة يف       ،عامل أي   معلم وأية مدرسة وأية دراسة، واحلرية يف تسجيل العقد وحنوه عند          

  . بتسجيل عقده وحنوه عند دائرة خاصةنسانغالب الدول حيث يقيدون اإل إىل بالنسبة كذل

   .سالمثرية املوجودة يف اإلكغريها من احلريات الإىل 

بت يف القوانني الوضعية يف بالد العامل       كالى  يف قبال هذه احلريات نر     أن   تابك ال كرناه يف ذل  كوقد ذ 

ما يف بالد الـشيوعيني فلـيس       أ التابعة هلا وبقية العامل الثالث،       سالمبالبالد احلرة ويف بالد اإل    ى  مما يسم 

   أن رناكثر، وقد ذأللحرية عني وال 
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أقل من العشر مـن احلريـات    أو شرالع بقدر إالّ ونكت بالعامل احلر ال   ىاحلريات املوجودة فيما يسم   

حيـازة  كجارة والعمارة والصناعة والزراعـة والتجـارة        ، فال حرية عندهم يف اإل     سالماملمنوحة يف اإل  

 بتأشـرية   أيـضاً ما يقيد   ك ، حيث يقيد باجلواز واهلوية واجلنسية وحنوها      نسانحرية لإل  املباحات، وال 

 والضرائب وقيود دفـن     كمرك ال كذلك، و كذل العمل وغري  إىل   ارتات بالنسبة ك وال ،اخلروجالدخول و 

 ماك ،أجهزة التجسس بسبب  بت احلريات   ك الدول ت  أيضاً والزواج، و  كمالامليت وتسجيل الوالدات واأل   

 نـشاء إ إىل   حرية بالنـسبة    ال كذلكجازات خاصة مسموح ا، و    إمع   إالّ   حرية يف فتح احملالت    الأنه  

ابتة ملعامالت الناس وتصرفام من رهـن       كلوف القوانني ال  أ من   كغري ذل  إىل   بقيود خاصة،  إالّ   املعامل

  .ومضاربة وزراعة وغريها

ى  مع التخفيف عل   ،احلرية املطلقة  إىل   احلرية املطلقة، بينما االسترقاق    إىل   السجن ليس  أن   مع وضوح 

  .السجن إىل  بالنسبةك مثل ذليوجد  مما الحكاممجلة من األ إىل الرقيق بالنسبة

االسترقاق جلماعة خاصة من ارمني مـع        إذ   ثري جداً، ك بينما السجن    ،االسترقاق نادر جداً  : فأوالً

 يف  مالكبدائل له ذا النحو، وسيأيت ال      الغلب  األى  السجن عل   بينما ،وجود بدائل أهون من االسترقاق    

 يسترق، بينما االسترقاق جلماعة خاصة من اـرمني         ل جمرم كعم من    مث السجن لأل   ،بدائل االسترقاق 

ثرياً ممن يصطلح عليه بارم يف قانون الدنيا ليس مبجرم يف منطق العقـل  ك أن  إىل مضافاً ،عرفت ماى  عل

دخـل   أو   ،صدار بدون تـرخيص   إلا أو   تاجر باالسترياد   أو ،، فمن عاش يف البالد بغري جنسية      سالمواإل

ان كوالد الدارى  اشتر أو   ،كماركعطاء العشور وال  إ أدخل بضاعة يف البلد بدون      أو ،البالد بدون تأشرية  

قسام الناس يعد جمرماً يف القوانني بينما يف ألوف أ من كغري ذل إىل   والبستان وحنوها وليس من أهل البلد،     

   سالماإل



٢٨٨

  .جرام خاص باجلنايات وحنوهااإل وإمنا ليس أحد من هؤالء جمرماً،

 ولـيس   ،اختياريـة  أو   جنائية  قهرية أو  ،مستحبة أو   احلرية بأسباب واجبة   إىل   سترقاقاالن  إ :وثانياً

  .كذلكالسجن 

  .فاراتكالكسباب الواجبة األ: األولف

مـا قـال    ى  وندم الرجل عل  :  قال ،يف حديث الظهار   )عليه السالم (جعفر   أيب   فعن محران، عن  ) ١

الذين يظاهرون من نسائهم مث يعـودون ملـا         : زوجل فأنزل اهللا ع   ، للمؤمنني بعد  كره اهللا ذل  كالمرأته و 

فمن قاهلا بعد ما عفـا اهللا وغفـر         :  قال ،ظهر أمي ك ي عل  المرأته أنت  األولما قال الرجل       يعىن ،قالوا

  .احلديث )١(يتماسا يعين جمامعتها أن عليه حترير رقبة من قبل فإن األولللرجل 

رسـول اهللا    إىل   جاء رجل : مسعته يقول : قال ،)لسالمعليه ا ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   ويف رواية 

ليس عندي، : عتق رقبة، قالأاذهب ف: رسول اهللا ظاهرت من امرأيت، قال يا: فقال )صلى اهللا عليه وآله (

  .احلديث )٢(يناًكطعم ستني مسأاذهب ف:  قالى،قوأال : صم شهرين متتابعني، قالفاذهب : قال

ظهر كعن الرجل يقول المرأته هي عليه  )عليه السالم ( عبد اهللا با   أ سألت: ية بن وهب قال   ووعن معا 

ممن ولد    عنه صيب  ئيناً، والرقبة جتز  ك ستني مس  إطعام أو   صيام شهرين متتابعني   حترير رقبة أو  :  قال ،أمه

  .)٣(سالميف اإل

  :  قال، عن رجل ظاهر من امرأته)عليه السالم( عبد اهللا باأسألت :  قال،بصري أيب وعن

                                                









٢٨٩

يناًك ستني مسإطعام أو صيام شهرين تاها فعليه عتق رقبة أوأن إ)١(.  

 عتق رقبة :  قال ،ظهر أمي ك يأنت عل : عن رجل قال المرأته    )عليه السالم (سألته  :  قال ،وعن مساعة 

  .)٢(صيام شهرين متتابعني أو يناًك ستني مسإطعامأو 

مث :  قال ،يف حديث الظاهر   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن هعمري، عن أبان وغري    أيب   بن وعن حممد 

 ﴿الذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبـل            :  فقال كفارة يف ذل  كزل اهللا ال  نأ

  .)٣(م توعظون به واهللا مبا تعملون خبري﴾كيتماسا ذلأن 

هللا صـلى ا  (ال رسول اهللا    ق: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلسني بن سعيد، عن رجاله، عن      

﴿فتحريـر رقبـة    : يقـول   اهللا تعـاىل   فإن   ،فارة القتل كيف   الّإل العتق جيوز له املولود      ك: )عليه وآله 

  .)٥(سالميف الظهار صيب ممن ولد يف اإل ي وجتز، مقرة قد بلغت احلنثكيعين بذل: قال )٤(مؤمنة﴾

يف تعرف  ك ،﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾  : لهيف قو  )عليه السالم (احلسن   أيب   ردويه اهلمداين، عن  كوعن  

   .)٦(الفطرةى عل:  قال،املؤمنة

قتل الرجل مؤمنـاً     إذا   فارة الدم ك: )عليه السالم ( عبد اهللا  قال أبو :  قال ، بن سنان  عبد اهللا وعن  ) ٢

 ،ابعنيمل جيد صام شهرين متت فإن ،عتق رقبةأأوليائه مث  إىل ديتهى  أدأًذا قتل خطإو :قال أن ىلإ متعمداً

  ستني مسكيناً مداً مداً، طعم أمل يستطع فإن 

                                                



 











٢٩٠

   .)١(وهبت له دية املقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبني ربه الزمة إذا وكذلك

ل عن املؤمن يقتـل   ئس: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    بن سنان وابن بكري مجيعاً، عن      عبد اهللا وعن  

ولياء املقتول فأقر عندهم بقتـل  أ إىل مل يكن علم به انطلقن إ : فقالـ: قال أن ىل ـ إ املؤمن متعمداً

طعم ستني مسكيناً أعتق نسمة وصام شهرين متتابعني وأعفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و فإن ،صاحبه

   .)٢(اهللا عزوجل إىل توبة

 أن  من متعمداً فعليـه   قتل الرجل املؤ   إذا   كفارة الدم : )عليه السالم ( عبد اهللا   قال أبو  ،وعن ابن سنان  

 عازماً علـى تـرك      ،كان منه  كان نادماً على ما    إذا   قتلوه فقد أدى ما عليه     فإن   ،وليائهأميكن نفسه من    

 يندم على ما   وأن   يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعني ويطعم ستني مسكيناً        أن   عفا عنه فعليه  ن  إ و العود،

   .)٣(بداً ما بقيأاهللا عزوجل  كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر

عتق رقبة وصام شهرين    أعفى عنه أعطاهم الدية و    فإن   :)عليه السالم (خرى عن الصادق    أويف رواية   

   .)٤(متتابعني وتصدق على ستني مسكيناً

يعتق رقبة   أن   يعجبىن:  قال ،قال يف رجل قتل مملوكه    نه  إ )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن  

   .)٥(عني ويطعم ستني مسكيناً مث تكون التوبة بعد ذلكويصوم شهرين متتاب

  من قتل : ما مسعاه يقولإ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن معلى وأيب بصري، عن

                                                

 











٢٩١

   .)١(يناًكيعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعني ويطعم ستني مس أن عبده متعمداً فعليه

اً ما كسألته عن رجل قتل مملو:  قال،)لسالمعليهما ا(بن جعفر ى  جعفر، عن أخيه موس    علي بن    وعن

   .)٢(يناًك شهرين متتابعني ويطعم ستني مسيعتق رقبة ويصوم:  قال،عليه

ـ  ل ،نيكفارة اليمني يطعم عـشرة مـسا      كيف  : )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن  ) ٣ ل ك

 ك وهو يف ذل،عتق رقبة أو ،ن ثوباإنسانل كسوم لك أو ،مد من دقيق وحفنة أو مد من حنطةني كمس

   .)٣(احلديث  الثالثة شاء صنعكذل أي باخليار

ـ  أو عتـق رقبـة  :  فقـال ،فارة اليمنيكسألته عن : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن  سوةك

   .)٤(احلديث

رة  عـش  إطعـام  أو   فارة اليمني عتق رقبة   كيف  : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   مجيلة، عن  أيب   وعن

   .)٥(سومك أو مكني من أوسط ما تطعمون أهليكمسا

عبد  أبو    قال ،عمن قال واهللا مث مل يف      )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سألت:  قال ،محزة الثمايل  أيب   وعن

 ،حترير رقبـة  أو ،سومك أو ،حنطة أو ني مداً مداً دقيق  ك عشرة مسا  إطعامفارته  ك: )عليه السالم ( اهللا

   .)٦(مل جيد شيئاً من ذا إذا يام متواليةصوم ثالثة أأو 

   ،ل رجلكفارة اليمني ثوبني لكيف : )عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن ابن سنان، عن

                                                















٢٩٢

   .)١( فيه رقبةكوالرقبة يعتق من املستضعفني يف الذي جيب علي

ري معـصية  سألته عن رجل عاهد اهللا يف غ: قال ،)عليه السالم(ى جعفر، عن أخيه موس علي بن    وعن

   .)٢(يصوم شهرين متتابعني أو يتصدق بصدقة أو يعتق رقبة:  قال،مل يف بعهدهن إ ما عليه

اهللا طاعة   مرأمن جعل عليه عهد اهللا وميثاقه يف        :  قال ،)عليهما السالم (بصري، عن أحدمها     أيب   وعن

   .)٣(يناًك ستني مسإطعام أو صيام شهرين متتابعني أو فحنث فعليه عتق رقبة

ى عل أو   أبيهى  عن رجل شق ثوبه عل     )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سألت: قال،  وعن حنان بن سدير   ) ٤

أخيـه  ى  بن عمران عل  ى   قد شق موس   ،بأس بشق اجليوب   ال:  فقال ،قريب له ى  عل أو   أخيهى  عل أو   مهأ

ى  شق زوج عل   ذاإزوجها، و ى   وتشق املرأة عل   ،امرأتهى  زوج عل   وال ،ولدهى  يشق الوالد عل    وال ،هارون

خدشت  فإذا   ،كيتوبا من ذل   أو   فراكي   وال صالة هلما حىت    ،فارته حنث ميني  كولده ف ى  والد عل  أو   امرأته

 ستني  إطعام أو   صيام شهرين متتابعني   أو   نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة      أو   جزت شعرها  أو   املرأة وجهها 

   .احلديث )٤(يناًكمس

  : نيضربى سباب املستحبة وهو علاأل: الثاين

أيب ن إ :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب بصري، عن أبو رواه  مثل ما،االستحباب بصورة خاصة  : األول

 كاهللا تبعثين يف حاجت   : الغالم وقال كى  ان بعثه يف حاجة فأبطأ عليه فب      كضرب غالماً له واحدة بسوط و     

عـتني  ك ر فصلّ )عليه وآله هللا صلى ا (قرب رسول اهللا     إىل   يا بين اذهب  : وقال أيب   كىفب: مث تضربين، قال  

   اللهم اغفر لعلي بن :وقل

                                                











٢٩٣

   .)١(تكفارة للذنب فسكان العتق ك: اذهب فأنت حر، فقلت:  مث قال للغالم،احلسني خطيئته

﴿قل للـذين آمنـوا   :  ضرب غالماً له مث قال)عليهما السالم(احلسني علي بن  ن  إ :ىخرأويف رواية   

:  فقال ،يكمل تب :  فقال له  ،الغالمكى   فب ،ووضع السوط من يده    ،)٢(يام اهللا﴾ أيرجون   يغفروا للذين ال  

 فأت  ،يام اهللا أ من يرجو    كملأ أن   حبأوأنت ترجو أيام اهللا وال      : يام اهللا، فقال  أرجو  أ ممن   كين عبد أل

   .)٣(لوجه اهللا  وأنت حر، اللهم اغفر لعلي خطيئته:وقل )عليه وآلههللا صلى ا(قرب رسول اهللا 

فعـل جـائزاً     )عليه السالم (مام  ان اإل كن  إ و ،العبدى  ان رقة عل  ك )عليه السالم (مام  اء اإل كب: أقول

محزة وغريه مما يـأتون   أبو عائه مبا رواه ما طلبه العفو عن خطيئته فهو من قبيل د        أبضرب العبد العاصي،    

 البدنية ال  من جهة الضرورة     )عليهم السالم ( منهم   ىيتأت ال  لسد ما  ك بطلب التوبة وذل   )عليهم السالم (

   . يف بعض مباحث الفقهكرنا تفصيل ذلكما ذ ك،األوىل كتر أو روهكفعل امل أو للذنب

ان يضرب عبداً لـه     ك من بين فهد     رجالًن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    بن طلحة، عن   عبد اهللا وعن  

ب، فقال رسول اهللا    قلع الرجل عنه الضر   أ ف ،عوذ مبحمد أ : فقال ، فلم يقلع عنه   ،عوذ باهللا أ :والعبد يقول 

، جيار عائذه من حممد    أن   حقأ واهللا   ،يتعوذ باهللا فال تعيذه ويتعوذ مبحمد فتعيذه      : )عليه وآله هللا صلى ا (

   .)٤( حر الناركبياً لو مل تفعل لواقع وجهوالذي بعثين باحلق ن: هو حر لوجه اهللا، فقال: فقال الرجل

                                                

 









٢٩٤

  :  الروايات ويدل عليه متواتر،االستحباب مطلقاً: الثاين

قال  أنه   )عليهما السالم ( جعفر بن حممد     عبد اهللا  أيب   فعن معاوية بن عمار وحفص بن البختري، عن       

   .)١(ل عضو منه عضواً من الناركيعتق اهللا عزوجل ل:  قال،كيف الرجل يعتق اململو

مـن أعتـق    : )عليه وآله هللا صلى ا (قال رسول اهللا    : قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   وعن زرارة، عن  

   .)٢(ل عضو منه عضواً من الناركمسلماً أعتق اهللا العزيز اجلبار ب

عليـه  ( علـي    ولقد أعتـق  : يف حديث قال   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن معاوية بن وهب، عن    

   .)٣( لوجه اهللا عزوجل دبرت فيه يداهكألف مملو )السالم

 رفّكمن أعتق نسمة صاحلة لوجه اهللا : يقول )السالمعليه ( عبد اهللا أبا   مسعت:  قال ،وعن بشري النبال  

   .)٤(ل عضو منه عضواً من الناركان كاهللا عنه م

فاطمـة  ن  إ :يف حديث  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   نا، عن أصحابوعن حممد بن اجلمهور، عن بعض       

ن إ :ذه، فقـال هلـا    ه عتق جارييت أ أن   ريدأين  إ: يوماً )عليه وآله هللا صلى ا (سد قالت لرسول اهللا     أبنت  

   .)٥( من الناركل عضو منها عضواً منكعتق اهللا بأفعلت 

 كعتق ألف مملـو أ )عليه السالم( أمري املؤمنني ن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن زيد الشحام، عن   

   .)٦( يدهدكمن 

  من أعتق  :)عليه وآلههللا صلى ا(قال رسول اهللا : قال )عليه السالم(جعفر  أيب وعن مساعة، عن

                                                

 

 











٢٩٥

   .)١(ل عضو منه عضواً من الناركعتق اهللا له بأمسلماً 

قـال  :  قـال  ،حتدث عن أبيها   )عليه السالم ( علي   مسعت فاطمة بنت  :  قال ،نعيم أيب   م بن كوعن ح 

   .)٢( عضو منه من الناركاكل عضو فكان له بكمن أعتق رقبة مؤمنة : )عليه وآلههللا صلى ا(رسول اهللا 

ـ    : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ه، عن أصحاب عن بعض    ى، احملل عبد اهللا  أيب   وعن ى أربع مـن أت

عتـق  أ أو ،جلدة عاريةى سك أو ،جائعة بداًكشبع أ أو  ،هامة ظامية ى   من سق  ،بواحدة منهن دخل اجلنة   

   .)٣(رقبة عانية

 ستني  كمات وتر  )عليه السالم (جعفر  أبا  ن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن حممد بن مروان، عن    

   .)٤(اً فأعتق ثلثهم عند موتهكمملو

اهللا عشية عرفـة     إىل   يتقرب أن   يستحب للرجل : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن  

   .)٥(ويوم عرفة بالعتق والصدقة

: يف حـديث أنـه قـال      ) عليه الـسالم  (وية بن عمار وحفص البختري، عن أيب عبد اهللا          وعن معا 

حب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقةويست)٦(.  

أربع من أيت بواحدة منـهن      : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   يوسف، عن  علي بن    وعن احلسن بن  

   .)٧(عتق رقبة عانية أ أو،جلدة عاريةى سك أو ،بداً جائعةكشبع أ أو ،هامة ظاميةى  من سق،دخل اجلنة

                                                

















٢٩٦

ألف أهل بيت  )عليه السالم ( علي   عتقأ:  قال ، بن احلسن  عبد اهللا تاب الغارات، عن    كوعن الثقفي يف    

   .)١(جملت يداه وعرق جبينه مما

   .)٢( مما عملت يداهكألف مملو )عليه السالم( علي عتقأ:  قال)عليهما السالم(وعن جعفر بن حممد 

ـ فهي فداء من النار     :  قال ،بةعتق رق أمن  : قال ،)عليه وآله هللا صلى ا (، عن النيب    ةقالب أيب   وعن ل ك

   .)٣(عضو منها فداء عضو منه

اهللا لـه بيتـاً يف        عتق نسمة مؤمنة بـىن    أمن  : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   وعن

   .)٤(اجلنة

عليه هللا صلى ا (قال رسول اهللا    :  قال )صلوات اهللا عليه  ( أمري املؤمنني  روينا عن    ،سالموعن دعائم اإل  

   .)٥(ل عضو منها عضواً منه من الناركاهللا بى مسلمة وق عتق رقبة مؤمنة أوأمن : )لهوآ

   .)٦(ك مثل ذل)عليهم السالم( عبد اهللا وأيب جعفر وأيب أمري املؤمننيوعن 

ـ عتق اهللا ب  أ إالّ   ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة     : قال أنه   )عليهما السالم (احلسني   علي بن    وعن ل ك

   .)٧(الفرج بالفرج من النار حىتعضو منها عضواً 

  أربع من أراد اهللا بواحدة منهن وجبت له : قالنه إ )عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن

                                                

















٢٩٧

   .)١(عتق رقبة مؤمنةأ أو جلداً عاريةى سك أو بداً جائعةكأطعم  أو هامة صاديةى  من سق،اجلنة

ى قام عل أ أن    إىل هد يف سبيل اهللا ويأخذ فيه     ان يعمل بيده وجيا   كنه  إ )عليه السالم ( أمري املؤمنني وعن  

ان يعمل يف   ك و ،قبضه اهللا  أن    إىل ، ومنذ قام بأمر الناس    )عليه وآله هللا صلى ا ( رسول اهللا    ةاجلهاد أيام حيا  

   .)٢(سب يدهكلهم من ك كعتق ألف مملوأ و،كضياعه ما بني ذل

: ذر فقال أبـو ، ق لشيء عجيبالعتن إ :ر العتق فقال كذنه  إ )عليه وآله هللا صلى ا (وعن رسول اهللا    

   .)٣(غالها مثناً وأنفسها عند أهلهاأ: )عليه وآلههللا صلى ا( قال ،فأي الرقاب أفضل

ل عـضو مـن   كعتق اهللا بأراً كذ أو انتى كنثأعتق رقبة مؤمنة    أمن  : )عليه السالم (وعن الرضوي   

   .)٤(عضائه عضواً منه من النارأ

ه مـن   ءانت فـدا  كعتق رقبة مؤمنة    أمن  : قال )عليه وآله هللا ى ا صل(النيب   إىل    بسنده ،وعن الغوايل 

   .)٥(النار

ل عضو منها   كعتق اهللا ب  أعتق رقبة مؤمنة    أمن  : قالنه  إ ،)عليه وآله هللا صلى ا (عنه  ى  ويف رواية أخر  

   .)٦(عضواً له من النار

عتق اهللا رقبته   أقبة  عتق ر أمن  : قالنه  إ )عليه وآله هللا صلى ا (وعن الراوندي يف لب اللباب، عن النيب        

   .)٧(النارمن 

                                                

















٢٩٨

: قـال  )عليه وآله هللا صلى ا (رسول اهللا    إىل   عرايبأأتى  :  قال ،الفتوح، عن ابن عازب     وعن الشيخ أيب  

وجزت يف اللفظ فهو كـبري يف       أن  إ :)عليه وآله هللا صلى ا ( يدخلين اجلنة، فقال رسول اهللا       علمين عمالً 

تعتـق   أن   العتـق  ال:  قال ،ليس سواء  يا رسول اهللا أو   : ال، فق فك رقبة  عتق نسمة أو  أ اذهب ف  ،املعىن

   .)١(عانته يعين يف املكاتب إعطاء مثنه أوإ والفك ،عبدك

 ،حتسن ملكته : غالماً وقال  )عليه وآله هللا صلى ا (أعطاين رسول اهللا    : قالنه  إ ،ذر الغفاري  أيب   وعن

 فلمـا   ،ته نصفني وألبسته نـصفاً    وكان عندي قميص فجعل   : ، قال تطعم وتكسوه مما تكسو    تطعمه مما 

يـا  :  قلت،ما فعلت بالقميص: )عليه وآلههللا صلى ا(املسجد لصالة املغرب قال رسول اهللا    إىل   ذهبت

 فكان يل قميص واحد فكسوته ،تلبسه طعمه ما تطعم وألبسه مما أرسول اهللا قلت يل حتسن ملكة الغالم و       

، فأتيت فأعتقته، مث قال يل حتسن ملكته :)يه وآلهعلهللا صلى ا(شقة ولبست شقة، مث قال يل رسول اهللا 

فعلت  ما: رسول اهللا، قال   عندي غالم يا   ما:  قلت ،ما فعلت بالغالم  : )عليه وآله هللا صلى ا (رسول اهللا   

   .)٢(آجرك اهللا: عتقته، قالأ:  قلتبه

   .)٣(كان يعتق كل عام مجلة من العبيدنه إ )عليه السالم(احلسني  علي بن وعن

اخلالء فوجد لقمة خبز يف القذر فأخـذها         )عليه السالم (جعفر الباقر    أبو   دخل:  قال ، الصدوق وعن

ين أ:  فلما خرج قال للمملوك،خرجت ذاإكلها تكون معك آل:  فقال،مملوك معه إىل وغسلها ودفعها

 ا ما استقرت يف   إ: )عليه السالم (، فقال   )عليه وآله هللا صلى ا (بن رسول اهللا     كلتها يا أ:  فقال ،اللقمة

   .)٤( من أهل اجلنةاستخدم رجالً أن رهكين اإ و،ذهب فأنت حرا ف،وجبت له اجلنة إالّ جوف أحد

                                                











٢٩٩

عتق نسمة صاحلة لوجه اهللا     أمن  : يقول )عليه السالم (مسعت جعفر بن حممد     :  قال ،وعن بشري النبال  

   .)١(ل عضواً عضو منه من الناركان كاهللا عنه م رفّك

دخل املخرج فوجد فيه مترة فناوهلـا        أنه   ،)عليهما السالم (احلسني   علي بن    ، عن سالماإلوعن دعائم   

ين أ:  فلما توضأ وخرج قال للغالم،لهاك، فأخذها الغالم فأكليإخرج أ ها حىت كمسأ: غالمه وقال له  

ة مترة مـا    لكوما يف أ  : ، فقيل له  فاذهب فأنت حر لوجه اهللا    : ، قال كلتها جعلت فدا  كأ:  قال ،التمرة

   .)٢( من أهل اجلنة رجالًكستملأ أن رهتك ف،لها وجبت له اجلنةكملا أنه إ : قال،يوجب عتقه

ن إ :)عليهما الـسالم  (احلسني   أيب علي بن     حدثين:  قال ،بأسناده) يه السالم عل(وعن صحيفة الرضا    

يا غـالم   : غالم له فقال   إىل    دخل املستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها      )عليهما السالم ( بن علي    احلسني

يـا غـالم    : قال )عليه السالم ( فلما خرج احلسني     ،لها الغالم ك فأ ،خرجت إذا   رين عن هذه اللقمة   كذ

نعـم  :  قال،أعتقته يا سيدي: ، قال له رجلأنت حر لوجه اهللا: لتها يا موالي، قال  كأ: ، قال اللقمة

 وجد لقمة ملقية فمسح منها مـا مـسح   من: وهو يقول )عليه وآله هللا صلى ا (مسعت جدي رسول اهللا     

 ستعبد رجالً ن أل كأ ومل   ،من النار   يعتقه اهللا تعاىل    لها مل تستقر يف جوفه حىت     كوغسل منها ما غسل مث أ     

   .)٣(عتقه اهللا من النارأ

 أيب  عني، عن أ بن زرارة، عن بعض آل       عبد اهللا د االستحباب للعتق بعد خدمة سبع سنني، فعن         كويتأ

 وال حيل   ،م مل يعتقه  أعتقه صاحبه   أان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنني        كمن  : قال )ه السالم علي( عبد اهللا 

   .)٤(ان مؤمناً بعد سبع سننيكخدمة من 

                                                











٣٠٠

 أن   مثنه بعد سـبع سـنني فعليـه        كاململوى  أت ذاإ: قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   وعن زرارة، عن  

   .)١(يقبله

  : احلرية القهرية: الثالث

 بقيمـة عـدل     هبيعى   جيرب مواله عل   ،مات احلر وليس له وارث حر وله قرابة رق         إذا   ماوهو في ) ١

   .ويعتق ويورثى ويشتر

 ك وله وارث مملو  ،مات امليت ومل يدع وارثاً له     إذا   :قالنه  إ) عليه الصالة والسالم  ( أمري املؤمنني فعن  

   .)٢(ةكباقي الترى ته فيعتق ويعطكمن تر ييشتر: قال

 زوج الرجل أم ولد فولدت فولدها مبرتلتها ختدم املوىل        إذا   :قالنه  إ )عليه السالم (  اهللا عبد أيب   وعن

   .)٣(يالولد من مرياثه منه وورث ما بقى ان أبوه حراً فمات اشتركن إ و،ماتن إ ويعتق بعتقها

ت اهللا  صـلوا ( أمري املؤمنني  فإن   ةكماً مملو أ كذا مات رجل حر فتر    إو: )عليه السالم (وعن الرضوي   

   .)٤(م من مال ابنها وتعتق ويورثهااألى يشتر أن  أمر)عليه

   .افر قهراً ويعتق عليهكالعبد املسلم من الى  يشتركذلكو) ٢

 يبعبد لـذم  أيت )عليه السالم( أمري املؤمننين إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن ى،فعن محاد بن عيس   

  .)٥(صاحبه وال تقروه عنده إىل  وادفعوا مثنهاذهبوا فبيعوه من املسلمني:  فقال،قد أسلم

ما فعله الرسـول  ك ، يسبب عتقهم بشروطكذل فإن ،املسلمني إىل فاركال هرب عبيد  إذا   ذاكوه) ٣

   .يف بعض حروبه )عليه وآلههللا صلى ا(

                                                













٣٠١

   .)١(لينا بعد مواله فهو عبدإلينا قبل مواله فهو حر، وأي عبد خرج إميا عبد خرج أ: ويف اخلرب

   .بقيته إىل العتق ينه يسرإ بعض عبده فنسانعتق اإلأذا إ ومن العتق القهري ما) ٤

 علي  عتق بعض غالمه فقال   أ رجالًن  إ :)عليهما السالم (براهيم، عن جعفر، عن أبيه      إفعن غياث بن    

   .)٢(ك ليس هللا شري،لهكهو حر : )عليه السالم(

هـو  : عتق بعض غالمه فقال   أ رجالًن  إ ):معليهما السال (وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه         

   .)٣(ك ليس هللا شري،لهكحر 

  .النساء احملرمات أو داألوال أو باء اآلكومن العتق القهري مل) ٥

ـ إذا   :قـال  ،)عليه السالم (جعفر   أيب    مثل ما رواه حممد بن مسلم، عن       ،جلملة من الروايات    كمل

خاه وعمه وخاله   أ ك وميل ،خيه وعمه وخاله  أ ابن   ك وميل ،اعمته عتقو  أو   خالته أو   ختهأ أو   الرجل والديه 

   .)٤(من الرضاعة

 الرجل والده وال والدته وال عمته       كميل ال: قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   وعن حممد بن مسلم، عن    

   .)٥(خاه وغريه من ذوي قرابته من الرجالأ ك وميل،وال خالته

   .)٦(وال ولده الرجل والديه كميل ال: ىويف رواية أخر

   أو  الرجل والديهكملإذا  :قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن عبيد بن زرارة، عن

                                                















٣٠٢

خـاه وعمـه وخالـه مـن        أ ك وميل ،خيه وعمه وخاله  أ ابن   ك وميل ،خالته عتقوا  أو   عمته أو   ختهأ

   .)١(الرضاعة

:  قال ،الرجل من ذوي قرابته    كعما ميل  )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سألت:  قال ،وعن عبيد بن زرارة   

ى  ما سـو   ك وميل ،عمته وال خالته   خته وال أابنة   خيه وال أابنة   خته وال  أ  والده وال والدته وال    كميل ال

   .)٢(مه من الرضاعةأ ك وال ميل، من الرجال من ذوي قرابتهكذل

 أمه أو   رجل يتخذ أباه  عن ال  )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،عبد اهللا  أيب   الرمحان بن  وعن عبد 

بوان فقد  ما األ أ و ه،خ فيسترق ما األ أ و ،هاكخت فقد عتقت حني ميل    ما األ أ:  قال ،خته عبيداً أ أو   أخاهأو  

   .)٣(هماكعتقا حني ميل

 ك وميل ،خاه من النسب  أ الرجل   كميل ال: )عليه الصالة والسالم  ( عن الصادق    ى،خرأوعنه يف رواية    

   .ضاعةخاه من الرأ كخيه وميلأابن 

   . أبويه وال ولدهكميل  ذات حمرم من النساء والكميل ال: يقول )عليه السالم(ومسعته : قال

 ، من النـساء   اآليةر أهل هذه    ك وذ ،بنت أخيه  أو   خالته أو   عمته أو   ختهأ أو    والديه كملإذا   :وقال

هـم  كمل إذا   ، خالتـه  ختـه وال  أ كميل  وال ،مه من الرضاعة  أ كميل  وال ،خيه وخاله أ ابن   ك وميل ،عتقواأ

   .)٤(عتقوا

   أبويه كعن الرجل ميل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،سديليب األكوعن 

                                                











٣٠٣

   .)١(ني وال يعتقونكونون مملوكخوته فيإ ك وقد ميل،بوين فقد عتقا األكملن إ : قال،خوتهإو

ـ ان مملو ك ذاإخاه  أ كلالرجل مي : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن أبان، عن رجل، عن      اً وال ك

   .)٢(ختهأ كميل

ليس :  قال ،الولد والده  يهل جيز : )عليه السالم (جعفر الباقر    أليب   قلت:  قال ،بيهأوعن حنان، عن    

   .)٣(ون عليه دين فيقضيه عنهكي  أو،اً فيشتريه فيعتقهكون الوالد مملوكي أن ،يف خصلتني الإله جزاء 

   .)٤(تعتقه:  قال،يف امرأة أرضعت ابن جاريتها ،)عليه السالم( بد اهللاع أيب  عنى،خرأويف رواية 

وسألته عن املرأة ترضع عبـدها      : يف حديث قال   ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   الرمحان، عن  وعن عبد 

   .)٥(ارهة كيتعتقه وه:  قال،أتتخذه عبداً

ل أحد  ك:  فقال ، من قرابتها  كرأة ما متل  عن امل  )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،محزة أيب   وعن

   .)٦(مها وابنها وابنتها وزوجهاأ أبوها و:مخسة الّإ

هراً قنه ينعتق   إ، ف كشبه ذل  أو   جذمأ أو   مقعداً أو   ىعمأ كاململو ذا صار  إ ومن االنعتاق القهري ما   ) ٦

   .ك مع االختالف يف بعض ذل،موالهى عل

                                                















٣٠٤

   .)١( فقد عتقكاململوى عمإذا  :قال )عليه السالم( بد اهللاع أيب مثل ما رواه محاد بن عثمان، عن

ى عمإذا   :)عليه وآله هللا صلى ا (قال رسول اهللا    : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وين، عن كوعن الس 

   .جذم فال رق عليه إذا  والعبد، فال رق عليهكاململو

   .)٢(كاململوى عمإذا  انك مالعبدى عمإذا  :ىخرأويف رواية 

ال : قـال  )عليه الـسالم  ( أمري املؤمنني ن  إ :قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   البختري، عن  أيب   وعن

   .)٣(عرجشل واألاأل  وجيوز،واملقعدى عم يف العتاق األئجيز

   .)٤(عورواألى عمجيوز يف العتاق األ ال: )عليه السالم(قال ى ويف رواية أخر

 ن لهكعتقه صاحبه ومل يأ كاململوى عمإذا  :قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب  مساعيل اجلعفي، عن  إوعن  

   .)٥(ميسكهأن 

   .)٦(عمى الغالم عتقإذا  :قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن محاد بن عثمان، عن

  . عتقأنكل به  أو ل بهثّم إذا اململوك فإن ،االنعتاق بسبب اجلناية: الرابع

ثـل بـه فهـو      عبد م  كل: قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ذكره، عن فعن جعفر بن حمبوب، عمن      

   .)٧(حر

  ل كفيمن ن )عليه السالم( أمري املؤمننيقضى : قال )عليه السالم(جعفر  أيب بصري، عن أيب وعن

                                                









 







٣٠٥

   .)١(ضمن حدثه فهو يرثه فإذا من أحب إىل  سائبة يذهب فيتوىل،سبيل له عليه حر ال أنه هكمبملو

   .)٢(سبيل ملوالا عليها ا حرة الإ :وليدا) خ ل: ثدي(يف امرأة قطعت يدي ى  رو،دوقوعن الص

 نف عبده فأعتقـه   أيف رجل جدع    ى  قضأنه   ،)عليهم السالم ( ي إىل عل  ئمةويف اجلعفريات بسند األ   

   .)٣(وعزره )عليه السالم(علي 

ـ  ذن عبده فأعتقـه   يف رجل جدع أ    )عليه السالم ( علي   ىقض: قال ،ىويف رواية أخر   عليـه  ( ي عل

   .)٤(وعاقبه) السالم

العبـد   )عليه السالم ( علي   عبده فأعتق ى  خصأرجل  : )عليه الصالة والسالم  (ويف رواية ثالثة، عنه     

   .)٥(السيد  فعزر،عتقنا العبد مع تعزير شديدأل بعبده من مثّ:  وقالوعاقبه

قتل الرجل عبده أدبه السلطان أدباً      إذا   :قالنه  إ )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

   .)٦(ل به عوقب به وعتق العبد عليهمثّفإن  :قال أن ىلإ بليغاً

 )عليه وآلههللا صلى ا(النيب ى  فأت،نفه وجبهأ فجدع ،وجد غالماً مع جارية له أنه روح أيب وعن زنباع

هـذا،  ى   عل كما محل : فقال )عليه وآله هللا ى ا صل(زنباع، فدعاه النيب    :  فقال ،كمن فعل هذا ب   : فقال

   .اذهب فأنت حر: )عليه وآلههللا صلى ا(ذا، فقال النيب كذا وكان من امره ك: فقال

   . مستحبأيضاً كذل فإن ،اتبةكالعتق االختياري بسبب امل: اخلامس

                                                















٣٠٦

 ، فيهم خرياً﴾  علمتمن  إ اتبوهمك﴿ف: يف قول اهللا عزوجل    )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   فعن احلليب، عن  

   .)١(علمتم هلم ديناً وماالًن إ :قال

: سألته عن قـول اهللا عزوجـل      : قال يف حديث    )عليهما السالم (وعن حممد بن مسلم، عن أحدمها       

   .)٣(عنده ماالً أن علمتن إ اخلري:  قال،)٢(علمتم فيهم خرياً﴾ن إ اتبوهمكف﴿

ن إ اتبوهمكف﴿: يف قول اهللا عزوجل   : قالنه  إ ديثيف ح  ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن  

   .)٤(علمتم هلم ماالًن إ اتبوهمك:  قال،علمتم فيهم خرياً﴾

علمتم فيهم ن إ اتبوهمكف﴿: يف قول اهللا عزوجل )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن حممد بن مسلم، عن    

ون بيـده   كوي )عليه وآله هللا صلى ا (اهللا  حممداً رسول    وأن   هللا ا الإله   إ ال أن   يشهد أن   اخلري: خرياً﴾ قال 

   .)٥(ون له حرفةكي تسب به أوكعمل ي

ليس له قليل    أن   اتبه مواله وهو يعلم   كعن العبد ي   )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،وعن مساعة 

 يرزق  اهللا فإن   ،ليس له مال   أنه   اتبة من أجل  ك وال مينعه امل   ،ان يسأل الناس  كن  إ و اتبهكي:  قال ،ثريك وال

   .)٦( ويقال احملسن معان، واملؤمن معان،العباد بعضهم من بعض

  اتب أهل بريرة ك: قالنه إ )عليه السالم( أمري املؤمنني، عن سالموعن دعائم اإل

                                                















٣٠٧

فلم ينكر كتابتها وهي     )عليه وآله هللا صلى ا (فذكرت عائشة أمرها للنيب     ،  انت تسأل الناس  كوبريرة  

   .)١(تسأل الناس

:  قال ،كثري ل عن العبد يسأل مواله الكتابة وليس له قليل وال         ئسنه  إ ،)عليه السالم ( بد اهللا ع أيب   وعن

اهللا يرزق العباد بعضهم من بعض فإن ،كان يسأل الناسن إ ويكاتبه)٢(.   

أمـري   يـا :  فوقف عليه شيخ كبري فقال     ، بني املسلمني  جلس يقسم ماالً   أنه   )عليه السالم ( علي   وعن

واهللا ما هو بكـد يـدي وال   : مكاتب فأعين من هذا املال، فقال   ناأشيخ كبري كما ترى و    ين  إ املؤمنني

أمـري   فجلس والناس حـول      ،أهلها ولكن اجلس   إىل   ودعتها فأنا أردها  أمانة  أولكنها   تراثي من الوالد  

  .)٣(طونه فجعل الناس يعرحم اهللا من أعان شيخاً مثقالً: ليهم وقالإفنظر  ،)عليه السالم( املؤمنني

يعيش الـسادة مـنطلقني يف       م يعيشون كما  أ لوضوح   ،غلب احلريات أالرقيق ميتعون ب  ن  إ :الثالث

سـفار واحليـازات للمباحـات      التجارات والزراعات والصناعات والثقافات والعمارات واملناكح واأل      

  . اًإطالق خبالف السجناء حيث ال حرية هلم ،وغريها، نعم يقيدون بأمر السادة

بواب يف قبال النقص الوارد عليهم بـسبب  التخفيفات اليت جعلها الشارع للعبيد يف خمتلف األ     : بعالرا

 يقتل العبد  العبد نصف حد احلر، وال      حد مثالً ،ال ختفيفات يف السجناء من هذا القبيل       االستعباد، بينما 

والتخفيـف يف   ،  جيب على العبيد احلج     وال ،الرابعة يف املرة الثامنة بينما يقتل غريه يف املرة الثالثة أو         إالّ  

 ،قول مجاعة من الفقهـاء    ى  موالته عل ى  ير أن   للعبد أن   ماك،  مة من جهة القناع   األ إىل   الصالة بالنسبة 

   .حرارفارة األكفارة العبيد نصف كو

                                                









٣٠٨

 يعـين  ،زنا جيلد ثالثاً ويقتل يف الرابعة إذا الزاين: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   فعن

  .)١(جلد ثالث مراتإذا 

قامة احلد يف الثالثة    إعلة القتل من    ن  إ :ليهإتب  كفيما   )عليه السالم (وعن حممد بن سنان، عن الرضا       

 ى وعلة أخر، الشيءكأنه مطلق هلما ذل ك حىت،الزاين والزانية الستحقاقهما وقلة مباالما بالضربى عل

   .)٢(فركه القتل لدخوله يف الافر فوجب عليكاملستخف باهللا وباحلد أن 

ـا  إف: ، قلـت جتلد مخسني جلـدة :  قال،ل أمة زنت ئس ،)عليه السالم ( عن الصادق    ،ويف رواية 

زنـت مثـان    إذا   :الرجم يف شيء من احلاالت، قال      فيجب عليها : ، قلت جتلد مخسني : عادت، قال 

ذا زنا أربع مرات وأقـيم      إ احلرألن   : فقال ،يف مثان مرات   يف صار ك: ، قلت مرات جيب عليها الرجم   

اهللا ألن   : قال ،كوما العلة يف ذل   : ، قلت مة مثاين مرات رمجت يف التاسعة     زنت األ  فإذا   ،عليه احلد قتل  

 إىل يدفع مثنه أن  املسلمنيإمام  ى  وعل: مث قال :  قال ،احلر جيمع عليها ربق الرق وحد     أن   عزوجل رمحها 

   .)٣(مواليه من سهم الرقاب

عاد ضـرب    فإن   ،زنا العبد جلد مخسني   إذا   :قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    رواية بريد، عن   ويف

مواليه من  إىل قيمتهمام اإلى زنا مثاين مرات قتل وأد     فإن   ،مثان مرات  إىل   عاد ضرب مخسني   فإن   ،مخسني

   .)٤(بيت املال

  ى قض :قال )عليه السالم( جعفر أيب ره، عنك، عمن ذوعن عاصم بن محيد

                                                











٣٠٩

 يضرما ويفرق    طلق امرأته تطليقتني مث جامعها بعد فأمر رجالً        كيف مملو  )عليه السالم ( أمري املؤمنني 

   .)١(ل واحد منهما مخسني جلدةكبينهما وجيلد 

اتب كزنا وهو م   فإن   :قيل له : يف حديث قال   ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن سليمان بن خالد، عن    

   .)٢(هو حق اهللا يطرح عنه من احلد مخسني جلدة ويضرب مخسني:  قال،اتبتهكومل يؤد شيئاً من م

 يف العبيد  )عليه السالم ( أمري املؤمنني ى  قض:  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   وعن حممد بن قيس، عن    

   .)٣(احلديث جيلد مخسني جلدة أن زنا أحدهمإذا 

  .مة أقليف األ فإن  احلال يف عدة الطالق،كذلكو

م طالقهـا   كعبد حتته حرة     أو   سألته عن حر حتته أمة    : قال )عليه السالم ( جعفر أيب   ن زرارة، عن  فع

ن إ و ،انت حرة فطالقها ثالثاً وعدا ثالثة أقـراء       ك فإن   السنة يف النساء يف الطالق    :  فقال ،م عدا كو

   .)٤(انءان حر حتته أمة فطالقه تطليقتان وعدا قرك

مة تطليقتـان   طالق العبد لأل  : مسعته يقول : قال ،)عليه السالم ( جعفر   أيب وعن حممد بن قيس، عن    

   .)٥(انت ال حتيض فأجلها شهر ونصفكن إ و،انت حتيضكن إ وأجلها حيضتان

  حتيض مخسة  مة اليت العدة األ: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن مساعة، عن

                                                













٣١٠

   .)١(طلقت إذا وأربعون ليلة يعين

 ،مة تطليقتان وعدا حيـضتان    طالق األ : قال )عليه السالم ( احلسن أيب   الفضيل، عن وعن حممد بن    

   .)٢(قعدت عن احمليض فعدا شهر ونصفانت قد كفإن 

  :  وردت مجلة من الروايات،العبدى فارة علكويف باب تنصيف ال

:  فقـال  ،عليه ظهار  أ كعن اململو  )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،مثل ما عن حممد بن محران     

عتق فارة من صدقة والك وليس عليه ،احلر صوم شهرى عليه نصف ما عل)٣(.   

 كاحلـر واململـو   ن  إ : قال ،يف حديث الظهار   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن مجيل بن دراج، عن    

ليه صيام  ع إمنا   ،صدقة  وليس عليه عتق وال    ،فارةكاحلر من ال  ى   نصف ما عل   كاململوى  عل أن    غري ،سواء

   .)٤(شهر

:  فقـال  ، أعليه ظهـار   كسألته عن اململو  : قال ،)عليه السالم ( جعفر أيب    عن ،محزة الثمايل  أيب   وعن

عتق فارة صدقة والك وليس عليه ،احلر من الصومى نصف ما عل)٥(.   

لسجن ا أن    ومن الواضح  ،حراراألى  العبيد منها عل  ى   املتعددة اليت هي أخف عل     حكامغريها من األ    ىلإ

   .كذلكليس 

ما ك ،اةك مثل حصة يف الرقاب من الز      ،يةسالمالرقيق هلم امتيازات خاصة يف الشريعة اإل      ن  إ :اخلامس

   . وليست مثل هذه االمتيازات للسجناء،اةكحقق يف باب الز

بري والثواب اجلزيل مما    كجر ال ما جعل هلم األ   ك ،رماء القوم ك جعل عدم الرقية ل    سالماإلن  إ :السادس

   .السجني إىل  بالنسبةك ذلليس

                                                













٣١١

جيعـل الرجـال عبيـد     وأن الفرس أراد عمر بن اخلطاب بيع النساء  ملا ورد سيب  :ففي رواية البحار  

ل كرمي  كرموا  كأ: قال )عليه وآله هللا صلى ا (رسول اهللا   ن  إ :)عليه السالم ( أمري املؤمنني  فقال له    ،العرب

أمـري  م فخالفوه، فقال لـه  كخالف فإن رموهكقوم فأرمي كم  كأتا   ذاإ: قد مسعت يقول  : ، قال عمر  قوم

ون هلـم   كي أن    والبد من  سالمم السالم ورغبوا يف اإل    كليإلقوا   أ هؤالء قوم قد  : )عليه السالم ( املؤمنني

 قد:  فقال مجيع بين هاشم    ،عتقت نصييب منهم لوجه اهللا تعاىل     أين  أم  كأشهداهللا و  شهدأنا  أ و ،فيهم ذرية 

، فقـال املهـاجرون     عتقت ما وهبوين لوجـه اهللا     أين قد   أاللهم اشهد   : ، فقال ك ل أيضاًوهبنا حقنا   

م قـد   أشهد  أين  إاللهم  : ، فقال )عليه وآله هللا صلى ا ( يا أخا رسول اهللا      كقد وهبنا حقنا ل   : نصارواأل

عاجم عزمي يف األى مل نقضت عل: ، فقال عمركعتقتهم لوجهأين قد أ كشهدأوهبوا يل حقهم وقبلته و  

رمـاء،  كرام الكإيف  )هللا عليه وآله  ى  صل( عن رأيي فيهم، فأعاد عليه ما قال رسول اهللا           ك الذي رغب  وما

عليه ( أمري املؤمنني ، فقال   كاحلسن ما خيصين وسائر ما مل يوهب ل        أبا    يا كقد وهبت هللا ول   : فقال عمر 

   .)١(ياهمإعتقي ى ما قالوا وعلى اللهم اشهد عل: )السالم

  .ولو حبق يؤذأ يف عتق من سالمما رغب اإلك

 إىل  )عليه السالم (احلسن   أليب   أبق غالم : قال ،)عليه السالم ( الرضا   أصحابفعن احملاسن، عن بعض     

عليـه  (احلسن   أيب   به مرتل ى   فأت ، من أهل املدينة فقيده وخرج به فدخل املدينة ليالً         إنسانمصر فأصابه   

من :  فقال ،ة القيد كليه الغالم يسلم عليه فسمع حر     إ فقام )عليه السالم (احلسن   ليه أبو إفخرج   )السالم

   .)٢(اذهب فأنت حر:  فالن وجدته، فقال للغالمكغالم:  فقال،هذا

  . جزيالًما جعل اهللا سبحانه للعبد ثواباًك

  بائه آفعن العيون، عن الرضا، عن 

                                                







٣١٢

 كاجلنة شهيد وعبد مملو   ول من يدخل    أ: )صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    :  قال )عليهم السالم (

   .)١(حسن عبادة ربه ونصح لسيده ورجل عفيف متعفف ذو عبادةأ

ى قـص  أ  احلرية واالضطرار يقدر بقدر    نسان يف اإل  األصل إذ   ،الرق حالة اضطرارية   أن   مث من الواضح  

هم ثري احلظايا والعبيـد واضـطهاد     كليهم من ت  إ ومن   كيشاهد يف تاريخ اخللفاء وامللو      أما ما  .الضرورة

 ممارسات  أيضاًحرار  ممارسام لأل  أن   ماك يف شيء،    سالم من اإل  كن ذل كلوان االضطهاد فلم ي   أمبختلف  

 أن  ماك،  أاملبدى  تؤخذ عل  املمارسة اخلاطئة من فئة ال     أن   ، ومن الواضح  سالمن مربوطة باإل  كخاطئة مل ت  

  . الدميقراطيةأمبدى تؤخذ ا عل عمار واالستثمار ممن يسمون بالدميقراطيني الاملمارسة اخلاطئة باالست

   :يف باب االسترقاق حيث قال) فقه السنة(تابه كره السيد سابق يف كومما تقدم يعلم وجه النظر فيما ذ

الرسـول   أن   العتق ومل يثبـت    إىل   جاء فيه الدعوة   وإمنا   ،رمي مل يرد فيه نص لالستعباد     كالقرآن ال ن  إ

رقاء بـين املـصطلق     أة و كطلق أرقاء م  أبل   ،ىسارمن األ أسري  ى  ضرب الرق عل   )صلى اهللا عليه وآله   (

  ما كذلكعتق  أ و ،ان عنده من رقيق يف اجلاهلية     كطلق ما   أ )صلى اهللا عليه وآله   ( أنه   وأرقاء حنني، وثبت  

 فهـم  ،قاعدة املعاملة باملثلى على سرم استرقوا بعض األأاخللفاء ثبت عنهم  أن ى عل ،ليه منهم إ يهدأ

 وإمنـا   ،هليـة والوضـعية   ان عليه العمل يف الشرائع اإل     كما  ك ،ل صورة من صوره   ك مل يبيحوا الرق يف   

ـ لغوا  أ و ،افركحصروه يف احلرب املشروعة املعلن من املسلمني ضد عدوهم ال          ى خـر ل الـصور األ   ك

  .حتل حبال واعتربوها حمرمة شرعاً ال

 ،رميةكرقاء معاملة األنه من جانب آخر عامل إ ف، ضيق مصادره وحصرها هذا احلصر   سالماإل أن   ومع

  : ي يف ما يلكذلى ما يتجلك ،مصاريعهاى بواب التحرر علأوفتح هلم 

  معاملة الرقيق، 

                                                





٣١٣

 ،زدراءإهانـة وال    إليهم وبسط هلم يد احلنان ومل جيعلهم موضـع          إحسن  أ الرقيق و  سالمرم اإل كلقد  

وا به شـيئاً وبالوالـدين      ك﴿واعبدوا اهللا وال تشر   :  فقال سبحانه  ،مى  وصأ واضحاً فيما    كويبدو ذل 

واجلار اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل  ني واجلار ذي القرىبكواملساى واليتام  حساناً وبذي القرىب  إ

   .)١(م﴾كميانأت كوما مل

 ى و ،)٢(مكميانأت  كاتقوا اهللا فيما مل   : قال )صلى اهللا عليه وآله   (النيب   أن   )عليه السالم ( علي   وعن

 م عبدي كحدأيقل   ال: )صلى اهللا عليه وآله   (قال الرسول    إذ   حتقريه واستعباده، ى  لما يدل ع  ى  ينادأن  

   .)٣(وفتايت وغالميى  بل يقول فتا،أميتأو 

: قـال  )صلى اهللا عليه وآله   (الرسول   أن    فعن ابن عمر   ، ويلبس كل املال كيأ ل ويلبس مما  كيأ أن   وأمر

وليلبسه ممـا    ،لكوه حتت يده فليطعمه مما يأ     ان أخ ك فمن   ،مكيديأم جعلهم اهللا حتت     كخوانإم  كخول 

   .)٤(يغلبهم فأعينوهم لفتموهم ماك فإن لفوهم ما يغلبهمك والت،يلبس

صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    :  قال ،عن ظلمهم وأذاهم، فعن ابن عمر     ى  و( :  هكمن لطم مملو 

   .)٥(فارته عتقهكضربه فأو 

هو رسول   ذاإ ف ،مسعت صوتاً من خلفي    إذ   ضرب غالماً يل  أا أنا   بين:  قال ،نصاريمسعود األ  أيب   وعن

هو : ، فقلت هذا الغالم ى   عل ك من كقدر علي أاهللا   أن   مسعود أبا   اعلم: يقول )صلى اهللا عليه وآله   (اهللا  

   .)٦( الناركمل تفعل ملست لو: حر لوجه اهللا، فقال

                                                















٣١٤

  .ة قاسيةيعامله معامل أنه ثبت إذا م بالعتقكوجعل للقاضي حق احل

مهـا  انت له جاريـة فعلّ    كمن  : )صلى اهللا عليه وآله   ( فقال رسول اهللا     ،تعليمهم وتأديبهم  إىل   ودعا

   .)١(جر بالعتقأاح والتعليم وكجر بالنأى خرجران يف احلياة ويف األأان له كوتزوجها  إليها وأحسن

  : طريق التحرير

نقاذ هؤالء من الرق، فهو     إل  ذ وسائل شىت   واخت ، أبواب التحرير وبني سبل اخلالص     سالموقد فتح اإل  

  .)٢( رقبة﴾ك ما العقبة فكدرا أ﴿فال اقتحم العقبة وما:  يقول اهللا سبحانه،رمحة اهللا وجناته إىل طريق

 ،عمل يدخلين اجلنـة   ى  رسول اهللا دلين عل    يا: فقال )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا    إىل   عرايبأوجاء  

تنفـرد   أن   عتق النسمة ،  ال:  قال ،ليسا واحداً  رسول اهللا أو   يا: ، فقال  الرقبة كعتق النسمة وف  : فقال

   .)٣(تعني يف مثنها أن  الرقبةك وف،بعتقها

  .)٤( فتحرير رقبة مؤمنة﴾أً﴿ومن قتل مؤمناً خط:  يقول اهللا عزوجل،أًفارة للقتل خطكوالعتق 

ني من أوسط ما تطعمـون      كسا عشرة م  إطعامفارته  ك﴿ف: تعاىلفارة للحنث يف اليمني بقوله      كوهو  

  .)٥(حترير رقبة﴾ أو سومك أو مكأهلي

﴿والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا        :  يقول اهللا سبحانه   ،فارة يف حالة الظهار   كوالعتق  

  .)٦(يتماسا﴾ أن فتحرير رقبة من قبل

منا الصدقات للفقـراء    إ﴿: تعاىل يقول اهللا    ،رقاء وعتقهم اة شراء األ  ك من مصارف الز   سالموجعل اإل 

  ني والعاملني كواملسا

                                                















٣١٥

  .)١(عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب﴾

م كميـان أت  كتاب مما مل  ك﴿والذين يبتغون ال  : تعاىل حيث قال    ،قدر من املال  ى  اتبة العبد عل  كمر مب أو

  .)٢(م﴾كعلمتم فيهم خرياً وآتوهم من مال اهللا الذي آتان إ اتبوهمكف

  .حتقق له مقصوده الوفاء بالنذر مىتة وجب عليه حيرر الرقب أن ومن نذر

بواب التحرير متهيـداً    أ وفتح   ،رميةكرقاء معاملة   الرق وعامل األ   ضيق مصادر    سالماإل أن   وذا يتبني 

   .ياماألى مدى على تنس  هلم يداً الكبذلى خلالصهم ائياً من نري الذل واالستعباد فأسد

 سالماإلى  ان سابقاً عل  كأقر نظام الرق الذي      إمنا   سالماإل أن   )يةسالماملسائل اإل (رنا حنن يف    كولذا ذ 

طار إاحلاجة واملصلحة امللحتني يف      قرار هذا النظام بقدر   إب الّإ ك تل كن تدار كمي مة ومصلحة رفيعة ال   كحب

 أو  ةالدولي أو   املعاملية أو    سواء العبادية  ،يةسالمهي القاعدة املطردة يف مجيع التشريعات اإل       ماى  نظيف عل 

نقـاذهم  إ يف سبيل    سالمحيارم اإل  أو   سالمفار الذين حياربون اإل   ك يسترق ال  سالماإل أن   كغريها، وذل 

ى ﴿فمن اعتد : ما قال سبحانه  ك ،ن الظاملني ثخالص املظلومني من برا    أو   جنائهم من خرافات العقيدة   إو

خرافة العمـل    إىل   يعقيدة تسر خرافة ال  أن   ومن املعلوم ،  )٣(م﴾كعليى  م فاعتدوا عليه مبثل ما اعتد     كعلي

تقـاتلون يف    م ال ك﴿وما ل :  قال سبحانه  ،كذلى  داللة الدليل عل   إىل   ضافةما هو املشاهد، باإل   كوالظلم  

  .)٤(سبيل اهللا واملستضعفني﴾

  ى فار أخذوا أسركالى املسلمون عل ذا استوىلإو

                                                

 





 



٣١٦

يسجنوا  أن    وهذا خري من   ،عبيداًأخذهم أرقاء    أو   السجن املوقت  أو   املن أو   ما الفدية إاحلرب وعملوا   

ـ  ،لـه  يداع فناء ال إ والقتل   ،بتكالسجن   فإن   أهاليهم، إىل   واكيف أو   ،يقتلوا أو   ،حنوه أو   دائماً  ك والف

سـياد  رقاء موزعني حتـت رعايـة األ      أحسن من جعلهم    أ فال سبيل    ،سبب جتريهم وتآمرهم من جديد    

   . جلب خلريهم ودفع لشرهمك وبذل،ورقابتهم

 املـصلحة  سالماإلى ان خطراً ورأك إذا يقتل أن ماإ عالجاً آخر، فأسري احلرب سالم ير اإلمل إذا   هذا

ل حـسب  ك ،يستعبد أو مع فداء  يطلق سراحه بدون فداء أو     يسجن أو  أو   ،يف قتله وهو قليل جداً جداً     

انوا ك إذا   اء فيما الفقهى  شور أو   ،ان واحداً ك ذاإالفقيه العادل فيما    ى  سالمم اإل كاملصلحة اليت يراها احلا   

  .متعددين

ـ     ك فإن   فار املتآمرين، كمثل هذا الصنيع مما حيد من نشاط ال        أن    إىل ضافةباإل ى ثرياً من النفـوس عل

أقل من   أو   القليل من الناس   الإتسجن وال جتد استعداداً لالسترقاق حتت يد السادة          أو   تقتل ألن   استعداد

اخلدم ويوصم  ك فيعمل هلم    ،يف أيدي السادة  ى  ع ويشتر رقاً يبا  يصبح أن   نساناإلى  يف يرض كالقليل، ف 

اخلطـة  فار عن حماربة املـسلمني، وـذه        كثر ال كأ مما يصرف    كري يف ذل  كفجمرد الت ن  إ ،ذه الوصمة 

ثرياً من اخلريات، هذا هو     ك ةاحلياى  ما وفر عل  ك ،تعابثرياً من األ  كاملسلمني  ى   عل سالميمة وفر اإل  كاحل

قال الرسـول      حىت ،روهاًكان يف نفسه م   كن  إ و ان الرق مما البد منه    كذا  كوه ،سالممصدر الرق يف اإل   

روه البد  كالطالق م  أن   ماكروه البد منه    كنه م كل ،)١(شر الناس من باع الناس    : )صلى اهللا عليه وآله   (

  .املهمى هم عل فهو ترجيح لأل،نه البد منه للحد من اجلرميةكحياء ليالم لألإالعقاب  أن ماكمنه، و

                                                





٣١٧

ـ  كأخذوا جبرم أبيهم ل   ن  إ و مإ ف ،عقابهأ يف   ك ذل ىحصل لشخص سر   إذا   الرق مث إن  ردع أ كن ذل

 إىل  وما أشبه من السنن اجلارية يف مجيـع احلـروب  سر والنهباأل أن  ماكفار،  كزجراً لل ى  قوأباء و لآل

حيان غري  ثر األ كأ طفال والشيوخ والعجزة وما أشبه يف      فالنساء واأل  الّإهو للزجر، و   إمنا   مماأل اليوم عند 

  .يصيبهم ويالت احلروب واجلرائم أنه ني يف جرائم رجاهلم معكمشتر

الرق غـري قابـل       ومثل هذا  ،ثريكالم  ك إىل   فالتفصيل حيتاج  الإ و ،سالممجال عن الرق يف اإل    إهذا  

ا أشـبه،   م أو   السجن الدائم  أو   البشرية من القتل  ى  علكى  نشد واأل نأخذ باأل  أن   أردنا إذا   لغاء، اللهم لإل

   .عتداء واملؤامرات ومل نلخط وضع خطة لتقليل اال،فكومل نراع مصلحة الزجر وال

 اللون  كلغاء ذل إان من احلق    ك و ،سالم غري الرق الذي شرعه اإل     كيف الغرب فذل   يلغأالرق الذي    ماأ

 مثـل    مل جيوز  سالموجب الضروريات، واإل  أه من   ؤلغاإان  كان جرمية بشرية و   كنه  إالغريب من الرق، ف   

وهذا  ،ان يسترق الضعيف  كل قوي   ك فإن    وليس من طبعه جتويز مثله أبداً،      ،يام الرق يف يوم من األ     كذل

   .ىانته )١()ظهرت مبظهر االستعمارن إ واليوم إىل هو طبيعتهم

   .الرب م إىل  وندبكاململو إىل وجب العدل بالنسبةأ سالماإل مث إن

 )صلى اهللا عليه وآله   (، عن النيب    )عليهم السالم ( عن آبائه    ،)عليه السالم  (فعن الصدوق، عن الصادق   

ـ  إىل   بلغوا إذا   سيجعل هلم وقتاً   أنه   ظننت   حىت كوما زال جربائيل يوصيين باملمالي    : قال  الوقـت   كذل

  .)٢(اعتقوا

  ى أبوذر بردين فائتزر بأحدمها وارتد يسك:  قال،عبد اهللاويف رواية عون بن 

                                                







٣١٨

طعموهم ممـا   أ: يقول )صلى اهللا عليه وآله   (مسعت رسول اهللا    :  وقال خر،غالمه اآل ى  سك و ،بشملة

   .)١(لبسوهم مما تلبسونأ و،لونكتأ

ملا احتضر رسـول اهللا     : قال ،)عليه السالم (إىل علي   ) عليهم السالم ( ئمةسناد األ إ ب ،ويف اجلعفريات 

: يقول )صلى اهللا عليه وآله   ( ان آخر شيء مسعته من رسول اهللا      كف: قال أن   ىلإ ...)صلى اهللا عليه وآله   (

   .)٢(وصيكم بالضعيفني خرياً اليتيم واململوكأ ،الدنيا ىل إ ذي العرش الكليإ كليإ

بعين ثوبني، فقال   : ازين فقال لرجل  أتى البز ) عليه السالم ( أمري املؤمنني ن  إ :)عليه السالم (وعن الباقر   

 فوقف على غالم فأخذ ثـوبني أحـدمها       ، عنه  فلما عرفه مضى   ، عندي حاجتك  أمري املؤمنني  يا: الرجل

أنت أوىل به تصعد املنرب ختطـب       :  فقال ،قنرب خذ الذي بثالثة    يا:  فقال ،خر بدرمهني بثالثة دراهم واآل  

 مسعت رسول اهللا    ،أتفضل عليك  أن    من ريب  يستحيأوأنت شاب ولك شره الشباب وأنا       : الناس، فقال 

   .)٣( تلبسون وأطعموهم مما تأكلونألبسوهم مما: يقول )صلى اهللا عليه وآله(

 أن  ىل إ )عليه السالم ( أمري املؤمنني يف وصية    )عليه السالم (الرمحان بن احلجاج، عن الكاظم       وعن عبد 

وصـيكم  أ: قـال  أن   آخر ما تكلم بـه نبـيكم       فإن   ،ميانكمأاهللا اهللا يف النساء وما ملكت       : قال: قال

   .)٤(ميانكمأبالضعيفني النساء وما ملكت 

اهللا اهللا يف صالتكم وما ملكـت       : قال عند موته   أنه   )صلى اهللا عليه وآله   (ويف لب اللباب، عن النيب      

  .ميانكمأ

  .معركم وال تعذبوا خلق اهللانه ال يإ ف،خولكم اهللا ما إىل حسنواأ: )صلى اهللا عليه وآله(وقال 

   .)٥(ةكسيء امللْ ن وال خائن والئويدخل اجلنة خ ال :)صلى اهللا عليه وآله(وقال 

                                                



 









٣١٩

   .عبيده إىل ة الذي يسيءكاملراد بالسيء املل أن ىبناًء عل: أقول

لـو  :  فقلنـا ،غالمه مثلـه ى عليه برد وعل ذإذر بالربذة  أيب ىدخلنا عل :  قال ،وعن املعذر بن سويد   

: قولي )صلى اهللا عليه وآله(مسعت رسول اهللا : سوته ثوباً غريه، قالكانت حلة وك وكأخذت برد غالم 

وال ،سه مما يلبس  ك ولي ،لكان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأ      ك ومن   ،مكيديأم جعلهم اهللا حتت     كخوانإ  

   .)١(لفه ما يغلبه فليعنهك فإن لفه ما يغلبهكي

ى رابيس فاشتر كسوق ال  )عليه السالم ( أمري املؤمنني ى  أت:  قال ،خمتار التمار  إىل   وعن الغارات بأسناده  

أمري به يا     أنت أوىل : ، قال الذي بثالثة  قنرب خذ  يا:  فقال ،خر بدرمهني ة دراهم واآل  ثوبني أحدمها بثالث  

 أن  ستحيي من ريب  أ شره الشباب وأنا     كيا قنرب أنت شاب ول    :  املنرب وختطب الناس، قال     تصعد املؤمنني

موهم ممـا   ألبسوهم مما تلبسون وأطع   : يقول )صلى اهللا عليه وآله   (ين مسعت رسول اهللا     أل،  كأتفضل علي 

   .)٢(تأكلون

 إذا :)صلى اهللا عليه وآلـه (يف كتاب رسول اهللا : قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب فرقد، عن أيب   وعن

يأمرهم فيقول كما أنـتم   أيب  وكان،ميانكم يف شيء يشق عليهم فاعملوا معهم فيه      أملكت   استعملتم ما 

   .)٣(كان خفيفاً تنحى عنهمن إ و،هم قال بسم اهللا مث عمل معكان ثقيالً فإن فيأيت فينظر

أربع : قال يف حديث   أنه   )عليهما السالم ( بن علي    جعفر الباقر حممد   أيب   محزة الثمايل، عن   أيب   وعن

من : قال أن ىلإ على عليني يف غرف فوق غرف يف حمل الشرفأسكنه اهللا يف أمن كن فيه من املؤمنني    

   .)٤(يطيق مل يستصعبه فيما اللفه وكما يى عانه علأه وكمبملو مل جيرف
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عبد  باأمسعت  :  قال ، بن سنان  عبد اهللا من ثبتت رقيته، فعن      الّإ يف الناس احلرية     األصل ف ،انكيف  كو

من أقـر    إالّ   حرارألهم  كالناس  : يقول )عليه السالم (طالب   علي بن أيب     انك: يقول )عليه السالم ( اهللا

   .)١(برياًك أو انك ومن شهد عليه بالرق صغرياً ،أمةو  أ من عبد،كنفسه بالعبودية وهو مدرى عل

 بنت سبع سنني مـع      كعن جارية مل تدر    )عليه السالم (جعفر   باأسألت  :  قال ،عنيأوعن محران بن    

عليـه  ( علي   يف هذا ى  قض قد : فقال ،ا ابنتها أة له وادعت املرأة     كا مملو أالرجل  ى   ادع ،رجل وامرأة 

نفسه بـالرق   ى  من أقر عل   إالّ   حرارألهم  كالناس  : ان يقول ك:  قال ،يف هذا ى  وما قض :  قلت ،)السالم

ى فما تر : ، قلت ون له رقاً  كليه وي إنه يدفع   إ ف ،أمة أو   من عبد ى  من ادع ى   ومن أقام بينة عل    ،كوهو مدر 

 اأحضر شهوداً يشهدون    أ فإن   ،ىما ادع ى  ة له بينة عل   كا مملو أى  أسأل الذي ادع   أن   ىأر:  قال ،أنت

اجلارية ابنتها حرة    أن   تقيم املرأة من يشهد هلا       حىت ،ليهإيعلمونه باع وال وهب دفعت اجلارية        ة ال كمملو

ختـرج  :  قال ،ة له كا مملو أمل يقم الرجل شهوداً      فإن   :، قلت الرجل وخترج من يد   إليها   مثلها فلتدفع 

ومل تقم  ى  ما ادع ى  مل يقم الرجل البينة عل    ن   فإ ، إليها ا ابنتها دفعت  أى  أقامت املرأة البينة عل    فإن   من يده 

   .)٢(تءسبيل اجلارية تذهب حيث شا يما ادعت خلى املرأة البينة عل

: )عليه الـسالم  ( أمري املؤمنني قال  : يف حديث قال   )عليه السالم (جعفر   أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

 من قامت عليه بينة أو ، وهو بالغكنفسه بامللى من أقر عل إالّ ،حرارألهم كالناس ٣(اخلرب(.   
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ان بعضه غري   كن  إ و )سالمشبهات حول اإل  (تاب  كره  كر يف تتمة هذا البحث ما ذ      كنذ أن   بأس وال

  :  قال،تام

 ومراجعة ،سالموهنا وقفة عند حقائق التاريخ، ففضائع الرق يف العامل الروماين مل يعرفها قط تاريخ اإل      

نقلة هائلة اليت   ى  فيلة للداللة عل  كمرباطورية الرومانية   رقاء يف اإل  ا األ ان يعيش عليه  كبسيطة يف احلالة اليت     

ان الرقيق يف عـرف  ك ـ  وهذا غري صحيح ـ  حتريرهى ن عمل علكلو مل ي  للرقيق حىتسالمنقلها اإل

 مـن   ل ثقيل من الواجبات، ولنعلم أوالً     كان عليه   كن  إ و ،حقوق له البتة   بشراً، شيئاً ال   الرومان شيئاً ال  

ان سببه  ك وإمنا   أملبد رة وال كن هذا الغزو لف   كان يأيت من طريق الغزو، ومل ي      كان يأيت هذا الرقيق،     كن  أي

ي يعيش الروماين عيشة البذخ والترف      كخرين وتسخريهم ملصلحة الرومان، فل    الوحيد شهوة استعباد اآل   

لون ويغـرق يف املتـاع      ل  كأطايب الطعام من    ويستمتع باحلمامات الباردة والساخنة والثياب الفاخرة       

خرين ل هذا من استعباد الشعوب اآل     كان البد ل  كالفاجر من مخر ونساء ورقص وحفالت ومهرجانات        

  .وامتصاص دمائها

انت حقل قمـح    ك إذ   ،سالمخيلصها من نريهم اإل    أن   ان قبضة الرومان قبل   ك حني   كومصر مثل لذل  

ان الـرق   كان االستعمار الروماين و   كفاجرة،  موال يف سبيل هذه الشهوات ال      ومورداً لأل  ،مرباطوريةلإل

حقـوق   يان البشر وال  ك رنا أشياء ليس هلا   كما ذ كانوا  كما الرقيق فقد    أ االستعمار،   كالذي نشأ من ذل   

ملنعهم مـن الفـرار، ومل       يفكغالل الثقيلة اليت ت   انوا يعملون يف احلقول وهم مصفدون يف األ       كالبشر،  

يأخـذوا   أن شجارالبهائم واأل كن من حقهم حىتأل  ال،ودهم يعملواوجى  بقاًء عل إ الّإونوا يطعمون   كي

 ذة الفاجرة اليت حيسها السيد    للّ إالّ   انوا يف أثناء العمل يساقون بالسوط لغري شيء       كحاجتهم من الغذاء، و   

ريهة الرائحة تعيـث فيهـا      كانوا ينامون يف زنزانات مظلمة      كيله يف تعذيب هذه املخلوقات، مث       كوأو  

   والفئران احلشرات
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 يتاح هلـم حـىت     فيلقون فيها عشرات عشرات قد يبلغون مخسني يف الزنزانة الواحدة بأصفادهم فال           

   .الفراغ الذي يتاح بني بقرة وبقرة يف حظرية احليوانات

عليها  يالطبيعة الوحشية اليت ينطو   ى   وأدل عل  ،كل ذل كفظع من   أانت شيئاً   ى ك ربكن الشناعة ال  كول

انـت  ك كوريب احلديث يف وسائل االستعمار واالستغالل، تل       واليت ورثها عنه األ    ،دمي الروماين الق  كذل

رأسهم ى  السادة وعل  ليهاإليهم فيجتمع   إحب املهرجانات   أانت من   ك و ،حلقات املبارزة بالسيف والرمح   

 أي   إىل حياناً ليشاهد الرقيق يتبارزون مبارزة حقيقية توجه فيها طعنات السيوف والرمـاح           أمرباطور  اإل

قصاه وترتفع احلناجر باهلتاف    أ إىل   ان املرح يصل  كان يف اجلسم بال حترز وال احتياط من القتل، بل           كم

زميلـه  ى  املتبارزين عل  ات السعيدة العميقة اخلالصة حني يقضي أحد      كف بالتصفيق وتنطلق الضح   كواأل

   .فاقد احلياةرض األى  فيلقيه طرحياً علامالًكقضاءاً 

 وعن  ،نقول شيئاً عن الوضع القانوين للرقيق عندئذ       أن   حنتاج  العامل الروماين، وال   ان الرقيق يف  ك كذل

 جهة  كون هنا كت أن   ودون ،ىوكون له حق الش   كي أن   حق السيد املطلق يف قتله وتعذيبه واستغالله دون       

  .ل الذي سردناهك لغو بعد كتعترف ا، فذل أوى وكتنظر يف هذه الش

ية إنـسان هـدار   إرنا من حيث    كثرياً عما ذ  كفارس واهلند وغريها ختتلف     ن معاملة الرقيق يف     كومل ت 

انت ختتلف فيما بينـها     كن  إ و ،عطائه حقاً مقابلها  إ وحتميله بأثقل الواجبات دون      ،امالًكهداراً  إالرقيق  

   .قسوا وبشاعتهاى ثرياً يف مدك أو قليالً

م من بعـض  ك بعض:يقول للسادة عن الرقيق   يتهم، جاء ل  إنسان، جاء لريد هلؤالء البشر      سالممث جاء اإل  

عبـده  ى  خـص أ ومن   ، ومن جدع أنفه جدعناه    ،رمية، جاء ليقول من قتل عبده قتلناه      ك ال اآليةما يف   ك

   واملنشأ األصلأخصيناه، جاء ليقرر وحدة 
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 هذا سيد وهذا عبـد،     أن   رد عبدى  فضل لسيد عل   نه ال أ و ،واملصري، أنتم بنوا آدم وآدم من تراب      

 ،محرأى  سود عل  وال أل  ،عريبى  عجمي عل أل  وال ،عجميأى  فضل لعريب عل   الال  أ :ىالفضل للتقو ا  وإمن

   .ىبالتقو إالّ سودأى محر علأل وال

 ﴿وبالوالدين احساناً وبذي القـرىب    :  قال سبحانه  ،حيسنوا معاملتهم للرقيق   أن   جاء ليأمر السادة أمراً   

 مكميانأت  كر اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل وما مل       واجلا  ني واجلار ذي القرىب   كواملساى  واليتام

العالقة بني السادة والرقيق ليست عالقة االستعالء        أن   وليقرر ،)١( فخوراً﴾ ان خمتاالً كحيب من    اهللا ال ن  إ

خوة، فالسادة أهل اجلارية يـستأذنون يف       واأل  هي عالقة القرىب   وإمنا   التحقري، أو   التسخري أو   واالستعباد

ذن إحوهن ب كنأم من بعض ف   كم املؤمنات بعض  كم من فتيات  كميانأت  ك﴿فمما مل :  قال سبحانه  ،زواجها

م كخـوان إ: )صلى اهللا عليه وآلـه    ( قال   ،خوة للسادة أوهم   ،)٢(جورهن باملعروف﴾ أأهلهن وآتوهن   

 فـإن   لفوهم ما يغلبـهم   كت خوه حتت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس وال         أان  كم فمن   كخول

   .موهم فأعينوهملفتك

م هـذا   كيقل أحـد   ال: )صلى اهللا عليه وآله   (رمي  كوزيادة يف رعاية مشاعر الرقيق يقول الرسول ال       

  . وليقل فتاي وفتايت،عبدي وهذه أميت

 وروحه  كخوأنه  إ ف كامحله خلف : يب وخلفه عبده جير   كهريرة فيقول لرجل ر     أبو كذلى  ويسترد عل 

   .كمثل روح

نسجل القفزة اهلائلة الـيت      أن   اخلطوة التالية  إىل   ننتقل أن   ن ينبغي قبل  كول ،ل شيء ك كن ذل كيومل  

روح السادة، وقـد  كصار بشراً له روح  وإمنا    بالرقيق يف هذه املرحلة، مل يعد الرقيق شيئاً        سالمقفزها اإل 

ا مل  لها تعترب الرقيق جنساً آخر غري جنس السادة خلق ليستعبد ويستذل، ومن هن            ى ك خرمم األ انت األ ك

  ن ضمائرهم كت
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  .عمال الشاقةعمال القذرة واأليه يف النار وتسخريه يف األكتتأمث من قتله وتعذيبه و

 أن نكمي له ومن مث فهم خبلقتهم حقراء مهينون وال      الرقيق املنبوذين خلقوا من قدم اإل      أن   ويعتقد اهلنود 

تنسخ أرواحهم بعـد   أن  يف قبالكذل و،بتحمل اهلوان والعذاب   إالّ   يرتفعوا عن هذا الوضع املقسوم هلم     

روحيـة  ى  لعنة الوضع السيء الذي يعيشون فيه لعنة أخر        إىل    تضاف كاملوت يف خملوقات أفضل، وبذل    

   .يقاوموه يرضوا بالذل وال أن عليهم يتقض

 بـل يف عـامل      ،حالم فحسب يف عامل املثل واأل    رمية ال كخوة ال األى  مستو إىل   سالمومن هنا رفعه اإل   

وروبا بأن معاملـة  أ من أهل ني املعتصبنيالصليبي ره أحد حىت  ك ويشهد التاريخ الذي مل ين     كذلكالواقع،  

ان آخر، حداً جعل الرقيـق      كم أي   ية الرفيعة مل تبلغه يف    نسان بلغت حداً من اإل    سالمالرقيق يف صدر اإل   

ـ    حترروا اقتص  أن    بعد كون ذل كم ميل أ مع   ،احملررين يأبون مغادرة سادم السابقني     ى ادياً وتعـودوا عل

ائنـاً  كصبح الرقيق   أيشبه روابط الدم، و     هلم تربطهم م ما    م يعتربوم أهالً   أل ،نفسهمأحتمل تبعات   

الرسول ى جيوز االعتداء عليها بالقول وال بالفعل، فأما القول فقد  وال ،رامة حيميها القانون كياً له   إنسان

بأن خياطبوهم مبا يـشعرهم مـودة    وأمرهم ،رقاءأقائهم بأم رأري كالسادة عن تف) صلى اهللا عليه وآله   (

شـاء   ياهم ولـو  إم  ككاهللا مل ن  إ : وقال هلم يف معرض هذا التوجيه      ،عنهم صفة العبودية   يهل وينف األ

ونوا سادة  كي أن   نكان من املم  ك و ،مالبسات عارضة جعلت هؤالء رقيقاً     جمرد  إذاً م، فهي هياإم  کكملل

 ،ة البشرية اليت تـربطهم مجيعـاً  األصل إىل يردهم ربياء هؤالء أوك يغض من كبذل و ،ملن هم اليوم سادة   

ما االعتداء اجلسدي فعقوبته الصرحية هي املعاملة باملثل أ و،تسود عالقات بعضهم ببعض    أن   يواملودة ينبغ 

 ،الـسادة املة بـني الرقيـق و     كية ال نساناملساواة اإل ى   صريح الداللة عل   أومن قتل عبده قتلناه، وهو مبد     

  وصريح يف بيان الضمانات اليت حييط 
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صـيلة، وهـي   خيرجها وضعها العارض عن صفتها البشرية األ       هذه الطائفة من البشر اليت ال      ةا حيا 

له كليه قط تشريع آخر من تشريعات الرقيق يف التاريخ          إاملة ووفية تبلغ حداً عجيباً مل يصل        كضمانات  

  وللتأديـب حـدود مرسـومة ال   ،يف غري تأديب ـ   جمرد لطم العبدجعل إذ بعده،  والسالمقبل اإل ال

  . مربراً قانونياً لتحرير الرقيق ـ هءبناأحال ما يؤدب به السيد  أي ىيتعداها وال يتجاوز عل

 نياملـسلم ى  سـر أان  كعدائه احلروب، ف  أهذا احلال ووقعت بينه وبني      ى   والناس عل  سالموجاء اإل 

ـ سلب حريام ويعامل الرجال منهم بالعسر والظلم الذي          فت سالماإل عداءأيسترقون عند     يان جيـر  ك

 يف املـرأة الواحـدة الرجـل وأوالده         ك يشتر ،ل طالب كعراض النساء ل  أ كالرقيق، وتنته ى  يومئذ عل 

ن كاراً  كبأ ، النساء كولئأية  نساننظام وال احترام إل    االستمتاع منهم بال ضابط وال     يه من يبغ  ؤوأصدقا

ـ مل ي  ون يف ذل العبودية البغيض، عندئذ     ؤانوا ينش كفى  سرأوقعوا  ن  إ طفالا األ مأ ،اركبأأم غري    ن يف  ك

تـشجع   أن   عداء، فليس من حسن السياسة    األى  سرأيطلق سراح من يقع يف يده من        سالم أن   وسع اإل 

 يسامون اخلسف والعذاب عند هـؤالء       كتباع دين أ و ك وعشريت كهلأسراه بينما   أ إطالق ب كي عل كعدو

انت كذاً فقد   إهي القانون الوحيد، و    أو   عدل قانون تستطيع استخدامه   أاملعاملة باملثل هنا هي      و ،عداءاأل

سلطان له عليـه      ال سالمواإل ،ىسراسترقاق األ ى  دام العدو مصراً عل     منها ما  سالم لإل كاكف ضرورة ال 

   .)االسترقاق أغري مبدى سر آخر يف معاملة هؤالء األأمبدى يتفق العامل عل ضرورة تظل قائمة حىت

م ناقصون  أرد اعتبار   ى  سراألهذا الطريق ومل يسترق      إىل   سالم مل يلجأ اإل   كومع ذل (: قال أن   ىلإ

ى اتفاق الدول املتحاربة عل   ى  على  سراملعاملة باملثل فحسب، فعلق استرقاقه لأل      إىل   جلأ وإمنا   يف آدميتهم، 

   آخر غري أمبد
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 شارة هنا سلمون يف ذل الرق بغري مقابل، ومما هو جدير باإل         املى  سريقع األ  ال أن   االسترقاق ليضمن 

مل  ،)١(تضع احلرب أوزارها﴾ ما فداًء حىتإ و بعداًما منإاحلرب ﴿فى سرتعرضت ألاليت  الوحيدة اآليةأن 

 الـسراح  إطالق أو   ر الفداء كذ وإمنا   ون هذا تشريعاً دائماً للبشرية،    كي ال  حىتى  سرر االسترقاق لأل  كتذ

تقصر عليهمـا معاملتـها    أن    مها القانون الدائمان اللذان يريد القرآن للبشرية       كهذا وذا  ألن   ل،بال مقاب 

 االسترقاق خضوعاً لضرورة قاهرة     أان أخذ املسلمني مببد   ك وإمنا   البعيد، أو   يف املستقبل القريب  ى  سرلأل

  .يسالم منها وليس خضوعاً لنص يف التشريع اإلكاكف ال

طلـق  أفحيث ما أمن مل يسترقهم، وقد       ى  سر الدائم هو استرقاق األ    سالماإلن تقليد   كومع هذا فلم ي   

 جنران جزية ورد  ى   وأخذ من نصار   ، بغري فداء  اًني يف بدر من   كاملشرى  أسر )صلى اهللا عليه وآله   (الرسول  

تتخلص من وراثاـا      ليه البشرية يف مستقبلها حىت    إ املثل ملا يريدان تدي      ك ليضرب بذل  ،ليهم أسراهم إ

 أول  سـالم ون اإل كي حينئذيف القتال، ف    ية حىت نساناإل إىل   تضبط شهواا وترتفع   أن   ريهة، وتستطيع كلا

   .)مرحب وأول مستجيب

رميـة الـيت    ك املعاملة ال  كانوا يعاملون تل  ك سالمالذين يقعون يف يد اإل    ى  سراأل أن   كذل إىل   يضاف(

نفوسـهم  ى  مامهم باب التحرير حني تسع    أان يفتح   ك وال يلقون اهلوان والتعذيب، و     ،وصفناها من قبل  

ان من الرقيق الذي استرقه     ك وإمنا   سرهأن حراً قبل    كان معظمهم يف الواقع مل ي     كن  إ و ليه وحتتمل تبعاته  إ

   يلقني نك يف رقهن عما رمهن حىتكما النساء فقد أقتال املسلمني،  إىل الفرس والرومان ودفعوه

                                                





٣٢٧

ان هذا مـصري    كطريقة البغاء، و  ى  ل طالب عل  كن باً مباحاً ل   عراضهأ، فلم تعد    سالمبالد اإل  يف غري 

غـريه،   يدخل عليهن أحـد    اً لصاحبهن فقط ال   كجعلهن مل  وإمنا   حيان،غلب األ أسريات احلروب يف    أ

 وحيرر معها ولـدها،     ،انت حترر من ولدت لسيدها ولداً     كما  كاتبة،  كوجعل من حقهن نيل احلرية بامل     

  .)سالمبه اإلى ما أوصن يلقني من حسن املعاملة كو

  :ىلإى المه مما ينتهكآخر  ىل إ

 فقرر القوانني   ،كتسمح بذل  انت الظروف ال  ك وإمنا   ،لغاء الرق إأراد   )صلى اهللا عليه وآله   (النيب  ن  إ(

  ).وقتياًأمراً اضطرارياً  إالّ سالمن نظام الرق يف اإلكبعيدة، فلم ي أو لغاء بعد مدة قريبةفيلة لإلكال

راره، واهللا سبحانه العـامل املوفـق       كت إىل    فال حاجة  ،الم فيما سبق  كا ضعف هذا ال   رنكوحيث قد ذ  

   .املستعان

 ، واخليل اجلياد عتاقاً،البيت الشريف عتيقاً ي ومنه مس، اخللوص :العتق لغةً ( :كان ففي املسال  كيف  كو

املباشرة اليت هي  إىل ة وبالنسب،مطلق العتق إىل  بعضه من الرق بالنسبة    أو   يدم اآل ك خلوص اململو  :وشرعاً

  ).بعضه من الرق منجزاً بصيغة خمصوصة أو يدمتاب الذايت ختلص اآلكمقصود ال

 ي ومس ،خالصتها أي    اخليل إعتاق ومنه   ، اخللوص العتق لغةً (: أخذه من التحرير حيث قال     أنه   والظاهر

عتقه وهـو   أ عتق العبد و    يقال ، ختليص الرقية من الرق    :البيت عتيقاً خللوصه من أيدي اجلبابرة، وشرعاً      

   .)عتيق ومعتق

يـة، فلـيس    كمتحرر عن املل   ألنه    والبيت العتيق  ،احلرية يف قبال التقيد     ن العتق مبعىن   أ الظاهر: أقول

 ألا   واخليل العتاق  ،السجني بالسجن  ما يقيد كيقيدون ا    م ال سائر البيوت، وعتقاء اهللا من النار أل      ك

  . الطريكذلك و،حرة النطالقها

 ،نقيصة أو   اللغوي مع زيادة     بل الشارع استعمله باملعىن    ،ليس له اصطالح شرعي خاص     أنه   مث الظاهر 

   فإن اً،إيقاعل املعامالت عقوداً وكما هو شأن الشارع يف ك



٣٢٨

يل وحنوه ممـا لـيس      كر التن كذ ألنه   تاب املباشرة كليس مقصود ال   أنه   ماك ، فهو كريد بالشرعي ذل  أ

  .كعم من ذليريد ا األأن  إالّ هم الل،مباشرة فيه يدملآل

 ،سر احلرية كقيل هو بال  (:  قال ،لمات اليت نقلها اجلواهر وغريه    كالثري من   كومنه يعلم وجه النظر يف      

 كالم التحرير واملسال  ك، مث نقل    )عتق العبد خرج من الرق فهو عتيق      :  ويقال ،عتاقاإلكوبالفتح املصدر   

طنابه إتب اللغة املتقدمة عليهما من الصحاح وغريه مع         كضرين من   املزبور فيما ح    مل أجد املعىن  (: وقال

رم واجلمال واحلرية والرقة بعد اجلفاء والغلظة وصالح املال والسبق كر املعاين له اليت منها الك بذاألوليف 

ر، بـل   كذ ماى  ينطبق شيء منها عل     مما ال  كغري ذل  إىل   ل شيء، كرمي من   ك والقدم والعتيق ال   ةمع النجا 

فيـه   أن   ماك واخليل بالعتاق جلودا،     ،وصف البيت بالعتيق لقدمه    أن   الصريح يف كه ويف غريه ما هو      في

شف اللثام جعله لغـة     ك ويف   ، يف التنقيح  التصريح بأن احلرية من معانيه اللغوية، ولعله لذا فسره ا لغةً          

 من الطالق وحنوه اليت     يقاعفراد اإل أمساء  أباقي  ك، وأما شرعاً فهو     معناه لغةً  إىل   له بالنسبة كهذا  ،  رمكال

   .)١()للفعل أو ثر احلاصل منهالأل أو مساء لنفس الصيغأا أفيها البحث 

 متعـددة حقيقـة      أا معان   ال ،شيء واحد  إىل   املعاين املتعددة ملادة واحدة ترجع     أن   رناكا قد ذ  مث إن 

  بل وحىت  ، خمتلفة هلا معان  أن   رواكا مما ذ  العني وغريه  إىل    بالنسبة كذلكر والنهار وره، و   أالنهر وما   ك

   .الطهر واحليض تاب الطالق الذي يستعمل مبعىنك يف القرء من كذل إىل ما أملعناك الضد ألفاظ

إن الفقهاء فرعوا ذلك تاب، حيث كخيص االسترقاق بأهل ال ال أنه تاب اجلهاد وغريهكرنا يف كوقد ذ

 اإلسالم أو القتل، بينما ظاهر الكتاب والروايات وسرية النيب          على أن غري أهل الكتاب ال يقبل منهم إالّ        

  أعم من ذلك، ) صلوات اهللا عليهما(وعلي 
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 أيـضاً تـاب   كعادته هنا، وعليه فغري أهـل ال      إ إىل    فال حاجة  ،نعم هو املشهور بينهم شهرة عظيمة     

   .م صالحاًكرآه احلا إذا يسترقون

االسـترقاق بأهـل     أي   وخيتص الرق (: اً مع اجلواهر  ومنه يعرف وجه النظر يف قول الشرائع ممزوج       

 مجاع، بل اإل  كواوس القائمني بشرائط الذمة بال خالف يف شيء من ذل         ى  احلرب دون اليهود والنصار   

فـار  كوغريها عدا ما خرج بالدليل من استرقاق ال        حد أحد أل  ك عدم مل  أصالة إىل   بقسميه عليه، مضافاً  

انوا من الفرق الثالثة، ومـن      كن  إ يقيموا بشرائط الذمة   يسلموا أو  أن   ىل إ أهل احلرب الذين جيوز قتاهلم    

 بـل   كيـاً يف املـسال    كجواز استرقاقهم اتفاقاً حم    إىل   يف أهل احلرب بالنسبة    دخلوا   كخلوا بذل أهنا لو   

   .)وحمصالً

منـه    تثىناملس ماأ ،خرج ما إالّ   فار واملخالفون يصح معاملة الرقيق معهم     كيسترقه ال  ما أن   مث الظاهر 

زيد كفار واملخالفني كعبيد الى  عل)عليهم السالم(ئمة واأل) صلى اهللا عليه وآله(من سرية النيب ى نر فلما

  .فاركانا من استرقاق الكما حيث إ ،بن حارثة وسلمان الفارسي وغريمها

خـالفني،  يف استرقاق امل  ) عليهم السالم (ئمة  وسائر األ  )عليه السالم ( علي    حال ما يظهر من    كذلكو

 أو  كألف مملو  )عليه السالم (فارس وعتقه   ى  سارأ يف   )عليه الصالة والسالم  ( علي   وقد تقدم احلديث عن   

 إىل ذا بالنسبةكثرياً من العبيد، وهك وغريه )عليه الصالة والسالم(السجاد مام ما عتق اإلك ،)١(لف عائلةأ

محد بـن   أعتق  ك ،اوزون حدود الشريعة  ونوا يتج كالذين مل ي  ) ليهم السالم ع(ئمة وأوالدهم    األ أصحاب

 من السيب الذي سباه املخـالفون       )عليهم السالم (ئمة  مهات مجلة من األ   ألفاً، و أ )عليه السالم (اظم  كال

  .)فرجه عجل اهللا تعاىل(املهدي مام أم اإل حىت

  ليل د أن رنا يف بعض املباحثكا قد ذحيث إنال اجلانبني ك للزاممشول دليل اإل إىل ضافةهذا باإل
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  .املخالفني إىل بالنسبة أو فاركال إىل  سواء بالنسبة،هلم وما عليهم  شامل ملالزاماإل

ما  كل يف عدم حتقق السيباكشإفال يصح سبيه  املخالفون من ال أو فاركال سيب إذا نهفأل  ما املستثىن أو

   .األوليف قصة بين حنيفة وغريهم يف زمان اخلليفة 

فـرق يف    ال( :)فاركاملؤمنني وال  وال فرق بني سيب   : ( شرح قول القواعد   شف اللثام يف  كولذا قال يف    

عليـه  (مام  اختص الرقيق باإل  ن  إ و ،فارك وال سالماملؤمنني وغريهم من فرق اإل      سيب نيجواز االسترقاق ب  

 بالـسيب يف    ك وغري املؤمن ميل   ، للشيعة يف زمن الغيبة    كرخصوا يف ذل   انت فيه حصته، فقد   ك أو   )السالم

   .) فيصح الشراء منهالظاهر

 مسلماً مبدعاً  أو   خمالفاً أو   ون املباشر لالسترقاق مؤمناً   كر بني   كفرق فيما ذ   وال(: ويف مناهج املتقني  

   .)ياهإ من استرقه احلريب باسترقاقه ك غايته مل،حربياً أو افراً ذمياًكأو 

ع جهالة حريته ولو لعـدم      نفسه بالرق م  ى  ل من أقر عل   كو(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن 

   .)إشكال م برقه بال خالف والكان بالغاً رشيداً حكقرار واإلى ادعائها سابقاً عل

عمايل الذي هو   أ قاصداً خمتاراً غري سفيه      ون املقر بالغاً عاقالً   كي أن   قرار الرقية إيشترط يف قبول    : أقول

ن إ ورار بالرقية ليس من التـصرف يف املـال،    قاإل ألن   قرارهإفيقبل  موايل  ما السفيه األ  أنوع من اجلنون،    

  . مما يتبع املالكما أشبه ذل أو البنوة أو الطالق أو احكقراره بالنإك فهو ،استتبع املال

 ،كـراه رفع اإل ى   وما دل عل   ،رفع القلم عن الصيب وانون    ى  دل عل  ورة ما كالشروط املذ ى  ويدل عل 

   .تاب الطالقك رناه يفك مما ذك وغري ذل،عمال بالنياتاألوأن 

  وخصوص  ،)١(أنفسهم جائزى قرار العقالء علإقرار مثله عموم إقبول ى ويدل عل
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عليـه  (طالب   علي بن أيب     انك: مسعته يقول : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   صحيح ابن سنان، عن   

 ومـن   ،أمة أو   د من عب  كنفسه بالعبودية وهو مدر   ى  من أقر عل   إالّ   ،حرارألهم  كالناس  : يقول )السالم

   .)١(برياًك أو انكشهد عليه بالرق صغرياً 

يؤخذ مبا أقـر    :  قال ،عبد أنه   عن رجل حر أقر    )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،وعن الفضل 

  .)٢(به

 حـر ال   أنه   علمناإذا   أنه    لوضوح ،حر أنه   نا نعلم أظاهره احلرية ال     أن   ونه حراً كمراده ب  أن   والظاهر

البينـة   أن   مـا ك فالعلم مقدم،    الّإهو يف صورة عدم العلم، و      إمنا   قرار العقالء إ ألن   ،قرارهل إل جماى  يبق

   .تاب الطالق وغريهكرناه يف كما ذى  علأيضاًقرار اإلى مقدمة عل

 ،عبـد  أنه   ىرجل حر أقر عل   : )عليه السالم ( عبد اهللا  أليب   قلت:  قال ،وعن حممد بن الفضل اهلامشي    

   .)٣(املال ييؤد أو يؤخذه مبا قال: )عليه السالم( عبد اهللا فقال أبو

ستعبده أالعبودية بنفسه ى  حر أقر عل  : )عليه السالم ( عبد اهللا  أليب   قلت:  قال ،مساعيل بن الفضل  إوعن  

   .)٤(نفسهى أقر عل إذا هو عبد:  قال،كذلى عل

: )عليه السالم (  املؤمنني أمريقال  : يف حديث قال   ،)عليه السالم (جعفر   أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

 من قامت عليه بينة أو ، وهو بالغكنفسه بامللى من أقر عل إالّ ،حرارألهم كالناس)٥(.   

  عبد  أنه قر حرأذا إو : الذي هو متون الروايات،وعن الصدوق يف املقنع
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  .)١(أخذ مبا أقر به

 ألنـه   يأيت بالبينة أن   إالّ   حر مل يقبل منه     أنه ى مث ادع  إنسانية  كعلمنا مبملو  إذا   نناأمن الواضح    مث إن  

   .نفسهى عل أقرار لنفسه ال

: قـال  ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ما رواه العيص بن القاسم، عن      ،القاعدة إىل   ضافةويدل عليه باإل  

   .)٢(نعم:  قال،شتريهأ كذلى حر ومل يأت ببينة عل أنه ى ادعكسألته عن مملو

ـ     كذا امللتقط يف دار احلرب حي     كو(:  مع اجلواهر  مث قال الشرائع ممزوجاً     أن  ىم برقيته للملتقط بناًء عل

فاملراد جيوز استرقاقه تبعاً للـدار يف اللحـوق    الإ و،كمل يقصد التمل  ن  إ و كااللتقاط من االستيالء اململ   

ن كون فيها مسلم مي   كي ال أن   كم أهل احلرب الذين قد عرفت جواز استرقاقهم، نعم يشترط يف ذل           كحب

   .)صلم حبريته لألكال حإو ،ىنثأتولده منه ولو 

م أهل  كوم حب كامللتقط يف دار احلرب حم     أن    الدار كدار وجد بتل   أي    يف نسانحلاق اإل إى  مقتض: أقول

 أن رنا يف مباحـث اللقطـة  ك، وقد ذسالمم أهل اإلكوم حب ك حم سالمامللتقط يف دار اإل    أن   ماكاحلرب،  

 وعدم تغـسيل    سالمم أيهما، فالالزم تغسيل املوجود يف دار اإل       كوم حب كامليت املوجود يف دار أيهما حم     

 ،كعليه والنائم املستمر نومه وما أشبه ذل      ى  واملغم  حال انون والصيب   كذلكاملوجود يف دار احلرب، و    

 يف اجلميع   كاملال ألن   ،كغري ذل  إىل   سالمهل اإل أم الدار املختلطة بني أهل احلرب و      ك ح كما تقدم هنا  ك

   .رارهاكت إىل يداع هذه املسائل فالى  الدليل علكرنا هناكحد، وقد ذوا
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 يأحـد ذو   زوجتـه أو   أو    من حريب ولده   إنسانى  ذا اشتر إو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

 مـن   شـراءً  ون عند مجاعة استنقاذاً ال    كن ي ك ول ،ان ممن ينعتق عليه   كن  إ و ه،كان جائزاً ومل  كرحامه  أ

هم يف احلقيقـة يفء للمـسلمني        إذ   بالشراء، املشتري باالستيالء عليه ال    حينئذه  كفيملجانب املشتري   

   .)هكمتل يما يقتض إىل فيجوز التوصل

ون من الزوجية والـضمان وصـحة   ؤل الشك وله كاحلريب مال  إذ   ،القاعدةى   هو مقتض  األول: أقول

رنا يف بعـض    كرة يف باب اجلهاد، ولذا ذ      احلريب وماله بشروط مقر    نسان اإل كملي وإمنا   املعاملة وغريها، 

 غريها فالواجب علينا   أو   معاملة أو   دين أو   مال أو   زوجةى  حربيان عندنا عل  ى  تقاضإذا   أنه   مباحث الفقه 

 زوجـة   له والكمل احلريب ال أن مبا هو دينهم، فاحتمال أو م مبا هو دينناكحن أن م بينهما كأردنا احل إذا  

ان من دينه صحة ك فإن   هذاى  س، وعل كالعى   تدل عل  دلةات األ إطالق، بل   دلةآخره غري ظاهر من األ    إىل  

  من ديننا وال من دينهم حـىت       كليس ذل  إذ   ال مل يصح،  إ و ،لزامائه صح من باب اإل    أقرببيع ولده وسائر    

   .من باب االستيالء حينئذون ك، نعم يلزاميشمله قاعدة اإل

 أنـه  ال خـالف أجـده يف  ( أنه  من،زوجاً مع اجلواهر ره الشرائع مم  كما ذ  إىل   قد أشرنا سابقاً   امث إن 

 بقـسميه   مجاعنا اإل خيبعض مشا ى  افرين يف استباحة الرق، بل ادع     كاملؤمن والضالل ولو ال    سيب ييستو

   .روهكما ذك وهو ،)دلة األإطالق إىل  مضافاً،عليه

ـ   الرون  إ :قال رفاعة له   ،)عليه السالم (احلسن   أيب   ويدل عليه خصوص الصحيحة عن     ى م يغريون عل

 الغلمان فيخصوم مث يبعثون م     إىل   والغلمان فيعمدون  يالصقالبة والروم فيسترقون أوالدهم من اجلوار     

  يف شرائهم ى  فما تر،التجار إىل بغدادإىل 



٣٣٤

 إمنا  بأس بشرائهم  ال:  فقال ،انت بينهم كغاروا عليهم من غري حرب      أ وإمنا   م قد سرقوا  أوحنن نعلم   

   .)١(سالمدار اإل إىل كشرخرجوا من الأ

اشـترهن  :  فقال ،يف شراء الروميات   )عليه السالم (احلسن   أيب   براهيم بن عبد احلميد، عن    إويف خرب   

   .)٢(وبعهن

 كهل الـشر  أامرأة رجل من    ى  عن رجل اشتر   )عليه السالم (ل الصادق   ئ س ، اللحام عبد اهللا ويف خرب   

   .)٣(بأس ال: فقال:  قال،يتفخذها

احلـسن وأيب حممـد      أيب   نصاري أحد مـوايل   يوب األ أ أيب    من ولد  ،بن سليمان النخاس  وعن بشر   

تب ك أنه   ، يف حديث طويل   )عليهما السالم (حممد   علي بن    احلسن أيب   ، عن )عليهما السالم ( يركالعس

:  فقـال ،خرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً      أتاباً خبط رومي ولغة رومية وطبع عليه خبامته و        ك

 ـ  إىل   وصـلت  فإذا   ،ذاكذا و ك واحضر معرب الفرات ضحوة      ،بغداد إىل   خذها وتوجه  زوارق  كجانب

الء بين العباس وشراذم مـن فتيـان        كالسبايا وبرزن اجلواري منها فستحدق ن طوائف املبتاعني من و         

ـ  أن    إىل كعمر بن يزيد النخاس عامة ـار      ى  املسمى   فأشرف من البعد عل    كرأيت ذل  فإذا   العراق ربز ت

عمر بن يزيد النخاس  إىل  قمكفعند ذل : )عليه السالم (قال   أن   ىل إ ،ذاكذا و كللمبتاعني جارية صفتها    

ه ءرمه ووفـا كتبه بلغة رومية وخط رومي ووصف فيه   كشراف  تاباً ملصقاً لبعض األ   كمعي  ن  إ :وقل له 

 أن ىل إ،كياعها من تيله يف اب  كنا و أليه ورضيته ف  إمالت   فإن   خالق صاحبه أ فناوهلا لتتأمل    ،هءونبله وسخا 

  ى  فيه علاألمراستقر  فما زلت أشاحه يف مثنها حىت: قال

                                                









٣٣٥

   .)١( فاستوفاه مين وتسلمت اجلارية،صحبنيه يف الشقة الصفراءأ يان موالكمقدار ما 

 أن ىلإ ال تشتر من عقار أهل الذمة: قال أنه )عليهم السالم ( ي إىل عل  ئمة بسند األ  ،وعن اجلعفريات 

   .)٢(هذا النحو أو زجنياً أو حبشياً أو خراسانياً أو اياان سبكما  إالّ وال تشتر من رقيقهم: قال

مـا  أ والعـوارض،    كامللواملباشرة والسراية   : أربعةون بأسباب   كزالة الرق ت  إو(: الشرائع قال  مث إن 

   .) ترددعتاق اإلما العتق فعبارته الصرحية التحرير ويفأتابة، كاملباشرة فالعتق والتدبري وال

 أو  كت رقبت كك ف : مثل ،ل لفظ يدل عليه وقد قصد به حتريره       كالقاعدة صحة العتق ب   ى  مقتض: أقول

ـ   أو   ال سلطان   أو كال سبيل يل علي    أو   اذهب حيث شئت   أو   يف سبيل اهللا   حر أو   أنت سائبة  ، كحنو ذل

﴿فتحرير :  قال سبحانه  ، احلرية أحكاموم ب ك احمل دلة مما يشمله املوضوع الوارد يف األ      كل ذل ك ألن   كوذل

  .)٣(رقبة مؤمنة﴾

ى فارة شق الثوب عل   كمثل ما تقدم من رواية حنان بن سدير يف          ) عتق رقبة : (ويف مجلة من الروايات   

   .)٤(امليت وخدش املرأة وجهها وجز شعرها ونتفه يف املصاب

 :قال ،)عليه السالم(جعفر   أيببصري، عن أبو رواه  مثل ما)احلرية(يف مجلة من الروايات لفظ  أن ماك

ان بعثه يف حاجتهكضرب غالماً له واحدة بسوط و    أيب  ن  إ ...مث قال للغـالم : قال أن ىلإ :  اذهـب

   .)٥(فأنت حر

                                                













٣٣٦

ان يـضرب   ك من بين فهد     رجالًن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    بن طلحة، عن   عبد اهللا ويف رواية   

 فاقلع الرجل عنه الـضرب، فقـال   ، أعوذ مبحمد: فقال،م يقلع عنه  فل ، أعوذ باهللا  :عبداً له والعبد يقول   

جيار عائـذه    أن   حقأ واهللا   ،يتعوذ باهللا فال تعيذه ويتعوذ مبحمد فتعيذه      : )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   

 حـر   كوالذي بعثين باحلق نبياً لو مل تفعل لواقع وجه        : هو حر لوجه اهللا، فقال    : من حممد، فقال الرجل   

   .)١(النار

  :ثرية بلفظ اعتقكوقد تقدمت روايات 

  .)٢(كألف مملو )عليه السالم( علي عتقأمثل 

  .)٣(نسمة صاحلةعتق أمن  :ىويف رواية أخر

ن فعلـت   إ: )صلى اهللا عليه وآله   ( فقال هلا الرسول     ،عتق جارييت هذه  أ أن   ريدأين  إ :ويف رواية ثالثة  

   .)٤(ار من النكل عضو منها عضواً منكعتق اهللا بأ

ـ نشاء العتق وقع العتق، و    إ وقصد   ، يا حر  :لعبده  أو ،حرة  يا :هتمقال أل  لو أنه   ومنه يعلم   إذا  كذلك

 كين نذرت ل  إ﴿: رميةك ال اآلية، ويف   كما أشبه ذل   أو   حمررة أو   حمرر أو   عتيق أو   معتقة أو   أنت معتق : قال

   .ن فيهالذي حن يراد به هذا املعىن ان الكن إ و،)٥(ما يف بطين حمرراً﴾

 ولو  ،نايةك أو   انكيصح مبا عدا التحرير صرحياً       وال(: ره الشرائع قائالً  كومنه يعلم وجه النظر فيما ذ     

 يا حرة وقصد العتق ففي حتريرهـا        :متهأنت سائبة، ولو قال أل     أو   كت رقبت ككقوله ف ك ،قصد به العتق  

   .)نشاءشبه عدم التحرير لبعده عن شبه اإل واأل،تردد

                                                













٣٣٧

 ،نشاء صح قصد اإل ن  إ و ،خبار مل تنعتق  قصد اإل  فإن    أنت حرة،  :ان امسها حرة فقال   كو  ول(: مث قال 

ه ؤم باحلرية لعدم اليقني بالقصد، وفيـه تـردد منـش          كن االستعالم مل حي   كان ومل مي  األمرجهل منه   ن  إو

   .) باالحتمالكالتوقف بني العمل حبقيقة اللفظ والتمس

   . يف احلرية يوجب استصحاب عدمهاكالش ألن ،عره الشرائكالقاعدة هو ما ذى مقتض: أقول

 ييقتـض  نشاء، فمع فرض عدم مـا     خبار واإل  الصيغة بني اإل   كضرورة اشترا (: ولذا قال يف اجلواهر   

   .)ما هو واضحك الرقية وغريها بال معارض أصالةى أحدمها تبق

   . فتأمل،ثباتعامل اإل ولعله أراد عامل الثبوت ال: أقول

   .)تابةك وال ال،النطقى شارة مع القدرة علاإل يفكت  وال،والبد من التلفظ بالصريح(: مث قال الشرائع

حـسن   إىل   ضافةباإل ،)١(المكالم وحيرم ال  كمنا حيلل ال  إ: )عليه الصالة والسالم  ( لقوله   كوذل: أقول

ليس : قال ،له فمحاه  بعتق غالمه مث بدا    أو   تب بطالق امرأته  كرجل  : )عليه السالم ( قال للباقر    ،زرارة

 ألنـه   ، لـه  دلة األ إطالق لشمول   ،فايةك لقلنا بال  ك ولوال ذل  ،)٢(لم به كيت   حىت عتاق   بطالق وال  كذل

   .اتيقاعسائر العقود واإلك كفاية يف مثل ذلكموضوع عريف والعرف يرون ال

صـل  أل ل ،أيضاًبل البد من النطق بالعربية مع القدرة عليها         (: ومنه يعرف وجه النظر يف قول اجلواهر      

ـ ل ما   ك، بل لعل املنساق العريب من       )عليه السالم (غري العريب منه     ي بعد عدم تلق   أيضاً ان موضـوع   ك

  ، )كالم وحنو ذلكم فيه القول واللفظ والكاحل

                                                







٣٣٨

ون لسام كالم بعد كليهم الإ يلقأالذين  ـ  رف وعدم فهم اخلصوصية من العطالقذ بعد مشول اإلإ

وجـه   ال ـ   اجلهة ال من جهة التقييدكتلفظوا بالعربية من تل إمنا مأيف  عربياً الظاهر )عليهم السالم(

  .كلذل

خـرس  نصوص األ ى   لفحو ،تابة وحنومها مع العجز عن النطق     كشارة وال فاية اإل ك يف   إشكالنعم ال   

 :)عليه الـسالم  ( عبد اهللا  أيب    وخصوص صحيح احلليب، عن    ،تاب الطالق كواليت تقدمت مجلة منها يف      

صلى اهللا عليه (مها زينب بنت رسول اهللا أالعاص الربيع و أيب أمامة بنت  أن   حدثه) عليه السالم (أباه  ن  إ

اعتقل لـساا،     ا وجعت وجعاً شديداً حىت    أ و ،املغرية بن نوفل   )عليه السالم ( علي   تزوجها بعد  )وآله

ـ واملغرية  ـ  الم فجعال يقوالنكتستطيع ال ال ي وه)عليهما السالم(فأتاها احلسن واحلسني  اره ملـا  ك

فأجـازا  : ، قلتم الأذا فتشري برأسها نعم كذا وكعتقت فالناً وأهله فتشري برأسها نعم، وأ ـ  يقوالن

   .)١(نعم: )عليه السالم( قال ، هلاكذل

ه ومل ينطق بـه     كتب بعتق مملو  كمن  : قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

   .)٢(ون أخرسكيأن  إالّ فليس بشيء

   .)٣(ان حيسن اخلطك أو علم إذا خرس جائزعتق األ: قالنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعنه، عن

 ،ت يف ماهلا دون زوجها وغـريه      ءتعتق املرأة عبدها مباهلا وتفعل ما شا      : قالنه  إ) عليه السالم (وعنه  

   .)٤(ما طابت به نفسها إالّ وليس لزوجها يف ماهلا

                                                











٣٣٩

 عبـد اهللا رواه   مثل ما،االستحبابى جها حممول عل  ذن زو إ إىل   االحتياجى  ما دل عل   أن   ومنه يعرف 

تدبري  ليس للمرأة مع زوجها أمر يف عتق وال صدقة وال         : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بن سنان، عن  

   .)١(ذن زوجهاإب إالّ نذر يف ماهلا هبة وال وال

شرط مترقـب   ى   فلو علقه عل   ،والبد من جتريده عن الشرط    (:  مع اجلواهر  الشرائع قال ممزوجاً   مث إن 

 ألنه  وقع الشرط ن  إ و غريه عدا التدبري مل يصح،     أو   طلوع الشمس كصفة معلومة الوقوع     أو   قدوم زيد ك

 مجـاع اإل يكحم إىل    مضافاً ،اخلالف والسرائر واملختلف وهو احلجة     يكاً يف حم  إمجاعمنجزاً   إالّ   يقع ال

ـ    كرناه م كما ذ   ىلإخرج، و  مايقاع إالّ   اعتبار التنجيز يف مطلق العقد واإل     ى  ل ع أيضاً  كرراً من منافاة ذل

 الشرعية دلةالثابت سببيته من األ أن   ىلإان التعليق مقتضياً لتأخر أثره و     ك إذا    املقتضية لسببيته  دلةلظاهر األ 

ـ  ألن   ،تحققاً حال الصيغة  ان املعلق عليه م   كن  إ و  عدم صحته  خري واأل األولى  املنجز، بل مقتض    ال  كذل

   .)نشاًء معلقاًإونه كخيرجه عن 

رنا تفصيل  كعقالئي والشارع مل يغريه، وقد ذ      ألنه   ،القاعدة الصحة ى  ان مقتض ك مجاعلوال اإل : أقول

 اليت أتوا ـا لعـدم صـحة     دلةمجلة من األ  ى  لنا عل كشأ و ،تايب الطالق والظهار  كالم يف التعليق يف     كال

  .التعليق

 )عليه السالم (الرضا  ى  موس علي بن    مسعت:  قال ،براهيم بن العباس  إرواه   ا يؤيد صحة التعليق ما    ورمب

ـ ن إ ،كملأعتقت بعدها مجيع ما    أعتقت رقبة و  أ إالّ   حلف بالعتق أ وال   ،حلفت بالعتق : يقول ى ان أرك

   )ليه وآلهصلى اهللا ع(عبد أسود من غلمانه بقرابيت من رسول اهللا  إىل أومأ و،ين خري من هذاأ

                                                





٣٤٠

  .)١(ون أفضل به منهكون يل عمل صاحل فأكي أن الإ

تاب ك يف   كرنا تفصيل ذل  كاستحباب الوفاء به، وقد ذ    ى  عل أو   ،التقيةى  ن هذا احلديث حممول عل    كل

   .اليمني

ـ (بن جعفـر    ى  تابه، عن أخيه موس   كجعفر يف    علي بن    أما االستدالل لعدم الصحة مبا رواه       اعليهم

ن إ و اشتريت هذا الثوب فهو صدقة    ن  إ و  فهو حر  اًاشتريت فالن ن  إ :ته عن رجل يقول   سأل:  قال )السالم

   .)٢( بشيءكليس ذل:  قال،حت فالنة فهي طالقكن

اشتريت غالمـاً   ن  إ قال يف الرجل يقول   نه  إ ،)عليه الصالة والسالم  ( عن الصادق    ى،خرأويف رواية   

 فقـال   ،زوجت فالنة فهي طالق   ن  إ و ،لوجه اهللا اشتريت هذا الثوب فهو صدقة      ن  إ و ،لوجه اهللا  فهو حر 

  .)٣(كيعتق ويطلق ويتصدق مبا ميل إمنا له بشيءك كليس ذل: )عليه السالم(

ـ     ال أنه   الروايتني بصدد  ألن   ،عدم صحة التعليق  ى  فال داللة فيهما عل    مل ن  إ و ،كيصح العتق قبل املل

الفعلية، فمساقهما  إىل ق وغريه من االحتياج فهو مثل الطال، بالفعلك بل البد من وجود املل،ن تعليقكي

صـلى اهللا عليـه   (قال رسول اهللا : قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب مساق ما رواه منصور بن حازم، عن      

شاء  نإغريها من الروايات اليت تأيت مجلة منها         إىل   ،)٤(كعتق قبل املل   اح وال ك قبل ن  طالق  ال: )وآله

   .اهللا تعاىل

 عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أبو   ة التعليق يف العتق الروايات الواردة يف التدبري، مثل ما رواه          ومما يؤيد صح  

شـاء  ن  إ و شاء وهبـه  ن  إ و شاء باعه  نإ ،يرجع يف تدبريه   أن    وملواله ،كاملدبر مملو : قال )عليه السالم (

  التدبري ومل ى ه سيده علكترن إو :، قالأمهره

                                                











٣٤١

هو مبرتلة رجـل     إمنا   ،مات سيده وهو من الثلث     إذا   املدبر حر إن   ف ميوت سيده   حيدث فيه حدثاً حىت   

  .)١(ميوت أخذ ا ها ومل يغريها حىتكهو ترن إ وله بعد فغريها قبل موته، بوصيته مث بداى أوص

   .شاء اهللا تعاىل نإتأيت مجلة منها اليت غريها من الروايات إىل 

  .الوقتى يق عل وقوع العتق مع التعل:عن القاضي يكان احملكولذا 

  .الشرطى وقوعه مع التعليق عل :ي أيب علوعن

 ،شفاين اهللا فعبدي حـر    ن  إ :قولهك ،يقع مشروطاً يف النذور والقربات    نه  إ :وعن النهاية واالستبصار  

  .دخلت الدار فعبدي حرن إ :قولهكدون اليمني 

  .وحنوه عن الغنية

ما فصل انعقد النذر والعتـق مـع        ى   عل عبده عن شرط سائغ   ق  تع لو نذر نه  إ :وعن اللمعة والروضة  

  .وجود الشرط

 هللا  :قالن  إ ذا من الشرط السائغ فعبدي حر وجب عتقه       كان  كن  إ انت الصيغة كن  إ :وعن الروضة 

   .أعتقه أن يعل

  ).كوجه أو كرأس أو كرجل أو  حرةك لو قال يد ـيصح الأي ـ  ذاكو(: الشرائع قال مث إن

   . عليهمجاعمن تعرض له، بل عن االنتصار اإل بال خالف أجده بني :ويف اجلواهر

 ألنه  القاعدة الصحة ى  ان مقتض كال  إ و ،هذا غري معهود من الشرع     أن   والسبب يف عدم الصحة   : أقول

اسب، كتاب امل كيف   رناهكذ ماى  ألسنتها عل  أو   أرجلها أو   بيع رؤوس الغنم  كعقالئي وال مانع منه، فهو      

  .الصلح وحنوهكة عرفاً أل شيء قابل للتجزك إىل ذا بالنسبةكو

عن   ىنكما ي ك ،لكناية عن ال  كال  ال ،ورة نفسها كجزاء املذ أراد باأل  إذا   يصح ال إمنا   كذل أن   ىوال خيف 

   .كغري ذل إىل ، باليدنسانوعن املعاون لإل ،اجلاسوس بالعني

                                                





٣٤٢

ن إ و ،لك وال  لعالقة اجلزء  ،جمازاً  عن الشخص نفسه ولو    كناية بذل كرادة ال إمع  : ولذا قال يف اجلواهر   

 ر املعتق فيها بامسه   كمل يثبت اعتبار ذ   اليت  ل عدم صحته لتحقق صيغة العتق       كالوجه الفاسد يش  ى  ان عل ك

حملـرر، ويف    ا التحريـر ال  ى  يراد به ما يدل عل     إمنا   نايةكيقع بال  ون العتق ال  ك و ،يدل عليه حقيقة   مباأو  

   .وا من معانيهكأراد بالوجه الذات وقع لن إ شف اللثامك

 بأنه قد يعرب ما     فالة املتعلقة بالوجه والرأس معلالً    كقد تقدم وقوع ال    أنه   واعلم(:  قال كاملسال مث إن 

 ، والذات تابعة عرفـاً    ،حضار البدن إالقصد الذايت منها     أن   فالة والعتق كعن اجلملة عرفاً، والفرق بني ال     

ما الفـرق   أجعلناه غريه، و   إذا   البدن تابع  و ،احلرية املقصودة من العتق متعلقها الذات      فإن   ،سكوهنا بالع 

ان العرف منـصرفاً يف     كن  إ و ،مكفالة العرف ويف العتق الشرع فال خيلو من حت        كبينهما بأن املعترب يف ال    

   .)األولالفرق 

ـ ال بطـل، و   إل صح و  كل منهما ال  كلو أراد ب   إذ   فالة والعتق، كما يف فرقه بني ال    ى  خيف ال: أقول ذا ك

جعل يد عبـده     أو   ،جعل اجلعالة ليد من جاء بعبده      أو   عبده ليه بيد إاجلعالة ملن جاء    احلال فيما لو جعل     

   .الشارع مل حيدث شيئاً جديداً ألن صحة يف الشرع ال اعتبار عريف له وال  مماكما أشبه ذل أو رهناً

 ،تـق شبه وقوع الع فاأل،كجسد أو ك بدن:ما لو قالأ(:  حيث قال ،ومنه يعلم الوجه يف قول الشرائع     

   .) أنت حر:بقوله هو املعىنألنه 

ـ    ،القاعدة عدم وقوع العتق   ى  مقتض فإن   اجلسد ارد،  أو   ذ رمبا يريد البدن ارد    إ  ك ورمبا جيعـل ذل

  .ناية عن اموع ومقتضاه وقوع العتقك

 لـو  أنه   ما يعلم منه  ك،  األولرادة اموع من الثاين دون      إالغالب  أن   إالّ   ك وبدن كوال فرق بني يد   

   كما أشبه ذل أو ذاك فعل ك جناب:ما يقالكرادة الحترام العبد إ ، حركجناب: قال



٣٤٣

والذ الفقـراء   : يف الـدعاء   )عليـه الـسالم   ( قال   ،الذات اجلنب ال   ان اجلناب مبعىن  كن  إ و صح،

  .)١(كجبناب

ل صح، وقد ورد يف بعـض       كأراد به ال  ن  إ و ،أراد دون اجلسد بطل    فإن   ، حر كروح: ذا لو قال  كو

اجلسم ى الروح يطلق عل فإن ،)صلى اهللا عليه وآله(بذاته  أي   )كمسائ إىل   وعرجت بروحه  (:سخ الدعاء ن

   .والروح معاً يف اللغة العربية

  ). الظاهر ال،وهل يشترط تعيني املعتق(: الشرائع قال مث إن

 دلـة  األ قطـال  إل ،مل يظهر فيه خالف   نه  إ رتكما قيل، بل عن ال    ى  بل هو املشهور عل   ( :ويف اجلواهر 

 إذا م باملبهم بعد فرض حتققه يف الشرع فيما  كوتغليب احلرية الساملني عن معارضة عدم صالحية تعلق احل        

 إالّ أنه   نه خيرج قدر الثلث بالقرعة،    إ ف ،لهم يف مرضه ومل خيرجوا من الثلث ومل جيز الورثة         كه  كعتق ممالي أ

 أن  وص املتضمنة للصيغة املعينـة، وقـد عرفـت        ن املناقشة بأنه الثابت من النص     كمأاً  إمجاعن  كمل ي ن  إ

   .)كات غري مساقة لبيان ذلطالقاإل

ره بعـضهم   كيقاومه الدليل العقلي الذي ذ      وال ، عرفياً كون ذل كالقاعدة الصحة بعد    ى  مقتض: أقول

ل كالقاعدة صحة املبهم يف ى غريه، بل مقتض  أو   نه هو  أ ل شيء هو هو ال    ك ألن   ،وجود له  بأن املبهم ال  

 ك بعت :العرف يرون  فإن   ،أيضاًاح والطالق   كيف الن    ولواله لقلنا به حىت    ،ما خرج بالدليل   إالّ   عامالتامل

لها صـحيحاً،  ك كما أشبه ذل أو من يأيت بعبدي فله دينار أو ،اننيك أحد الدكآجرت أو  الدارينى  حدإ

حداهن مبهمة  إ فإن    أربع ثر من كأما لو أسلم عن     ك ، ورد الدليل يف اجلملة    أيضاًاح والطالق   كبل يف الن  

   ى،ما دل عليه النص والفتوك ،خترج عن حبالته وبيده التعيني

                                                





٣٤٤

   .رارهكت إىل يداع تابيهما مما الكالم فيه ويف الطالق املبهم يف كوقد تقدم ال

ره كمثال ما ذ  أره هو   كيستدل به ملا ذ    أن   نكما مي  فإن   ره اجلواهر من النصوص الداللة فيها،     كوما ذ 

ـ راهة استخدامه، وك الصاحل وكد استحباب عتق اململوك باب صيغة العتق وتأ   الوسائل يف   تبعـه  كذلك

عتق نـسمة  أمن : )عليه السالم( مثل قول الباقر ،ات الشمول طالق، بل ظاهر اإل   كغري ذل  إىل   كاملستدر

   .)١(ل عضو منه عضواً من الناركان كاهللا عنه م رفّكصاحلة لوجه اهللا 

عن الرجل   )عليه السالم (جعفر   أبا   سألت : قال ،بن مسلم  رواه حممد   مثل ما  ،ويؤيده روايات الثلث  

  .)٢(يسهم بينهم )عليه السالم( علي انك :فقال ،ون فيوصي بعتق ثلثهمكون له اململوكي

اً ك ستني مملو  كتر) عليه السالم ( أيب   نإ :قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن ،وعن حممد بن مروان   

   .كغري ذل إىل ،)٣( فأخرجت عشرين فأعتقتهممقرعت بينهفأ

وجه ظاهر ملا عن ظاهر الشهيد يف الدروس من التوقف، بل عن صريح الفخـر يف                 ال أنه   ومنه يعلم 

 هنا حيـث    مجاعاإل إىل   ، فال حاجة  اه قوالً كح أن    وعن صريح اية املرام عدم اجلواز بعد       ،كالشرح ذل 

في ما تقـدم مـن      كي وإمنا    املزبور، مجاعل هنا به مع فرض اإل     حميص عن القو   نعم ال : قال يف اجلواهر  

   .ون مؤيداًكان يك لو مجاع واإل،القاعدة

  ).تعيينه إىل  ورجع،أحد عبيدي حر صح: فلو قال(: ولذا قال يف الشرائع

   كرنا هناكن قد ذكمسعته يف الطالق، ول  بنحو ماأيضاًعند املشهور ( :ويف اجلواهر

                                                



 





٣٤٥

ما يقتضي بـه أصـل      ك ،ل ال املشتبه خاصة   كل أمر مش  كالقرعة اليت هي ل   إىل   قوة القول بالرجوع  

 مع فرض عـدم الطريـق       شكالريب يف حتقق اإل    ، وال )عليه السالم ( وهو مسامهة يونس     ،مشروعيتها

 إىل  طريقاً شرعياً  حينئذون التعيني تشهياً منه     كمل يثبت    إذ   ،وفرض وقوع العتق بالصيغة ال ا مع التعيني       

   .)كما أوضحناه هناك كذل

ـ ليهم ال إ ي وهم الذين ألق   ، بيده كذل أن   ون العرف يرون  كللقرعة بعد   وجه   النه  إ :وفيه الم، وأي  ك

 حد الفقراء ومـا   عطاء دينار أل  إالوصية ب  أو   بدابته جعل اجلعالة ملن يأيت    أو   إنسانداء دين   أفرق بني نذر    

   .ون اجلميع من واد واحدك وبني املقام بعد كأشبه ذل

   .)ولو عني مث عدل مل يقبل(: مث قال الشرائع

باب ك يف باب الوصية وغريها      كذلكبعد التعيني صار املعني حراً، و      ألنه   ،القاعدةى  وهو مقتض : أقول

  . مشل املعنيطالقاإل أن للعدول بعد معىن نه الإخرج الزائدة، فأثر من أربع مث كمن أسلم عن أ

 أن   بـني  كنه ش كعلم بأنه عني ل     مع عدم التعيني، ولو    صلاألان  ك ،هل عني أم ال    أنه    يف كولو ش 

لو طلـق واحـدة      ل، فهو مثل ما   كل أمر مش  كل ألا   يقرع أنه    فالظاهر ،مثالًبشرياً   أو   ان عني بشراً  ك

   .بواب املعامالتأ يف سائر كذلك، وكوش

 الوارث  عدم اطالع ل،  )ولو مات قبل التعيني قيل يعني الوارث وقيل يقرع وهو أشبه          (: قال يف الشرائع  

ـ ل ألـا    ،عينه املعتق وجهل الوارث من عينه فيقرع       أن   ن الظاهر الفرق بني   كقصده، ل ى  عل ل أمـر   ك

، ه امليت فلوارثه  كتر ما لعموم   أيضاًحق اخليار آت يف الوارث       أن    فالظاهر ،مل يعني  إذا   ل، وبينما كمش

  .ون مما اخليار بيدهكي ال حىت  أو،ون من القرعةكي هل عني حىت أنه  الوارث يفكلو ش ومثله ما

  خر مل يعني،  وقال اآل،شراً عني ِب:مثالًولو اختلف الورثة فقال أحد الولدين 



٣٤٦

ل واحد يعمل يف حصته مبا يراه، فالقائل بأنه عني بشراً يعتق عنه نصفه، والقائل بأنه مل                 ك أن   فالظاهر

 ألن ،مجايل لعملهمايضر خمالفة العلم اإل   وال ،عتق نصف من أراد   أال  إ و ،خرج بشراً فهو   فإن   يعني يقرع، 

ذا  إ  يف مجلة من املوارد، مثل مـا       ك وقد تعدد الشبه لذل    ،واجدي املين كلف بنفسه، فهما    كل واحد م  ك

 كذلك بينهما نصفني، و   )عليه الصالة والسالم  ( علي    حيث قسمه  ،ية شيء هلذا  كملى  أقام نفران البينة عل   

 إىل  أقر بالسرقة مرة واحـدة،     أو   ،ثالث أو   اثنتان أو   عليه امرأة واحدة  قامت   إذا   والوصية ،ىرث اخلنث إ

   .كغري ذل

 ولو عدل بعـد     ،ر عمل بقوله  كذ فإن   ر،كيذ   حىت ئرجأعتق معيناً مث اشتبه     أأما لو   (: قال الشرائع مث  

   .)ركدام حياً الحتمال التذ ر مل يقرع ماكمل يذ فإن  مل يقبل،كذل

ـ      ألنه   قراع حسب العرف  عدة اإل القاى  مقتض أن   الظاهر: أقول  يف كمن املشتبه، وهل يقال مثـل ذل

   . املواردكذا قيل بالقرعة يف سائر املوارد فما هو الفارق بني املقام وبني تلإسائر موارد املشتبه، و

 أيـضاً ليه  إم حبرية املعدول    كحينه  إ قيل( ): مل يقبل  كولو عدل بعد ذل   (: اجلواهر قال عند قوله    مث إن 

   .)ان لنا فيه حبثكن إ وقراره املتأخرإب عمالً

مل يعتقه،   أنه   رهك بعد تذ  األولوجه لعتق    ال إذ   يعمل مبا يراه ثانياً،    أنه   ما مقام الثبوت فالظاهر   أ: أقول

 أو ،اًانت فاطمة ال هندكا أر كطلق هنداً مث تذ أو حكن أنه ما لو زعمك ، حال سائر املعامالتكذلكو

يف يقال بأنه يعتقان عليه مـع       كثبات ف ان، وأما مقام اإل   كان الد كاملبيع   أن   ركذباع داره مث ت    أنه   زعم

   فيما لو كرنا مثل ذلكقاعدة العدل، وقد ذ أو علمنا بأن أحدمها غري معتق، فالالزم القرعة



٣٤٧

ول قال غري واحد بأنه خيسره عينـاً لـأل        ن  إ و أقر بأن ما يف يده لزيد مث قال اشتبهت بل هو لعمرو،           

   . للثاينوقيمةً

ن إ و ليه،إالوارث العلم رجع    ى  مات وادع  ولو(:  بقوله كره الشرائع بعد ذل   كالم فيما ذ  كومنه يعلم ال  

   .) واليأس من زوالهشكالجهل أقرع بني عبيده لتحقق اإل

  لـو  كذلك، بل و  كأشبه ذل  ما  باملوت أو  غماًء متصالً إعليه   يغم أ ذا جن أو   إ ومثل املوت ما  : أقول

 إىل   والرجوع ،صورة علم الوارث    القرعة يف غري   أدلة طالق إل ،كيعرف خربه بعد ذل   ذهب وغاب ومل    

   .ما تقدم يف الفرع السابقك، ولو اختلفا فعلمهعلم الوارث الذي هو مبرتلته يف صورة 

م كذا ح ك فالقول قوله مع ميينه، و     ،ركاملراد بالعتق فأن   هو أنه   هكأحد ممالي ى  ولو ادع (: مث قال الشرائع  

   .)عليه يل قضك ولو ن،ثالوار

واليمني  ياملدعى  البينة عل : )صلى اهللا عليه وآله   ( من قوله    ى،قوانني الدعو ى   هو مقتض  كوذل: أقول

  .كرناه هناك مما ذكذل  وغري،)١(عليهى املدعى عل

 عتق أحـد أما هو واضح، فلو علم بأنه   كمجايل  ون بقدر دائرة العلم اإل    كت إمنا   القرعة يف املشتبه   مث إن 

 عبيده أقرع بني اجلميع، ولو علم بأن العتق وقع يف عبيده الذين هم يف بغداد ال يف البصرة مل تتعد القرعة               

عتق مورد االجتمـاع وأقـرع يف مـوردي         أان بني احملتملني عموم من وجه       كمن يف البصرة، ولو   إىل  

 ،نـه يعتـق   إبيض ف أاملاً و ان أحدهم ع  ك و ،العلماء من عبيده   أو   عتق البيض أعلم بأنه    ما لو كاالفتراق،  

  .بيض اجلاهلسود العامل واألويقرع بني األ

   .ان بني احملتملني العموم املطلقك إذا ومنه يعلم احلال فيما

                                                





٣٤٨

اهللا  إىل العتق والتقـرب   إىل   مال العقل واالختيار والقصد   كويعترب يف املعتق البلوغ و    (: مث قال الشرائع  

   .)بلغ عشراً وصدقته ترددإذا  ونه غري حمجور عليه، ويف عتق الصيبكو

 أدلة طالق إل أيضاً كذلك يف عدم صحة عتقه، وأما املميز قبل العشر ف         إشكال ما غري املميز فال   أ: أقول

الغالم جيوز أمر  ال  وأما عتق من بلغ عشراً فقد دل عليه مجلة مـن            ،تاب احلجر كرناه يف   كذ  وغريه مما 

  : الروايات

نه جيوز له   إالغالم عشر سنني ف   ى  على  أتإذا   :قال ،)عليه السالم (عفر  ج أيب   رواه زرارة، عن   مثل ما 

   .)١(وجه املعروف فهو جائزى عتق وتصدق عل أمن ماله ما

ميا رجـل  أ: )عليه السالم( أمري املؤمننيقال : قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب وعن حممد بن قيس، عن  

 جارية قد ولدت منه بنتاً وهي       كيف رجل تر   )يه السالم عل( أمري املؤمنني ى  وقض: قال أن   ىل إ  سرية كتر

ى  بناًء عل  ،)٢(مأب اجلارية فأجاز عتقها األ     مها فخاصم فيها موايل   أعتقت  أالم ف كا تبني ال  أصغرية غري   

ـ  ألن   ،يوجب اجلواز  الم ال كة ال نباإفمجرد   الّإالبالغة عشراً، و  ى  محلها عل  املميـزين   ثرياً مـن غـري    ك

   .لمونكيت

 م، وقد تقدم مـا    بعتق األ هذا احلديث خمصوص    ن  إ( :ره الوسائل حيث قال   كما ذ  إىل   ضافةباإلهذا  

  ).كا تنعتق بامللأى يدل عل

 ،عدم صـحة عتقـه  ى عنهم عل يكما حكثر كن األك ول،هذا دليل من قال بصحة عتق البالغ عشراً 

  . يف سلب عبارتهدلة األطالقإل

 وابن فضال   ،وهو واقفي غري ثقة    ركبن ب ى  يف سندها موس  ن   أ سقط هذه الرواية حبجة   أ كويف املسال 

 أن  مـا ك،  )عليه السالم (الباقر   إىل   ى وأخر ،زرارةى  ان ثقة، والشيخ تارة أوقفها عل     كن  إ و وهو فطحي 

  زرارة هنا، وقال  إىل املصنف أسندها

                                                







٣٤٩

  .صطلح ولعله أراد غري احلسن امل،ويف النافع وصفها باحلسن .ا موقوفةإ: ت النهايةكيف ن

 إمجـاع صول املذهب بل   م املخالف أل  كثبات هذا احل  يف تصلح إل  كفمع هذه الفوادح    (: قال أن   ىلإ

ـ       ن محلها ومحل ما   ك ومي ،طراحها متعني إ ف ،املسلمني  ىورد يف معناها يف جواز وقفه وصدقته ووصيته عل

 ، بلوغه بـاملين   مكانإلالولد يلحق به يف هذا السن        أن   ما تقدم يف  ك ،البلوغ إمكانالعشر حمل     دىنأأن  

يدل  ليه ما إانضم   إذا    واملراد به  ،طلقوا جواز تصرفه  أ البلوغ وجواز التصرف     إمكانيف وقت    أنه   فبسبب

طراح إوهذا خري من    ،  مر آخر أى  توقف عل ن  إ و مانع من جهته   من حيث السن ال    أنه    مبعىن ،البلوغى  عل

   .)ثريةكالروايات ال

بعد عدم عمل املشهور ذه الرواية واالضطراب فيها سنداً      ألنه   ،القاعدةى  ره هو مقتض  كوما ذ : أقول

   . مع العدماألصلان ك وداللةً

 أن  وا ذه املثابة بعـد    كنصاف عدم   ن اإل كل(: فيما علق عليه اجلواهر بقوله    ومنه يعلم وجه النظر     

 كذلك ا ليس    القول أن   ماك،  مجاع اإل أصحاب ويف سندها بعض     ،ايفكعرفت روايتها يف التهذيب وال    

مـر  أليه إمل ينضم ن إ وم بصحة العتقكاً صاحل للحأخريره كما ذ أن  ىعرفت عل  خصوصاً بعد التأييد مبا   

  لغفلته عن االشـتراط أو     ،ن معه نية القربة   كوجه مي ى  فرض وقوع العتق منه عل     إذا   ،آخر يقتضي البلوغ  

ـ تمال وجود شرط الصحة مثل احل     م ا اح  كفي يف احل  ك الصحة اليت ي   صالة أل ،كغري ذل  أو   جهل به  م ك

 وحنو  ، يف الطهارة بعد الفراغ منها     كم بصحة صالة من ش    كم ببلوغه ومثل احل   كمل حي ن  إ و بلحوق الولد 

   .) عن عتقهيف بيعه فضالً ي جيركذل



٣٥٠

رنا تفـصيله يف  كما ذى القاعدة على  بعد الفراغ هو مقتضك الصحة عند الشأصالةره من كذ نعم ما 

  .قهبواب الفأبعض 

ن آنستم منهم رشـداً     إ﴿ف:  قال سبحانه  ،م السفيه كان حب كنس منه الرشد    ؤبلغ ومل ي  إذا   أنه   والظاهر

مجلة من الروايـات     ةام الع دلةاأل إىل   ضافةالشرائط فيدل عليه باإل    سائرما  أو ،)١(مواهلم﴾أليهم  إفادفعوا  

   :اخلاصة

مساعيل إ و  وبريد بن معاوية وفضيل    ،سلم بن م  وحممد :قال وأ ،عن زرارة  ينة،ذعمر بن أ   رواه مثل ما 

  .)٢(عتقاًعتقه ن املوله ليس إ :) السالمماعليه( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب عن ،بن حيىي ومعمرزرق األ

  وال ،جيـوز  ال:  فقال ،رانكسألته عن طالق الس   : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن  

   .)٣(عتقه

   .)٤(رانكعتق الس جيوز ال: قال ،)عليه السالم(، عن الصادق أيضاًوعنه 

سألته عن املرأة املعتوهة الذاهبة العقل أجيوز بيعهـا    : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن  

   .)٥(جيوز ال:  فقال،ران وعتقهك، وعن طالق السال:  فقال،وهبتها وصدقتها

  وال،ه بطـالق ركليس طالق امل: قالنه إ )ليهما السالم ع(، عن جعفر بن حممد      سالموعن دعائم اإل  

   .)٦(عتقه بعتق

                                                







 







٣٥١

 ،ران الذي جيب عليه احلد    كحد الس  ل ما ئ س ،) السالم معليه( ي إىل عل  ئمة بسند األ  ،وعن اجلعفريات 

ختـاً مـن     أ  وال ،يعرف مساًء من أرض     وال ،يعرف ثوبه من ثياب غريه     الذي ال  ران عندنا كالس: فقال

ـ   ه وال ؤجيوز بيعه وال شـرا     هذا ال  أن   يعىن: )عليهما السالم (ل جعفر بن حممد     ، قا زوجة  ه وال طالق

   .)١(هعتاق

 عبـد اهللا   أيب   ري وغري واحد، عـن    كعمري، عن هشام بن سامل ومحاد وابن أذينة وابن ب          أيب   وعن ابن 

   .)٢(تعاىلريد به وجه اهللا  أما الإعتق  ال: قالنه إ ،)عليه السالم(

طلـب بـه وجـه اهللا        ما الإعتق   ال: قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   محزة، عن ي بن أيب     عل وعن

   .)٣(عزوجل

قرأت :  قال ،البالد أيب   براهيم بن إرواه    مثل ما  ،أيضاً كبعض ذل  إىل   شارةإبل يف مجلة من الروايات      

 ق فالناً غالمه لوجـه اهللا ال      عتأ ،عتق جعفر بن حممد    أ هذا ما  :هو فإذا   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عتق

اة وحيج البيت ويصوم شهر رمضان ويـوايل        كيقيم الصالة ويؤيت الز    أن   ى عل ،وراًكش واليريد به جزاًء    

   .)٤( شهد فالن وفالن وفالن ثالثة،اهللا عداءأ من أاهللا ويترب أولياء

عليهمـا  (جعفر بن حممد    عتق   أ هذا ما  :)عليه السالم ( عبد اهللا  عتقه أبو أ عن غالم    ،وعن ابن سنان  

حممداً عبده   وأن   ، له كشري  وحده ال  هللا ا الإله   إ أن ال  يشهد أنه   ىعتق غالمه السندي فالناً عل    أ )السالم

 ،اهللا  من أعـداء   أاهللا ويترب  أولياء يوايل أن   ى وعل ،النار حق  وأن   اجلنة حق  وأن   البعث حق  وأن   ،ورسوله

  مبا جاء  ل اهللا ويقر ويؤمن برس،وحيل حالل اهللا وحيرم حرام اهللا

                                                











٣٥٢

 شـهد   ،خبـري  الّإحد عليه سبيل     وليس أل  ،وراًكش يريد به جزاًء وال    عتقه لوجه اهللا ال   أ ،اهللا من عند 

   .)١(فالن

ون عنده العبد ولد الزنا فيزوجـه       كيف الرجل ي   ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن سعيد بن يسار، عن    

 أبـو  ، مث قالحبأن إ بأس فليعتق  نعم ال :  قال ،مس به وجه اهللا   اجلارية فيولد هلما ولداً يعتق ولده يلت      

   .)٢(أحبن إ بأس فليعتق ال: )عليه السالم( عبد اهللا

ى  )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   أن   ):عليهم السالم ( ي إىل عل  ئمة بسند األ  ،سالموعن دعائم اإل  

   .)٣(وجه اهللا عن العتق لغري

ه كملأ كل مملو ك ومن قال    ،ريد به وجه اهللا    أ ما إالّ   عتق ال: قالنه  إ ،)ه السالم علي( عبد اهللا  أيب   وعن

   .)٤(ن عتقه بعتقك مل يكره عليه ومل يرد به وجه اهللا ومل يقل ذلكأ أو كحلف بذل أو فهو حر

   .)٥( وال عتق لغري وجه اهللا،لوجه اهللا خالصة إالّ ون العتقكي وال: )عليه السالم(وعن الرضوي 

 ،تـاب اهللا  ى ك عل إالّ   طالق  ال: قالنه  إ )عليه السالم (آل سام، عن الصادق       موىلى  علاأل وعن عبد 

  .)٦(لوجه اهللا إالّ عتق وال

   .بواب من الروايات املوجودة يف متفرق األكذل غريإىل 

   .)رانكيصح عتق الس وال(: ومما تقدم يعرف وجه قول الشرائع

                                                















٣٥٣

  .املعتوه وحنوهكامل له كقل ل من ال عكران كومثل الس: أقول

 وأما  ،امل له كعقل   نه ال  فأل األوليصح عتقه، أما     موايل ال حوايل واأل ن السفيه بقسميه األ    أ مث الظاهر 

مـا يف   ك كفرض عدم القيمة للمملـو    إذا   إالّ   نه ممنوع عن التصرف يف ماله والعبد مال، اللهم        الثاين فأل 

   .اً وال يبادل مبال بأي عنوانإطالقي العبد يشتر ال املخمصة وحمل اخلوف وما أشبه حىت

: افر لتعذرها يف حقه، وقال الشيخ يف اخلـالف        كويبطل باشتراط نية القربة عتق ال     (: مث قال الشرائع  

   .)يصح

 فال  لوهية أصالً فره جبحد األ  كون  ك وهو الفرق بني     ،بني املتأخرين   قول ثالث مشهور   كوهنا: أقول

 أو املعاد أو جبحد النيب أو كبالشري وإمنا لوهيةفره ال جبحد األ  كون  كوبني  يصح منه لتعذر قصد القربة،      

  .ن من قصد القربةكنه يتمإ ويصحنه إف  حيث يعترف باهللا تعاىل،ما أشبه

نه يقصد القربة، وأما غري املعتـرف       ال قسميه، أما املعترف باهللا فأل     كافر ب كن الظاهر صحة عتق ال    كل

 افر املعترف باهللا  ك اشتراطه بالقربة، ومنه يعرف حال ال      أدلةى   وارد عل  لزام اإل  ودليل ،خذه مبا يلتزم به   فأل

  . العتقكحيث يلتزم بصحة مثل ذل ،عتق بدون قصده تعاىلأإذا 

   .ما فيهى  فال خيف،اًإطالق للشيخ حيث مل يشترط كأما ما استدل به املسال

 حمتجاً بـأن    ،تابه الفروع كول الشيخ يف     وهو ق  ،ثانيها عدم االشتراط مطلقاً   (: قوالقال يف عداد األ   

ـ  املسلم فف  كضعف من مل  أه  ك، بل مل  كافر أهل لذل  ك وتصرف مايل ونفع للغري وال     ك مل كالعتق ف  ه ك

صـالة   ال: )عليه السالم(قوله ك ،مالكال ينفى التغليب، وجاز محل اخلرب عل   ى   ولبناء العتق عل   ،سهلأ

   ومن مث وقع ،)١(فيه الإجلار املسجد 

                                                





٣٥٤

العبـادة  ى   دون عتقه وحنوه من التصرفات املالية املشتملة عل        ،افر احملضة كبطالن عبادة ال  ى  تفاق عل اال

   .)العبادةى الوقف والصدقة ترجيحاً جلانب املالية علك

 سواء  ، يف صحة العبادة   سالمفرق يف اعتبار اإل    ال ذإ ى،ما تر كهو  (: ل عليه اجلواهر بقوله   كولذا أش 

   .)ريب يف ضعفه ل حال فالى كلية، وعلغري ما أو انت ماليةك

لمـات الـشيخ    ك يف   كذلى  خيف ما ال ك ،االستدالل الذهن ال  إىل   ولعل الشيخ أراد التقريب   : أقول

  .ثرياًك

ره اجلواهر بقوله بعد نقل القولني بالتفـصيل        ك فمما تقدم يظهر وجه النظر يف ما ذ        ،حال أي   ىوعل

 خصوصاً مع استلزامه للوالء الذي هو سـبيل        ،فر مطلقاً اك الصحة، والتحقيق عدم صحته من ال      إطالقو

ين أ إالّ   ،من العبادات  أنه   ىان العبد مسلماً، بل املتجه عدم صحته من غري املؤمن بناًء عل           كاملسلم لو   ى  عل

املساجد ا من   ك كن التزام خروج ذل   ك ومي ، بل لعل السرية القطعية تقضي خبالفه      ،مل أجد من تعرض له    

   .ىما تركا أإالّ  بني العبادات

 ،ك اجلـواهر هنـا    إشكالى  لنا عل ك وأش ،ميان صحتهما من املخالف   تايب النذور واأل  كرنا يف   كوقد ذ 

  .راركالت إىل ى فال داع،كالبابني يف املالكوهذا الباب 

   .فارسى ويؤيد الصحة من املخالف هنا ما تقدم من عتق اخلليفة الثاين حصته من أسار

ـ بالفتحـ ق  عترب يف املعتوي(: مث قال الشرائع ـ  كان اململوك، فلو ك وامللسالم اإل  افراً مل يـصح  ك

   .)عتقه، وقيل يصح مطلقاً، وقيل يصح مع النذر

عـن   يك عليه، والقول الثاين ح    مجاع بل عن بعضهم اإل    ، هو املشهور بني الفقهاء    األولالقول  : أقول

 ،ايتـه  يكواحد، والقول الثالث للشيخ يف حم     ليه غري   إ ومال   ،اخلالف واملبسوط وابن سعيد يف جامعه     

  القاعدة هو القول الثاين، ى ومقتض



٣٥٥

 مجلة مـن الروايـات      ،يات والروايات  املتقدمة من اآل   دلة مجلة من األ   إطالق إىل   ضافةويدل عليه باإل  

  : اخلاصة

:  قـال  ،فنيالرقبة تعتق مـن املستـضع     : )عليه السالم ( عبد اهللا  أليب   قلت:  قال ،رواه احلليب  مثل ما 

نعم)١(.   

عتق عبداً لـه    أ )عليه السالم (علياً  ن  إ :قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلسن بن صاحل، عن    

   .)٢(عتقهأنصرانياً فأسلم حني 

: قـال  أن   ىلإ... بعتق نـسمة  ى  فيمن أوص  ،)عليه السالم (محزة، عن العبد الصاحل      علي بن أيب     وعن

ن ناصباًكا مل يفليشتروا من عرض الناس م)٣(.   

عتق عبداً  أ )عليه السالم (علياً  ن  إ ):عليهما السالم (البختري، عن جعفر بن حممد، عن أبيه         أيب   وعن

   .)٤(ن له ويلكمل ين إ مرياثه بني املسلمني عامة: نصرانياً مث قال

عتقـه،  أياً فأسلم حني    اعتق عبداً له نصران   نه  إ :)عليه السالم ( أمري املؤمنني ، عن   سالموعن دعائم اإل  

   .)٥( وعتق املؤمن أفضل،فعتق النصراين جائز

 ومنهم الشيخ يف التهـذيب      ،ثركلألنه  إ ك ففي املسال  ، املعتق ك يف اململو  سالماإلأما القول باشتراط    

 منـه   اخلبيـث  تيممـوا  وال﴿: تعاىل لقوله   ، واملصنف والعالمة  إدريستباع وابن   واألى  واملفيد واملرتض 

عليهم (لفساد العبادة، وقوهلم     ي فيه التحرمي املقتض   األصل و ،نفاقعن قصد اخلبيث باإل   ى   ،)٦(تنفقون﴾

  به  ريدأما  إالّ ال عتق: )السالم

                                                















٣٥٦

  .)١(تعاىلوجه اهللا 

ـ يعتـق مملو   ن أ أجيوز للمـسلم   )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،ورواية سيف بن عمرية    اً ك

   .)٢(ال:  قال،اًكمشر

 وبسبب ما   ، والروايات اخلاصة املتقدمة   طالقاإلمام  أيقف   أن   نكيتم  ال كل ذل ك أن   ىخيف ال: أقول

  .أفضلية غريهى عل أو ،راهة يف اجلملةكالى عل ي النهإطالقعرفت حيمل 

: فقـال لـه    )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    عند رأيت رجالً :  قال ،رواه ناجية  ومثله يف عدم الداللة ما    

مـا  :  فقال ،عليها قدرأطلب شراء خادم يل منذ سنني فما        أعتقت خادماً يل وهو ذا      أين  إ كجعلت فدا 

ـ م تعتقون اليوم وي   كأحداهللا عن عتق      غىنأ ما   ،تهاكردها يف ممل  : حية، فقال :  فقال فعلت اخلادم  ون ك

   .)٣(عارفاً الّإتعتقوا  أن مكجيوز ل  ال،علينا غداً

  .ما هو واضحك ر يطلق عليهما لغةًكلفظ املذ ألن ،واملراد باخلادم اخلادمة: أقول

عليه ( علي   من عتق  ، فقد استدل له مبا تقدم عن حسن بن صاحل         ،أما تفصيل الشيخ وهو القول الثالث     

   . وخرب سيف بن عمرية، نصرانياً)الصالة والسالم

 ،شيء منها بـه   شعار يف   إشاهد له وال     الى  ما تر ك وهو   :قال يف اجلواهر مجعاً بني اخلربين املزبورين      

  .ما هو واضحكالنذر يعترب فيه رجحان املنذور قبل تعلق النذر فتنتفي صحته بدونه  أن ىعل

 قـال   ،غـري احملـارب    إىل   حسانجواز بل رجحان اإل   ى   ما يدل عل   طالق فيؤيد اإل  ،حال أي   ىوعل

تـربوهم   أن   مكم مـن ديـار    كم يف الدين ومل خيرجو    كم اهللا عن الذين مل يقاتلو     ك ينها ﴿ال: سبحانه

   ما أملعناك ،فاركال إىل حسانثرية اإلكويف روايات  ،)٤(ليهم واهللا حيب املقسطني﴾إوتقسطوا 

                                                











٣٥٧

   . يف بعض مباحث الفقهكذلإىل 

   .)فره ومل يثبتى كيصح بناًء عل ويصح عتق ولد الزنا وقيل ال(: مث قال الشرائع

  : بعض الروايات،اتطالقاإل إىل ضافةإل هو املشهور قدمياً وحديثاً، ويدل عليه بااألولالقول : أقول

  .)١(بأس بأن يعتق ولد الزنا ال: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب رواه سعيد بن يسار، عن مثل ما

 عليـه، وقـد     مجاع بل عن ثانيهما ادعاء اإل     ،إدريسوابن  ى  عن املرتض  يكأما القول الثاين فهو احمل    

ولد الزنا  ن  إ :)عليه الصالة والسالم  ( مثل قوله    ، يف ولد الزنا    جبملة من الروايات الواردة    كاستدلوا لذل 

  .)٢(يطيب أبداً ال

  .)٣(من طابت والدته إالّ اهللا عزوجل خلق اجلنة طاهرة مطهرة فال يدخلهان إ :ويف حديث آخر

  .)٤(طاهر الإيدخل اجلنة  وال: ويف حديث آخر

  .)٥(دممن خلص من آ الإيدخل اجلنة  ال: ويف حديث ثالث

  .)٦(من طهرت والدته دخل اجلنة: ويف رابع

   .روه، ولذا أعرض املشهور عن هذا القول قدمياً وحديثاًكما ذى داللة فيها عل  الكل ذلكن كل

  .تاب التقليد وغريهكالم يف ولد الزنا يف كرنا بعض الكوقد ذ

 :)عليه السالم( عبد اهللا  أيب   سار، عن  ملا رواه سعيد بن ي     ،اًإطالق يف عتقه    إشكالأما ولد ولد الزنا فال      

   . وقد تقدم،احلديث )٧(ون عنده العبد ولد الزنا فيزوجه اجلاريةكيف الرجل ي

  ، كجازه املالأ مل ينفذ عتقه ولو كعتق غري املالأولو (: مث قال الشرائع

                                                

















٣٥٨

 ، عليه اعمجشف اللثام والرياض نفي اخلالف فيه، وعن الروض اإل        كاملشهور، وعن   نه  إ كويف املسال 

  : كذلى  جلملة من الروايات الدالة علكوذل

صلى اهللا عليـه    (قال رسول اهللا    : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   رواه منصور بن حازم، عن     مثل ما 

   .)١(كعتق قبل مل  وال،احك قبل نطالق ال: )وآله

 ال: )صلى اهللا عليه وآله (  قال رسول اهللا  : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   سيار، عن  أيب   وعن مسمع 

   .)٢(كبعد مل الإعتق 

 طالق   وال عتاق  ان الذين من قبلنا يقولون ال     ك: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   وعن

   .)٣( الرجلكبعد ما ميلإالّ 

   .)٤( فال جيوزكميل عتق ما الأمن : قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ان، عنكوعن ابن مس

 ال: ان يقول كنه  إ ،) السالم معليه( علي   وعن احلسني بن علوان، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن          

   .)٥(رأسهاى ه علديولو وضع : )عليه السالم(، وقال كميل عتق ملن ال  وال،حكين  ملن الطالق

 ،احكمن بعد ن  إالّطالق ال:  قال،)عليهم السالم( ي علعن الصادق، عن أبيه، عنى ويف رواية أخر 

   .)٦(كمن بعد مل إالّ والعتق

سألته عـن رجـل     :  قال ،)عليهما السالم (بن جعفر   ى  تابه، عن أخيه موس   كجعفر يف    علي بن    وعن

  ن إ و،اشتريت هذا الثوب فهو صدقةن إ و،اشتريت فالناً فهو حرن إ :يقول

                                                











 



٣٥٩

   .)١( بشيءكليس ذل:  قال،حت فالنة فهي طالقكن

 ال: قـال  ،)صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   إىل  ) عليهم السالم ( ئمة بسند األ  ،ياتويف رواية اجلعفر  

   .)٢(كمن بعد مل إالّ عتق  وال،احكمن بعد ن إالّ طالق

  . دليل الفضويل الصحةإطالقى ان مقتضك كلوال ذل: أقول

ون املراد العتـق    ك ضرورة   ،جازة البطالن مع اإل   األولقد يناقش بعدم اقتضاء     : ولذا قال يف اجلواهر   

 ،)٣(كيف مل إالّ بيع ال: )صلى اهللا عليه وآله(جمرد صيغة العتق، فهو حنو قوله  ثر الالذي يترتب عليه األ   

 ضرورة صحة ، اجلاري حنوه يف املقامدلة األإطالقى مقتضى نه علإالذي قد عرفت صحة الفضويل فيه، ف  

اشتراط مباشرة الصيغة املعلوم عدمه     ى  لة فيه عل  دال  وال ،جازة عليه بعد فرض اإل    )كالعتق يف مل  (صدق  

   .يل والويلكهنا مبعلومية صحة عتقه من الو

  .)جيعله نذراًأن  إالّ ك مل ينعتق مع املل، فأنت حركتكملن إ :ولو قال(: الشرائع قال مث إن

ـ ، بقـسميه عليـه  مجاعمييناً بال خالف أجده فيه، بل اإل       أو   عهداًأو  ( :وأضاف يف اجلواهر   ل وال  ب

   .)إشكال

يوجب التحرر   النذر ال  ألن   مييناً، أو   عهداً أو   جعله نذراً  إذا   القاعدة عدم االنعتاق حىت   ى  مقتض: أقول

حـصلت حاجتـه    ن  إ أنه   ينذر أن   نشاء العتق، فهو مثل   إبدون سبب التحرير الذي هو العتق الذي هو         

 من  كغري ذل  إىل   ،مثالًالق راجحاً شرعاً    ن الط اك و ،يطلق زوجته  أن    أو ،املشروعة يتزوج املرأة الفالنية   

  حنوها، هذا  أو  ذمة مديونهئيرب أو يشتري أو يبيع أن أن ينذرك ،اتيقاعسائر أقسام العقود واإل

                                                

 







٣٦٠

ـ ان مراده مـا ذ    ك إذا   نفس النذر موجب للعتق، أما     أن   )جيعله نذراً أن  ( ذا قصد الشرائع بقوله   إ ره ك

ـ ،  )وجوب الوفاء به  ى   لعموم ما دل عل    مثالًلعتق مع النذر    نعم جيب عتقه بصيغة ا    (: اجلواهر بقوله  ان ك

   .وجيهاً

 فظاهر الشهيد صريورته حراً بدون صـيغة،        ،تهكن مل  إ حر أنه   ي هللا عل  :انت الصيغة كولو  (: مث قال 

ه لزم العتق   كه ولو آناً، فلو عتق مبجرد مل      كمل إىل   ل بأن العتق مشروط بانتقاله    ك ويش ،ما عن ابن محزة   ك

   .)١()ك مليف غري

ا تشرع الشيء   أ ال   ،شرائطه الشرعية ى   النذر شرعاً تقتضي وجوب الوفاء باملنذور عل       أدلةو(: مث قال 

 وهو معلوم البطالن، ومن هنا      ،اح وغريه كذا الن ك، و مثالًال لصح الطالق بدون صيغته بنذره       إلنفسه، و 

   .)صل لألكذلك ولعله ،صرح بعضهم بوجوب الصيغة يف الفرض

   .همأحكامى عل  النفسهمأأمواهلم وى الناس مسلطون عل ألن ،كذلكوهو : أقول

، ويف  )فعلـت ن  إ  أو ن فعلت  إ أنت حر : قال ما لو ك ،ولو جعل العتق مييناً مل يقع     (: مث قال الشرائع  

   .خالف فيه بيننا، بل عن االنتصار واخلالف والغنية والسرائر االتفاق عليه  بال:اجلواهر

 فاحللف بالطالق والعتاق باطـل،      ،باهللا سبحانه وتعاىل   الّإحلف   ال إذ   القاعدة،ى  وهو مقتض : أقول

حيث  كذلك سبحانه مقدس حيلف به      )هللا (امكان اهللا سبحانه، ف   كجتعل م  أن   موراحللف ذه األ    ومعىن

   . عندهان اهللا العزيزك جيعلهما منسانالزوجة والعبد عزيزان عند اإل إن

فرق  ال إذ عرفت عدم جوازه، ما فيه من التعليق الذي قد   إىل   مضافاً(: بطالنهقال يف اجلواهر يف وجه      

ان كن  إ الفعلى  ان الغرض البعث عل   ك فإن    بالنية، بني اليمني به والتعليق من حيث الصورة، نعم يفترقان        

   ،ان معصيةكن إ  والزجر عنه،طاعة

                                                





٣٦١

ن إ و  والزجر يف الثاين فهو ميني،     األول قصداً للبعث يف     ،زنيتن  إ  أو ،حججت فأنت حر  ن  إ :قولهك

   .ىانته )صفة طلعت الشمس فهو شرط أو دخلت الدار أو أو ن قدم زيد،إكالتعليق جمرد ان الغرض ك

   . يف التعليقشكالعرفت اإل  قدكنكل

فعلـن،   مثل واهللا أل   ،جل الرب ان أل ك إذا    احللف بالطالق والعتاق   كذلك ،ما يبطالن كما  أى  خيف وال

يلـزم    ال كذل أن    الذي هو مقابل الشاهد، أما احللف الذي حيلف به الطرف فقد عرفت            ذا احللف كوه

   . بالعتاق فأبر قسميكفت حلّ:يف احللف باهللا مثل قوله حىت

 احلاصرة يف احللف باهللا سـبحانه       دلةاأل إىل   ضافة باإل ،كبطالن احللف بذل  ى   فيدل عل  ،انكيف  كو

لبطالن يف خصوص املقام، مثل رواية منـصور بـن حـازم يف             اى  مجلة من الروايات الدالة عل     ،وتعاىل

ـ  إجعفر   يا أبا : فقال )عليه السالم (جعفر   أبا   ىان خناساً باملدينة فأت   كطارقاً  ن  إ :الصحيح ين إ كين هال

   .)١(هذه من خطوات الشيطانن إ ،طالق ال:  فقال له،حلفت بالطالق والعتاق

  مما ،ميانتاب األ كة يف بطالن احللف بالطالق والعتاق يف        من الروايات الوارد  ى  رنا مجلة أخر  كوقد ذ 

   .رارهاكت إىل يداع ال

عليـه يف      ولده الصغري لفرض مصلحة للمـوىل      كعتق مملو أولو  (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

 ه بقيمته لفرض مصلحته يف    كه يف مل  إدخال  عتقه عن نفسه بعد التقومي مبعىن     أ، ولو   اآلية صح لعموم    كذل

نفسه ى   ومل يقومه عل   كذلكعتقه   أ وعدم املانع، ولو   ي لوجود املقتض  ،إشكال خالف وال   صح بال  كذل

   مل يصح وفاقاً ،والية له عليه ان الولد بالغاً رشيداً الك أو ،هكه يف ملإدخالعدم  مبعىن

                                                





٣٦٢

   .) عليهمجاعن حتصيل اإلكللمشهور، بل مي

 ،)١(تاب اهللا﴾ كببعض يف     وىلأولوا االرحام بعضهم    أ﴿و:  قوله سبحانه  اآليةمراده ب  أن   الظاهر: أقول

ـ    ،)٣( رقبة﴾ ك﴿ف: وقوله ،)٢(ور﴾كناثاً ويهب ملن يشاء الذ    إ﴿يهب ملن يشاء    : وقوله ، كوما أشبه ذل

 ، يف أولياء العقد ورجحنا الثـاين كرنا تفصيل ذلكما ذ ك ،عدم املفسدة  ما ظاهرها أو  إومراده باملصلحة   

ب يف التصرف   حق لأل  ال ذإ ،أيضاً كذلكين  خريمني األ كاحل أن   ماكالقاعدة،  ى  ن عل األوالمان  كواحل

 إذا ن عند الدروس احتمال الـصحة فيمـا    كما عرفت، ل  ى  يصح العتق فضولة عل    ما ال ك ،يف مال ولده  

   .م بالصحةكعتق البائع باخليار، وعن النهاية احلكون ضامناً للقيمة كنفسه ويى عتق عبده ومل يقومه علأ

 ،)عليهم السالم( ي عل خبرب حسني بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن  أيضاً كاستدل لذل وقد  

 يل فأعتقه يئـة     كمملو إىل   عمدأيب  ن  إ يا رسول اهللا  : رجل فقال  )صلى اهللا عليه وآله   (النيب  ى  أت: قال

 ،نانتهك أنت سهم من ،كبي من هبة اهللا أل كأنت ومال : )صلى اهللا عليه وآله   ( فقال رسول اهللا     ،املضرة يل 

ناثاً وجيعل من يشاء عقيماً، جـازت       إراناً و كيزوجهم ذ  ور أو كناثاً ويهب ملن يشاء الذ    إيهب ملن يشاء    

   .)٤(ذنهإب الّإمن بدنه شيئاً  تتناول من ماله وال أن ك وليس لك وبدنك يف مالك يتناول والد،كعتاقة أبي

بـالعموم    ولو كاشتراط العتق باملل  ى  اترة املتقدمة الدالة عل   ن حيث هذه الرواية تنايف الروايات املتو      كل

  ن هذه الرواية من ختصيصها كتتم ال واخلصوص املطلق مما

                                                











٣٦٣

   .بعض احملاملى عل ـ تقدير عدم الطرح ـ ىمحلها املشهور عل

ح صري ، وهذا اخلرب غري   كميل ال  ما نسانيعتق اإل  أن   يصح  ال أنه   ىيدل عل  تقدم ما : قال يف الوسائل  

ـ  إ بأن يعتقه، و   كجتويز الولد لذل  استحباب  ى  ما عل إيف التخصيص، بل هو حممول       ـ  ما عل ب ون األ ى ك

ب لـه مـع   شراء األى ما علإالولد، وى ونه ممن ينعتق عل  ى ك ما عل إثره، و كأان للولد   كن  إ و اً فيه كشري

   .م منسوخاًكون هذا احلى كما علإبيعه، و إىل صغر الولد واحتياجه

مـا يفعلـه   ك ،ح بينـهما صـال اإلأراد  )صلى اهللا عليه وآله   (الرسول   أن   احتمالهىل   إ ضافةهذا باإل 

 ويؤيـده   ،ان أحدمها مقصراً واقعاً   كن  إ و ،أحد الطرفني ى  ون التقصري عل  كظهار  إاملصلحون دائماً بعدم    

   .كوبدن: )صلى اهللا عليه وآله(قوله 

، كجازة الولد للوالد يف ذل    إة رجحان   رادإى  ما صرح به غري واحد عل     كالواجب محله   : ويف اجلواهر 

  .صحة الفضويلى فيخرج شاهداً عل حينئذو

فـرق   ذا الك يف أولياء العقد، وهكروا ذلكما ذ ك ،موهوب ملوهوبه  ألنه   ،باألكاجلد   أن   مث الظاهر 

   .بني البنت والولد

  .املعتق شرطاً يف نفس العتق لزمه الوفاء بهى ولوشرط عل: مث قال الشرائع

   . عليهمجاعما اعترف به غري واحد، بل يف اية املرام اإلك ،خالف  يف اجلملة بال:واهرويف اجل

دل   ما إطالقو ،)١(املؤمنون عند شروطهم  : )عليه السالم (قوله   إىل   ضافة باإل كذلى  ويدل عل : أقول

مله ون الشرط عرفياً، والشارع مل يغـريه ممـا يـش          كشرعية العتق الشامل للمشروط وغريه بعد       ى  عل

  :  متواتر الروايات،طالقاإل

  الرمحان  رواه عبد مثل ما

                                                





٣٦٤

ن إ :فقـال  )عليه السالم ( أمري املؤمنني ى  أوص: قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن عبد اهللا  أيب   ابن

   .)١(يعملوا يف املال مخس سنني أن ىعتقوا علأنيزر ورباحاً وجبرياً  أبا

غالمي حـر وعليـه     : سألته عن رجل قال   : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ورواية ابن العباس، عن   

   .)٢(هو حر وعليه العمالة:  قال،ذا سنةكذا وكعمالة 

علياً ن  إ ،ذبك: وليس عليه شيء، قال    حر أنه   يزعمى  ليل أيب   ابنن  إ : قلت :زيادةى  ويف رواية أخر  

ـ ذا سنة وهلـم رزقهـم و      كا و ذكنيزر وعياضاً ورباحاً وعليهم عمالة       عتق أبا أ )عليه السالم ( سوم ك

   .)٣( السننيكباملعروف يف تل

ـ      أبا   عتقأنه  إ :)عليه السالم ( أمري املؤمنني ، عن   سالموعن دعائم اإل    أن  ىيثرب وجبرياً وزريقـاً عل

   .)٤( فعملوا مث عتقوا،حرارأيعملوا يف ضيعة حبسها أربع سنني مث هم 

 ،تـاب كتاب وصيته وساق ال   كرها يف   كقفها يف أمواله ذ   بأوقاف أو ى  أوصنه  إ ،)عليه السالم (وعنه  

رباحاً وأبـا يثـرب      أن    غري ،حوهلا صدقة ورقيقها   ان يل بينبع من مال يعرف يل منها وما        ك ما :وفيه

 وفيه نفقتهم ورزقهـم     ،يعملون يف املال مخس حجج     حد عليهم سبيل وهم موايل    وجبرياً عتقاء ليس أل   

   .)٥(هميورزق أهال

 عتق جاريته وشرط عليها   أعن رجل    )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،بن شعيب ب  ووعن يعق 

   .)٦(ال:  قال،يستخدموها أن  فأبقت مث مات الرجل فوجدها ورثته أهلم،ختدمه مخس سننيأن 

                                                















٣٦٥

: سأله عن رجل قال لغالمـه     نه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن عبد اهللا  أيب   الرمحان بن  وعن عبد 

 كذلى   فأعتقه عل  ، مائة دينار  كتسريت فعلي  أو   حت عليها كن فإن    جارييت هذه  كزوجأ أن   ى عل كتقعأ

عليه ( عبد اهللا  وقال أبو : ، قال جيوز عليه شرطه   : قال ،عليه مائة دينار وجيوز شرطه     ،ىتسر أو   حكفن

ـ  فعليـه    عليهاى  تسر تزوج أو ن  إ يزوجه ابنته وشرط عليه    أن   ىه عل كعتق مملو أيف رجل    )السالم ذا ك

   .)١(جيوز:  قال،ذاكو

يزوجـه أمتـه     أن   ىعتق عبده عل  أومن  : قالنه  إ) عليه السالم ( جعفر أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

ذا كه فعليه   كة لغريه ليخرج ولده من مل     كمملو تزوج غريها حرة أو   إذا   أنه   شرط عليه ن  إ و ، يلزمه كفذل

   .)٢(ذا من املال فالشرط له الزمكو

يف  ال التقديرين، فمـا   ى ك الم مشروط عل  كال ألن   ،هأخريت فرق بني تقدمي الشرط أو     ال أنه   والظاهر

 ال:  قال ،ك أنت حر ويل مال    :هكعن رجل قال ململو    )عليه السالم ( جعفر سألت أبا : قال صحيح حريز 

ـ   حم ،)٣( فاملال للسيد  كاململوى  يرضن  إ ،نت حر أ و ك يل مال  : باحلرية قبل املال فيقول له     أيبد ى مول عل

ن هذه الرواية من معارضتها بعد عدم العمل مبا هو   كتتم  ملنافاته للروايات املتقدمة املطلقة اليت ال      ،فضلاأل

   .ظاهره من اللزوم

   . بل صريح بعض النصوص السابقة خالفه، هنامل أجد به قائالً: ولذا قال يف اجلواهر

قاله غري  لنصوص السابقة وهو املشهور، فما يف بعض ا  كصرح بذل  العبد، وقد  مث الظاهر اشتراط رضا   

جيـاب  إسبه وله الضربية املقدورة له عليه فهي        كنه ماله ومستحق ملنافعه و    أله  واحد بعدم اشتراط رضا   

   ماالً أو شرط عليه خدمة فإذا سبه،كمال من 

                                                









٣٦٦

 أدلة طالقإ الشرائط و  أدلةعموم   إىل   ، مضافاً كبعضها فله ذل    ه عنه وعن منافعه واستثىن    ك مل كف فقد

   .الوجه  النصوص املتقدمة يف الشرط عدا بعضها، غري ظاهرإطالقمشروعية العتق و

 بالشرط، وقيل يبطـل      أعيد مع املخالفة عمالً    ،خالفن  إ عادته يف الرق  إشرط   ولو(: مث قال الشرائع  

   .)اشتراط السترقاق من ثبتت حريته ألنه العتق

  . من بطالن الشرط فقط دون العتقإدريسعن ابن  يك قول ثالث حمكوهنا: أقول

 ،)عليه الـسالم  ( عبد اهللا  أيب   سحاق بن عمار، عن   إالظاهر مبوثق   ى  عل ون وهم املشهور  األولاستدل  

عليـه  ( قال   ،يرده يف الرق   أن   غارهاأهو  ن  إ ه ويزوجه ابنته ويشترط عليه    كسألته عن الرجل يعتق مملو    

  . الشرط الشامل للمقاملةأد إطالق إىل ضافة باإل،)١(له شرطه: )السالم

ـ ما حى  تبه والشهيد عل  كت والفاضل يف مجلة من      كليه احملقق يف الن   إوأما قول القيل الذي ذهب        يك

سائع فيتبعـه بطـالن العتـق        شرط غري نه  إ :الم الشرائع قالوا  ك مبا تقدم يف     ك فقد استدلوا لذل   ،عنهم

   .الشرط املزبورى املقصود وقوعه عل

فرق بني تعليقه مطلقاً وتعليقه مشروطاً ولو بتعليق  ال إذ نه لعله من العتق املعلق،   ويف اجلواهر أضاف بأ   

  .شرطه

 فيبطل الشرط   ،التغليبى  صحة العتق ببنائه عل   ى   فقد استدلوا عل   ، وتبعه فخر احملققني   إدريسما ابن   أ

 ويلتزم بصحة حنـوه   مينع البطالن نه  إ : وتبعهم اجلواهر قائالً   ،تاب والسنة دون العتق   كالذي هو خمالف لل   

الذي تضمنته الصحاح اليت    ى  تسر أو   تزوجن  إ اشتراط املائة دينار  ك حينئذونه  ك ضرورة   ،للخرب املزبور 

ـ رناه من بطالن الشرط نفسه ملا عرفت، ل       كذ ما حينئذ، فالعمدة   كذل إىل   يعرف هلا راداً بالنسبة    ال ن ك

  القاعدة العمل مبا هو ظاهر ى مقتض

                                                





٣٦٧

االجتـهاد يف   كر يف قباهلما    ك وما ذ  ،اتطالقان املوثق واإل  كتق والشرط معاً مل   املشهور من صحة الع   

   .قبال النص

 يف  ك لوحدة املـال   ،كذلك للمعتق   كصحة جعل بعضه اململو   ك ،ومنه يعلم صحة عود بعضه يف الرق      

  .اجلميع

مل  فإن   ،طعامه  املوىلى  عل أن   أن شرط ك ،اتبكيف مثل امل    املوىلى  والظاهر صحة الشرط من العبد عل     

  . واملناططالقيف عاد يف الرق لإل

مل يفعل العبد عاد     فإن   ،ذاكأن يعتقه وولده بشرط     ك مثالًولده الصغري    إىل   وهل يصح الشرط بالنسبة   

 ،غريهى   عل نسانخالف القاعدة يف عدم تسلط اإل      أنه    ومن ،ب وليه األ أن    من ، احتماالن ،ولده يف الرق  

   .والوالية بقدر ال مطلقاً

  .)ولوشرط خدمة زمان معني صح(: ل الشرائعمث قا

ان الـشرط   كمسعته، نعم يف اية املرام لو        حسب ما ى  عل ىخالف فيه نصاً وفتو     بال :ويف اجلواهر 

 ،ن بعيداً ك عدم صحته للجهالة، ولو قيل بالصحة مل ي        صحابغريه مدة حياته فظاهر األ     أو  خدمة املوىل 

   .)١(املؤمنون عند شروطهم: )صلى اهللا عليه وآله( ه فيتناوله عموم قول،معني يف نفسهألنه 

  . ملا دل عليه من الروايات اليت تقدمت مجلة منها،ره املشهوركالقاعدة الصحة فيما ذى مقتض: أقول

عن رجل أعتق جاريته وشـرط       )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سألت:  قال ،مثل خرب يعقوب بن شعيب    

  .)٢(ال:  قال،يستخدموها أن مث مات الرجل فوجدها ورثته أهلمختدمه مخس سنني فأبقت  أن عليها

ما حقق يف   كالشرط   ألن   ان قيداً، كإذا   إالّ   يبطل العقد  ما املدة املطلقة فالظاهر البطالن للشرط، وال      أ

   املقيد عدم ألن ما مع القيد فالبطالنأيستلزم بطالن املشروط،   وبطالنه ال،حمله التزام يف التزام

                                                

 





٣٦٨

 ال خيرجه عن الغرر،     كذل فإن   ،تام دم قيده، واالستدالل املتقدم للصحة بأنه معني يف نفسه غري         عند ع 

  هولإال لصح بيع وإو ،عنه )صلى اهللا عليه وآله   (النيب  ى  وقدمعـني يف نفـسه    ألنه جارة ومضاربة ا

 يف سائر املعامالت،    كلأشبه ذ  ما أو   جرةأ أو   جعل مثناً  إذا   انا جيهاله فيما  كن  إ و يف الصندوق  قدر ما ک

   .التأمل إىل ن املسألة بعد حباجةكل

بطالن ى  مقتض ألنه   اخليار بني أخذ بدله عن العبد وبني استرداده يف الرق،           مث لو بطل الشرط فللموىل    

ازاً، فلو مل   كما رزق العبد يف مدة اخلدمة فحسب الشرط بينهما ولو ارت          أ ،حقق يف حمله   ماى  الشرط عل 

  .نفسه ولو من بيت املالى نفس العبد يوفره على ن شرط فعلكي

ما عن ابن اجلنيـد لقطعـه عـن         كاملعتق  ى  وهل جتب نفقته مدة اخلدمة عل     (: ولذا قال يف اجلواهر   

 عليه من بيت املـال أو     ينفق   حينئذ و ، والفرض زواله  كتابعة للمل  ألا   ما هو الظاهر  ك ،ال أو   سبكالت

   .)سب مقدار قوتهكله ت يستثىن

ال :  قيل ،جرة مثل اخلدمة  أ وهل لورثته مطالبته ب    ،املدة آبقاً مل يعد يف الرق     ى  ولو قض (:  الشرائع مث قال 

   .)والوجه اللزوم

 بال خالف أجده فيـه      : ففي اجلواهر  األولفرعه   إىل   ره، أما بالنسبة  كالقاعدة هو ما ذ   ى  مقتض: أقول

نـه  إ ن رمبا يقال  كد استصحاب احلرية، ل   عادة يف الرق بع   اإلى  دليل عل  ال ألنه   ك، وذل إشكال بينهم وال 

 فيما تقدم من املوثق وهذا غري بعيد، وأما الفرع الثاين فقد استدل ملـن               كالشرط للعموم وللمال  ى  مقتض

   يك والقائل هم الشيخ يف حم،جرة بصحيح يعقوب بن شعيب املتقدمقال بعدم حق الورثة يف مطالبة األ



٣٦٩

  .عنهم يكح امى ايف ومن تبعهما علكسالنهاية واإل

حق متقـوم   ألا   ما قيل، كافة املتأخرين   ك وفاقاً ل  ،ره الشرائع باللزوم  كذ القاعدة هو ما  ى  ن مقتض كل

 ا رجعت بعد انقضاء املدة، وعليه     أجرة املثل، وظاهر الصحيحة     أمن فوته قيمته وهي     ى  باملال فيثبت عل  

ان الشرط خدمتها لنفس    كإذا   إالّ   املدة، اللهم يستخدموها بقية    أن   ثناء املدة هلم  أوجدا الورثة يف    فإذا  

 بعد العتق فوراً يوجب عدم حق الورثة يف مثالً موت املوىل أو ثناء املدةأرجوعها يف  فإن ال لورثته، املوىل

   .استخدامها

  .)فارة مل جيزه التدبريكومن وجب عليه عتق يف (: مث قال الشرائع

 والوصـية   ،التدبري وصية بالعتق   أن    إىل ضافةالتدبري، باإل  العتق عن مثل     أدلة النصراف   كوذل: أقول

  .ون عتقاًكي بالعتق ال

  .إشكال خالف فيه وال ال املسألة ممان إ :ويف اجلواهر

 أن  هشاماً سألين ن  إ : قال له  ،)عليه الصالة والسالم  (رخي، عن الصادق    كبراهيم ال إويدل عليه رواية    

 فمات السيد وعليه حترير رقبة واجبـة يف         ،سيده حدث حدث ب ن  إ  عن رجل جعل لعبده العتق     كأسأل

ى انت عل كان السيد جعل له العتق بعد موته يف حترير رقبته اليت            ك عن امليت العبد الذي      ئ أجيز ،فارةك

   .)١(ال: )عليه السالم( قال ،امليت

ـ  حدث به حد  ن  إ يف رجل جيعل لعبده العتق     ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن   ى ث وعل

:  قـال  ، الرقبة الواجبـة   ك يف تل  كيعتق عبده ذل   أن   عنه يظهار أجيز  فارة ميني أو  كالرجل حترير رقبة    

ال)٢(.   

  فارة ظهار كجيوز  وال: قالنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنسالموعن دعائم اإل

                                                







٣٧٠

بطـال  إحاله الـسابق ب      إىل رجاعهإ  للموىل وأن   املدبر قن  أن   ن حيث يأيت  ك ل ،)١(اتبكمدبر وال م  

   .فارةك فيعتقه عن الكذل حينئذالوصية حيق له 

ـ  وعتق املؤمن مطلقاً، وي،املؤمن سبع سنني استحب عتقه  ى  على  ذا أت إو(: مث قال الشرائع   ره عتـق  ك

عتق من يعجز عن    أتساب، وال بأس بعتق املستضعف، ومن       كاالى  يقدر عل   وعتق من ال   ،املسلم املخالف 

   .)عانتهإ تساب استحبكاال

  : ورة مجلة من الرواياتك املذحكاماألى ويدل عل: أقول

ـ من  : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    بن زرارة، عن بعض آل أعني، عن       عبد اهللا عن   مثل ما  ان ك

ان مؤمنـاً بعـد سـبع       كحيل خدمة من      وال ،عتق بعد سبع سنني أعتقه صاحبه أم مل يعتقه         مؤمناً فقد 

   .)٢(سنني

   .االستحبابى حلديث وما أشبه حممول علوهذا ا

ن إ و ،النـدب ى  بأس حبملها عل   ن ال ك، ول كعدم انعتاقه بعد ذل   ى   بقسميه عل  مجاع لإل :ويف اجلواهر 

زال جربائيل   ما: قالنه  إ )صلى اهللا عليه وآله   (عن رسول اهللا     يرو انت مرسلة للتسامح، ويؤيده ما    ك

 يعتق  سيضرب له أجالً   أنه   ظننت   حىت كزال يوصيين باململو  سيورثه، وما    أنه   ظننت  يوصيين باجلار حىت  

   .)٣(فيه

 أن   مثنه بعد سبع سنني فعليـه      كاململوى  أتإذا   :قال ،)عليه السالم ( جعفر أيب   ويف رواية زرارة، عن   

   .)٤(يقبله

م مجلة   مما تقد  ،كذلى   الدالة عل  دلة األ طالق فإل ،ره الشرائع من استحباب عتق املؤمن مطلقاً      كأما ما ذ  

  .تابكمنها يف أول ال

ما هو واضح، وصرح به اجلواهر،      كراهة العبادة   كراهة  ك فاملراد بال  ،راهة عتق املسلم املخالف   كوأما  

  ويدل 

                                                











٣٧١

  ال،ون علينا غـداً ك تعتقون اليوم في،مكاهللا عن عتق أحد   ما أغىن : )عليه السالم (عليه قول الصادق    

   .عارفاً الّإتعتقوا  أن مكل جيوز

 خـصوص   ،ن هذه الرواية من تقييدها    كتتم ات واليت ال  طالقاإل إىل   ضافةاالستحباب باإل ى  ل عل ديو

شفت كن إ اللهم: امرأة من أهلنا اعتل صيب هلا فقالت      أن   )عليه السالم ( سأل اجلواد    ،راشد علي بن    خرب

:  فقال ، وجوه الرب  تصرف مثنها يف    فأميا أفضل تعتقها أو    ، واجلارية ليست بعارفة   ،عنه ففالنة جارييت حرة   

عتقها الّإ جيوز ال)١(.  

فـيمن   ،)عليه السالم ( عن العبد الصاحل     ،محزة علي بن أيب      ما رواه  ،راهة عتق غري العارف   كويؤيد  

 أن  ان حيتمل كن  إ و ،)٢(ن ناصباً كمل ي  مافليشتروا من عرض الناس      :قال أن   ىلإ... بعتق نسمة ى  أوص

   . يف الوصيةكذلى فكفال ي بعتق املوايل اف الوصية من املوايلواقعه باعتبار انصرى االستثناء عل

 إىل أيب   تبتك:  قال ، فقد استدلوا له مبا عن ابن حمبوب       ،تسابكاالى  يقدر عل  راهة عتق من ال   كوأما  

 من بـه زمانـة وال   برياً أوكشيخاً  وسألته عن الرجل يعتق غالماً صغرياً أو )عليه السالم(احلسن الرضا   

ـ  كذلكيستغين عنه، و    يعوله حىت  أن   عليه فإن   حيلة له  اً ال كعتق مملو أمن  : قال ف ،حيلة له  أمـري  ان  ك

   .)٣(حيلة له عتق الصغار ومن ال إذا يفعل )عليه السالم( املؤمنني

اعتق مـن   :  قال ،عتق النسمة أسألته عمن   : قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن هشام بن سامل، عن    

   .)٤(نفسه أغىن

  ،الرقاب يعتق أي  سأله عنرجالًن إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنسالمدعائم اإلوعن 

                                                











٣٧٢

   .)١(نفسه غىنأعتق من قد أ:  قال

ـ  بل اقـصاه تأ    ،راهةكالى  ال داللة فيها عل   نه  إ( :ورةكار املذ بخره بعض األ  كويف اجلواهر بعد ذ    د ك

استحباب العيلولة به   ى  تدل عل  مناإ )لسالمعليه ا (  والرواية عن الرضا   ،نفسه  غىنأالندب يف خصوص من     

  ).راهة عتقهى كعل ال

سألته عـن   :  قال ،)عليهما السالم (رواه حممد بن مسلم، عن أحدمها        ره غري بعيد، ويؤيده ما    كوما ذ 

   .)٢(ثريةكولداناً  )عليه السالم( علي عتقأنعم قد :  قال،الصيب يعتقه الرجل

سألته عن رجل عليه عتق رقبة      : قال ،)عليه السالم (ى  سن موس احل أيب   جعفر، عن أخيه   علي بن    وعن

 الشيخ  ،نفسه  غىنأعتق من   أ:  قال ،شاباً أجرد  أو   برياًكيعتق شيخاً    أن   يعتق نسمة أيهما أفضل    أن   وأراد

   .)٣(جردفضل من الشاب األأبري الضعيف كال

 ،طفـال ما سئال عن عتـق األ     إ ،) السالم ماعليه( عبد اهللا جعفر وأيب    أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

توبـون  كوهم عندنا م  : )عليه السالم ( عبد اهللا  ، قال أبو  ثريةكولداناً   )عليه السالم ( علي   عتقأ: فقال

   .)٤(مسمون

الرقبـة تعتـق مـن      : )عليه الـسالم  ( عبد اهللا  أليب   قلت:  قال ، فلرواية احلليب  ،أما عتق املستضعف  

   .)٥(نعم:  قال،املستضعفني

عليـه  ( أمري املـؤمنني  رواه الدعائم، عن      واليت منها ما   ،افركدم مجلة من الروايات يف عتق ال      وقد تق 

   .)٦(عتقه، فعتق النصراين جائز وعتق املؤمن أفضلأعتق عبداً له نصرانياً فأسلم حني أأنه  :)السالم

                                                















٣٧٣

تق أحدهم بالقرعة،    مجاعة، قيل يع   كه فمل ك ميل كلو نذر عتق أول مملو    (: قال يف الشرائع   ):١ مسألة(

   .) مروياألول و،مل يتحقق شرط النذر ألنه يعتق شيئاً وقيل يتخري ويعتق، وقيل ال

 عم منه فيشمل ما   املتعدد، وقد يريد األ    كمل إذا   يشمل النذر ما    وحده فال  األولقد يريد بنذره    : أقول

  .أيضاًاملتعدد ى حصل علإذا 

ان الـذي   ك سواء   ،ن بعده شيء  كمل ي  إذا   يشمل ما   فال ،أيضاًان بعده شيء    ك  ما األولمث قد يريد ب   

 فـإذا   ال، ان بعده شيء أو   ك ما   أيضاًمتعدداً، وقد يريد ما ليس قبله شيء فيشمل          أو    واحداً حصله أوالً 

طلق أما لو   أتشمله،    ال دلةاأل فإن   ه مبا مل يقصد،   لزامإل  معىن ال إذ   ورة اتبع قصده،  كمور املذ أراد أحد األ  

 وسـواء   ،ال ان بعده شيء أو   كول سواء   أالقاعدة وجوب عتق واحد     ى  صوصية فمقتض بدون قصد اخل  

فـضل  ان األ كن  إ و املتعدد فالظاهر التخيري  ى  املتعدد، ويف صورة حصوله عل     أو   الواحد أوالً ى  حصل عل 

   .أمةً أو  وبني حتريره عبداً،اختالفها أو  من غري فرق بني تساوي قيمهم،القرعة

ايف والـشيخ يف التهـذيب      كس وقائله اإل  ، هو القول الثاين الذي يتخري ويعتق      قرباأل أن   ومنه تعرف 

 الذي هو للـشيخ يف      األول ال القول    ،عن بعضهم  يكما ح ى   عل ،ت والشهيد يف الشرح   كواحملقق يف الن  

 وال القول الثالث الـذي ال     ،ثركاأل إىل    بل يف الرياض نسبته    ،كما يف املسال  كالنهاية والصدوق ومجاعة    

   .ي عن السرائرك شيئاً وهو احمليعتق

: عن رجل قـال  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،رناه ما رواه حسن الصيقلكما ذى ويدل عل 

   .)١(واحد فليختر أيهم شاء فليعتقهى انت نيته علكإمنا  : قال،ه فهو حر فأصاب ستةك أملكأول مملو

                                                





٣٧٤

 )عليه الـسالم ( عبد اهللا أيب فضلية، فعن احلليب، عن  األى  القرعة عل ى  ومنه يعرف لزوم محل ما دل عل      

   .)١(يقرع بينهم ويعتق الذي قرع:  قال،ه فهو حر فورث سبعة مجيعاًك أملكأول مملو: يف رجل قال

 فلـم   ،ه فهو حر  ك ميل كأول مملو : عن رجل قال   )عليه السالم (سألته  :  قال ، بن سليمان  عبد اهللا وعن  

   .)٢(يقرع بينهم مث يعتق واحداً:  قال، ستة أيهم يعتقكمل أن يلبث

  .ن خمطئاًكعتقه مل يأ املعمول عليه، ولو اختار واحداً وحوطالقرعة هي األ: ولذا قال الشيخ

 غري ظاهر من اللفظ، واالعتبار      إمكاننه  إ ف ،القرعةى  ن محل االختيار عل   كمي أنه   ما ما يف الوسائل من    أ

   .ليةات العقمكاناإل  الظواهر اللفاظيف األ

ه فهـو   ك أمل كأول مملو : يف رجل قال   ،)عليه السالم (ومنه يعرف حال صحيح احلليب، عن الصادق        

   .يقرع بينهم ويعتق الذي خيرج امسه:  قال،يعاً فورث سبعة مج،حر

ون يف قبـال    كي  واحد فقط، فال   كان قصد الناذر مل   ك إذا    يف فتواه ما   إدريسأراد ابن   ن  إ يبعد وال

ول  أ  وال ،كعلل بعدم حتقق شرط النذر الذي هـو وحـدة اململـو            أنه   كن، ويؤيد ذل  خريالقولني اآل 

نـه  إ :ره اجلـواهر  كة، فال يرد عليه ما ذ     ء الربا األصل وعتقها غري مقصود و    ،اجلملة إالّ   ية دفعة كللمملو

   .االجتهاد يف مقابلة النصك

 لـصدق   ،الالزم عتق اجلميع  ان  ك ،الشخص لو أراد بالنذر اجلنس الشامل للجميع ال       أنه   ومنه يعرف 

مـا يـشبه     أو   كان النذر عتق نصف ما ميل     ك إذا   كذلك األمرون  كي أنه   ماكاجلنس بالواحد واملتعدد،    

   فإن ، ولو نذر عتق الوسط،كذل

                                                







٣٧٥

أراد العـريف   ن  إ و ما أشبه،  أو   مثانية أو   أربعة كمل إذا   ه فيما كأراد احلقيقي مل جيب عليه عتق شيء ميل       

 لعـدم علمـه     ،قصد أيهما مل جيب عليه شيء      أنه    يف كش ما وسط عرفاً، ولو   ألاعتق أحد الوسطني    

   .بتحقق املوضوع

  



٣٧٦

  .)انا معتقنيكول ما تلده فولدت توأمني ألو نذر عتق (:  قال يف الشرائع):٢ مسألة(

  .)ما( بال خالف أجده لعموم لفظة :ويف اجلواهر

ح وليدة  كيف رجل ن   )عليه السالم ( أمري املؤمنني ى  قض:  قال ، بن اهلامشي رفعه   عبد اهللا ويدل عليه خرب    

  .)١(المهاكعتق أُ: ول ولد تلده فولدت توأماً، فقالأعتق را أرجل 

ولده منها  ن  إ ح أمة وشرط له مواليها    كمن ن  :م قالوا إ )عليهم السالم ( عنهم   ،سالموعن دعائم اإل  

 ، جـائز  كذلك فالشرط   ك مملو كذلى   سو أول ولد تلده حر وما     أن   شرط له  وأن   ،حرار الشرط جائز  أ

   .)٢(ولدت توأمني عتقا معاًفإن 

أول  أو   ما ولـدت  : قال هلا  أو   ،ة له ك ململو عتق محالً أمن  : قالنه  إ )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن

   .)٣(ولدت توأمني عتقا مجيعاً فإن ، جائزك فذل،ولد تلدينه فهو حر

متعاقباً  أو   جائا معاً  إذا   عم مما قصد األ ن  إ و منهما، أي   أمني مل يعتق  قصد يف قبال التو   ن  إ أنه   مث الظاهر 

ـ إذا   أنه   ماك حسب قصده،    كل ذل ك ،خرقصد أول املتعاقبني مل يعتق اآل     ن  إ و مل يفرق يف العتق،    ان ك

   .عتق اجلميعأيف بعض القصص  يكح ماكيساً فيه مجاعة كعم من الواحد واجلماعة فولدت قصده األ

 االستفصال يشمل   ك من تر  ئه بل عمومه الناش   إطالق(: ر خرب اهلامشي قال   كذ أن   اض بعد يف الري  مث إن 

ـ طلـق احل  أ جداً، ولـذا     خريالغلبة ظاهر يف األ   ى  صوريت والدما معاً ومتعاقباً، بل لعله مبقتض       م يف  ك

  .)ات تبعاً للنهاية والقاضي ومجاعةالعبار

 توفيقهمـا مـع     إمكان إىل    مضافاً ،ن جرب اخلرب  كثر وبه مي  كمذهب األ  أنه   ر مجاعة كوذ(: قال أن   ىلإ

  ىيصدق عل إذ اللغة،ى تقدير ترجيح العرف على  علاألصل

                                                









٣٧٧

  وال .) لغـة  كمل يصدق ذل  ن  إ و التعاقب عرفاً ى  ول ما ولدته، ولو ولدما عل     أما  أ التوأمني   جمموع 

   .ما فيه من التأملى خيف

شرط النذر وجد    ألن   ل بطالن العتق واحنالل النذر،     ميتاً احتم  األولولو ولدت   (: اجلواهر قال  مث إن 

الظاهر تعلق النذر  ألن ،ك واحتمل الصحة يف احلي الذي تلده بعد ذل، للعتقيف امليت الذي هو ليس حمالً

ى  يف أقـو أيـضاً املعتق مل يعتق الثـاين  ك ولو ولدته مستحقاً للعتق ى، أقواألول ولعل ،بأول حي تلده  

   .) لصالحيته للعتق هنا غايته اجتماع سببنيك بذلاألولمن   هو أوىلكالوجهني، بل يف املسال

ال فاملعمول به حـسب  إ، وكخالف ذلى  ازاً عل كن النية ولو ارت   كمل ت  إذا   ر يف املسألتني  كما ذ : أقول

والدة جـاريتني    أو   ،نذر أول ما تلده جاريته بني والدة التوأمني من جارية واحـدة           يف  فرق   النية، وال 

  . يف اجلميعك لوحدة املال، وقت واحدولدين يف

   .جمال للتخيري يف املقام ل، والكمش ل أمركل ألا ، أخرج بالقرعة، فيهكان أحدمها مقدماً وشكولو

  



٣٧٨

 فقال  ،ككعتقت ممالي أ فأعتق بعضهم مث قيل له هل        كان له ممالي  كلو  (:  قال يف الشرائع   ):٣ مسألة(

   .) خاصةمن باشر عتقهم إىل  انصرف اجلواب،نعم

 كعتقت املمالي أل عنه هل    ئه فس كان أراد عتق مجيع ممالي    ك نعم لو    ،الظاهر من جوابه عرفاً    ألنه   :أقول

 طلق بعضهن،  أو   أراد طالق زوجاته   إذا    يف الفرعني حال ما    كذلكان ظاهره عتق اجلميع، و    ك ،قال نعم 

ما أشبه فاملرجع الظهـور يف   أو جن أو مات فإذا ،لئح البعض مث سكن أو اح أربع من النساء كأراد ن أو  

ل هل قـضيت    ئانت عليه قضاء صالة سنة فس     ك إذا   ماكات بل والعبادات،    يقاعل أقسام العقود واإل   ك

ن ظهور عرفاً ودار بني     كرب القضاء عنه بعد موته، نعم لو مل ي        كولده األ ى   مل جيب عل   ، فقال نعم  كصالت

   .قل مع األاألصلان كثر كقل واألاأل

أنتم :  له كعن رجل قال لثالث ممالي     )عليه السالم (سألته  :  قال ، حنن فيه ما رواه مساعة     ماى  ويدل عل 

 حـني   ربعة أجيب العتق أل   ، نعم : قال ،ككعتقت ممالي أ: ، فقال له رجل من الناس     أربعةان له   ك و ،أحرار

   .)١(عتقأجيب العتق ملن إمنا  :)عليه السالم( فقال ،عتقأهو الثالثة الذين  أو مجلهمأ

قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألين فقلـت هـم            :  قال ،أما ما رواه وليد بن هشام     

ليس :  فقال ،فأخربته بقويل للعاشر   )عليه السالم (احلسن   أيب   ى فقدمت املدينة فدخلت عل    ،لهمكحرار  أ

  .)٢( شيءكعلي

   .مل من الظاةجل النجاذب ألكهو من مسألة ال وإمنا ،فليس من املقام يف شيء

  دفع الضرر مل  أو ه للتقيةكولذا عنونه الوسائل يف باب من أقر بعتق ممالي

                                                







٣٧٩

ـ سألته عن طالق امل   : قال )عليه السالم ( جعفر أيب   يقع العتق، فهو من قبيل ما رواه زرارة، عن         ه رك

 ، بالعشار ومعـي مـال     ين رجل تاجر أمر   إ: ، وقلت عتقه بعتق  ليس طالقه بطالق وال   :  فقال ،وعتقه

، مث  احلف لـه  :  فقال ،حلفين بالطالق والعتاق   فإن   :، فقلت غيبه ما استطعت وضعه مواضعه    : قالف

   .)١(لهاكآ أو بايل حلفت هلم بالطالق والعتاقأما : ان قدامه فقالكأخذ مترة فحفر ا من زبد 

   .تاب الطالقكرنا بعض هذا املبحث يف كوقد ذ

 ،كأشبه ذل  ما أو   كل دور كبعت   أو   كل عبيد كأعتقت    أو كل زوجات كما لو سئل عنه هل طلقت       أ

مسعـت   وإمنا لكمسع لفظ الأ مل :، نعم لو قالكاره بعد ذل كنإينفعه   قرار باجلميع، فال  إ فهو   ، نعم :فقال

خربت بأين أريد الطالق من قبـل       أريد طالقهن من قبل وقد      أنت  كردت الاليت   أ و كهل طلقت زوجات  

ـ من العبيد   غري املتيقن منهن أو    إىل   قرار بالنسبة  صدق اإل   يف ك مما يسبب الش   ،المكهذا ال  ان القـول  ك

   .كصوليون هناره األك مما ذكروه يف املفرد املعرف بالالم وغري ذلكذ قوله، ويأيت يف املقام ما

  

                                                





٣٨٠

 ملا عرفت مـن     ،ها صح أوطن  إ متهألو نذر عتق    (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):٤ مسألة(

ن إ ، نعم يالوطى  فتعتق بتحقق مسم   حينئذ و ،لنذر وقابليته للتعليق وأنه ليس من العتق املعلق        ا أدلةعموم  

ى ان ظاهره التعليق عل   ك مستأنف مل يعد اليمني الذي       كه احنلت اليمني، فلو أعادها مبل     كأخرجها عن مل  

 يف عدم إشكالجود فال  عم من العائد واملو   ، نعم لو قصد األ    يالء حنو ما مسعته يف اإل     ،األول ك باملل يالوط

   .راهكما ذك وهو .) املوجودك يف امللي فيه مع قصده الوطإشكالما ال ك ،االحنالل

 سألته عـن    ،)عليهما السالم ( صحيح حممد بن مسلم، عن أحدمها        ،القاعدة إىل   ضافةويدل عليه باإل  

بأس  ال:  قال ،ك بعد ذل   مث يبيعها من رجل مث يشتريها      ،مة فقال يوم يأتيها فهي حرة     ون له األ  كالرجل ت 

   .)١(هكبأن يأتيها قد خرجت عن مل

   .يوجب شيئاً ال فمجرد القول الإالنذر وشبهه، وى هذه الرواية حممولة عل أن ومن الواضح

  .ه ثانياًكه قبل دخوهلا يف ملكها بعد خروجها عن ملأوط إذا ومنه يعلم حال ما

نـشأ  أ فـإذا  نـشاء، أنه تابع لإل  الظاهر،التحرير إىل األمرحيتاج  أو ا هل تتحرر مبجرد الوطي    أما  أ

   . وجب حتريرهاالّإ و،حررت ي بعد الوطالتحرير حاالً

عنـد طلـوع      أنت حر  :قولهك ،القاعدة صحة التعليق يف التحرير    ى  مقتض أن   رنا فيما سبق  كوقد ذ 

  .ل عليه املشهوركأش وأن ،عند قدوم زيد أو ،الشمس

 سواء ،فعالمدار القصد، فالظاهر عدم الفرق بني الوطي وغريه من األ  دائر   األمر أن   وحيث قد عرفت  

ـ ن  إ و  يف اجلميع  ك لوحدة املال  ،كغري ذل  إىل   ،مثالًه  أوطن  إ حلف حريته  ذاإيف العبد    أو   مةيف األ  ان ك

  .عمل الوطي حراماً

  ها يف أوط إذا حلف إذا  حال ماكذلكو

                                                





٣٨١

   .كما أشبه ذل أو حراماإل حال احليض أو

فعال  من األ  غري الوطي  إىل   مكيف تعدية احل  (:  قال ،كره الروضة واملسال  كلم وجه النظر فيما ذ    ومنه يع 

ه كخروجها عن مل   حيث إن صل من   م لأل كالفة احل خمونه قياساً، والفرض    ك من   ،مة وجهان غري األ   ىلإو

 نذر عتقهـا كنبية ج والنذر يصح تعليقه باأل ،أجنبية منه  تصري أن   غايته ألن   ،ال مدخل له يف احنالل النذر     

، وفيه ما عرفت من ظهور النـذر يف الـوطي           هما تقدم يف نظائر   ك ًء غريه ابتدا  كها وهي يف مل   كملن  إ

ما توجد   إىل    يوجب التعدي  ك وذل ،هكالعلة بقوله قد خرجت عن مل      إىل   مياء النص إ ومن   ،ك املل كبذل

  .، ويف الروضة هو املتجه)١()فيه العلة املنصوصة

ون املـدار   كي أن   رنا من الظهور ينبغي   كان ما ذ  ك إذا   املبىنن  إ وفيه(: جلواهر بقوله ل عليه ا  كولذا أش 

فعال يف الظهـور    ه من األ   وغري  الفرق بني الوطي   إمكان ضرورة   ، مطلقاً كنفس اخلروج عن املل    عليه ال 

   .)م تعبديكاحل أن  الكذل إىل مياء التعليلإاملزبور، بل ينبغي القطع ب

 حرمت عليـه مبجـرده،      وطيان قصده العتق مبجرد حتقق ال     ك فإذا   ،ق يقع بالوطي  قلنا بأن العت   مث إن 

امل، فلـيس   كخراج من الوطي ال   بعد اإل  إالّ   قصد بعد الوطي مل تتحقق احلرمة     ن  إ و ،فالالزم الرتع فوراً  

 تـابع للقـصد ولـو       األمر أن   اجلميع يعد وطياً واحداً، واحلاصل     ألن   ،خراج بضار  واإل دخالتعدد اإل 

   .ازاًكارت

  

                                                





٣٨٢

ى من مض  إىل    انصرف ،ل عبد قدمي  كنذر عتق    لو(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):٥ مسألة(

، بل نذر وقـصد  كقصد ذل أو   عرف يقتضي خالفه   كن هنا كمل ي  إذا   ، فصاعداً أشهره ستة   كعليه يف مل  

من أودعه علم    يوب أو م الغ الع الّإحد  ن معرفة أول مصاديقه أل    كمي  الذي ال  األمر يف نفس    كمصداق ذل 

 أنـه   ماك ،املعلومة منه  فراديعرف األ  إمنا   العرف العام  أن    ضرورة ،عرف أهل العرف  أ حينئذنه  إ، ف كذل

 حينئـذ ون املقـام    ك في ،معرفته إىل   طريق له  فراد املعلوم أا ليست منه، أما أول املصاديق فال        يعرف األ 

 ومع فرض عدم جتـدد      ،كوع واملسافة وحنو ذل   كلرالتحقيق وا ى  حتديد الوجه عل   )عليه السالم (بيانه  ك

   .)ون هو امليزانكعرف آخر ي

  العرف يف شيء   كش  ولو ،العرف إىل   الوجه وحنوه يرجع فيها   ك العرفية   لفاظسائر األ كالقدمي  : أقول

  .ره حمل نظر أوالًكصول، فما ذاختلف فاملرجع األأو 

هو شيء اخترعه الشارع موضوعاً  وإمنا  ول عرفاً لألحتديد   وع والقدمي مما ال   كمث مجعه بني املسافة والر    

  . غري ظاهر الوجه ثانياً،خرين حتديد عرفاًمه، بينما لآلكحل

 املرجع العرف، فإن ،كأشبه ذل ما أو  توقف أو   قدمية يل فهي لزيد    ل دور كقال   وتظهر الثمرة فيما لو   

:  واليت منها رواية النهـدي قـال       ،ردةالم هنا يف هذه املسألة من جهة بعض الروايات الوا         كجاء ال وإمنا  

تدعي مـا    أن   كأبلغ من قدر  : فقال له  )عليه السالم (احلسن الرضا    أيب   ىاري عل كسعيد امل  أيب   دخل ابن 

عمران  إىل   ىاهللا أوح  أن   علمت ماأ ،)١(كدخل الفقر بيت  أ و كطفأ اهللا نور  أ كل ما: ، فقال له  كأبوى  ادع

ومـرمي   ،ىمن مرمي ومرمي من عيـس     ى  فعيس ،ىب ملرمي عيس   ووه ،راً فوهب له مرمي   ك ذ كين واهب ل  أ

   وأنا وأيب شيء واحد ،وأيب مين أيب  وأنا من،شيء واحدى وعيس

                                                



 



٣٨٣

ن كتقبل مين ولست من غنمي ول      أن    بعيد كأخاً ل  ال:  عن مسألة، فقال   كفأسأل: سعيد أبو   فقال له 

ـ اهللا عـز ذ ن إ نعم:  قال،اهللالوجه   يل قدمي فهو حركل مملوكرجل قال عند موته   : ، فقال هاا ره ك

   .)٢( فهو قدمي فهو حرأشهرعليه ستة ى ه أتكان من مماليكفما  ،)١(العرجون القدمي﴾كعاد  ﴿حىت: قال

ل عبـد قـدمي يف      كعتقوا عين   أ: فقالى   يف رجل أوص   )عليه السالم ( علي   ى قض :رشاد املفيد إوعن  

ـ ل عبد له يف مل  كيعتق  :  فقال ،كذل فلما مات مل يعرف الوصي ما يصنع فسأله عن           ،يكمل ه سـتة  ك

   .)٣(اآلية وتال أشهر

 ،اريكسعيد امل  دخل أبو :  قال ،براهيم يف تفسريه، عن أبيه، عن داود بن حممد النهدي         إ علي بن    وعن

   .)٤(األولر احلديث كوذ

 يف خـرب    ،راشـد  أيب علي بن      الوسائل، عن ثاقب املناقب، عن عثمان بن سعيد، عن         كويف مستدر 

وحرباً فيه املسائل سبعون     براهيم النيسابوري أمواالً  إجعفر حممد بن     أيب   أهل نيسابور بعثوا مع   ن  إ :طويل

ل خـرام   ى ك ل ورقتني فخرمومها خبرائم ثالثة وختموا عل      ك وقد أخذوا    ،ل مسألة فيها بياض   ك و ،ورقة

تبيت عنده ليلة واغد عليه وخذ      ليه و إوتدفع احلرب   مام  اإل إىل   كحتمل هذا احلرب والذي مع    :  وقالوا ،خبامت

أجـاب ومل    فإن   ،سر عنها ختمه وانظر اجلواب    كسر ومل يشعب فا   كوجدت اخلامت حباله مل ي     فإن   ،منه

ـ  )عليه السالم( عبد اهللا أيب ةر دخوله املدينة بعد وفاكذ أن إىل ،مامسر اخلواتيم فهو اإل  كي ى ودخوله عل

  فطح  األعبد اهللا

                                                











٣٨٤

ليه ودخوله عليه   إ )عليه السالم (اظم  ك وبعث ال  ،ائهك الشريف واستغاثته وب   ويأسه منه دخوله يف احلرم    

   .ليه منذ أمسإ عما يف احلرب وجبميع ما حيتاج كجبتأوقد  :وقوله له

ـ جتيء بدرامههم    أن    هذه اخلواتيم هل أجبنا أم ال قبل       ككواف: قال أن   ىلإ ـ إ ف كذا أوصـو  ك  كن

 ما يقول   :ت من وسطها واحداً فوجدت حتتها     كك فف ،احاًفتأملت اخلواتيم فوجدا صح   : ، قال رسول

 حتته  ،كان له مجاعة من املمالي    كي قدمياً و  كان يف مل  ك كل مملو كعتقن  العامل يف رجل نذر هللا عزوجل أل      

ـ   ،أشهره قبل ستة    كان يف مل  كيعتق من    ):عليهما السالم (بن جعفر   ى  اجلواب عن موس   ى  والدليل عل

   .)١(اخلرب أشهرالعرجون القدمي﴾ والعرجون القدمي ستة كعاد  ﴿حىت: تعاىل قوله كصحة ذل

ن ملـا   كشبهه، ل   بيوم أو  أشهران أقل من ستة     كن  إ و العرجونى  القدمي يصدق عل   أن   والظاهر: أقول

ن هـل املـراد     كيوم، ل  ان الالزم القول به بدون نقيصة ولو      ك أشهر بستة   ك ذل )عليهم السالم (حددوا  

القمريـة    أو ،بـالقمر  الزرع بالشمس ال   حيث إن العرجون باعتبار الشمس     حيث إن  الشمسية   شهراأل

  احتمـاالن،  ،تابكرراً يف هذا ال   كرناه م كما ذ كزمنة بالقمرية   حيث غالب التحديدات الشرعية يف األ     

 شـهر األ ألن   أيضاً مع احتمال الثاين     ،ويةكنعام الز  يف األ  كرنا شبه ذل  كما ذ ك ،األوليبعد   ان ال كن  إو

   .األولان املرجع ك كقطع يف املقام، ولوش خرج بالقطع وال ما الّإمشسية  د املسلمني قمرية الانت عنك

  ن الشيخ عرب بلفظ العبد ك ولى،نثر واألكهو شامل للذ(:  قالكاملسال مث إن

                                                





٣٨٥

هذا  حيث إن مة من   األ إىل   مكاحل يتوقف العالمة يف تعد    أن    إىل األمرى  وتبعه املصنف ومجاعة ومتاد   

الرواية  أن   مستنده الشرع مع   مناإ و ،دليل عليه من جهة العرف وال اللغة        وال ،األصلخالف  ى   عل مكاحل

ـ  الإ مل يقع    مجاعاإل وأن   يةإمجاعالدين عنه بأن املسألة      واعتذر فخر . ضعيفة السند مرسلة   العبـد،  ى  عل

مـن العلمـاء    ثري  كون حجة ممنوع، بل     كوجه ي ى   عل مجاع واإل ،مةم األ كل والده يف ح   ك استش كفلذل

 إىل   فيها الشيخ وطريقته يف النهاية االسـتناد        وأن األصل  ابن اجلنيد وسالر والصدوق مل يتعرضوا هلا،      ك

   .)إمجاع أنه فهمهى  فعمله مبضموا يدل عل،املعلوم ما هوك طريقها ةالروايات من غري مراعا

مل نقـل   ن  إأيـضاً   ل للمنـاط     العريف يف مثل املقام فقط، ب      طالق ال لإل  ،ن الظاهر التعدي  كل: أقول

الرمحان الـذين    ﴿وعباد: وقوله ،)١(شيء﴾ى  يقدر عل  اً ال ك﴿عبداً مملو : قوله سبحانه ك، فهو   طالقباإل

فـرق بـني     ال أنه   ماكعم،  املراد األ  أن    العرف يف  كيش وغريمها مما ال   ،)٢(رض هونا﴾ األى  ميشون عل 

   . يف بعض مباحث الفقهكلنا يف ذلكشأن إ وجودهقلنا بون إأيضاً ل كاملشى بري بل واخلنثكالصغري وال

القدمي هو سـتة     أن   يستلزم العرجون ال ى  فصدق القدمي عل   الّإ، و كالشارع اصطلح ذل   أن   مث الظاهر 

ـ  جراء صيغة الطالق عل   إقرار ونذر الصدقة واحللف و     فال فرق فيه بني اإل     كذا حتقق ذل  إ، و أشهر ل ى ك

    وغري،ل مال له قدميك ووقف ،زوجة قدمي

                                                







٣٨٦

ـ  الّإالعـرف اخلـاص، و     أو   لم اصطالح خاص من جهة العرف العام      كن للمت كمل ي  ذاإ كذل ان ك

يف  أن    ال ،املفهوم من الروايـات     وهذا هو  ، غريه دلةتشمل األ  مراده فال  هونه  إحيث  االصطالح مقدماً   

   .ما هو واضحكمسألة العبد خصوصية 

 ومنع  ،ملعارضته اللغة والعرف   ياهر من عدم التعد   ره اجلو كمن مورد الرواية ما ذ     يمث يف مقابل التعد   

  .موردهى على  املدعمجاع وقصر اإل،رسال وغريهاخلرب املزبور باإل  وضعف سند،احلقيقة الشرعية

القدمي فيـه    أن   لم من أهل العرف املفروض    كون املت كوجه للعمل به يف مورده مع فرض         النه  إ :وفيه

   .خالفهمام  بل ظاهر استدالل اإل،كن القطع بعدم التعبد بذلك مي بل،ما يف عرفه نه أرادأ و،كخالف ذل

ـ ك و ،والشهرة احملققـة  ى   املدع مجاعا جمبورة باإل  أ الّإانت ضعيفة السند    كن  إ و الروايات: أقول ى ف

   .تتبع وتأمل إىل  حباجةانت املسألة بعدكن إ و، دليالًكبذل

 وبطـالن  ،تعـدد  أو  حتدااً  كوهلم متل أ ففي عتق    أشهرقصر اجلميع عن ستة      ولو(:  قال كاملسال مث إن 

البطالن لفقـد الوصـف      أو    اجلميع دفعة ففي انعتاق اجلميع     كالصحة لو اتفق مل   ى  النذر وجهان، وعل  

ء من متعلق   ياتصاف ش ى  مل يدل عل   فإن   العرف، إىل   الرجوع يف غري موضع الوفاق    ى  قو واأل ،الوجهان

   .)النذر بالقدم بطل

قدمياً ى ل ما يسم ك ويعتق   ،الصحيحى  المه عل ك محل   أشهران اجلميع بعد ستة     ك لو أنه   الظاهر: أقول

 أو  الوصية أو    النذر أدلة إطالقيشمل املقام الروايات املتقدمة وفتاواهم، فاملرجع        ال ذإغريه،   إىل   بالنسبة

   .ةمصداق القدمي الستى ون أقصكوجه يف الصحة بعد فرض   ال:وجه لقول اجلواهر ما أشبه، فال



٣٨٧

 املفهوم وال  أرادن  إ و عتق اجلميع، أأراد الوصف دون املفهوم     ن  إ أنه    الظاهر ، الثاين كويف فرع املسال  

باخليار من الوارث لقاعـدة       عتق النصف بالقرعة أو    ،البعض قدمي دون البعض    أن   بزعمه الّإ كون ذل كي

 أي  عدم لزوم جمـيء    اجلميع أو  ء فهل يقال بلزوم جمي    ،ل عبد قدمي  ك ليأتيين   :قال إذا   ماكالعدل، فهو   

رادته إالصحيح من ى  العدم، فيحمل علصالةالباطل والغلط أل  ى  المه عل كذا أراد املفهوم مل حيمل      إفرد، و 

   .رناهكذ ماى املفهوم عل

صدق االتصاف بالقـدمي    ى  عل املدار أن   عرفت قد: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قال        

مـن   إىل   ول مصداقه أن املرجع يف     أ الإواملتعدد،    من غري فرق بني املتحد     ،له زمان ى  الذي هو من مض   

  .غريهى منه املتقدم عل ن املراد أعرفت ال

ـ  عمرواً أقرع، ومما تقدم يعرف فيما لـو        أو   زيداً القدمي  أن   مث لو اشتبه القدمي بغريه فلم يعرف       ان ك

   .ل قدمياًكون الكي  مماأشهراجلميع قبل ستة 

  



٣٨٨

ن إ و ،فهو له   مل يعلم به املوىل   ن  إ :عتق وله مال فماله ملواله، وقيل     أمن  (: قال يف الشرائع   ):٦ مسألة(

   .)أشهر األولو ،يستثنيه املوىلأن  إالّ علم به فهو للمعتق

افتهم، وعن اية املرام    ك إىل   مجاعة من القدماء، بل عن الدروس نسبته       إىل   القول الثاين نسب  : أقول

   . االعتباريةدلةعنه ببعض األ ن رفع اليدكمي النص الذي الى مقتض هو و،ثركاأل إىل نسبته

لـه   أن   عتقه وهو يعلم   أ ه أو كاتب الرجل مملو  ك ذاإ: قال )عليه السالم ( جعفر أيب   فعن زرارة، عن  

   .عتقه فهو للعبدأالسيد املال حني  ن استثىنك ومل يماالً

   .احلديث )١( فأعتقهكجل مملوان للركإذا  :نه قال أالإمثله، ى ويف رواية أخر

 ملن مـال  ،عتق عبداً له وله مالأ يف رجل )عليهما السالم(عن زرارة، عن أحدمها  ،ىويف رواية أخر 

   .)٢(فهو للمعتق الإ و، تبعه مالهله ماالً أن ان علمكن إ : قال،العبد

بداً وللعبد مال ملـن     عتق ع أعن رجل    )عليه السالم ( جعفر سألت أبا :  قال ،وعن زرارة يف خرب آخر    

   .)٣(له  فهوالّإ و، تبعه مالهله ماالً أن ان يعلمكن إ : فقال،املال

عتق عبداً له   أسألته عن رجل    : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن عبد اهللا  أيب   الرمحان بن  وعن عبد 

 عتق العبد أو  أون للذي   ك ي ون مال العبد  كعتق العبد ملن ي   أالذي    فتويف له ماالً  أن   وللعبد مال وهو يعلم   

   .)٤(مل يعلم فماله لولد سيده فإن ، فماله لهله ماالً أن عتقه وهو يعلمأإذا  : قال،للعبد

                                                











٣٨٩

عتق عبداً لـه  أ )عليه السالم (علياً  ن  إ :)عليهما السالم (سحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه        إوعن  

   .)١(كته لكتر  يل وقدككملن إ :قال له

عتق عبـداً   أيف رجل   : ما قاال أ ،)عليهما السالم ( عبد اهللا جعفر وأيب    أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

عتقه مث علم بعـد     أمل يعلم باملال و     ان املوىل كن  إ و ،ه فاملال للعبد املعتق   كعلمه مواله وتر   وللعبد مال قد  

   .)٢(ورثته من بعده فله وهلم أخذ املال أو  هوكذل

ـ  فإن عتق رجل عبده وله مال   أفإن   :متون الروايات  هوالذي  ،  وعن الصدوق يف املقنع    ان حـني  ك

   .)٣(عتقه ومات فماله لولد سيدهأ وله ماالً أن مل يعلمن إ و،فهو له الّإ و، تبعه مالهله ماالً أن عتقه علمأ

  ماى   عل )عليهما السالم (يف رواية مجيل، عن زرارة، عن أحدمها          حيث زاد  ،ورد يف البيع   ويؤيده ما 

له  أن   علم مواله الذي باعه   ن  إ اً وله مال  كيف رجل باع مملو   : )عليه السالم (وقال  : ه الصدوق قوله  روا

   .)٤(لبائعلمل يعلم البائع فاملال ن إ وي، فاملال للمشترماالً

 أن   ضـرورة  ، وال قواعد عدمه   كيوافق قواعد املل   التفصيل املزبور ال  ن  إ( :قول اجلواهر  أن   ومنه يعلم 

عدم ن  إ ونه للسيد، نعم قد يقال    كالثاين  ى  مقتض أن   ماكل حال،   ى ك ون املال للعبد عل   ك األولى  مقتض

ـ ونه ملكن القول بكمأ بعد احلرية كبه التملى نو فإذا  باحته له، إبقاء  ى  استثنائه مع العلم به قرينة عل      اً ك

   حنو ،له
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  .غري ظاهر الوجهآخره،  إىل )نثار العرس وحنوهك ك املال املعرض عنه املباح للمتملكمتل

ـ  أو صيغة احلريةى تقدير استثنائه تقدميه على   املال عل  كيعترب يف متل   النه  إ مث املشهور  ه عنـها،  أخريت

اختاره الـشيخ     الدليل من اجلانبني، فما يف بعض الروايات من الفرق وقد          إطالق و ، لعدم الفرق  كوذل

  . أفضليةنوعى ور حممول علكوغريه غري ظاهر الوجه، ولعل اخلرب املذ

 قول الشيخ حلصول التحرير بصيغته فيقع الزائد بعد السبب املوجـب      قرباأل أن   ح من يضافما يف اإل  

عن رجل   )عليه السالم ( جعفر أبا   سألت:  قال ،جرير أبو   رواه ظاهر الوجه، واخلرب هو ما     للتحرير، غري 

ـ   وأنت حر  كيل مال : ول فيق ، باحلرية قبل املال   أيبد ال:  قال ،كويل مال  أنت حر : هكقال ململو  ى برض

  .يلّإ أحب كذل فإن ،كاململو

، ويف بعض النـسخ      باملال قبل العتق   أيبد: قال إالّ أنه    ،سناده، عن سعد بن سعد    إورواه الصدوق ب  

   .)١(جرير أيب عن روايته عن حريز ال

ن كذا مل يإمه، وكل حكان لكدون بعض  ان له مال وعلم بعضه املوىلكإذا  أنه هذا القولى مث مقتض

، له مـاالً   أنما أشبه مما حيصل املال يف املستقبل مل يصدق أو   ةكنصب شب  وإمنا   له مال يف احلال احلاضر    

   .، ومشول املال للحق حمل تأملكبل املال مما حيصله العبد بعد ذل

ـ حان يف   كيف حال التحرير     ياملراد بالعلم العلم الفعلي عند التحرير، فلو علم ونس         أن   والظاهر م ك

  .كذلكالظن  أن ماكعدم العلم، 

  ى مقتض ألنه عتق الويل عن الصغري وانون وحنومها يفصل فيه بني علم الويل وعدمه، أن والظاهر
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االعتبار بعلم   وإمنا   ال يعلم فال اعتبار به،     ان يعلم أو  كان الصيب مميزاً و   كن  إ و ،بته عنه وقيامه مقامه   نيا

  .أمر للغالم ال: )عليه السالم( قال ،املعتق وعدمه

مل  إذا   مـا أل،  كّمل يعلم املو  ن  إ و يلكعلم الو   فاملعيار ،كذلكله  كيل املعتق عن مو   كعلم الو  أن   ماك

 ورات حباجة ك بعض املذ  انكن  إ و يل آلة، كالو ألن   من علم املعتق   أنه   ل فالظاهر كيل وعلم املو  كيعلم الو 

   .التأملإىل 

 ذهب العبد وأخذ مـا       ومل يعلم باملال مث    كته فأعتقه املال  عرض عنه وقلنا بصح   أان للعبد مال و   كولو  

   .له  املوىلكان مقتضاه التخلص عن ملك ،عرض عنهأ

  



٣٩٢

 وهم ستة   مثالًبعتق ثلث عبيده    ى  أوص أو   عتقأإذا  ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):٧ مسألة(

 عليه، بل   مجاعوظاهر آخر اإل   بل عن صريح بعض      ،خالف والقيمة متحدة استخرج الثلث بالقرعة بال     

   .)إشكالوال 

 )عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،مثل ما رواه حممد بن مسلم : يدل عليه مجلة من الروايات    : أقول

   .)١(يسهم بينهم )عليه السالم( علي انك:  فقال،بعتق ثلثهم يون فيوصكون له اململوكعن الرجل ي

اً فأقرعت بينـهم  ك ستني مملو كترأيب  ن  إ :قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن حممد بن مروان، عن    

   .)٢(فأخرجت عشرين فأعتقتهم

بعتق ثلثهم أقرع ى  وأوصكان للرجل مماليكذا إو: الذي هو متون الروايات، وعن الصدوق يف املقنع

   .)٣(بينهم

عتق فالناً وفالنـاً    أ: العند موته وق  ى  يف رجل أوص   ،)عليه السالم ( جعفر أيب   أما رواية محران، عن   

:  قـال  ، اخلمسة الذين أمر بعتقهم    كمثان قيمة املمالي  أ فنظر يف ثلثه فلم يبلغ ثلثه        ،ر مخسة كذ  وفالناً حىت 

ر مث الثاين مث الثالث     كثلثه فيعتق منه أول شيء ذ      إىل    بعتقهم فيقومون وينظر   أالذين مساهم وبد   إىل   ينظر

  فال كميل عتق بعد مبلغ الثلث ما ال     أ ألنه   اًأخريى  ان يف الذين مس   ك عجز الثلث  فإن   ،مث الرابع مث اخلامس   

   . فليس مما حنن فيه،)٤(كجيوز له ذل

  نهم اختلفوا يف كمام، لخصوصية له باإل ل أحد والكالقرعة شأن  أن مث الظاهر
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  .إنسانل كمن شأن  أو مكنه هل هو من شأن احلاأ

تاب اهللا فهـو  كم علمين آية من  كيأ:  فقال كة من ممالي  ان له عد  كيف رجل   :  قال ،فما يف خرب يونس   

  وال،نعـم :  قال، هل يستخرج بالقرعة،اآليةومل يدر أيهم علمه  مه واحد منهم مث مات املوىل    فعلّ ،حر

يقتـدر    وال ،يعلمه سواه  الماً وقت القرعة يقوله ودعاء ال     كله   فإن   مام،اإل إالّ   يستخرجه أحد  أن   جيوز

   .بعض احملاملى حيمل عل أن زم، فالالعليه غريه

ما أمام، ون القرعة من خواص اإلكيف املقام وغريه عدم ى ظاهر النص والفتون إ :ولذا قال يف اجلواهر

أو مام  وجه يوافق الواقع خمتص باإل    ى  استخراج املشتبه ا عل    أن   رادةإى  ن محله عل  كيف خرب يونس فيم    ما

  .كغري ذلى عل

االسـتحباب مـع    ى  علمام، وهذا حممول    عدم اختصاص القرعة باإل   ى  لويف الوسائل يأيت ما يدل ع     

ون هذا كور يف القضاء، وحيتمل ك ويأيت الدعاء املذ، الدعاءكيعلم ذل عدم اجلواز ملن الى عل أو مكاناإل

   .منه فال حجة فيه ىالم يونس فتوكمن 

 الـالزم   األول معاً، ففـي      فقد يريد ثلث العني وقد يريد ثلث القيمة وقد يريد ثلثهما           ،انكيف  كو

خراج واحد وثلث   إ فالالزم   أربعةان  ك ذا، ولو كخراج ثلث العني، فمن ثالثة واحد ومن ستة اثنان وه         إ

ان لـه   ك مثالًليهما،  ك خراج من أحدمها أو    وعبيد خمتص ختري بني اإل     كان له عبيد مشتر   كذا، ولو كوه

ـ خرج واحـداً    أأراد   فإن   اً مع غريه،  كنصاف عبد مشتر  أاً تاماً وثالثة    كثالثة مل   ونـصفاً مـن     امالًك

خرج أأراد  ن  إ و نصاف،خرج ثالثة األ  أأراد  ن  إ و ،أيضاً ونصفاً من املختص     امالًكواحداً   أو   نصاف،األ

   .مثلة من األكغري ذل إىل بغري النسبة، أو ل بالنسبةكما بقدر واحد ونصف من ال

  ثر، كأ أو أقل أو يمةان بقدر ثلث القك إذا خراج ثلث العنيإيصح  مناإن كل
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ثر مـن ثلـث     كأون  كثر، ويف الثاين يلزم مالحظة ثلث القيمة، فقد ي        كالوارث يف األ  ى  ن مع رض  كل

لـزم   الّإ و ،ان ثلث العني بقدر ثلث القيمة فهـو       كن  إ ون أقل من ثلث العني، ويف الثالث      كالعني وقد ي  

 ك ثلث القيمة مائة وهنـا     مثالًالوارث،  مل يرض    إذا   ثلث العني  إىل   أقربون  كمالحظة ثلث القيمة مبا ي    

ـ  إذا   نه يعتق ما قيمته مائة، أما     إثالثة عبيد أحدهم تسعون وأحدهم مائة وأحدهم مائة وعشرة، ف          ان ك

ـ  إذا   ن هذا فيما  كعتق ما قيمته تسعون، ل    أخر تسعني والثالث مائة وثالثني      أحدهم مثانني واآل   ان أراد  ك

أراد إذا   أنه   ماكعتق تتمته من الثالث،     أني و األول عتق أحد أ الّإ و ،ميل الثلث بعدد آخر   كعدم ت  ياملوص

  .يعتق من الثالث بقدر املائة أن عم جازاأل ياملوص

موافـق   ألنـه    تب الرقاع هو املعروف بني الفقهاء،     كاعتبار القرعة ب   أن   واعلم(:  قال كاملسال مث إن 

تدرج يف بنادق    وأن   ون متساوية كت أن   نبغيوأبعد عن التهمة، وي    )صلى اهللا عليه وآله   (للرواية عن النيب    

 كل ذلك ،بثوب ويدخل من خيرجها يده من حتت الثوب ى  يغط وأن   وجيعل يف حجر من مل حيضر عملها      

من فعـل الـنيب      يما رو ك و ، لعدم دليل خمصص   ،ون أبعد من التهمة، ويف تعني العمل بالرقاع نظر        كلي

نه أ و ،قرع يف بعض الغنائم بالبعر    أ )لى اهللا عليه وآله   ص( أنه   ي رو كذلكمن رقاع    )صلى اهللا عليه وآله   (

ن إ و ،ان وجهاً حلصول الغـرض    كشباهه  أله و ك ك فلو قيل جبواز القرعة بذل     ى،بالنوى  قرع مرة أخر  أ

   .)فراد القرعة الواقعة يف القسمة وغريهاأوهذا البحث آت يف مجيع  ،وىلأان الوقوف مع املشهور ك

تب كعنه يف    يكاحمل )صلى اهللا عليه وآله   ( وفعل النيب    ، القرعة مطلقة  لة ألن أد  ،رهكما ذ كوهو  : أقول

القرعة  فإن   ما يفهمه العرف،  كهو أحد املصاديق     وإمنا   ،تعني صورة خاصة  ى  يدل عل  العامة واخلاصة ال  

  : صورى عل

   .الثلث إىل حرارل يف ورقة وخيرج ورقة ورقة باسم األكتب اسم كي أن :األوىل
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   .الثلثني إىل ل ورقة ورقة باسم العبيدكمث خيرج  وىلاألهي : الثانية

   .الثلث إىل ل عبد عبدك وخيرج باسم ،تب ستة أحراركي أن :الثالثة

   .الثلثني إىل ل عبد عبدك وخيرج باسم ،تب ستة عبيدكي أن :الرابعة

 فـإذا   ذا،كر وه ك مث خيرج باسم زيد وعمرو وب      ، وأربع عبداً وعبداً   ،تب حراً وحراً  كي أن   :اخلامسة

آخر املطاف الـذي     إىل   ،ان من العبيد  كخرج بامسه عبداً    ن  إ و حرار،ان من األ  كخرج باسم زيد حراً     

   .بقدر الثلثني عبداً أو خيرج بقدر الثلث حراً

تب فيـه   كخرج ما    فإن    مث خيرج ورقة باسم زيد،     ،تابةك والبقايا بال    ،تب حراً حراً  كي أن   :السادسة

   .ان عبداًكتب فيه كا مل يخرج من إ واحلر فهو حر،

  .س هذه الصورةكع: السابعة

اشـتملت   إذا   فيمـا  ،ثالثة ثالثة  أو   ، القرعة بامسني امسني   أيضاً من الصور حيث يصح      كغري ذل إىل  

 ،تب امساً واحداً يف ورقة وامسني يف ورقة وثالثة يف ورقـة           كي أو   ،أيضاًازاً اجلمع   كارت أو   اًإطالقالوصية  

خرج الثالثة فهو خالد وخويلـد      ن  إ و ،ركخرج االثنان فهو عمرو وب    ن  إ و ،و زيد خرج الواحد فه  فإن  

ـ نة وهي   كغريها من الصور املم    إىل    وثانياً وخامساً بني الثالثة،    ،وبشري، مث يقرع ثانياً بني االثنني      ثرية ك

   .ىخيف ما الك

ل رقعة مث خيرج    كيف  تب يف ثالث رقاع اسم اثنني       كي أن   وصورا( :قول الشرائع  أن   ومما تقدم يعلم  

خـراج  إ إىل   الرقية افتقـر  ى  خرج عل ن  إ و ،فت الواحدة كاحلرية  ى  خرج عل  فإن   الرقية، أو   احلريةى  عل

عتق سـتة ال    أأنصارياً   أن   عنه ي، فقد رو  )صلى اهللا عليه وآله   (عن النيب    يرو هو التباع ما   إمنا   ،)اثنني

   .ثة أجزاء فأعتق اثننيثال )صلى اهللا عليه وآله(هم النيب أ فجز،مال له سواهم
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تـب يف رقعـة   كمساء العبيد فلي  أتب  كي أن   تب يف الرقاع احلرية والرقية من غري      كن  إو( :ويف اجلواهر 

جزاء الثالثة الـذين     مث خيرج باسم أحد األ     ،ثرةكنسبة املطلوب يف القلة وال    ى  حرية ويف رقعتني رقية عل    

ل واحد منهم   كما بأمساء الستة    إ يف الفرض ستة رقاع      تبكي أن   يفية السابقة، وجيوز  كالى  رتبوا سابقاً عل  

تب يف اثنني حرية ويف أربع كي املطلوب، أو يستويف أن   إىل مر ماكالرقية   احلرية أو ى  يف رقعة مث خيرج عل    

مجع اثـنني    ألن   ما قيل كعدل  أان  كن  إ و يستوفيه، وهذا الطريق   أن    إىل واحد واحد ى  رقية مث خيرج عل   

ر رقاً، بـل    خن خروج أحدمها حراً واآل    كن افتراقهما يف الرقية واحلرية ومن املم      مم واحد مينع    كحى  عل

االجتهاد يف مقابلة النص املعمـول      كان هو   كن  إ و  استعماله يف مجيع الفروض    قربيف قواعد الفاضل األ   

   .)األولن املشهور بني الفقهاء هو ك ل،به

يث ن حب كان بعض العبيد خمتلفة القيمة ل     كلو  عيان، ف  ال األ  ون االعتبار بالثلث قيمةً   كمث حيث عرفت    

 ماكخر،   يف بعض العبيد األ    كذلك األمرن  كالجتماع بعضهم مع بعض مدخلية ارتفاع القيمة ومل ي         إن

ل كن الوالد والولد قيمتهما جمتمعاً معاً مائة بينما قيمتهما متفرقاً ك ل، متفرقنيأربعةان ولد ووالده وكإذا 

 واحد عشرون والثاين ثالثون والثالـث مخـسون         ، املتفرقني مائتان  ربعةاأل وقيمة   ،واحد عشرون فقط  

 ، لتساوي القيمة فرضـاً    ،وسطالثالثة األ  أو    فقط خرياأل أو   يعتق الوالد والولد   أن    ختري بني  ،والرابع مائة 

يف تب  ك وعليه في  ، القيمة االجتماعية  كيكيوجب تف  ألنه   يعتق أحداً من الوالد والولد     أن   حق له يف   وال

   .خرين ويف رقعة ثالثة العبيد الثالثة اآل، ويف رقعة ثانية العبد ذا املائة،رقعة الوالد والولد

أراد أحدمها   فإن   ما أشبه،  أو   ياملوص أو   ل حسب قصد الناذر   كال أو   ون حترير اجلزء  كي أنه   مث الظاهر 

   مثالًين، األمرل واحد من كعم جاز أراد األن إ و،لزم
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مل يعلـم    إذا   نك ل ،بنسب خمتلفة  أو   حيرر ثالثة أنصاف عبيد    أن   شاعة فيجوز له  اإلعم من   قد يريد األ  

  .قصده فالظاهر عرفاً حترير التام ال املشاع

لزوم استخراج احلر   ى  ظاهر النص والفتو  ن  إ( :هذه الصورة حيث قال يف اجلواهر      إىل   أم نظروا كو

لـو  :  بل قال فيها،اعة، بل صرح به يف الدروسشاإلى من العبيد يف مفروض املسألة، وال جيوز البقاء عل   

ى قـو لعل األ: السراية ووجوب العمل بقصده، قلت  ى   من بناء العتق عل    ،الشيوع فوجهان  أي   نص عليه 

   .)كعدم لزوم اعتبار قصده يف املقام مع فرض تضرر الوارث بذل

  .ىخيف ما الكن فرض اجلواهر تضرر الوارث خروج عن صميم املسألة كل

 فيعتق واحداً ونصفاً من ستة      ،جراء قاعدة العدل  إالسدس فالظاهر    أو   الثلث أنه   مبا مل يعلم  ى  ولو أوص 

ة ءجراء الـربا  إيقال ب أن   إالّ   ذا، اللهم كالوسط بني السدس والثلث وه     ألنه   ،عبيد وهو الربع من اموع    

  .ثركقل واألمن قبيل األ أنه مردد بني حقني، فالالزم مراعتهما النه إ ن فيهك ل،من الزائد

 ،ذاكمخسة أجزاء يف العشرة وه أو ، أجزاء يف الثمانيةأربعة إىل ةأويف تعدي التجز: الدروس قال مث إن 

 تفاء به، كومن عدم اال   )صلى اهللا عليه وآله   (فعله النيب    ما إىل    من قربه  ،فراد نظر األى  وعدمها فيقرع عل  

 أجزاء  أربعة ون أوالً ؤانوا مثانية فيجز  ك و مثالًهم  ان مراده الوصية بعتق ثلث    كعادة القرعة، و  إالبد من   إذ  

   .جزاءمال الثلث من باقي األكويستخرج منها جزء حر مث يقرع جديداً إل

ة أ لظهور عدم اختـصاص الـستة يف التجـز         ،بعيدى  ما تر ك بأنه   ، عليه شكالن يف اجلواهر اإل   كل

يبعد  ل ثالثة منهم ثلثاً، بل الكون كي أن ى علأيضاً جزء الثالثة مثالًانت العبيد تسعة كورة، بل لو كاملذ

 ،خبمـسها ى   ومخسة أجزاء يف العشرة لو أوص      ،مثالًبربعها  ى  أوص  أجزاء يف الثمانية لو    أربعة إىل   التعدية

   ،ره اجلواهركما ذكوهو 



٣٩٨

  . واملناط من الدليل اخلاص، العامةدلةنه املفهوم من األأل

ربع لتـشابه   الثالث العدد بني االثنني واأل     أو   سرك الثلث ال  أراد أنه   تب بعتق الثلث فلم يعلم    كمث لو   

 جازة الورثة للزائد ال ماإفرض  أو   ،قل منه األ أو   الثلثى  ل واحد منهما ينطبق عل    ك أن    وقد فرض  ،اخلط

ال تأثري الختالفهما، جرت قاعدة  حينئذالثالث والثلث   إذ   ،ان له ستة عبيد   ك إذا   ماكانا متحدين،   كإذا  

ان ك لو إذ   ،السدس من العبد   أي   هم يعتق ثالثة ونصف الثلث    ك، ففي عشرة عبيده الذين مل     أيضاًالعدل  

  .سر وهو السدسك فيؤخذ نصف الثلث ال،ان الثلث لزم الثالث والثلثك ولو ،الثالثةى فكالثالث 

  



٣٩٩

ـ        ى  من اشتر (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):٨ مسألة( ا أمة نسيئة ومل ينقـد مثنـها فأعتقه

ولـو  البائع رقاً،   ى  احه وردت عل  كوتزوجها وجعل عتقها مهرها فمات ومل خيلف سواها بطل عتقه ون          

  .)ان ولدها رقاًكمحلت 

ثري، وقيل والقائل ابن    ك ويف الدروس عمل ا      ، بل وأيب بصري يف الصحيح     ،وهي رواية هشام بن سامل    

صول املـذهب   أهو أشبه ب   أنه   وال ريب يف   ،يبطل العتق وال يرق الولد     ال:  وغريه من املتأخرين   إدريس

   .بعدتن إ وبأس ا وجوه الى وقواعده فهو أرجح، ولذا محل الصحيح املزبور عل

 عبد اهللا  ل أبو ئ س :قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   املراد بالروايتني صحيح هشام بن سامل، عن      : أقول

أعتقها  ي وملا قبضها املشتر   ،سنة إىل   ذاكاً ب ركوأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية ب         )عليه السالم (

ن إ :)عليه الـسالم  ( عبد اهللا  أبو    فقال ، بشهر كمن الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها مث مات بعد ذل         

احـه  كعتقه ون  فإن   عقدة حتيط بقضاء ما عليه من الدين يف رقبتها،         سنة مال أو   إىل   ان للذي اشتراها  ك

شتراها فأعتقها وتزوجها مال وال عقدة يوم مات حتيط بقضاء ما عليه            ن للذي ا  كمل ي ن  إ و قال،ن  إ جائز

 :، قيل لـه األولا رق ملوالها أى  وأركال ميل عتق ماأ ألنه ،احه باطلكعتقه ون فإن من الدين برقبتها  

الذي يف بطنها مـع أمـه   :  فقال،عتقها وتزوجها ما حال الذي يف بطنها      أانت علقت من الذي     كفإن  

   .)١(هيئتهاك

وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية         )عليه السالم ( عبد اهللا  ل أبو ئس:  قال ،بصري أيب   وصحيح

ـ             ي فلما قبضها املشتر   ،سنة إىل   راًكب  كأعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها مث مات بعـد ذل

قدة يـوم اشـتراها     ع أو   سنة مال  إىل   ان للذي اشتراها  كن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا   فقال أبو  ،بشهر

  عتقها حتيط بقضاء ما عليه من الدين يف أو
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عقدة يوم مات حتـيط   ن للذي اشتراها وتزوجها مال والكمل ين إ وعتقه وتزوجيه جائز، فإن  رقبتها،

ا رق ملوالها   أى   وأر ،كميل عتق ما ال  أ ألنه   احه باطل كعتقه ون  فإن   عليه من الدين يف رقبتها     بقضاء ما 

الذي يف  :  فقال ،انت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما يف بطنها           ك فإن   :ه، قيل ل  األول

   .)١(هيئتهاكمه أبطنها مع 

خالف ى  وما عل ك و ،ما القاعدة العمل بالروايتني لصحة سندمها وعمل مشهور القدماء       ى  ومقتض

ـ باإل إالّ    املعـارض  وجه له بعد الدليل اخلاص غري      ، وبعض احملامل ال   كيضر بعد ذل    ال األصل ات طالق

 ،ن متربع وحنوه  كمل ي  إذا   يقيد مبا  أن    بالدليل اخلاص، نعم ينبغي    طالقوحنوها، ومن املعلوم ختصيص اإل    

 والتعليـل يف    ،لضياع مال البائع   أنه   ىالظاهر من النص والفتو    إذ   حاهلما،ى  اح عل كان العتق والن  ك الّإو

  .لح واهلبة املعوضة وحنوهاعدم الفرق بني االشتراء والص يالرواية يعط

حررت عن   أو   ان البعض له  كمة للوفاة والشراء للبعض فيما      الم يف مهر الوطي وعدة األ     كالى  نعم يبق 

   .رارهكت إىل داعي  يف املفصالت الكروا تفصيل ذلك، وحيث ذكغري ذل إىل هاكمال

  

                                                





٤٠١

امتنـع   فإن   ه،إعتاقالوارث  بعتق عبد فخرج من الثلث لزم       ى  أوصإذا  ( :قال يف الشرائع   ):٩ مسألة(

ون لـه  ك وبعد الوفاة يعتاقتسبه قبل اإلكحني الوفاة، وما ا     ال عتاقم حبريته حني اإل   كم وحي كعتقه احلا أ

  .)الستقرار سبب العتق بالوفاة

 ما ما يف اجلواهر من    أويل املمتنع،    ألنه   م يعتق كاحلا أن    وأما ،ان الوصية ك فلم عتاقما لزوم اإل  أ: أقول

 يما يف غريه من الوصايا اليت مل ينص املوصك دون الوارث األمرله والية العتق من أول ن إ يقالقد ( :أنه

  فـال  ،)ىقوجانب بل لعله األ   حال غريه من األ   ك إالّ    وليس حال الوارث   ،وصي خاص يف تنفيذها   ى  عل

صرف إذا   إالّ   ونهؤ ش لكمبرياثه يف     األوىلبامليت هو     األوىل فإن   رحام وغريها، األ ويلأية   آل ،فيه ماى  خيف

  .غريه إىل امليت بنفسه الوالية عن الوارث

انوا يف بالد   كما لو   ك ولو فرض عدم وجود عدول املؤمنني        ،عتقه عدول املؤمنني  أم  كن حا كولو مل ي  

للمناط  يعتق نفسه ولو   أنه   مؤمن فالظاهر  أو   مكحا إىل   يصل يد العبد   اً وال إطالقمؤمن    وال مثالًفار  كال

  .تاب الطالق وحنوهك يف كرنا مثل ذلكن والية املؤمنني، وقد ذاملستفاد م

ـ     حيث إن  ،الوارثى  أوص إذا   م الوارث بالعتق خصوصاً   كيبعد جرب احلا   ن ال كل ى اجلرب مقـدم عل

   .روا مثله يف الطالق وغريهكما ذك ،نكمأ إذا مكاحلا

ون كت إمنا   احلرية ألن    فواضح، حني الوفاة   ال عتاقم حبريته حني اإل   كاحل أن   ره الشرائع من  كوأما ما ذ  

  .طالت مدة ما بينه وبني املوتن إ ون له حريةكن عتق قبل التحرير مل تك فحيث مل ي،بسبب العتق

ل عليـه يف  كره الشرائع فهو املنقول عن الشيخ يف املبسوط والنهاية، وأشكتسابه وما ذكوأما مسألة ا 

  شياء الوصية أب من ثالثة كهو مر بل ،مبنع استقرار السبب باملوت( :اجلواهر قائالً



٤٠٢

 إىل قبوله مـضافاً ى  علكالتملي انت مبعىنك الوصية لو كيتوقف مل ماك ، صيغة العتق  إيقاعواملوت و 

مت  ان سبب العتق قـد    ك ولو   ،خرانان اآل األمرحصل  ن  إ و كميل قبل القبول ال   ي وموت املوص  ،الوصية

ن تامـاً مل    كمل ي    ومىت ،عتاقاإلى   بل قال بتوقفه عل    ،ه وهو العتق ومل يقل به     ليثبت معلو  أن   واستقر لزم 

اً لنفسه قبل العتق    كن العبد مال  ك ومل ي  ك من مال  ك وملا امتنع خلو املل    ، متوقف عليه  كيثبت معلوله واملل  

ون للوارث لتحقق الرق عنـد      كقيل ي  لو:  ومن هنا قال املصنف وتبعه بعض من تأخر عنه         .فهو للوارث 

   .)ان حسناًكتساب كاال

فيه  ألن   ،قيمةً أو   مثالًبدله   أو   عطاء عينه إون عليه   كي وإمنا   للوارث أنه   القواعد إىل   قربن األ كل: أقول

 فإن  حقه، أنه    حتريره مع  أخريم هم الذين سببوا ضرر العبد بت      إ، ف ضرر ال ودليل   كمجعاً بني دليل املل   

نفسه مـن   إىل أقرب بأنه كعرب عن ذل العني نفس الشيء، ورمبا ي     ألن   عطاها للعبد أانت عينه موجودة    ك

   .ه للمفصالتكالقيمة، ويف املقام حبث طويل نتر أو املثل إىل األمرال آل إ و،غريه

 ومثل النـذر الـيمني   ، فحصل مراده ومل يعتق،يعتقه مبجرد حصول مراده أن ومثله يأيت فيما لو نذر    

  .والعهد وما أشبه

 أو  ان الوارث جمنوناً  ك إذا   ماكحملذور،   أو   لنسيان أو   عمداًون عدم العتق    كفرق يف املسألتني بني      وال

ـ الوضع، نعم لو طلب العبد عدم عتقه مل ي         ي يقتض ضرر ال ألن   ،كحنو ذل  عليه أو ى  مغم ـ  ك ى ن عل

   .أخريمل يسبب ضرره بل العبد هو الذي ضرر نفسه بطلبه الت ألنه الوارث شيء

  



٤٠٣

 مراآل إىل    وينتقل ،مراآلذنه وقع العتق عن     إه عن غريه ب   كوعتق ممل أإذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٠ مسألة(

   .)، ويف االنتقال ترددك بالعتق ليتحقق العتق يف امللاألمر عند

ون عليه  كمع أمره ي   أنه   ال، نعم الفارق هو    يصح العتق عن الغري سواء أمره الغري أو        أنه   الظاهر: أقول

 البدل، أما صحة العتق     كقصد املال ن  إ و  البدل كعطي أ  ال مراآل التربع ومل يقل     كمل يقصد املال   إذا   البدل

 أو  ان حيـاً  ك سواء   ،ن العرف يرون صحة العمل عن الغري ولو بدون أمره          فأل األمرعن الغري ولو بدون     

ضحية وغريها عـن     ولذا يصح الصالة والصوم واحلج واأل      ،الةكتاب الو كرنا تفصيله يف    كما ذ ك ،ميتاً

آخره  إىل   ون البدل عليه  كمع أمره ي   أنه    وأما ى، النص والفتو  كل ذل ى ك علما دل   كموات  حياء واأل األ

   .رهاكذ إىل القواعد مما الحاجةى نه مقتضفأل

  . بعض الروايات الواردة يف املقام ويف غريه،القاعدة إىل ضافةالصحة عن الغري باإلى ويدل عل

 ن عليه عتق رقبة فمات من قبل      اكعن رجل    )عليه السالم ( جعفر أبا   سألت:  قال ،فعن بريد العجلي  

املعتق أصـاب    وأن   ،فأعتقه عن أبيه  )  خ ل  سبهكمن  (يسه  ك من   يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجالً     أن  

انت كانت الرقبة اليت    كن  إ :)عليه السالم (فقال  :  قال ،ون مرياثه كه ملن ي  ك مث مات وتر    ماالً كبعد ذل 

ن إو :، قال حد عليه سبيل أل  املعتق سائبة ال   فإن   ة عليه واجب أو   ركش أو   ) خ ل  نذر(أبيه يف ظهار    ى  عل

 ان مواله ووارثه  ك)  خ ل  جريرته(أحد من املسلمني فضمن جنايته وحدثه        إىل   ميوت أن   قبل  ان تواىل ك

مل ن  إ املسلمنيمام  مرياثه إل  فإن   مات  أحد حىت  إىل   ن تواىل كمل ي ن  إو :، قال ن له قريب يرثه   كمل ي ن  إ

  ،  من املسلمنين له قريب يرثهكي



٤٠٤

نه والء املعتـق    إيعتق عنه نسمة ف    أن   ان أبوه أمره  كأبيه تطوعاً وقد    ى  انت الرقبة اليت عل   كن  إو :قال

 واحد من الورثة  كبيه  أون الذي اشتراه فأعتقه بأمر      كوي: ، قال هو مرياث جلميع ولد امليت من الرجال      

الرقبة فأعتقها عن ى ان ابنه الذي اشتركن إو : قال،حرار يرثونهأن للمعتق قرابة من املسلمني كمل يإذا 

ه ومرياثه للذي اشتراه    ءوال فإن   كون أبوه أمره بذل   كي أن   أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعاً منه من غري         

   .)١(ن للمعتق وارث من قرابتهكمل ي إذا من ماله فأعتقه عن أبيه

 ،)٢(كيف مل  إالّ   عتق ال: )صلى اهللا عليه وآله   ( لقوله   ،ا قبيل العتق آناً م    مراآل إىل   كمث هل ينتقل املل   

ن الثاين غري بعيد بعـد  ك ل، هو املشهوراألول،  احتماالن،ال مجعاً بني الدليلني أو    يائمناً اآل كون املل كفي

  .ما عرفت من العرفية

ـ  أو فارةكال أو  اةكالز أو   اخلمسى  أعط أو   تصدق عن غريه   إذا   كذلكو ـ  كما أشبه ذل  ىن، أمـا مع

يف مثـل     ال ،أن يعتق زيد عبد عمرو    ك ،ن عتقه كمي  الغري ال  كمل أن    فهو كيف مل  إالّ   ال عتق حديث  

ـ ي أن   ىليه عل إ دون انتقاله    مراآلوقوع العتق عن    ى   ويقتصر عل  :قول اجلواهر  إىل   حاجة املقام، فال  ون ك

 إالّ  ه له عن غريه   كيصح عتق مال    ال كاململو ألن   ،كيعتق غري اململو   ال أنه   كيف مل  إالّ   عتق الاملراد من   

   . أدلكخالف ذلى الصحيح املزبور عل أن ىيدع الغري، بل قد إىل بعد انتقاله

 ال :ن يف الوسـائل   ك، ل كيف مل  إالّ   عتق ال وغريه عبارة الرواية     كقد ورد يف املسال    أنه   ىخيف مث ال 

مـا  كرها  كمر بن يزيد، والوسائل ذ    ع إىل   ر الصحيحة منسوبة  كاجلواهر ذ  أن   ماك،  كبعد مل  إالّ   عتق

   .تفي منه ذا القدركالم يف املقام طويل نكرناها، والكذ
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غريه من  كمن الثلث    يالعتق يف مرض املوت ميض    (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):١١ مسألة(

   .)وغريه بعدة طرق فيها الصحيح )عليهم السالم(عنهم  ي مرواألول و،األصلاملنجزات، وقيل من 

 ،)عليـه الـسالم   ( عبد اهللا  أيب   الروايات الواردة يف املقام عبارة عما رواه حممد بن مسلم، عن          : أقول

ى مـض :  قال ،ثر من الثلث  كان أ كبوصيته و ى  سألته عن رجل حضره املوت فأعتق غالمه وأوص       : قال

   .)١(يون النقصان فيما بقكعتق الغالم وي

اً له ليس لـه     كيف رجل حضره املوت فأعتق مملو      )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عقبة، عن  علي بن    وعن

حق أ الورثة   ك وسائر ذل  ،ثلثه الّإما يعتق منه    :  قال ،يف القضاء فيه  ك كجييزوا ذل  أن   الورثة   فأىب ،غريه

   .)٢(ي وهلم ما بقكبذل

ـ    اعتق رجل عند موته خادم    ن  إ( :قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بصري، عن  أيب   وعن ى اً له مث أوص

   .)٣(يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيةأن  إالّ عتقت اجلارية من ثلثهألغيت الوصية وأى بوصية أخر

اً وقد حضره   كعتق مملو أيف رجل   : يقول )عليه السالم (احلسن   أبا   مسعت:  قال ،وعن احلسن بن اجلهم   

يعتـق  :  قال، شيئاً غريهكمل يترمثائة درهم و وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثال      كشهد له بذل  أاملوت و 

وهو السدس   مثائة ثلثها مثائة درهم وله من الثال    عنه ثال  يمثائة درهم ويقض  له منه ثال   إمنا    ألنه ،منه سدسه 

  .)٤(من اجلميع

                                                











٤٠٦

 ،ه عند موته وعليه ديـن     كعتق مملو أيف رجل    ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن مجيل بن دراج، عن    

  .)١(ال مل جيزإل الذي عليه ومثله جاز عتقه وان قيمته مثكن إ :فقال

   .غريها من الرواياتإىل 

   .الم فيهاكرار الكت إىل حاجة  يف منجزات املريض يف باب الوصية الالم مفصالًكوحيث تقدم ال

  

                                                





٤٠٧

خرجـت  أ ،ماء يف مرض املوت وال مال له سواهن       إعتق ثالث   أإذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٢ مسألة(

 قيل  عتاقاإلى  ان سابقاً عل  كن  إ و اً،إمجاع فهو حر    عتاقان ا محل جتدد بعد اإل     ك فإن   واحدة بالقرعة، 

   .) وفيه تردد،أيضاًهو حر 

منا خيرج الوارث أمة إ وعليه فى،خراألى مها علاحدإقد تقدم مسألة تطابق العني والقيمة وزيادة : أقول

خراج الثلث من   إ مع عدم التطابق فالالزم      ماأمائة،  ل واحدة   كانت  كما لو   ك ،تطابقت القيم  إذا   واحدة

 ال أو   حداهن مائة والثانية مثانني والثالثة مائة وعشرين،      إانت  ك إذا   ماكالقيمة فقط سواء طابقت واحدة      

التبعيض يف العتق بعتـق      حينئذانت واحدة مثانني والثانية تسعني والثالثة مائة وثالثني، ويصح          ك إذا   ماك

  .عتق أقل من الواحدة أو ،يةميلها من الثانكواحدة وت

ن إ و ،استثناه اجلواهر  ماى  يف بعض الصور عل    إالّ   ان حراً كمحلت به بعد العتق      فإن   ما مسألة احلمل  أ

ـ ت أنـه     يف كشن  إ و ،مك فاستصحاب الرق حم   ،وجه حلريته  ال إذ   ان قبل العتق فهو رق    ك  أي  ون يف ك

   . فيما سبقاألصلرنا وجه هذا ك وقد ذ، برقيتهعلمإذا نسان إالّ  احلرية يف اإلأصالةالوقتني فاملرجع 

ـ    كن  إو )أيضاًهو حر   : قيل(ليه الشرائع بقوله    إأما قول الشيخ ومن تبعه ممن أشار         ى ان سـابقاً عل

هذه التبعية، فما اختاره اجلواهر وغريه      ى  دليل عل  النه  إ : وفيه ،مهونه تابعاً أل  كفقد استدل له ب    ،عتاقاإل

   .ما عرفتى تردد فيه الشرائع علن إ و،من الرقية هو الوجه

  



٤٠٨

 غريهم مث مات أحدهم أقرع      كعتق ثالثة يف مرض املوت ومل ميل      أإذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٣ مسألة(

ى م عل كأحد احليني ح  ى  خرجت عل ن  إ و م له باحلرية،  كبني امليت واحليني، ولو خرج احلرية ملن مات ح        

حيتمله الثلث مـن     ة ويقرع بني احليني وحيرر منهما ما      كرحيتسب من الت   ن ال كونه مات رقاً، ل   كامليت ب 

  .)ان فاضله رقاًكخر، ولو فصل منه مل الثلث من اآلكأة الباقية، ولو عجز أحدمها عن الثلث كالتر

ان العتق قبل املوت    ك إذ   يوجب خروجه عن صالحية احلرية،     املوت ال  ألن   كذلكان  ك وإمنا   :أقول

  .احليى ينطبق عل ألن ما هو صاحلكامليت ى علينطبق  ألن ان العتق صاحلاًكف

 مثـل عـدم     ،ثرون حلرية أحدهم األ   كمات اثنان منهم بل الثالثة حيث ي       إذا   الم فيما كومنه يعلم ال  

  احلر والعبد،أحكامسائر  إىل   ،ان مقتوالً ك إذا    ومثل الدية فيما   ،فينه من مال الوارث بل من بيت املال       كت

   .هأحكام والباقيان الرق وهلما ،هأحكامان هو احلر وله ك خرجت القرعة باسم أحدهمفإذا 

 ضرورة اقتضاء عتقهم    ،أحد منهم ى  قد يقال بعدم احتسابه مطلقاً عل     : قلت( :ن يف اجلواهر  كهذا ول 

شاعة وليس احلـر    ما هو قاعدة اإل   كل واحد، فمع فرض موته ميوت من اجلميع         كمجع عتق الثلث من     أ

ما يتعني غريه   كان بالقرعة يتعني يف واحد      كن  إ و ،هو ثلثه املشاع يف الثالثة     وإمنا   واحداً منهم غري معني   

شاعة خصوصاً لو مـات     يقتضي اخلروج عن قاعدة اإل     ون مقصود امليت الثواب ال    ك و ،من املشاع ا  

   .)ة يلحظ ثلثه فيها ويتعني الثلث يف الباقيني منهكونه ترك خيرج عن كنه بذلإ ف،أحدهم قبل موت السيد

املعتـق   أن   ىاملسألة عل   مبىنن  إ يقالأن   إالّ   اللهم( :كذا هو الذي تقتضيه القاعدة، فقوله بعد ذل       وه

  نصاري املشتمل الثلث خلرب األ أنه فرض إذا أحد الثالثة



٤٠٩

  .، حمل تأمل)ة أثالثاًأالتجزى عل

هم أسواهم فجز مال له    أنصارياً أعتق ستة ال    أن   داللة عليه، حيث قد تقدم رواية      نصاري ال وخرب األ 

  .الم فيهكوقد تقدم ال ،ثالثة أجزاء فأعتق اثنني )صلى اهللا عليه وآله(النيب 

املشابه  إالّ   سائر هذه املباحث، اللهم   كاملسألة خارجة عن مورد االبتالء يف احلال احلاضر          حيث إن و

   . سبحانه العاملاملفصالت، واهللا إىل نا التفصيل فيهاك تر،النذر والشرط واليمني والوصيةكتاب آخر كل

  



٤١٠

 وأما العتق بالسراية فاملشهور   (:  قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ،يف العتق بالسراية   ):١٤ مسألة(

مل ن  إ و لـه كالعتق فيه   ى  أمته سر  أو    بأمجعه كجزءاً ولو يسرياً من عبده اململو      أي   ،من أعتق شقصاً  أن  

ـ بالفتحـ ق  واملعت ،ان املعتق صحيحاً جائز التصرفك إذا  سواهكميل مانع من نفوذ العتق فيه، بل   ال 

   .)اًإمجاعان كلعل ظاهر املنت وغريه عدم اخلالف فيه، بل يف الروضة رمبا 

 إىل   امليـل  )ماميةمالذ علماء اإل  (تابه  كس يف   ون عن السيد احملقق مجال الدين أمحد بن طاو        كل: أقول

يـصري   إمنا بأنه:  فقال،التفصيل) وافيه(اشاين يف ك العدم السراية، وعن بعض من تأخر عنه اتباعه، وعن  

، م باحلرية ك أطلق احل  ك ولذل ،أىب أو   ، شاء مواله  كمواله ذل ى  يف البقية له عل   ى  سع إذا   العبد جبميعه حراً  

  .خرأانت معارضة بروايات كن إ وره املشهوركذ مجلة من الروايات هو ماى ن مقتضكل

 أعتـق  رجالًن إ ،)عليهما السالم(براهيم، عن جعفر، عن أبيه إ خرب غياث بن ،فمن روايات املشهور 

   .)١(كهو حر ليس هللا شري: )عليه السالم( علي  فقال،بعض غالمه

هـو  :  فقال ، أعتق بعض غالمه   رجالًن  إ ،)عليهما السالم (وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه         

   .)٢(ك ليس هللا شري،لهكحر 

ـ ،  وله مال قوم عليه البـاقي      عتق شقصاً له من عبد    أمن  : )وآلهصلى اهللا عليه    (وعن النيب    ذا يف  ك

  .)٣(غوايل اللئايل

 )صلى اهللا عليه وآله   (النيب  ى   فأسر كعتق شقصاً من مملو   أ رجالًن  إ :)صلى اهللا عليه وآله   (عنه  ى  ورو

  .)٤(كشري ليس هللا تعاىل:  وقال،عتقه

   عتق بعضأيف رجل  :)صلى اهللا عليه وآله(وقال 

                                                











٤١١

   .)١(غالمه فهو حر

له فهو  كعتق بعض عبده وهو له      أمن  : قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

   .)٢(ك ليس هللا شري،لهكحر 

عليها يف اجلملـة،    ى   الغري اليت اتفقت النصوص والفتاو     كهذا مؤيداً بأولوية املقام من السراية يف مل       

  .هر النصوص املعارضة هلذه النصوص يرفع اليد عن ظاكوبذل

عتق نصف جاريته مث قذفها     أ سألته عن رجل     ،)عليهما السالم (مثل خرب محزة بن محران، عن أحدمها        

رأسها منه حني   ى  فتغط: قلت: قال أن   ىلإ عليه مخسني جلدة ويستغفر اهللا تعاىل      أن   ىأر:  فقال ،بالزنا

يعتـق النـصف     ما عليها أو   يتؤد  تتزوج حىت  أس وال نعم وتصلي وهي خممرة الر    :  قال ،عتق نصفها أ

   .)٣(خراآل

عتق ثلثها فتزوجهـا    أ جارية له    كوتر يف رجل تويف   :)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وخرب احلارثي، عن  

 فما  ، تقوم وزوجها يف بقية مثنها بعد ما      هي   ا تقوم وتستسعي  أ ، شيء من املرياث   يقسم أن   الوصي قبل 

   .)٤(ولدهاى على رق جر أو عتقأصاب املرأة من 

النـصف  ى  اتبها عل كمث أنه   عتق نصف جاريته    أعن رجل    )عليه السالم ( سأل الباقر    ،بصري أيب   وخرب

   .)٥(عجزت عن جنومها ترد يف الرق يف نصف رقبتهان إ اأيشترط عليها :  قال،كخر بعد ذلاآل

                                                













٤١٢

ـ      أأة  عن امر  )عليه السالم ( عبد اهللا   سألت أبا  ،وعن احلليب  ى عتقت عند املوت ثلث خادمها هـل عل

   .)١(عتق منهاأن هلا ثلثها فلتخدم حبساب ما ك هلا، ولكليس ذل:  قال،اتبهاكي أن أهلها

ـ  أعن امرأة    ،)عليه السالم ( عبد اهللا   سألت أبا  ،وعن ابن سنان   ى عتقت ثلث خادمها بعد موـا أعل

هـا يـستخدموا     هلا من نفسها ثلثها وللوارث ثلثا      نكول،  ال:  قال ،أبوا أو   واؤاتبوها شا كي أن   أهلها

   .)٢(عتق منهاأون هلا من نفسها حبساب ما كا ويحبساب الذي هلم فيه

   .)٣(انكوحنوه خرب ابن مس

:  قـال  ،عتق ثلث عبده عند املوت    أل عمن   ئسنه  إ ،)عليه السالم (، عن الصادق    سالموعن دعائم اإل  

ون الثلثان للورثةكيعتق ثلثه وي)٤(.   

ه وهو صحيح   كعتق نصف مملو  أسألته عن رجل    : قال ،)عليه السالم (جعفر، عن أخيه     علي بن    وعن

   .)٥(م قيمة عدلخر يقويف النصف اآلى يعتق النصف ويستسع:  قال،ما حاله

 عراض املشهور عن  إأن   إالّ   اجلمع العريف بينهما،   ألنه   ره الوايف كان مبا ذ  كن  إ و واجلمع بني الطائفتني  

أهلها،  إىل   منهم يوجب رد علمها   ى  ان مبرأ كا  أثرا وصحة أسانيد مجلة منها مع       كالروايات مع   هذه  

مل ن  إ  لشذوذ النصوص املزبورة اليت ينبغي طرحهـا       ،صح ما عليه املشهور   األن  إ( :ولذا قال يف اجلواهر   

  تقبل 

                                                













٤١٣

   .) عليها مبا عرفت، فتأملدلةالتأويل لرجحان األ

ن إ منه ي ما بقكالعبد يف فى  وسع،ان موسراًكن إ م عليه قوكان له فيه شري ك نإو( :مث قال الشرائع  

  ).ان املعتق معسراًك

ـ ي أن   فرق يف الـسراية بـني      ال ذإافر،  ك بني املسلم وال   كفرق يف الشري   النه  إ( :ويف اجلواهر  ون ك

   .)دلةفريق لعموم األبالت أو افركسوغنا عتق الن إ افراًكان املعتق ك أو افرين،ك أو ان مسلمنيكالشري

هم مبا نلتزم، سواء    إلزامى  فار ملتزمون مبا التزموا به فال دليل عل       كال أن   رراًك قد عرفت م   كنكل: أقول

 ن من دينه السراية، نعم لـو      كافر مل ي  ك وال ،افراًك املعتق املسلم    كان شري ك أو   افرينكان  كان الشري ك

  .ذهب املسلم، فهو نافذ عليهمأيضاً ألنه املسلم ى افر نفذ علك الكعتق الشريأ

العبـد يف    ياملعتق، وطائفة تقول بـسع    ى  مث يف املقام طوائف من الروايات، فطائفة تقول بالتقومي عل         

 وطائفة تقول بقصد املعتـق      ،املوىلى   وبني يسره فعل   ،العبد يفسع  بقيته، وطائفة تفصل بني عسر املوىل     

ين، خريني بالتقييدين األاألولني طالقاجلمع بينها تقييد اإلالعبد، ووجه    يال ففي سع  إو  املوىلى  املضارة فعل 

   .العبد يففي سع الّإون البقية عليه، وكمضارته ي فمع يسار املعتق أو

اء ك بني شركسألته عن اململو: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب صحيح احلليب، عن األوىلفمن الطائفة   

يقوم : مؤاجرته، فقال  ه فال يستطيعون بيعه وال    أصحابى  عل فساد   كذلن  إ : فقال ،فيعتق أحدهم نصيبه  

  .)١( عليه عقوبة ملا أفسدهكجعل ذل وإمنا ،عتقه عقوبةأالذي ى قيمة فيجعل عل

                                                

 



٤١٤

اء كون بني شر  ك ي كسألته عن اململو  : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وصحيح سليمان بن خالد، عن    

يقـوم قيمـة    : ه فال يستطيعون بيعه وال مؤاجرته، قال      بأصحاى   فساد عل  كذلن  إ : قال ،فيعتق نصيبه 

   .)١( ملا أفسدهكجعل ذل وإمنا عتقه عقوبةأالذي ى فيجعل عل

هذا فـساد   :  فقال ،اء فيعتق أحدهم نصيبه   ك بني شر  كعن اململو  )عليه السالم ( سألته   ،وموثق مساعة 

   .)٢(هأصحابى أفسده علنه إ ،م قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه يقو،هأصحابى عل

عن قوم ورثوا عبداً مجيعاً فأعتق بعضهم نصيبه         )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،وعن البصري 

 منه بقيمتـه يـوم      يبق نعم يؤخذ مبا  :  قال ،عتق نصيبه منه هل يؤخذ مبا بقي      أكيف يصنع بالذي    ،  منه

   .)٣(عتقأ

عن مملوك بني أناس فأعتق بعـضهم        )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سألت :ي عل  خرب ،ومن الطائفة الثانية  

   .)٤(يأخذ منه الضريبة يستخدمه وال أن يم قيمة مث يستسعى فيما بقي ليس للباقيقو:  قال،نصيبه

 أو  من كان شريكاً يف عبـد     : )عليه السالم ( جعفر أيب    خرب حممد بن قيس، عن     ،ومن الطائفة الثالثة  

مل يكن له سعة من مـال       ن  إ و ، سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله      كثري فأعتق حصته وله    أو   أمة قليل 

   .)٥( حىت يعتقيعتق ويسعى العبد حبساب ما بقأعتق منه ما أنظر قيمته يوم 

  فأعتق  يف جارية كانت بني اثنني ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وصحيح احلليب، عن

                                                













٤١٥

   .)١(ان معسراً خدمت باحلصصكن إ و،يضمن أن لفكان موسراً كن إ : قال،أحدمها نصيبه

قد :  قال ،عتق غالماً بينه وبني صاحبه    أل عن رجل    ئس ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن حريز، عن  

 يوم للغـالم    ،ن له مال عومل الغالم    كمل ي ن  إ و ،نصف املال  يعطأان له مال    ك فإن   ،صاحبهى  أفسد عل 

   .)٢(اءكانوا شركن إ كذلك و،ويستخدمه ويوم للموىل

ان بينهما  كل عن رجلني    ئسنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    صحيح احلليب، عن   ،ومن الطائفة الرابعة  

العبد يف النـصف    ى  استسع الّإله و كيعتقه   أن   لفكان مضاراً   كن  إ : فقال ،عبد وأعتق أحدمها نصيبه   

   .)٣(خراآل

: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر قـائالً     ره  ك واليت منها ما ذ    ،خر األ قوال يظهر وجه النظر يف األ     كوبذل

  وبطل عتقـه   ،ان موسراً كن  إ هك ف ضرارقصد اإل ن  إ :قيل والقائل الشيخ يف النهاية والقاضي ابن الرباج       (

ه كاملعتق ف ى   ومل جيب عل   ،كالعبد يف حصة الشري   ى  قصد القربة عتقت حصته وسع    ن  إ و ان معسراً، كن  إ

ـ    ك ومل ي  ،يف الباقي العبد  ى  مل يفعل استسع   فإن   ،بل يستحب له   ـ   فيـه مـا    كن لصاحبه الذي ميل  يبق

ـ   يامتنع العبد من السع    فإن   من مثنه،  يبق يستسعيه فيما  أن   له عليه ضريبة، بل له     استخدامه وال   كيف ف

   .)يعتق وملواله الباقأان له من نفسه قدر ما كرقبته 

رجل ورث غالماً وله فيه     : )عليه السالم ( عبد اهللا  أليب    قلت ،وقد استدل له بصحيح حممد بن مسلم      

ذا إ و ،اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثـة       إذا   : فقال ،عتق أحدهم لوجه اهللا نصيبه    أاء و كشر

  عتق من حصة أان الغالم قد كعتق لوجه اهللا أ

                                                









٤١٦

 كعتق الشري أن  إ و ،ان نصفه عمل هلم يوماً وله يوم      كن  إ و ،قدر ماهلم منه  ى  عتق ويستعملونه عل  أمن  

   .)١(القوم حصصهمى يفسد عل أن أراد ألنه ،عتق له و معسر فالمضاراً وه

بعـض  ى عل  أوكذلى حيمل عل أن رناه من اجلمع العريف، فالالزم   كذ يقاوم ما  أن   نكيتم النه  إ :وفيه

  .ان املشهور خالفهكخر، ولذا احملامل األ

  : رناه يعلم وجه التقييد يف مجلة من الرواياتكمما ذ أن ماك

من  :م قالوا إ )عليهم السالم ( عبد اهللا  وأيب جعفر وأيب     أمري املؤمنني  عن   ،سالمعائم اإل مثل ما عن د   

ن إ املعتق ويلزم   ،حصصهمى  القوم الباقون عل  ى  اء عتق منه حصته ويبق    كاً له يف عبد له فيه شر      كعتق شر أ

ان ك فإن   ،عتقهأ ه الذين مل يعتقوا قيمة حصصهم يوم      أصحاب إىل   ييؤد وأن   منه يان موسراً عتق ما بق    ك

 خدمهم باحلـصص أو    الإ و ، عتق العبد  كاملعتق ذل  ليهم العبد أو  إى  دأ  حصصهم فمىت ى  معسراً فهم عل  

 معسراً والثاين موسـراً     األولان املعتق   كعتق أحدهم و  أ فإن   ،سعايةل ا كذلى  اتفق معهم عل  ن  إ استسعوه

ـ  األول كذلكرجع به عليه     ماً ما يو يسرأ فإن   ،األولان لزم   كما   األوللزمه للباقني غري املعتق      ، األول ف

   .)٢(فيهألفاظهم اختلفت ن إ و)صلوات اهللا عليهم(قوهلم الذي رويناه عنهم  هذا معىن

ا إ ،حدمها نصيبه ومل يعتق الثاينأعتق أني  كة بني شري  كيف مملو  :قالنه  إ )عليه السالم (وعن الصادق   

   .)٣(كمسأعتق ونصفه للذي أ فنصفه للذي ت ماالًكاتت وترم فإن ختدم الثاين يوماً وختدم نفسها يوماً،

                                                









٤١٧

 وله مال قـوم عليـه       كعتق شقصاً له مملو   أمن  : )صلى اهللا عليه وآله   ( قال النيب    ،وعن غوايل اللئايل  

   .)١(الباقي

   .)٢(قيمته )صلى اهللا عليه وآله( فلم يضمنه النيب كعتق شقصاً له من مملوأ رجالًن إ :ويف احلديث

ه ءاكشرى   أقيم عليه قيمة عدل فأعط     كاً له من مملو   كعتق شر أمن  : قال ،)صلى اهللا عليه وآله   (نه  وع

   .)٣(فقد عتق منه ما عتق الإو، ان ذا يساركن إ عتق عليه العبدأحصصهم و

يف عبد بني رجلني فقال     ى  قضنه  إ ):عليهم الصالة والسالم  ( ي إىل عل  ئمة بسند األ  ،وعن اجلعفريات 

   .)٤(كيعتق من ماله ويغرم نصف قيمة العبد للشري: عتقه عمداً، قالأحدمها أ

بعده  ان موسراً حني العتق ال    ك، فلو   كعطاء حصة الشري  إرادة  إمث االعتبار بيسار املعتق وعدمه حني       

ى ان عل كن  ك، فلو مل يتم   ك أداء حصة الشري   إمكاناملفهوم من الرواية عرفاً      ألن   ك وذل ،العبدى  ان عل ك

ان معـسراً حـال     كس بأن   كلو انع  أنه   ماك،  كعسر بعد ذل  أ إذا   وأية فائدة يف اليسار عند العتق     العبد،  

  .العبد ييف سع ان عليه الكالعتق مث أيسر 

 الثالـث لـصدق الـنص      كان عليه متام حصة الشري    ك ،خران معتقان أحدمها موسر دون اآل     كولو  

 إىل املعتق معسر بالنـسبة  أن  لصدق ،د بالنسبة العبى  املوسر وبعضه عل  ى  بعضه عل ن  إ  فال يقال  ى،والفتو

   . الثاينكالشري

   أن عليه وأن املعتق املعسر، إىل العبد بالنسبةى مث الظاهر وجوب السعي عل

                                                











٤١٨

ظـاهر  (: ، ولذا قال يف اجلواهر    كالشري إىل   قدر الضرورة املتعارف من نفقته     الّإسبه  كيصرف مجيع   

خصوص جزئه احلر، بل قد مسعت التصريح يف          به رقبته ال   كسبه من سعيه الذي يف    كمجيع   أن   النصوص

 )عليه السالم (يستخدمه وال يأخذ منه الضريبة، بل لعل قوله          أن   خرمحزة بأنه ليس لآل    علي بن أيب     خرب

 ظاهر يف انقطاع التصرف     ،يستطيعون بيعه وال مؤاجرته    ه ال أصحابى   فساد عل  كذلن  إ :يف الصحيحني 

  .)١()النهاية يك وحمكسال يف املكما صرح بذلك ،عنه

 كان هنـا  ك فإذا   سب،كه العادي يف ال   إمكانالعبد صرف   ى  حق الناس املطالب به يلزم عل     نه  إحيث  و

، فهو ليس من قبيـل الواجـب   أخريربح وال جيوز التسبان أحدمها أربح لزم عليه حتصيله دون غري األ     ك

ـ   املنصرف، فال ألنه يقيدناه بالعاد وإمنا   املوسع بل املضيق،   قـدر   إىل نفـسه ى يلزم عليه الـضغط عل

   .فال الّإعطاء وجل مهرها لزم اإل ألتعطي نفسها متعةً أن مةان من شأن األك فإذا الضرورة،

وهو خالف ظاهر ما مسعتـه مـن         ،يالسعى  العبد عل  ظاهر املنت عدم جرب   ن  إ( :مث قال يف اجلواهر   

 فيما قـد ى يسع أن مل خيتر العبد  ومىت:للثامشف اكما يف  ى  محزة عل  علي بن أيب     النصوص، نعم يف خرب   

 كذل أن    وملواله الذي مل يعتق حبسب ماله، ورمبا يؤيده        ،عتقأان له من نفسه مبقدار ما       كمن قيمته    يبق

ـ ل:  عدم وجوب السعي عليه، قلت     صحابجيرب عليه، بل يف الدروس والروضة ظاهر األ        حق له فال   ن ك

 ، الغري قهراً  كمل إىل    ولذا عداه  ،ميل احلرية كت إىل   نظر الشارع ن   أل ،ونه قهرياً كجزم الفخر يف الشرح ب    

املتجه يف  ن  إ  به يف النصوص، وفيه    األمرظاهر   إىل    مضافاً ،قهرهى  ولالستسعاء يف صحيح احلليب الدال عل     

  محزة  علي بن أيب  من الصحيح ومرسل حريز السابقني وخربةاجلمع بني هذه النصوص ونصوص املهايا

                                                





٤١٩

   .صحابظاهر األ إىل  وهو الذي مسعت نسبته، نفسه وعدمهكخيري العبد بني السعي يف فتبم كاحل

العبد يتحرر فليس السعي     أن   )عليهم السالم (الروايات السابقة عن النيب وعلي وغريمها       ن  إ :ن فيه كل

  .ل حمل تأمصحابظاهر األ إىل ك ونسبة ذل،تقدم يقاومان ما باختياره، وصحيح حممد ومرسل حريز ال

 علـي  رت بعد روايةكشف اللثام، ذكية عن كة احمل خريالقطعة األ ن  إ محزة ففيه  علي بن أيب     ما خرب أو

ـ ن االعتماد عليه يف هذا احل     كمن عبارة الشيخ، فال مي     أو   ا من تتمة الرواية   أ ومل يعلم    ،محزةبن أيب    م ك

   .مجعأاملخالف لظاهر حترر العبد 

   . بل ال أجد فيه خالفاً:ويف اجلواهر، )ه يف نفسه صحكهاياه شري ولو(: الشرائع قال مث إن

 الواردة يف بعض    ةاملهايا أن   ،فسده املعتق أنه  أو   هللا سبحانه وتعاىل   ك عدم الشري  أدلةالظاهر من   : أقول

ان ك فإذا   شاء عمل مهايا بالنسبة،   ن  إ و كعطاء حصة الشري  إيف  ى  شاء سع  فإن   النصوص باختيار العبد،  

الثلث عمل يوماً للثلث ويومني للثلـثني،       ى  ان عل كن  إ و ه يوماً، كه يوماً ولشري  النصف عمل لنفس  ى  عل

  .ذاكوه

  .كبيد الشري اختيار العمل بيد العبد ال أن ومنه يعلم

ـ  مل جيرب املمتنع، و    ةأحدمها من املهايا   أو   لو امتنعا :  يظهر وجه النظر يف قول الروضة      كومن ذل  ان ك

جرة ما يغصبه من املـدة ويفوتـه        أاملبعض نصف   ى   وعل ،ره به جرة عمله الذي يأم   أنصف    املوىلى  عل

  .اختياراً

مل  إذا   ماأخر للزوم العقد،    برضا اآل  الّإحدمها فسخه   ن أل ك مل ي  ة يف املهايا  كصاحل العبد والشري   مث لو 

ـ    أن    يف قبال  كوهايا برضا الشري   ين من السع  كيتم ان العبد ال  ك وإمنا   ن صلحاً كي  ييعمل العبد ويعط

   كالشري



٤٢٠

ـ ك إذا ة وعليه فاملهايا  ،يالسع إىل    والرجوع كان للعبد رفع اليد عن ذل     كلما حيصله   ك حنـو  ى ان عل

   .فال الّإالعقد لزم و

ن إ و ، صـلحاً  كان ذل ك، ف كتراضيا بذل ن  إ  يف نفسه صح   كهاياه الشري  ولو(: قال يف مناهج املتقني   

ة يف منافعه، وحيث تقع     كالشرى  عل ينع بل بق  ياها مل جيرب املمت   إخر   عند طلب اآل   ةأحدمها من املهايا  أيب  

 من غـري فـرق يف       ،تسبه يف نوبته  كا خر ما  شقصه اآل  ك مال كتسبه يف نوبته وميل   ك ما ا  ك هو ميل  ةاملهايا

اً بينهما بـل    كالنوبتني مشتر ى  حدإسب النادر يف    كحصله بال  ون ما كي سبني بني املعتاد والنادر، وال    كال

   .)خمتصاً بصاحب النوبة

العبد جيرب   أن   قد عرفت  إذ   ،)ة يف منافعه  كالشرى  عل يبل بق ( :قوله الّإالقاعدة  ى  ره هو مقتض  كوما ذ 

  .ةكوجه للشر فال يالسعى عل

  .)الصيد وااللتقاطك املعتاد والنادر ةوتناولت املهايا(: الشرائع قال مث إن

 طالق إل ،فيه بيننا خالف أجده    بال(: وجه للخصوصية، ولذا قال يف اجلواهر      ال ذإره،  كما ذ كوهو  

غريه،  أو   تسبه يف نوبته اختص به نادراً     كا ل ما كف حينئذمحزة السابق، و   علي بن أيب      اليت منها خرب   دلةاأل

   .)كذلكاختص به  تسبه يف نوبة املوىلكوما ا

خرجه أبالعقد   ألنه   ،تساب يف نوبة املوىل   كحق للعبد يف عدم اال     حنوه ال  أو   وحيث يقع الصلح  : أقول

بدال متعددة  أ كان هنال ك ولو   ،ان عليه البدل  كسل  ك فإذا   يار نفسه، فالالزم عليه الوفاء بالعقد،     عن اخت 

ان اجلميع عاديـاً  كن إ و، فالالزم مالحظة حاله املعتاد  ،ن من النجارة واحلدادة والبناء    كان يتم ك أنه   مثل

  .فالوسط لقاعدة العدل

  عتقه اثنان أ  إذا بني الثالثة فيماكاململو أن  حيث عرفتكمث إن



٤٢١

 بني  كان اململو كولو  (:  تعرف وجه النظر يف قول الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر         ،ون النصيب بالنسبة  كي

 أو   تساوت حصصهما فيـه    ، قومت حصة الثالث عليهما بالسوية     عتق اثنان نصيبهما دفعةً   أ ف مثالًثالثة  

 فسادتالف املعرب عنه يف النصوص باإلضرورة تساويهما يف سبب اإل( :علله اجلواهر بقولهن إ و،)اختلفت

   .)التفاوت بنسبة احلصتنيى  خالفاً لبعض فجعلها عل،اختلفتن إو

  .التساوي خالف املستفاد من منصرف النص فإن التساوي، الالزم النسبة ال أن ذ قد عرفتإ

   .)وقت احليلولة ألنه وتعترب القيمة وقت العتق(: الشرائع قال مث إن

ن إ :يف مجلة من الروايات    )عليه السالم (قوله   فإن   املنصرف من النصوص املتقدمة،     ألنه كوذل: أقول

 مثـل مـا رواه      ، يف بعض الروايات   ك دال عليه، بل قد صرح بذل      كه وغري ذل  أصحابى   فساد عل  كذل

ن اكيف عبد    )عليه السالم ( أمري املؤمنني ى  قض:  قال ،)عليه السالم ( جعفر إىل أيب    سنادايف وغريه باإل  كال

يقوم :  قال ،رب الذي حرر نصفه    ك خر نصفه حىت   اآل كمسأبني رجلني فحرر أحدمها نصفه وهو صغري و       

   .)١(يقضيه يف نصفه الذي مل حيرر حىتى يسع أن األولمر أ و،األولقيمة يوم حرر 

ترفـع،   أو   ون بقيمته يوم التحرير سواء ترتل     كي إمنا   وعليه فالسعي من العبد يف صورة وجوب سعيه       

ى قوة من القـو    زيادة أو  أو   من جهة نقص يف اجلسم     أو   الترفع من جهة السوق    أو   ان الترتل كء  وسوا

   .لمامكما يظهر من كنقيصة، وهذا هوالذي اختاره املشهور  زيادة أو

وقـت   ألنه   االنعتاق به ى  داء بناًء عل   فعند األ  كخالفاً للشهيدين يف الدروس واملسال    : قال يف اجلواهر  

   إىل القيم من حني العتقى ا فأقصالتلف، ولغريمه

                                                

 



٤٢٢

   .التلف شرعي واملضمن سببه وهو العتق أن ،االجتهاد يف مقابلة النصك أنه داء، وفيه معحني األ

   .)ىهو مراع: ، وقال الشيخعتاقباإل داء القيمة الأ بكوتنعتق حصة الشري(: الشرائع قال مث إن

ينعتق بصيغة العتق اليت وقعـت   :  حيث قال  دريسإعن ابن    يكح  وهو ما  ،يف املقام قول ثالث   : أقول

 جلملة من الروايات املتقدمة اليت نقلناها عن الغوايل واجلعفريات          دلةاأل إىل   قرباأل  وهذا هو  ،نصيبهى  عل

ن صرحيه وقوع العتق للباقي مبجـرد       كمل ي ن  إ فساد وغريه مما ظاهره   ظاهر لفظ اإل   إىل   وغريمها، مضافاً 

   .عتاقاإل

ـ  من ظواهر بعض النصوص الـسابقة        كخالف ذل ى  ان عل ك وب محل ما  ومنه يعلم وج    يصحيحك

املـشهور مل    ألن   ،بعض احملامل ى  احلليب وغريه، وخرب حممد بن قيس مما ظاهره عدم االنعتاق بالعتق عل           

فليـشتره مـن صـاحبه    : )عليه السالم( خرب حممد بن قيس املتضمن لقوله مثالً  الظواهر،كيعملوا بتل 

 يف قبال الروايات الـيت      كمثل ذل  إىل   ن االستناد كيف مي كمل يعمل بظاهره املشهور، ف     ،)١(لهكفليعتقه  

   .رناهاكذ

داء األ أن   عن الشيخ يف مبسوطه مـن      يكرناه من الروايات يوجب عدم االلتزام مبا ح       كما ذ  أن   ماك

 ال أنه   ر، ومنه يعلم  خبافيه مجعاً بني األ    أن   ى بدعو كليه يف املسال  إمال  ن  إ و اشف عن العتق بالصيغة،   ك

ينايف  فساد وحنوه مبا ال    وال وجه لتأويل اإل    ، مبا رواه العامة   إدريسقول ابن   ى  تنحصر الروايات الدالة عل   

   .ظهر داللةأ إدريسون روايات ابن كقول املشهور بعد 

 دريسإخالفاً البن   (: اختار قول املشهور قال    أن   بعدنه  إحيث  ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر        

   كذل ألن نصيبه،ى فينعتق بصيغة العتق اليت وقعت عل

                                                

 



٤٢٣

ان العبد بني   كإذا   :)صلى اهللا عليه وآله   (خبار الدالة عليها بقول النيب      السراية ومدلول األ  ى  هو مقتض 

. فهو عتيق : ىويرو. لهكفهو حر    :ىويرو. لهكان له مال فقد عتق      كعتق أحدمها نصيبه و   أاثنني ف 

فساد الذي معناه حصول االنعتاق      ونصوص اإل  .)١(كهو حر ليس هللا شري    : )ه السالم علي( علي   وقول

خبار النبوية من طـرق     ره من األ  كما ذ  أن   ماك عدم اللفظ املزبور يف املعترب من نصوصنا،         :وفيه. بعتقه

بيان ة  راد وحمتمل إل  ،عتق بعض غالمه  أهو فيمن    إمنا   )عليه السالم ( علي   العامة وليست من طرقنا، وقول    

السعي ليشمل حاليت اليـسار      أو   داء القيمة أ للتحرير ب  كرادة عدم الشري  التعليل، وإل  الواقع فيه نفسه ال   

للمنع عن بيعه ومؤاجرتـه، فهـو        يفساد يراد من منها الفساد بالتبعيض املقتض      عسار، ونصوص اإل  واإل

   .)ما قلناه أدلى عل حينئذ

خبار من اجلـانبني ليـست مـن        األ أن   واحلق( : وأدلتها لقوار األ كذ أن   بعد: كولذا قال يف املسال   

  .)٢()ثركاعتبار وقت العتق أى خبار الدالة عل واأل،الصحيح

:  قـال  ،داءفاية يف املسألة وجعله القدر املتيقن حصول االنعتاق باأل        كوجه لتوقف ال   ال أنه   ومنه يعلم 

لسراية، فقال مجاعـة منـهم       مع اجتماع شرائط ا    ك يف وقت انعتاق نصيب الشري     صحابواختلف األ 

 )عليه السالم ( ولقوله   ،من ضعف ن  اخيلو وجهني اعتباريني ال   إىل    استناداً ،داء القيمة أعند  نه  إ :الشيخان

مـا قـال يف     ك ،اًإمجاع لعدم اعتبار الشراء احلقيقي      فليشتره من صاحبه  : يف صحيحة حممد بن قيس    

  . وفيه تأمل:كاملسال

 ،تبني الرق  الّإ و ،تبني العتق من حينه   ى  أد فإن   داء،باألى  مراع أنه   وهووللشيخ قول آخر يف املبسوط      

   . وفيه تأمل،دلةوفيه مجع بني األ

    استناداً،لعتق نصيبه يباللفظ املقتض أي عتاقينعتق باإل: إدريسوقال ابن 

                                                







٤٢٤

بـالعتق  حصل   إمنا   فساد واإل ،صاحبهى  فسد عل أنه  إ :)عليه السالم (قوله    ىلإ و ،روايات عامية إىل  

  .وفيه تأمل

  .ك منهم العالمة والشهيد الثاين يف املسال،صحابوتوقف مجاعة من األ

ن القدر املتيقن حصول االنعتاق ك، لقوالويف املسألة عندي تردد لعدم ظهور الروايات يف شيء من األ

   .داءباأل

 رها بعـد مـا     كذ إىل   يعدا رها الشارحان وغريهم مما ال    ك الثالثة فروعاً ذ   قوالاألى  م فرعوا عل  مث إ

  . ويتفرع عليه ما هو الزمه،إدريسالقاعدة قول ابن ى مقتض أن عرفت من

ينتـزع   ألنه   ك القول قول الشري   :ولو اختلفا يف القيمة فالقول قول املعتق، وقيل       (: الشرائع قال  مث إن 

   .)نصيبه من يده

ال فهـم   إ و ،القيمة بسبب أهل اخلـربة    ن معرفة   كمل مي  إذا   القاعدة يف القيمة فيما    إىل   يرجع إمنا   :أقول

، ولغريه مـن  يستبني حىت: )عليه الصالة والسالم(مور العرفية، وقد قال من االشتباه يف األ  ألنه   املرجع

ة، والثاين بأن املال    ء يستدل له بالربا   األولفالقول   حينئذم املرجع يف املوضوعات، و    أى   الدالة عل  دلةاأل

مبا  الّإون رضاه   كي  وال ،)١(بطيب نفسه إالّ   :)عليه السالم ( لقوله   ،برضاه الّإينتزع من يد شخص      ال

 وقد اختار الـشهيد يف      ،من قبيل االنتزاع   من قبيل الضمان ال    أنه   الثاينى  ن يرد عل  كيعني من القيمة، ل   

   .اللمعة القول الثاين

ن إ قلنان  إ  أي ، السابق اخلالفى  القولني عل   مبىن(: المه ك يك حيث قال يف حم    ،ويف الدروس التفصيل  

 إالّ ه باق، فال ينتزعكمل ألن كقلنا تتأخر فاملصدق الشري  ن  إ و غارم، ألنه   السراية تتعجل فاملصدق املعتق   

   ما يفكمبا يقوله 

                                                





٤٢٥

   .القول الثاين حمل نظر أن  ملا تقدم من،ما فيهى خيف ن الك ل،)املشتري مع الشفيع

  .)التقديرينى ر للزيادة علكاملن ألنه ،ل حالى كل املعتق علوالوجه تقدمي قو(: ولذا قال يف اجلواهر

 ،السبت حيث القيمة مائتان    أو   ، مائة مثالً حيث القيمة    مثالًولو اختلفا يف وقت العتق هل هو اجلمعة         

اليد فيمـا   املعتق هو ذو ألن ،الدليل إىل  حباجةكالشري أن  بالثاين، فالظاهرك والشرياألولفقال املعتق ب  

   .ن حلف املعتقكمل ت فإذا ،البينة إىل فاخلارج حمتاجفعله، 

عارضـياً،   أو   ص قيمته أصلياً  قاملعتق فيه عيباً يوجب ن    ى  لو ادع (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

 فـإن   ا القيمة  فيه صنعة تزيد  ى   السالمة وعدم حدوث العيب، ولو ادع      صالة أل ،كفالقول قول الشري  

ـ    األى  ان حمسناً هلا ففي الدروس عل     كن  إ و عتقتعذر استعالمها حلف امل     عتـاق اإلى  داء يقوم صانعاً وعل

مث طالبـه   القيمـة   ى  داء، ولو أد  اعتبار القيمة عند األ   ى  بناًء عل   وهو جيد  ،عدم سبقها ى  حيلف املعتق عل  

  .)ن التجددكمأن إ داء حلفها عن األأخريتى  بالصنعة فادعكالشري

تعلمهـا   إمنا   :صنعة وقال املعتق  ى  ادع فإذا   يب والصنعة وغريمها، وعليه    العدم يف الع   أصالةواملعيار هو   

ـ راً  كن ب كا مل ت  أارة واملعتق   ك الب كالشريى   عدم وجود الصنعة، ولو ادع     األصلان  ك ،بعد العتق  ان ك

ى انت للمعتق مث اشتر   ك إذا   ماك غريه  أو ،ارا باشتباه كين أزلت ب  إ :ارة، ولو قال املعتق   ك مع الب  األصل

مـن الـداخل    ألنـه  ،ثباتاإل إىل ك فيحتاج الشري ،يد ان ذا ك إذا    فالقول قول املعتق   ، نصفها كلشريا

   .ما عرفتى واخلارج عل

 من قـوت   فاضالًكاً لقدر قيمة نصيب الشريكون مالكي أن يسار املعترب هوواإل(: الشرائع قال مث إن 

   .)يومه وليلته



٤٢٦

الظاهر ن  إ :ن فيه ك ل ،)١(م عليه الباقي  ان له مال قو   كفإن   :)عليه السالم ( بقوله   كاستدل لذل : أقول

يف بعـض    خصوصاً بعد اعتبار السعة يف املال        ،ون املراد باليسار يف املقام هو اليسار يف سائر املقامات         ك

ن قد  كل(: ، ومنه يعرف صحة قول اجلواهر     أيضاًالروايات املتقدمة، فمستثنيات الدين يف املقام جار هنا         

ن يف خرب البصري اعتبـار      ك اليسار يف بعض النصوص، ل     إطالقمشله اخلرب املزبور بل و    ن  إ و نهيناقش بأ 

أزيد ليس من ذي السعة يف املال،  أو هكاملدين بقدر ما ميل أن  ضرورة،كالسعة يف املال الظاهر يف غري ذل    

ل اخلـرب املزبـور     مشو أن   ان يرد عليه  كن  إ و ،)أيضاً كذلكثنيات الدين   تمس الّإمن ليس عنده     أن   ماك

   .ره الشرائع غري ظاهرك ملا ذأيضاًواليسار 

 هعدم نفوذ تنجيـزه يف غـري      ى  الثلث بناًء عل  ى  ل حال فاملريض معسر فيما زاد عل      ى ك وعل(: مث قال 

  .رهكما ذك وهو )الثلث وىفن إ وبهى عتقه املوص يوامليت معسر مطلقاً، فال يسر

ن من العتق لعدم جواز تصرفهما يف املال وهو نوع تصرف           ناكيتم املفلس والسفيه ال   أن   ومن الواضح 

  .ما هو واضحك

يقـوم  : ورث شقصاً ممن ينعتق عليه قال الشيخ يف اخلالف         ولو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

 السراية يف املباشرة،    أدلةصل بعد ظهور    ن هو بعيد لأل   ك الفرقة وأخبارهم، ول   إمجاع عليه ب   مستدالً ،عليه

   .)صحابما هو املشهور بني األكاملبسوط العدم  يكان مذهبه يف حمك ولذا

 وحنـوه ممـا ورد يف       )فسدأ( كمثل ذل ى  يصدق عل  نه ال إالقاعدة، ف ى  ره املشهور هو مقتض   كوما ذ 

   واملناط غري مقطوع به، ولعل الشيخ أراد ،روايات السراية

                                                





٤٢٧

   . يدل عليهمل نظفر خبرب الّإ و،خبار باملناط األكبأخبار الفرقة تل

 عتـاق مقام اإل  حينئذلقيامه   ،ىب سر  ا أوى  اشتر لو(: ومنه يعلم الوجه يف قول اجلواهر حيث قال       

 عتاق لعدم صدق اإل   ك ذل كان املدر ك خيلو من نظر لو    ال أنه    مع ، املسبب لالنعتاق  مثالًباختياره الشراء   

   .)١() عدمهااألصل وكأقل من الش عليه ال

االشتراء واالاب واملصاحلة وحنو  إىل  فساد وحنومها مما ورد يف النص بالنسبة      اإل و عتاقيصدق اإل  ال ذإ

 ونه تعليالً ك ألن   ،طالقمثل هذا اإل  ى  يدل عل   الوارد فيما تقدم من الروايات ال      )كليس هللا شري  (، و كذل

   . منعهعرفت ره الشيخ يف اخلالف الذي قدك فيما ذأيضاًى ال جلرإ و،مةكح أنه غري ظاهر، بل الظاهر

   .)الورثة باقيهى بعتقه وليس له غريه مل يقوم عل أو بعتق بعض عبدهى ولو أوص(: مث قال الشرائع

 ، للتقومي عليهم  فال وجه الء يف العتق    كالوكم مل يعتقوه عن أنفسهم فهم       ره أل كما ذ ك كوذل: أقول

وجه للسراية عليهم     املورث فال  عتقوه عن أ إمنا   مأل(: ، قال يف اجلواهر   ك يف غري ذل   دلةظاهر األ  أن   مع

 عتـاق الوارث باملوت فصار عنـد اإل  إىل ةك النتقال التر  ،ان وقت الوصية موسراً   كن  إ و امليتى  عل وال

   .) شيئاً وقت نفوذ العتقكميل من الى معسراً، فال يقوم عل

 ،لثلـث وسعه ا ن  إ ير بأنه يسر  ك واملخالف يف املسألة هو الشيخ حيث ذ       ،وهذا هو املشهور  : أقول

 ك وله ممالي  ةعن رجل حتضره الوفا    )عليه السالم (اظم  ك حيث سأل ال   ، خبرب أمحد بن زياد    كواستدل لذل 

ه الذين  ك ما حال ممالي   ،حرارأي  كيف وصيته ممالي   ي فيوص ،ة رجل آخر  ك يف شر  كخاصة بنفسه وله ممالي   

  :  قال،ةكيف الشر

                                                





٤٢٨

 حرارأان ماله حيتمل مث هم      كن  إ يقومون عليه)نكمي  اخلرب لضعف سنده وعدم اجلابر له ال       نك ل ،)١ 

   .سبيل االستحباب وحنوهى عل الّإبه  العمل

اً يف عتق الشقص وهو موسر مث صار معسراً مل يوجب التقومي، نعم             إنسانل  كو لو أنه   ومما تقدم يعلم  

  .القاعدةى العبد على يستسع

ى عل ، فهو مبين  )لثلث ومل يقوم عليه   عتق من ا  أعتقه عند موته     أ ذا لو كو(: كما قول الشرائع بعد ذل    أ

   .تاب الوصاياكدام فيه الروح، يف  حق مباله ماأاملرء  أن مسألة منجزات املريض، وقد اخترنا

 ألا  ، بال خالف أجده فيه    ةالوفابه بعد   ى  واالعتبار بقيمة املوص  (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

ليه، ومـن هنـا     إليه فيعترب وصول مثله     إة  كث وانتقال التر  هي حمل نفوذ العتق ووقت خروجه عن الوار       

ه ك الذي هو وقت خروجه عن مل      عتاقوغريمها بأن االعتبار بقيمة املنجز عند اإل       ي عل صرح الشيخ وأبو  

املؤخر يف اعتبار   ك خالفاً للفاضل يف أحد قوليه فجعل املنجز         ،فيعترب يف نفوذه بقاء مقدار ضعفه للوارث      

   .)نقصت قيمة املنجزن إ تالقيمة عند املو

 الوصي العتق يف وقت     مل ينفذ  فإذا   قبله، فساد ال  الوقت هو وقت اإل    كذا إذ   ،ره املشهور كما ذ كوهو  

ان االعتبار بوقت   كقلبت القيمة عن وقت املوت      ناحيث  وقت آخر    إىل   أخره وإمنا   ثراك أو   قلة القيمة 

  .يلك يف الوكذلك األمر أن ماكالعتق، 

الضعف للوارث، نعم لو أخر     ى  يبق وقت ال  إىل   أخري التسريع يف تنفيذ الوصية جيوز الت      جيب وحيث ال 

   .ليفكيالزم الت الوضع ال ألن ،أخريحرم عليه التن إ وك مل يؤثر ذلأخريجيوز الت حيث ال

  ان عند املوت كلو  أنه ، ومراده)ة للوارثكوالزيادة مملو(: مث قال الشرائع

                                                





٤٢٩

ـ    ألن   ، وضعفها مل يسر   كيادة مناء حبيث يقابل حصة الشري     بقدر ضعفه مث جتدد له ز       كالزيـادة مل

ناه متشياً مع   ك حول املقام تر   ر الشارحان وغريمها تفصيالً   كليه باملوت، وقد ذ   إة انتقلت   كالتر فإن   الوارث

   .ليهمإ، فمن شاء فلريجع  لعدم االبتالء به فعالً،تابكال جياز يف هذابنائنا اإل

 جعفر أيب   وين عن كالسرواية  ى   عل ،رقه  عتق احلامل حترر احلمل ولو استثىن     أولو  (: الشرائع قال  مث إن 

  .)عتقه إىل ه عدم القصدؤ منشإشكال، وفيه )عليه السالم(

 مبـا رواه    ، وهم الشيخ وبنو زهرة والرباج وسـعيد وغريهـم         األولاستدل القائلون بالقول    : أقول

:  قال ،ما يف بطنها    فاستثىنى   يف رجل اعتق أمته وهي حبل      )عليهما السالم (وين، عن الباقر، عن أبيه      كالس

ما يف بطنها منها ألن مة حرة وما يف بطنها حراأل)١(.   

سألته عن رجل دبر جاريـة وهـي         ،)عليه السالم (احلسن الرضا    أيب    بصحيح الوشا، عن   كوأيد ذل 

   .)٢(ما يف بطنها رق فإن مل يعلمان كن إ و،يف بطنها مبرتلتها ما فإن ان علم حباهلاكن إ : فقالى،حبل

ما يف بطنـها      عتق أمته واستثىن  أمن  : قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

   .)٣(فليس االستثناء بشيء وتعتق وما ولدت فهو حر

ـ        ،ن عن غري واحد عدم عتق احلمل      كل حية لـه   صـال   ال ا لعدم القصد بعد ضعف غري الصحيحة مم

   ما الصحيح فهو معارض باملوثق عنأ وموافقته للعامة، و،عملبال

                                                









٤٣٠

سألته عن امرأة دبرت جارية هلا فولدت اجلارية جارية نفيسة فلـم             ،)عليه السالم ( األولاحلسن  أيب  

 أو  دبـرت  أن   ان احلمل باملدبرة أقبل    ك مىت:  فقال يل  ،غري مدبرة  أو   تدر املرأة حال املولودة هي مدبرة     

انت املرأة دبرت وـا محـل ومل      كن  إ :لست أدري أجبين فيهما مجيعاً، فقال     :  فقلت ،بعد ما دبرت  

حدث احلمل بعد التدبري فالولد مدبر بتـدبري    إمنا   انكن  إ و ،رما يف بطنها فاجلارية مدبرة والولد رق      كتذ

  .)١(أمه

   .تابهكوسيأيت التعرض ملسألة التدبري يف 

  

                                                





٤٣١

ـ  ،صاحبه عتق نصيبه  ى  ني عل كل واحد من الشري   ى ك ادع إذا( :قال يف الشرائع   ):١٥ مسألة( ان ك

   .)صاحبه مث يستقر رق نصيبهمالل واحد منهما اليمني ى كعل

اء كالـشر  أو   ني املوسرين كل واحد من الشري   ى ك ادع ألنه إذا    ،القاعدةى  ره هو مقتض  كما ذ : أقول

ـ ر صاحبه، ف  كنأمة و نصييب وطالبه بالقي   إىل   العتقى   فسر كعتقت نصيب أ كنأصاحبه  ى   عل كذلك ل ك

 أن  ذا حلفا فال مطالبة بالقيمة، وحيث قد تقـدم اختيارنـا          إره، و كنأ منهما مصدق بيمينه فيما      واحد

نـصيبه   إىل   ل واحد منهما بسراية العتق    كالسراية حتصل مبجرد العتق فالالزم عتق مجيع العبد العتراف          

اشترائه من ينعتـق     أو   يله عبده كاعترف بتن   إذا ماكأنفسهم، فهو   ى  قرار العقالء عل  إفيؤخذ به من باب     

   .عليه حيث الزمه حرية العبد

 أيضاًر  كبينة فاملصدق املن   ر وال كخر فأن اآلى  أحدمها خاصة عل   يان املدع كولو  (:  قال كاملسال مث إن 

م بعتق كاليمني املردودة واستحق القيمة، وهل حي      يل حلف مدع  كنن  إ و ،حلف رق نصيبه   فإن   مع ميينه، 

ـ  أو عليـه ى املدعى البينة علكما إاليمني املردودة   أن    من ، وجهان ،حينئذعليه  ى  املدعنصيب   قراره، إك

ـ ى للـدعو  معىن ال فالإتوجهت عليه بسبب القيمة و إمنا  ىالدعو أن   المها يوجب العتق، ومن   كو ى عل

   .)ى من وظيفة العبد وهذا أقوكذل وإمنا ،عتق عبدهأ بأنه إنسان

ـ كذا دفع املعتق قيمة نصيب شريإو(: وجاً مع اجلواهرالشرائع قال ممز  مث إن  ى ه وقلنا بتوقف العتق عل

 فيـه تـردد     ،بعده  هل ينعتق عند الدفع أو     ،شف حيصل العتق بالصيغة   كال التعجيل أو ى  فعل الّإداء، و األ

ته يف ما مسعك ،ان حسناًكقيل باالقتران  ن لوك، ولكبعد الدفع ليقع العتق عن مل أنه   شبه عند الشيخ  واأل

   إالّ عتق ال أنه ىدل عل داء، فجمع بينه وبني ما يف انعتاقه مبجرد األدلةعتق املأمور لظهور األ



٤٣٢

   .)زمانياً ذاتياً ال حينئذون الترتيب بينهما ك، ويك بذلكمليف 

ـ ون املقام   ك حصول السراية مبجرد العتق ي     دلةظاهر األ  أن    حيث عرفت  كنكل: أقول ، فـال   كذلك

ى مذهب املصنف مقتض  ى  حنو املراعاة، نعم عل   ى   عن سبقه عل   كشف ذل كين داء وال األى  عليتوقف العتق   

حـال فـال     أي   ىالبعدية الزمانية، بل الظاهر الرتبة، وعل     ى  ال دليل عل   إذ   بعد الدفع  القاعدة االقتران ال  

ـ ، ظاهر بعض النصوص املتقدمة    كان ذل كن  إ و صيغة إىل    يف عدم احتياج العتق هنا     إشكال رواه  ا مثل م

 : فقال ،ان بينهما عبد فأعتق أحدمها نصيبه     كل عن رجلني    ئسنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   احلليب، عن 

خرالعبد يف النصف اآلى ال استسعإ و،لهكيعتقه  أن لفكان مضاراً كن إ)١(.   

ثري ك أو   يلأمة قل  اً يف عبد أو   كان شري كمن  : قال ،)عليه السالم ( جعفر أيب   وعن حممد بن قيس، عن    

عتق أن له سعة من مال نظر قيمته يوم         كمل ي ن  إ و ،لهكفأعتق حصته ومل يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه         

   .)٢(يعتق حىت يبق العبد يف حساب ماى عتق مث يسعأمنه ما 

االنعتـاق  ى  ن الروايات السابقة الدالة عل    كالصيغة، ل  إىل   مثال هذه الروايات ظاهرة يف االحتياج     أن  إف

  .دلةرادة نتيجة الصيغة مجعاً بني األإى  نص فتحمل هذه علعتاقجرد اإلمب

  ن إ والعتق يف نصيبه،ى  هلم مضكشهد بعض الورثة بعتق مملون إو( :مث قال

                                                







٤٣٣

   .)لف أحدمها شراء الباقيكي يف نصيبهما والى مض الّإ و،لهكالعتق فيه  انا مرضيني نفذكشهد آخر و

 إىل  يصل أن   ثر بدون ك أ اثنان منهم أو   أو   شهد أحدهم ن  إ ألنه   ،ةالقاعدى  ره هو مقتض  كما ذ : أقول

يف  ال قرار الذي هو نافذ يف حق نفس املقـر ون من اإلكفادة العلم يإ أو  الشياع الشهادة الشرعية أو   حد

مـا عـدم   أاجلميـع، و ى انا اثنني مرضيني للشهادة مشلهما دليل الشهادة فينفذ علك إذا  ماأحق غريه، و  

املعتق ينفذ  أن ىدل عل إمنا  والدليل،هو خمرب وإمنا ونه معتقاً،كا شراء الباقي فلوضوح عدم ليف أحدمهكت

ما أشبه   أو   جمنون أو    ميت إنسان إىل   خبار غري الورثة بالنسبة   إمثل  نه  إفالباقي ال املخرب،     إىل   عتقه بالنسبة 

   .حراً بعضه صار ألن  يف املقامكاململوى ن يستسعكبعتق بعض عبده، ل

اً بـني   ك مملو ك سألته عن رجل تر    ،)عليهما السالم (يدل عليه صحيح حممد بن مسلم، عن أحدمها         و

ى ان الشاهد مرضياً مل يضمن وجازت شهادته واستـسع كن إ : قال،عتقهأامليت  أن   نفر فشهد أحدهم  

   .)١(ان للورثةكالعبد فيما 

 غالماً فشهد بعض    ك وتر كجل هل سألته عن ر  : قال ،)عليه السالم (وحنوه خرب منصور، عن الصادق      

   .)٢(ان لغريه من الورثةكفيما ى ان الشاهد مرضياً جازت شهادته ويستسعكن إ : قال،حر ه أنورثته

بسبب  أو    سواء علماً يقينياً   ،اشتباهاً أو   ذب املخرب عمداً  كمل يعلم    إذا   العبد السعي ى  جيب عل  إمنا   نعم

   قرارإجمرد  ذإ، كن عليه ذلكال مل يإشهادة الشهود، و

                                                

 





٤٣٤

 أو   حجة شـرعية   كانت هنال ك إذا   جيب إمنا   جيب عليه السعي، فالسعي     يوجب عتقه حىت   الوارث ال 

  .علم وجداين

 ،نفسهى  ن من ترتيب آثار احلرية عل     كيتم علم العبد باشتباه الشاهدين حيث ال      إذا   ومنه يعلم حال ما   

   .ما هو واضحكالعلم مام أالشهادة ال تقف فإن 

  



٤٣٥

املرأة  أو    الرجل كمل فإذا   ،كزالة الرق باملل  إوأما  (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):١٦ مسألة(

نزلـوا انعتـق يف     ن  إ و خناثاً أو   ناثاًإراناً و كد ذ األوال أحد أو   علوان  إ و بويناأل اضطراراً أحد  أو   اختياراً

ـ  ا لو ذك بقسميه عليه، و   مجاعبل اإل  ،ى بال خالف أجده فيه نصاً وفتو      ،احلال ى حـد إ الرجـل    كمل

 العمـودين ى  املرأة سو ى  ينعتق عل  خت، نعم ال  خ وبنت األ  العمة واخلالة وبنت األ   كاحملرمات عليه نسباً    

 ،يف الزوج، ففيه خـالف     الّإ و ،شف اللثام كما يف   ك ،ن نزلوا باالتفاق  إو داألوالعلوا و ن  إ و باءاآلأي  

  .)خالفهى على نه شاذ بل النص والفتوكلخ والعم واخلال بالعمودين حلاق األإقلت يف املقنع 

  :الروايات يف املسألة متواترة: أقول

 ختـه أو  أ أو    الرجل والديه  كملإذا   :قال ،)عليه السالم ( األولجعفر   أيب   فعن حممد بن مسلم، عن    

   .)١(خاه وعمه وخاله من الرضاعةأ كميل و، ابن أخيه وعمه وخالهك وميل،عمته عتقوا أو خالته

والدته وال عمته     الرجل والده وال   كميل ال: قال ،)عليه السالم ( جعفر أيب    عن ،لهى  ة أخر ويف رواي 

   .)٢( أخاه وغريه من ذوي قرابته من الرجالك وميل،خالته وال

   . الرجل والديه وال ولدهكميل ال: قال إالّ أنه ،وعن العالء مثله

   .)٣()وعمه وخاله( :ن اخيه وزاد بعد اب)أخاه(سقط أ و،الذي قبله حنوهى ذا روكو

 عمته أو   ختهأ أو    الرجل والديه  كملإذا   :قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن عبيد بن زرارة، عن    

   .)٤( أخاه وعمه وخاله من الرضاعةك وميل، ابن أخيه وعمه وخالهك وميل،خالته عتقواأو 

                                                











٤٣٦

:  قال ، الرجل من ذوي قرابته    كميل عما )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سألت:  قال ،وعن عبيد بن زرارة   

ى  ما سـو   ك وميل ،خته وال عمته وال خالته    أخته وال ابنة أخيه وال ابنة        أ والدته وال   والده وال  كميل ال

   .)١(مه من الرضاعةأ كميل  وال، من الرجال من ذوي قرابتهكذل

 أمه أو   عن الرجل يتخذ أباه    )سالمعليه ال ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،عبد اهللا  أيب   الرمحان بن  وعن عبد 

بوان عتقا   وأما األ  ،خ فيسترقه  وأما األ  ،هاكخت فقد عتقت حني ميل    األ ماأ:  فقال ،خته عبداً أ أو   أخاهأو  

   .)٢(هماكحني ميل

عليـه  ( عبد اهللا  أيب    عن ، يف رواية عبيد بن زرارة     ،استحباب عتقه ى  خ عل  األ ك حيمل عدم مل   كوبذل

ومسعته : ، قال  أخاه من الرضاعة   ك ابن أخيه وميل   ك الرجل أخاه من النسب وميل     كلمي ال: قال ،)السالم

 ختـه أو   أ  والديـه أو   كملإذا   :، وقال ولده  أبويه وال  كميل  ذات حمرم من النساء وال     كميل ال: يقول

 كميل  وال ، ابن أخيه وخاله   ك وميل ،عتقواأ ، من النساء  اآليةر أهل هذه    ك وذ ،بنت أخيه  خالته أو  عمته أو 

   .)٣(هم عتقواكمل ذاإ ،خته وال خالتهأ كميل  وال،أمه من الرضاعة

ن إ : قـال ،خوتـه إ أبويه وكعن الرجل ميل )عليه السالم( عبد اهللا  سألت أبا،سديريب األ كوعن  

   .)٤(يعتقون ني والكونون مملوكخوته فيإ كميل  وقد،بوين فقد عتقا األكمل

 كميل  وال ،اًكان مملو ك ذاإ أخاه   كالرجل ميل : )عليه السالم ( هللاعبد ا  أيب   بان، عن رجل، عن   أوعن  

   .)٥(ختهأ

                                                



 









٤٣٧

 ،الولد والـده   يهل جيز : )عليه السالم ( جعفر الباقر  أليب   قلت:  قال ،وعن حنان بن سدير، عن أبيه     

 ون عليه دين فيقـضيه    كي  أو ،اً فيشتريه فيعتقه  كون الوالد مملو  كي أن   ،يف خصلتني  الّإليس جزاء   : قال

   .)١(عنه

ـ ميل ال أنه قد عرفت  إذ    املراد به االنعتاق القهري،    )فيعتقه(: )عليه السالم (وقوله   ـ نـه ميل  أه الك ه ك

   .ويعتقه

ل أحد  ك:  فقال ، من قرابتها  كعن املرأة ما متل    )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا :  قال ،محزة أيب   وعن

ه مع بقاء الزوجية، كمتل ا الأ زوجها كعدم مل  ومعىن.)٢(مها وابنها وابنتها وزوجهاأمخسة أبوها و الّإ

   .ماءاح العبيد واإلكروه يف باب نكما ذك ،دام عبدها ته بطل العقد وحرمت عليه ماكمل إذا بل

 رحم حمرماً عليه فهو حـر       ذا كمن مل  :م قالوا إ )صلوات اهللا عليهم  (، عنهم   سالموعن دعائم اإل  

   .)٣(سبيل له عليه ه والكحني ميل

ـ ا مملو إن ولده منها باقياً ف    كم ولد ومل ي   أ الرجل جارية    كترفإذا   :)عليه السالم (وعن الرضوي    ة ك

ـ   ال نساناإل ألن   وا وهي حرة  كميل ا للولد وهم ال   إان ولدها باقياً ف   ك فإن   للورثة،   أبويـه وال   كميل

   .)٤(ولده

 فيـه   ،ينعتق عليه بالنسب هل ينعتق عليه      الرجل من جهة الرضاع من       كمل ولو(: الشرائع قال  مث إن 

  .)مها العتقأشهرروايتان 

النـسب يف   ك أيضاًالرضاع   أن   ره من جهة  كفرق بني الرجل واملرأة يف االختالف الذي ذ        ال: أقول

  : جيابه العتق أم ال، وفيه طائفتان من الرواياتإ

                                                











٤٣٨

  بن سنان، عنعبد اهللاه احلليب ورو  مثل ما،النسبكالرضاع  وأن   ،العتقى  ما دلت عل    األوىلالطائفة  

   .)١(تعتقه:  قال،رضعت ابن جاريتهاأيف امرأة  ،)عليه السالم( عبد اهللاأيب 

وسألته عن املرأة   : يف حديث قال   ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن عبد اهللا  أيب   الرمحان بن  وعن عبد 

   .ارهةكتعتقه وهي :  قال،ترضع عبدها أتتخذه عبداً

   .)٢(ارهونكيعتقونه وهم له : قال إالّ أنه ،اية أبان مثلهويف رو

عـن   )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سألت: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    بن سنان، عن   عبد اهللا وعن  

حرم عليها مثنه أليس قـد قـال        ،  ال:  قال ،تفطمه أحيل هلا بيعه     ة حىت كامرأة ترضع غالماً هلا من مملو     

 فـذهبت   ، أليس قد صار ابنها    ،حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب      : )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   

   .)٣(تبكليس مثل هذا ي: )عليه السالم( عبد اهللاتبه فقال أبوكا

   .وهذا شاهد للتقية يف الطائفة الثانية: أقول

ابنة أخته  خته وال ألده والو  أبويه والكميل الرجل ال أن واعلم: الذي هو متون الروايات، ويف املقنع

مه من الرضاعة   أ كميل  وال ،خاه من الرضاعة  أ كخيه وعمه وخاله وميل   أ ابن   ك وميل ،خالته عمته وال  وال

الوالد  ور ما خال  ك الذ ك من النساء ذات حمرم وميل     كميل  وال ،نه حيرم من الرضاع   إوما حيرم من النسب ف    

   .)٤(والولد

   .النسب يف هذا البابكالرضاع أيضاً أن ت وقد تقدم يف بعض الروايا: أقول

                                                







 



٤٣٩

سحاق بن عمار، عن عبد صاحل      إ فهي ما رواه     ،عدم العتق ى  أما الطائفة الثانية من الروايات الدالة عل      

م أرضـعت   أ و بناً خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ا      انت له كسألته عن رجل    : قال ،)عليه السالم (

شاء باعها  ن  إ نعم: )عليه السالم ( قال   ،اخلادم من الرضاع يبيعها   بنت   ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا     

ان وهبها لبعض أهله حني ولدت وابنه اليوم غالم شاب فيبيعها ويأخذ            كنه قد   إف: ، قلت فانتفع بثمنها 

دم فيبيع اخلـا : ، قلتيبيعها هو ويأخذ مثنها ابنه ومال ابنه له    :  قال ،يبيعها ابنه  أو   يستأمر ابنه  مثنها وال 

   .)١(فيبيعها:  قال،مثنها إىل احتاج فإن :، قلتيبيعها أن حب لهأنعم وما :  قال،رضعت ابناً لهأوقد 

إمنا  : قال ،غالم بيين وبينه رضاع حيل يل بيعه      : )عليه السالم ( عبد اهللا  أليب   قلت:  قال ،عيينة أيب   وعن

   .)٢(ه فهما حران الرجل أبويكملن إ نك ل،هكمسأشئت ن إ وشئت بعهن إ كهو مملو

ـ الرجل أباه وأخاه فمل   ى  اشترإذا   :قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    بن سنان، عن   عبد اهللا وعن   ه ك

   .)٣(ان من قبل الرضاعك ما الّإفهو حر 

 إذا  كبـأس بـذل    ال: م من الرضاعة قـال    يف بيع األ   ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن احلليب، عن  

   .)٤(احتاج

سحاق بن  إرناها يف رواية ابن سنان، بل رواية        كالتقية بالقرينة اليت ذ   ى   الروايات حممولة عل   ن هذه كل

  فيها  )عليه السالم( ربن جعفى  وهو موس،عبد صاحلعمار، عن 

                                                











٤٤٠

  ).عليهما السالم(بن جعفر ى موسمام  لشدة التقية يف زمان اإل،التقية إىل ملاعإ

 ثر وأشـد موافقـةً    كأ ألا   ،خبار اليت قدمناها   ال يعارضان األ   ماإ: تان قال الشيخ  خريوالروايتان األ 

 األولاخلرب   أن   ىان الرضاع مل يبلغ احلد الذي حيرم، عل       ك ذاإون الوجه فيه    كي أن   نكبعضها لبعض، ومي  

   .ب الغالمم من الرضاع ألجاز بيع األ أنه إمنا  حيتملخري واخلرب األ،الواو فيها مبعىن) الإ(ون كي أن حيتمل

ثر املتأخرين غـري    كأتباعه و أ بعد نقله القول باالنعتاق عن الشيخ و       كرناه قال يف املسال   كلذا الذي ذ  و

خبار أن  إ( :إدريسعقيل وسالر وابن     أيب   املفيد وابن  إىل   ، ونقله القول بعدم االنعتاق ونسبته     إدريسابن  

ـ  شـكال بعد اإل ( :، مث قال  )ة يف ضعف السند فال يعارض الصحيح      كعدم االنعتاق مجيعها مشتر    ى  عل

   .)ثراك لصحة رواياته واألولصح روايات الطائفة الثانية واأل

   .)كويثبت العتق حني يتحقق املل(: مث قال الشرائع

ـ ي  فال ،)١(كيف مل  الّإعتق   ال: )صلى اهللا عليه وآله   ( لقوله   ،القاعدةى   هو مقتض  كوذل: أقول ون ك

أومهـه بعـض    ن  إ و ما عن بعـض   ك  أصالً كميل نه ال  أ بسوط، ال عن امل  ماك ام آناً كبعد املل  إالّ   العتق

: يف رواية حممد بن مسلم )عليه السالم( جعفر أيب   رادة املستقر مثل قول   إى  النصوص النافية له احملمولة عل    

أخاه وغريه من ذوي قرابته من الرجال   كعمته وال خالته وميل     الرجل والده وال والدته وال     كميل ال )٢(، 

 الرجل مـن ذوي     ك حيث سأله عما ميل    ، يف خرب عبيد بن زرارة     )عليه الصالة والسالم  (ادق  وقول الص 

  ى  ما سوكخالته وميل عمته وال خته وال ابنة أخيه والأ والده وال والدته وال كميل ال :قرابته

                                                







٤٤١

  .)١( أمه من الرضاعةك من الرجال من ذوي قرابته وال ميلكذل

 ال أنـه    ه ال كواخلروج عن مل   كامللى   بعض الروايات من الداللة عل     رناه ما يف  كويؤيد احلمل الذي ذ   

بـوان فقـد عتقـا حـني        وأمـا األ  :  يف رواية عبد الرمحان    )عليه الصالة والسالم  (ه، حيث قال    كميل

   .)٢(هماكميل

 أو  عمتـه  أو   ختـه أ أو    والديه كملإذا   :)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ويف رواية عبيد بن زرارة، عن     

   .)٣(عتقواأ ، من النساءاآليةر أهل هذه كخيه وذأبنت  أو هخالت

ن إ : قال،خوتهإ أبويه وكعن الرجل ميل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،سديليب األكوعن 

   .)٤(بوين فقد عتقا األكمل

ليس لـه   :  قال ،الولد والده  يهل جيز : )عليه السالم ( جعفر الباقر  أليب    قلت ،وعن حنان بن سدير   

   .)٥(اً فيشتريه فيعتقهكون الوالد مملوكي أن يف خصلتني الإجزاء 

   .كغري ذلإىل 

   .) البعضك ذلك ينعتق بعضه مبلكله بامللكومن ينعتق (: الشرائع قال مث إن

 بعد عدم رؤية العرف الفـرق بينـهما يف          ،ل والبعض ك ال ك الشامل ملل  دلة األ طالق إل كوذل: أقول

  .وركم املذكاحل

 ألنه   بعد مشوله قطعاً لولد الشبهة     ،ولد الزنا  إىل   د وما أشبه شامل بالنسبة    األوالبوين و  هل انعتاق األ   مث

  ما كولد حالل 

                                                













٤٤٢

ونه ولداً  ى ك مقتض أن   اح من كتاب الن كرناه يف   ك ملا ذ  ،يبعد اللحوق  ن ال ك احتماالن، ل  ،قرر يف حمله  

اح وجـاز   كرث، ولذا حرم الن   دليل مثل اإل  خرج بال  عدا ما   ما حكامل األ ك جريان   كووالداً وحنو ذل  

   .كليه هناإما أملعنا كانت املسألة غري خالية عن الغبار كن إ و،كغري ذل إىل النظر

ه بغـري   كمل ذا لو كان معسراً، و  كن  إ  شقصاً ممن ينعتق عليه مل يقوم عليه       كذا مل إو(: مث قال الشرائع  

   .) وفيه تردد،يقوم عليه: خان موسراً قال الشيكه اختياراً وكاختياره، ولو مل

يبعد انعتاقه   ينعتق عليه، نعم ال    سر ال عامل أن   ما عدم عتقه عليه يف صورة عسره فلما تقدم من         أ: أقول

املنـاط يف    إىل   ضـافة  هللا سبحانه يشمل املقام، باإل     كعدم الشري ى  ما دل عل   ألن   ،ولزوم سعيه يف باقيه   

ـ ما عدم التقومي عليه يف حال متل      أ واحد، و  وما من باب  كروايات السعي بعد رؤية العرف       ه بـدون   ك

 ،يـاس شبه بالق أ فحمل غريه عليه     ،ه باختياره كمل إذا   ن الدليل خاص مبا   ورثه، فأل  إذا   اختياره يف مثل ما   

مالـه ونفـسه والتحميـل    ى  علنسان سلطنة اإلصالة ألكاملالى  ه عل يوجب حتميل   هللا ال  كوعدم الشري 

ى ما فرعه الثالـث فمقتـض     أ هللا سبحانه عتق يف سعيه،       ك عدم الشري  القإطقلنا ب  إذا   نعم،  كخالف ذل 

  .كالقاعدة مذهب الشيخ فيه بعد وحدة املال

  



٤٤٣

مل ن  إ يقبـل  أن    فللـويل  ،جمنون مبن ينعتق عليه    أو   لصيبى  أوصإذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٧ مسألة(

الوصية باملريض الفقري   ك ،غبطة اله   ألن ان فيه ضرر مل جيز القبول     ك فإن   عليه،  املوىلى  يتوجه به ضرر عل   

   .)تفصياً من وجوب نفقته

 ، بالغ مبن ينعتق عليه    نساننذر إل  أو   ىأوص إذا    ومثلهما فيما  ،له نذر إذا   ذاكره، و كما ذ كهو  : أقول

يف صحة قبول الويل يف صورة       أن   ماكالتصرف يف سلطنة الغري خالف دليل السلطنة،         أن   ملا عرفت من  

ـ  فهل للويل والية يف      ، هو الضرر  كتدارن  إ و الضارى  والية له عل   ال ذإحتمله،  ن  إ و إشكاالًالضرر   سر ك

 أدلـة  والعمدة عدم مشول     ،مثلة من األ  كغري ذل  إىل   حتمل هو ضرره،  ن  إ و آنية الصيب من دون مصلحة    

   .الوالية للضار

  



٤٤٤

از القبول، ولـو    ان معسراً ج  كله ببعض من ينعتق عليه و     ى  أوصإذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٨ مسألة(

   .)يقوم عليه ال أنه شبهألا  إذ والوجه القبول،هكاكيلزمه ف ألنه يقبل عليه موسراً قيل ال ان املوىلك

ى املصلحة وقبل فال دليل عل    ى  ما عرفت، ولو رأ   ى  املصلحة وعدمها عل   االعتبار يف قبول الويل   : أقول

ون قبول الويل قبـول     كالم فيه، و  كد عرفت ال  من الدخول القهري الذي ق     ألنه   ،عليه  املوىلى  التقومي عل 

مناط قطعي يف املسألة، ولذا اختـار         وال ، بل هو أشبه بالقياس    ،أنه قبل بنفسه غري ظاهر    كعليه ف   املوىل

  .شبهما جعله الشرائع األك القبول، كما يف املسالى ثر علكاأل

ليه، واهللا  إملاع  ما تقدم اإل  كحد  اجلميع من باب وا    ألن   ،ومثل الوصية النذر واليمني والعهد وما أشبه      

   .سبحانه العامل

  



٤٤٥

 يمنها العم: مورأوأما زوال الرق بالعوارض فهي (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٩ مسألة(

 عليه، بل عن الـشيخ يف  مجاعمنها، بل ظاهر غري واحد اإل     بال خالف أجده يف شيء       ،قعادواجلذام واإل 

   .)األول وخرييف األ صرحياً مجاعاخلالف اإل

 ،)عليه الـسالم ( عبد اهللا أيب  مثل ما عن محاد بن عثمان، عن    ، متواتر الروايات  كذلى  يدل عل : أقول

   .)١( فقد عتقكاململو يعمإذا  :قال

 يعمإذا   :)صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وين، عن كوعن الس 

   .)٢(جذم فال رق عليه إذا  والعبد،عليه فال رق كاململو

 ن له كعتقه صاحبه ومل ي   أ كاململو يعمإذا   :قال )عليه السالم ( جعفر أيب   مساعيل اجلعفي، عن  إوعن  

   .)٣(هكميسأن 

   .)٤(فقد عتق يعم إذا كاململو أن واعلم :الذي هو متون الروايات، وعن الصدوق يف املقنع

ـ العبـد األ : قالنه  إ ،)عليهم السالم ( أمري املؤمنني  أبيه، عن    وين، عن الصادق، عن   كوعن الس  ى عم

   .)٥(عتقهمأ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  ألن ،فاراتكجيوز يف ال جذم واملعتوه الواأل

إذا  :قـال  )صلى اهللا عليه وآله   (الرسول   أن   )عليهم السالم ( يف حديث أهل البيت      ،وعن ابن اجلنيد  

   .)٦(م فال رق عليهجذ أو كاململو يعم

  ل به ك ومن ن،من أصابته زمانة يف جوارحه وبدنه: )عليه السالم( أمري املؤمننيوعن 

                                                

 













٤٤٦

   .)١(سبيل عليه سائبة مواله فهو حر ال

جيـوز يف العتـاق      ال: قـال  )عليه السالم ( أمري املؤمنني ن  إ :البختري أيب   أما استدالل اجلواهر خبرب   

  .مكاحلى ليل فيه عل فال د،)٢(واملقعدى عماأل

ـ وما كحلاق الربص باجلذام لعله من جهة إما عن ابن محزة من       أن   ماك  يف بـاب الفـسخ   كذلك

  .بالقياس أشبه ألنه ،املقام إىل مكيوجب سحب احل  الكن ذلكاح، لكبالعيوب يف الن

  .دليلى  مل أقف له عل:ويف اجلواهر

قعاد مما ينفع املقام مـن      واجلذام واإل ى  ة بالعم اح بعض الفروع املرتبط   كتاب الن كوحيث قد تقدم يف     

   .رارهاكت إىل  فال داعيحكامجهة املصاديق واأل

 لـزام  حيث قانون اإل   ،افركمن ال ى  اشتر أو   ،وحنوهى  عمافر األ كأسر ال  إذا    فيما كذلكم  كوهل احل 

  .كعرف ذليبعد فهم ال أشبه بالقياس، وال أنه  احتماالن من املناط ومن،يعطي جواز الشراء منهم

قعاد فلـم   وأما اإل (:  حيث قال  كره املسال ك فال جمال ملا ذ    وحيث قد عرفت وجود الدليل يف املقعد      

ـ دليلـه، ول  ى   مؤذناً بعدم وقوفه عل    صحاباأل إىل    واملصنف يف النافع نسبه    ،شاهدى  نقف له عل    ن ال ك

مة يف انعتـاق    كاحلقيقة احل ويف  (:  مث قال  ،)إمجاع أنه    وافق عليه بشبهة   إدريسابن    يظهر فيه خمالف حىت   

ى تساب يناسبه استصحاب الرق ليجب نفقته علكعجزه عن اال ألن   ، ذه العوارض غري واضحة    كاململو

   .)مكثبات احلالصاحل إلالنص  أو حمل الوفاقى فيقتصر منه عل املوىل

 العتـه موجبـاً     انكذا  إ و ، نعم املعتوه الذي ورد يف بعض الروايات مل جند به قوالً           ى،خيف وفيه ما ال  

   .للحرية فاجلنون بطريق أوىل

  

                                                







٤٤٧

ى  يف دار احلرب سابقاً عل     ك اململو إسالمو(: قال يف الشرائع يف مجلة أسباب زوال الرق        ):٢٠ مسألة(

  .)مواله

 مجاعبال خالف أجده، بل عن صريح املختلف وظاهر غريه اإل         ) ليناإخرج منها    (ـوقيده اجلواهر ب  

ـ وصريح احلليعليه، بل عن ظاهر املبسوط  ية نفي رج آلمل خين إ و،كذل ـ  خرينا مل نتحقق األكن إ و 

   .صل وظاهر اخلربالسبيل خالفاً للمشهور لأل

علـيهم  (وين، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه        كالس إىل    بسنده ،رواه الشيخ  م ما كاحلى  يدل عل : أقول

لينا قبل مـواله    إميا عبد خرج    أ: الحيث حاصر أهل الطائف ق     )صلى اهللا عليه وآله   (النيب   أن   ،)السالم

   .)١(لينا بعد مواله فهو عبدإميا عبد خرج أفهو حر، و

ـ ح )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   ن  إ ):عليهم السالم (ئمة   بسند األ  ،وعن اجلعفريات  م يـوم   ك

   .)٢(لينا بعد مواليه فهو عبدإميا عبد خرج ألينا قبل مواليه فهو حر، وإميا عبد خرج أالطائف 

يـة نفـي     آل ،أسلم عبد احلريب   إذا   القاعدة يف ما  ى  ره املبسوط واحللي هو مقتض    كما ذ  أن   ومنه يعلم 

   .كغري ذل أو  منه ويعتق عليهىيقال يشتر احترام ملال احملارب حىت  وال،السبيل

لقريبه  دفع قيمة الوارث الذي ال وارث    :ومن أسباب زوال الرق   (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر     

   .)غريه

 )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   رواه سليمان بن خالد، عن      مثل ما  ، متواتر الروايات  كذلى  يدل عل : أقول

من مال  ى  تشتر:  قال ،ةكم مملو أرجل احلر ميوت وله     يقول يف ال   )عليه السالم ( أمري املؤمنني ان  ك: قال

   .)٣(ابنها مث تعتق مث تورثها

                                                









٤٤٨

م أ وله    ماالً كوتر يف رجل تويف   يقول )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   مسعت: قال ، بن سنان  عبد اهللا وعن  

   .)١(بقية املال إليها مه وتعتق مث يدفعأى تشتر:  قال،ةكمملو

 أباه  كمات الرجل وتر  إذا   :قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   نا، عن أصحابري، عن بعض    كوعن ابن ب  

قرابتـه   أو    أبوه كمما تر  ي اشتر ، وامليت حر   ماالً كخته وتر أ أو   خاهأ أو   ةكمه وهي مملو  أ أو   كوهو مملو 

   .)٢(من املال يبق وورث ما

:  قـال  ،كالرجل ميوت وله ابن مملـو     : )عليه السالم ( عبد اهللا  أليب   قلت:  قال ،وعن مجيل بن دراج   

يبق ليه ماإويعتق مث يدفع ى يشتر)٣(.   

ثرياً ك  ماالً كسألته عن رجل مات وتر    : قال ،)ليه السالم ع( عبد اهللا  أيب    بن طلحة، عن   عبد اهللا وعن  

 أىبن  إ أرأيت: ، قلت تشتريان من مال امليت مث تعتقان وتورثان      :  قال ،ةكختاً مملو أة و كماً مملو أ كوتر

، قـدر القيمـة  ى  ماهلم عل ى   يقومان قيمة عدل مث يعط     ،كليس هلم ذل  :  قال ،يف يصنع كأهل اجلارية   

أبيهمـا   يرثهما مـوايل  :  قال ،ان يرثهما كعتقا مث ورثاه من بعد من       أما اشتريا مث    أأرأيت لو   : قلت

   .)٤(ما اشتريا من مال االبنأل

   .)بمال األ( :ايفكاملنقول عن نسخة ال: أقول

يف  )عليه الـسالم  ( أمري املؤمنني ى  قض: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    بن سنان، عن   عبد اهللا وعن  

ن لـه ذو    كمل ي  إذا   بقية املال  إليها   مه من ماله مث يدفع    أى  تشتر أن   ،ة وله مال  كم مملو أ وله   الرجل ميوت 

   .)٥(تابكقرابة له سهم يف ال

                                                













٤٤٩

يقول  )عليه السالم ( أمري املؤمنني ان  ك: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن سليمان بن خالد، عن    

  .من مال ابنها مث تعتق مث تورثهاى تشتر:  قال،ةكم مملوأيف الرجل احلر ميوت وله 

   .)١(ةكوله امرأة مملو :من هذه الروايةى خرأويف نسخة 

، انظروا هل جتدون له وارثـاً     : فقال )عليه السالم (لعلي    مات موىل :  قال ،سحاق بن عمار  إوعن  

   .)٢( املرياثليهما بقيةإ فاشترامها من مال امليت مث دفع ،تنيكله ابنتني باليمامة مملون إ :فقيل له

 كاً ومل يتـر ك ابناً له مملوكيف رجل مات وتر ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب   وعن سليمان بن خالد، عن    

   .)٣(من املال يبق االبن ويعتق ويورث ماى يشتر:  فقال، ماالًكوارثاً غريه وتر

   .غريها من الرواياتإىل 

  

                                                





 



٤٥٠

  .)ينعتق أنه  واملروي،به مواله ترددل ويف عتق من مثّ(:  قال يف الشرائع):٢١ مسألة(

عليه ( عبد اهللا  أيب   ره، عن كرواه جعفر بن حمبوب، عمن ذ       مثل ما  ،يدل عليه متواتر الروايات   : أقول

   .)١(ل به فهو حرثّل عبد مك: قال ،)السالم

ـ فـيمن ن   )عليه السالم ( أمري املؤمنني ى  قض: قال ،)عليه السالم ( جعفر أيب   بصري، عن  أيب   وعن ل ك

   .)٢(ضمن حدثه فهو يرثه فإذا من أحب إىل سبيل له عليه سائبة يذهب فيتوىل حر ال أنه هكمبملو

سـبيل   ا حرة ال  أوليدا  )  خ ل  ثديي(يف امرأة قطعت يدي وليدا       يورو:  قال ،وعن الصدوق 

   .)٣(ملوالا عليها

 يف رجل جدع أنف عبده فأعتقه      ىقضأنه   ،) السالم معليه( ي إىل عل  ئمة بسند األ  ،وعن اجلعفريات 

   .)٤(وعزره )عليه السالم(علي 

يف رجـل   )عليه السالم( علي ىقض:  قال،)عليهم السالم (وعن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده         

   .)٥(وعاقبه )عليه السالم( علي  فأعتقه،ذن عبدهأجدع 

رجـل   )عليه الـسالم  (طالب   إىل علي بن أيب      رفع:  قال ،)عليهم السالم (عنهم  ى  خرأويف رواية   

ل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شـديد  من مثّ:  وقال،العبد وعاقبه )عليه السالم( علي عبده فأعتقى  خصأ

   .)٦(فعزر السيد

                                                















٤٥١

قتل الرجل عبده أدبه السلطان أدباً      إذا   :قالنه  إ )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ، عن سالموعن دعائم اإل  

   .)١(ل به عوقب به وعتق العبد عليهمثّن فإ :قال أن ىلإ بليغاً

  .صار خصياً إذا ل به انعتق الكّن أو ل بهمثّ إذا كالوسائل عنون الباب بأن اململو مث إن

 ،خراج اخلصي بعد النص عليه باخلصوص ودخوله يف عموم التمثيـل          وجه إل  ال(:  قال كويف املستدر 

مـواليهم  ى   انعتاق اخلصيان عل   كذلى  ويتفرع عل (:  قال ،املثلة  ما صرح به يف اجلواهر بعد بيان معىن       ك

 ومـا   .ىانته )بأس مع اشتباه احلال    هم ملن يعلم باحلال، نعم ال     ؤيصح شرا   وال ،كالذين يفعلون م ذل   

ـ  وليس هو    ،خصاء من مواليهم  ون اإل ك لعدم العلم ب   ، لالستثناء غري واف   األصليف  استدل به    ى العمك

   .)٢(كالم املستدرى ك انته.)سببه إىل نظري الذي هو حبدوثه يزول الرق وال

 :)عليه السالم (ى  احلسن موس  أليب   قلت:  قال ،رواه رفاعة النخاس   استدل به الوسائل هو ما     ما: أقول

الغلمـان   إىل   الصقالبة والنوبة فيسترقون أوالدهم من اجلواري والغلمان فيعمدون       ى  القوم يغريون عل  ن  إ

أغار علـيهم    إمنا   م يسرقون أيف شرائهم وحنن نعلم     ى  التجار فما تر     إىل بغداد إىل   فيخصوم مث يبعثون  

   .)٣(سالمدار اإل إىل كخرجوهم من دار الشرأ إمنا بأس بشرائهم ال:  فقال،انت بينهمكحرب  من غري

  .لزام من باب قانون اإلكون ذلكي أن نكومي ي،البائع هو املخص أن ظاهر احلديث: أقول

 عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده زنبـاع  ى  ومن طرق العامة رو   (: جلواهر قال  وتبعه ا  كويف املسال 

  وجد غالماً مع جارية له  أنه ،روحأيب 

                                                









٤٥٢

زنباع، فدعاه  :  فقال ،كمن فعل هذا ب   : فقال ،)صلى اهللا عليه وآله   (النيب  ى   فأت ،نفه وجبه أفجدع  

ذا، فقـال الـنيب     كذا و كن من أمره    اك:  فقال ،هذاى   عل كمحل ما: فقال )صلى اهللا عليه وآله   (النيب  

   .)١(اذهب فأنت حر: )صلى اهللا عليه وآله(

 يـل كوالتن(: ، مث قال)يل ومتثيل وليس ببعيدكاجلب تن أن وظاهره( :قال يف اجلواهر بعد نقله احلديث 

م املثلة   واالس ،لكن أي   مثالً مثل به ميثل     أيضاًفيه   أن   ماكما يف الصحاح،    ك وعربة لغريه    االًكجعله ن إذا  

 وأمثله جعله   ،مثلةأث و ثال واجلمع امل  ، واملثلة بفتح امليم وضم الثاء العقوبة      ، ومثل بالتمثيل جدعه   ،بالضم

ـ  أو  ذن الواحدة يل بقطع بعض األ   ك يف حصول التن   كبأس بالشراء مع الش    وال(: ، مث قال  )مثلة  كحنو ذل

بفعـل   أو   وا بفعل اهللا  ك االنعتاق بني    ورةكسباب املذ يف اقتضاء األ  صل وغريه، والظاهر عدم الفرق      لأل

   .)يل فيها باملوىلك حلصول مسماها الذي هو العنوان، نعم خيتص التن،العبد

 ومـن   ، من االنـصراف   ، احتماالن ، ولو بدونه  كيتحقق ذل  أو   ون املثلة عن قصد   كت أن   وهل يلزم 

  . الرقاألصل فك، ولو شطالقاإل

ان لعمل جراحي من جهة شـفاء العبـد،         ك إذا   ل دون ما  ان بقصد التمثي  ك إذا   املنصرف ما  أن   ماك

   .وتسبيبه للصدق والظاهر عدم الفرق بني مباشرة املوىل

 إذا  ك وذل ،اتبة واالستيالد سبباً للعتق   كون التدبري وامل  كوقد ي (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر     مث إن 

دون   من فعل اهللا تعاىل     ون موت املوىل  كوالولد حي وارث، و     تية اليت منها موت املوىل    مجع الشرائط اآل  

ر كتابـة فلنـذ   كالتـدبري وال  كان االستيالد سبباً يف زوال الرق       ك وملا   ،يقتضي رفع سببيته   االستيالد ال 

   .)ة بينهاكزالة الرق وهي مشترإمثرا  ألن ،تاب واحدكالفصول الثالثة يف 

  

                                                





٤٥٣

 والتفـصيل يف    ،تابكجياز يف هذا ال   رها باقتضاب مشياً مع قصد اإل     ك نذ ،فيها فروع  ):٢٢ مسألة(

  : املفصالت

 أعطاه هلذه اجلهة جـاز،      نسانان املال إل  ك فإذا   حد ليشتريه ويعتقه،   أل  ماالً كاململوى  أعط إذا   :األول

 ال ألنه   ، ومل جيزه السيد مل يصح     كان املال للمملو  ك إذا    يف ماله، أما   كان السيد أجاز له ذل    ك إذا   ذاكو

 قسام هو فهل جيوز محالًاأل أي له منى ذن سيده، ولو مل يعلم املعطإب إالّ يف ماله التصرف   كجيوز للمملو 

   .أقرب األولان كن إ و احتماالن، حجرهصالةال أل  أو،الصحيحى  علكلفعل اململو

يف  ،)عليه السالم ( جعفر أيب   عنى  راهة، فقد رو  كالى  ولذا محل يف الوسائل رواية حممد بن مسلم عل        

  .)١(كاليصلح له ذل:  فقال، ليشتريه فيعتقهلرجل ماالًاى  يعطكاململو

  .)ره له القبولك ليشتريه ويعتقه  ماالًكمن أعطاه اململون إ( :قال يف الوسائل

من نفسه   أو   ان املال من الغري   ك إذا    ليبيعه بذل ملواله ماالً    ما لو  :راهةك من ال  أيضاًون  كي أن   يبعد وال

عليـه  ( عبـد اهللا   أيب   بعد عتقه يعطيه املال، فعن معاوية بن ميسرة، عن          أنه وعد املوىل  أو   ،ذن املوىل إب

ـ  ك ل : فقال له العبد فيما بينهما     ،سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من مثنه ليعتق        : قال ،)السالم  ي عل

   .)٢(فليدعه أىب فإن ياه يف عفوهإيأخذه منه عفواً ويسأله :  قال،ذا يأخذه منهكذا وك

ري بن  ك ملا رواه ب   ،زمنة وبيع العبد والتصدق بثمنه يف بعض األ       ،زمنةب العتق يف بعض األ    يستح: الثاين

ون يل غالم فيشرب اخلمر     كي: سأله رجل وأنا حاضر فقال    : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   حممد، عن 

  مور ويدخل يف هذه األ

                                                







٤٥٤

العتق ن  إ :)عليه السالم ( فقال   ،أبيعه وأتصدق بثمنه   أو   كليإروهة فأريد عتقه فهل أعتقه أحب       كامل

ذا إ و ،ان الناس حسنة حاهلم فالعتق أفضل     ك فإذا   ،يف بعض الزمان أفضل ويف بعض الزمان الصدقة أفضل        

   .)١(ان ذه احلالك إذا  إيلّ وبيع هذا أحب،انوا شديدة حاهلم فالصدقة أفضلك

براهيم إ، فعن   كتب ذل كي وأن   تقهيف حال ع  ى  العبد بالفضيلة والتقو  ى  يستحب االشتراط عل  : الثالث

عتـق  أعتق جعفر بن حممد     أهذا ما   : هوفإذا  ) عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   قرأت عتق : البالد قال  أيب   بن

اة وحيج البيت ويصوم كالز يقيم الصالة ويؤيت  أن   ىوراً عل كش يريد به جزاًء وال    فالناً غالمه لوجه اهللا ال    

   .)٢( شهد فالن وفالن وفالن ثالثة، من أعداء اهللاأتربشهر رمضان ويوايل أولياء اهللا وي

عتـق  أ ،عتق جعفر بن حممـد    أهذا ما   : )عليه السالم ( عبد اهللا  عتقه أبو أوعن ابن سنان، عن غالم      

 وأن  ،حممداً عبده ورسوله   وأن   ، له كشري اهللا وحده ال   إالّ   لهإال   أن   يشهد أن   ىغالمه السندي فالناً عل   

 وحيل حالل اهللا    ، من أعداء اهللا   أيوايل أولياء اهللا ويترب    أن   ى وعل ،النار حق  وأن    حق اجلنة وأن   البعث حق 

 يريد بـه جـزاًء وال      عتقه لوجه اهللا ال   أ ،مبا جاء من عند اهللا      ويقر ، ويؤمن برسل اهللا   ،وحيرم حرام اهللا  

   .)٣( شهد فالن،خبري إالّ حد عليه سبيلوراً وليس ألكش

عتق فالن  أبسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما       : تاب العتق كوصفة  : قال ،)عليه السالم (وعن الرضوي   

يقـيم   أن   ى عل ،وراًكش يريد منه جزاًء وال    جاريته لوجه اهللا ال    أو    غالمه فالنةً أو   عتق فالناً أ ،بن فالن 

  اة وحيج البيت ويصوم كالصالة ويؤيت الز

                                                









٤٥٥

   .)١( من أعداء اهللاأأولياء اهللا ويترب شهر رمضان ويتوىل

ميوت يف   أن   كأفضل للمملو  ألنه   ك يف مرض موته أفضل من عتقه، ولعل ذل        ك عتق اململو  كتر: الرابع

مهزيار  علي بن    ، فعن كغري ذل  أو   عتقه يوجب عدم حتمله مؤنة جتهيزه      أن   جلأل أو   ،اًكونه مملو كحال  

 الساعة فيخرج من    كل حيضره املوت فيعتقه مواله يف ت      ك أسأله عن اململو   )عليه السالم (ليه  إتبت  ك: قال

عليـه  (تـب   ك ف ،كمات وهو مملـو    إذا   جرهأون له   كه في كيتر أو    أجر كيف ذل   هل للموىل  ،حراًالدنيا  

ن نافعـاً   كعتق يف هذه الساعة مل ي      إذا    وهذا ،اً يف حال موته فهو آجر ملواله      ك العبد مملو  كيتر: )السالم

   .)٢(له

 ك يف رجل له مملـو     )عليهما السالم (حممد   علي بن    احلسن إىل أيب    تبك أنه   ،كوعن الفضل بن املبار   

ان يف مرض فـالعتق     كن  إ :)عليه السالم ( فقال   ،اًكه مملو كيتر أو   جرهفمرض أيعتقه يف مرضه أعظم أل     

ه كان يف حال حضور املوت فيتر     كن  إ و ل عضو منه عضواً من النار،     كيعتق اهللا عزوجل ب    ألنه   أفضل له 

   .)٣(اً أفضل له من عتقهكمملو

 إىل   بالنسبة كذلك و ،عتقأن  إ ان الوالء للمشتري  ك بل   ،لوشرط البائع الوالء لنفسه مل يصح     : اخلامس

:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   بن القاسم، عن  ى  املصاحل وغريه ممن ينتقل عنه العبد للمناط، فعن عيس        

صلى اهللا عليه   (فقال رسول اهللا    ها،  ءبريرة اشترط وال  ن  إ :)صلى اهللا عليه وآله   (قالت عائشة لرسول اهللا     

   .)٤(عتقأالوالء ملن : )وآله

  انت عند كبريرة  أن ركذنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن احلليب، عن

                                                











٤٥٦

ت ءشـا ن  إ )صلى اهللا عليه وآله   ( فخريها رسول اهللا     ،عتقتهاأة فاشترا عائشة ف   كزوج هلا وهي مملو   

 فقـال   ،عائشةى  ها عل ء مواليها الذين باعوها قد اشترطوا وال      انكت فارقته، و  ءشان  إ و تقر عند زوجها  

رسـول اهللا    إىل   بريرة بلحم فأهدتـه   ى  ، وصدق عل  عتقأالوالء ملن   : )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   

 فجاء  ،ل الصدقة كيأ ال )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   ن  إ :فعلقته عائشة وقالت   )صلى اهللا عليه وآله   (

يا رسول اهللا   : ، قالت ما شأن هذا اللحم مل يطبخ      :واللحم معلق فقال   )لى اهللا عليه وآله   ص(رسول اهللا   

هلا صدقة ولنا    هو: )صلى اهللا عليه وآله   (ل الصدقة، فقال رسول اهللا      كبريرة وأنت ال تأ   ى  صدق به عل  

   .)١( مث أمر بطبخه فجرت فيها ثالث من السننهدية

صلى (رسول اهللا    أن   ،)عليهم السالم (عن أبيه، عن آبائه      ،عبد اهللا   أيب  روينا عن  ،سالموعن دعائم اإل  

   .)٢(عتقأالوالء ملن : قال )اهللا عليه وآله

   .)٣(ه وعليه عقل خطئهؤعتق عبداً فله والأمن : قالنه إ )عليه السالم( أمري املؤمننيوعن 

أمر وجب   أو   ظهار أو   فارة ميني كعتق عبداً يف    أل عن رجل    ئسنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   وعن

   .)٤(عتقهأللذي :  قال،هؤون والك ملن ي،عليه عتقه فيه

   .)٥(الوالء بينهما:  قال،ون بني الرجلني يعتقانه مجيعاًكقال يف العبد ينه إ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

                                                













٤٥٧

   .)١( يدع وارثاً غريهملن إ عتقهأمن  يرث املوىل: قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله(وعن رسول اهللا 

   .)٢(ه هلاؤاملرأة فوالعتقت أما : قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

قـال يف  نـه  إ )صلى اهللا عليه وآلـه  (النيب   إىل   )عليهم السالم (ئمة   بسند األ  ،ويف حديث اجلعفريات  

   .)٣(عتقأالوالء ملن  أن ىعل :حديث بريرة

مـا   إالّ   يرثن النساء من الـوالء     ال: يقول )عليه السالم (  اهللا عبد مسعت أبا :  قال ،وعن زيد النرسي  

   .)٤(عتقنأ

جعفر، عن   علي بن    بن القاسم، عن  ى  يصح بيع الوالء وال هبته وال اشتراطه، فعن موس         ال: السادس

   .)٥(حيل ال:  قال،سألته عن بيع الوالء حيل:  قال،)عليهما السالم(بن جعفر ى أخيه موس

الـوالء  : )صلى اهللا عليه وآله   (قال النيب   :  قال ،)عليهما السالم (عن جعفر، عن أبيه     وين،  كوعن الس 

   .)٦(توهب تباع وال لحمة النسب الكحلمة 

   .)٧(عن بيع الوالء وعن هبتهى  )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :وعن ابن عمر

  بيع الوالء سألته عن :  قال،)عليهما السالم(جعفر، عن أخيه  علي بن وعن

                                                

















٤٥٨

   .)١(ال: حيل؟ قال

 لحمة النـسب ال   كالوالء حلمة   : قالنه  إ )صلى اهللا عليه وآله   (وعن الرضي يف اازات النبوية، عنه       

   .)٢(يوهب يباع وال

   .)٣(كحيل ذل ال:  فقال،عن بيع الوالء )عليه السالم( بن جعفرى ل موسئس:  قال،وعن املقنع

لهم مـوال لنـا   كالناس ن إ يا داود: )عليه السالم(قال الطيب :  قال،صرميأما ما يف رواية داود ال    

  حـىت  كبعين نفـس  : عتقهأفالناً قال لغالم له قد      ن  إ كجعلت فدا : ، فقلت نشتري ونعتق  أن   فيحل لنا 

ن تقية حيث كمل ين إ بعض احملاملى  فالبد من محله عل .)٤(هءيشتري وال  إمنا   نكجيوز ل :  قال ،كشتريأ

   . يف غاية التقية)عليه الصالة والسالم(مام إلان اك

ون املعتق سائبة   كونه بصيغة ضمان اجلريرة مع      ى ك شراء الوالء هنا حممول عل    (: ولذا قال يف الوسائل   

هذا ى  غري املؤمنني فعل    ثرياً مبعىن كحاديث   ولفظ الناس قد استعمل يف األ      ، ويأيت يف الشراء جمازاً    ى،ملا مض 

   .)إشكالفال 

 جعفـر  أيب   حممد بن مسلم، عن   ى  خالف، فقد رو    وال إشكال بال   كاململوى  باق عل حيرم اإل : عالساب

   .)٥(مواليه إىل يرجع بق حىتأحدهم العبد اآل: يقبل اهللا هلم صالة ثالثة ال: قال )عليه السالم(

  يف جارية مدبرة أبقت من  ،)عليه السالم( جعفر أيب وعن حممد بن مسلم، عن

                                                

 





 

 



٤٥٩

   .)١(باق التدبريا أبقت عاصية هللا ولسيدها فأبطل اإلإ: )عليه السالم( فقال ،سيدها

هـرب ومل   إذا كاململـو : قال ،)عليه السالم( عبد اهللا إىل أيب  رفعه،ناأصحابوعن أمحد، عن بعض   

 تقبل له صالة حـىت  بق ال العبد اآل : )عليه السالم ( جعفر وقال أبو : ، قال  آبقاً نكخيرج من مصره مل ي    

   .)٢(مواله إىل رجعي

   .)٣(مواله إىل يرجع بق ال تقبل له صالة حىتالعبد اآل: )عليه السالم( جعفر  قال أبو،ويف الفقيه

 ،)صلوات اهللا عليهما  ( يف وصية النيب لعلي      )عليهم السالم ( عن جعفر بن حممد، عن آبائه        ،أيضاًوفيه  

مواله، والناشز وزوجهـا عليهـا       إىل   يرجع  بق حىت اآلالعبد  : يقبل اهللا هلم صالة    مثانية ال  ي عل يا: قال

   .)٤(احلديث ساخط

 عبد أبق   ،يقبل اهللا هلم صالة    ثالثة ال : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    بن طلحة، عن   عبد اهللا وعن  

   .)٥(اخلرب ليه فيضع يده يف يدهمإيرجع  من مواليه حىت

: قال أن   ىلإ تقبل هلم صالة    ال أربعة: قال ،)ه السالم علي( عبد اهللا  أيب    بن عمر، عن   كاملل وعن عبد 

بق من مواله من غري ضرورةوالعبد اآل)٦(.   

 ىلإ ،عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنني       )عليه السالم ( جعفر ل أبو ئ وس :وعن الصدوق يف املقنع   

   .)٧(دبريباق التبقت عاصية هللا ولسيدها فأبطل اإلأإمنا  :)عليه السالم(قال : قالأن 

                                                

















٤٦٠

تقدم يف مرفوعة    ما ما أباق للتدبري،   بطال اإل إيف حبث التدبري مسألة       اهللا سبحانه وتعاىل   شاء نإوسيأيت  

 أنـه    فمن الواضح  الّإبعض مراتبه، و  ى  باق فهو حممول عل   أمحد بن جعل عدم اخلروج من املصر غري اإل        

   .حيصله حبيث ال برية عن املوىلكمصار ال األبعيداً يف أو ان يف املصر خمتفياًكن إ أيضاًباق نوع من اإل

قـرار  إ أنـه  نا يفككيوجب العتق، ولو ش ما أشبه ال أو لدفع الضرورة أو   قرار بالعتق تقية  اإل: الثامن

قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت      :  قال ، عدم الضرورة، فعن الوليد بن هشام      األصللضرورة أم ال ف   

 فأخربته  )عليه السالم (احلسن   أيب   ى فقدمت املدينة فدخلت عل    ،ملهكحرار  أهم  :  فقلت ،بالعاشر فسألين 

   .)١( شيءكليس علي: )عليه السالم( فقال ،بقويل للعاشر

 )عليه السالم ( عبد اهللا  سألت أبا : توجب عتقاً، ففي رواية زرارة قال      تابة بدون النطق ال   كال: التاسع

ينطـق    ليس شيء حىت  :  قال ،مل ينطق به لسانه   ه و كتب بعتق مملو  كامرأته بطالقها و   إىل   تبكيف رجل   

   .)٢(به لسانه

عليـه  ( جعفر أيب   ما أشبه، فعن جابر، عن     أو   صلحه أو   طلب بيعه  إذا   كجابة اململو إجيب   ال: العاشر

رامة ك يبعه وال  ليه فال إان حمسناً   كافقاً له و  موان  ك يستبيعه و  كان عند الرجل مملو   كإذا   :قال ،)السالم

   .)٣(له

ولذا قال يف   ،  ليهإن حمسناً   كمل ي  ن موافقاً له أو   كمل ي  إذا   عل املفهوم من هذا احلديث استحباب البيع      ول

   .ليهإان مواله حمسناً كان موافقاً وك إذا جابته ومل يستحبإطلب البيع مل جتب  إذا كاململون إ :الوسائل

                                                









٤٦١

لحة بن زيد، عن جعفر، عن      خالف، فعن ط    وال إشكاليصح الرجوع يف العتق بال       ال: احلادي عشر 

 هللا عزوجل يف    كشري ال ألنه   ،لهاكمن تصدق بصدقة مث ردت عليه فال يأ       :  قال ،)عليهما السالم (أبيه  

   .)١(يصلح ردها بعد ما يعتق هو مبرتلة العتاقة ال إمنا ،شيء مما جعل له

 أمري املـؤمنني  عامل   يف سياق قصة مصلقة بن هبرية        ،تاب الغارات كبراهيم بن حممد الثقة يف      إوعن  

عطائه الثمن من بيـت املـال       إبين ناجية وعتقهم و   ى  نصارى  ردشري وشرائه أسار  أى   عل )عليه السالم (

قيل لعلـي   :  قال ،الرمحان بن جندب، عن أبيه     سيف، عن عبد   أيب   ابن وحدثين:  قال ،معاوية إىل   وهربه

ـ   :م يف الرق، قال   ردد الذين سبوا ومل تستوف أمثا     ا: حني هرب مصقلة   )عليه السالم (  يف  كليس ذل

   .)٢(الذي اشتراهمى أعتقهم الذي اشتراهم فصار مايل ديناً عل إذ ،عتقواأ قد ،القضاء حبق

م مـن   كأنا أعلم بـشرار   : قال )صلى اهللا عليه وآله   (ره استخدام املعتق، فعن النيب      كي: الثاين عشر 

، وال يعتقون حمـررهم   ،  دبراً إالّ   يأتون الصالة  ال و ،هجراً الإون القرآن   ؤيقر م الذين ال  ك شرار ،ارالبيط

   .)٣(يعتقون النسمة مث يستخدموا:  قال،كيف ذلكو: قلت: قال

  . واهللا املوفق للصواب،تابكيراده يف هذا الإهذا آخر ما أردنا 

ى اهللا عل ى   واحلمد هللا رب العاملني، وصل     ،املرسلنيى   وسالم عل  ، رب العزة عما يصفون    كسبحان رب 

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين

 يف يوم السبت خامس عشر من شهر حمرم احلرام من سنة ألف وأربعمائة وسـبعة بقـم                  كان ذل كو

. بقلم مؤلفه حممد بن املهدي احلسيين الشريازي،املقدسة

                                                









٤٦٢



٤٦٣

  

  

  احملتويات

  



٤٦٤



٤٦٥

  

  

  يالءكتاب اإل

  ٩٣ ـ ٧

  ٢١....................... من المملوك والكافریالء ـ یصح اإل١مسألة 

  ٢٦....................... بهایكون مدخوالیالء أن رط اإل ـ ش٢مسألة 

  ٣١................................أشهر أربعة ـ التحریم دون ٣مسألة 

  ٣٥..................................یالء ـ المدة من حین اإل٤مسألة 

  ٥٠............ أو النكاحیالء ـ لو شك في بطالن الظهار واإل٥مسألة 

  ٥١.............................. ـ لو اختلفا في انقضاء المدة٦مسألة 

  ٥٢................................ ـ لو كان مانع من الوطي٧مسألة 

  ٥٥................................لمدةجن بعد ضرب ا إذا  ـ٨مسألة 

  ٥٦.............................انقضت المدة وهو محرم إذا  ـ٩مسألة 

  ٥٧.......................................ظاهر وآلى إذا  ـ١٠مسألة 

  ٥٩........................................آلى ثم ارتد إذا  ـ١١مسألة 

  ٦٠.............................. في مدة التربصأوط إذا  ـ١٢مسألة 

  ٦٤........................................ ساهیاأوط إذا  ـ١٣مسألة 



٤٦٦

  ٦٦............................ابة فأنكرتصاإلادعى  إذا  ـ١٤مسألة 

  ٦٩................... أو بعد الترافعیالء ـ المدة من حین اإل١٥مسألة 

  ٧٣.........................كانا كافرین أو كانت كافرة إذا  ـ١٦مسألة 

  ٧٥.......................... ـ لو ظاهر من أربع بلفظ واحد١٧مسألة 

  ٨٣........................... من المطلقة الرجعیةیالء ـ اإل١٨مسألة 

  ٨٦....................................... ـ لو تكرر الیمین١٩مسألة 

  ٩٠.................. في الطرفین أو الوسطیالء ـ لو كان اإل٢٠مسألة 

  ٩٢......طي هو المعیار في وجوب الویالء ـ المعیار في اإل٢١مسألة 

  

  كتاب اللعان

  ٢٧٩ ـ ٩٥

  ١٠٣........................................ ـ اللعان له سببان١مسألة 

  ١٢٩......................................نكار الولد ـ اللعان إل٢مسألة 

  ١٤٩........................... ـ لعان الطفل والكافر والمجنون٣مسألة 

  ١٦٨........................................ ـ شرائط المالعنة٤مسألة 

  ١٩٠...................................... ـ اللعان عند الحاكم٥مسألة 

  ١٩٧........................................... ـ صورة اللعان٦مسألة 

  ٢١٦................................... الثانویة وقتیةحكام ـ األ٧مسألة 

  ٢٣٨.......................................... ـ لو خرس فجأة٨مسألة 

  ٢٤٠..........................قذفها أنه  ـ لو أقامت البینة على٩مسألة 

  ٢٤٤.................................. ـ لو قذف امرأته برجل١٠مسألة 

  ٢٤٧............................ ـ لو قذفها فأقرت قبل اللعان١١مسألة 

  ٢٥١...................................اعترفت وأنكرت إذا  ـ١٢مسألة 



٤٦٧

  ٢٥٤..................................ماتت قبل اللعان إذا  ـ١٣مسألة 

  ٢٥٧..................................حد أن قذفها بعد إذا  ـ١٤مسألة 

  ٢٦١............................ أحدهم الزوجأربعة ـ لو شهد ١٥ مسألة

  ٢٦٦............................ ـ لو أخل أحدهم بلفظ اللعان١٦مسألة 

  ٢٦٧.............................. ـ اللعان فسخ ولیس طالق١٧مسألة 

  ٢٦٨.................................. ـ لو نفى أحد التوأمین١٨مسألة 

  ٢٧٣....................... ـ لو أراد اللعان من غیر المطالبة١٩مسألة 

  ٢٧٤....................................... ـ فروع في اللعان٢٠مسألة 

  

  كتاب العتق

  ٤٦١ ـ ٢٨١

  ٢٨٦..........................................جبة للتحریراألسباب الوا

  ٣٠٠..............................................موارد الحریة القهریة

  ٣١٢..................................................عدم تحقیر العبد

  ٣٢٠............................................ وفیهسالمالرق قبل اإل

  ٣٢٧......................................................معنى العتق

  ٣٣٥.................................................أسباب إزالة الرق

  ٣٤٦........................................ال یصح العدول عن العتق

  ٣٥١......................................................شرائط العتق

  ٣٧٣................................ ـ لو نذر عتق أول مملوك١مسألة 

  ٣٧٦................................ ـ لو نذر عتق أول ما تلده٢مسألة 

  ٣٧٨.................................بعض ممالیكه ـ لو أعتق ٣مسألة 

  ٣٨٠.............................هاأوط أن  ـ لو نذر عتق أمته٤مسألة 



٤٦٨

  ٣٨٢.............................. ـ لو نذر عتق كل عبد قدیم٥مسألة 

  ٣٨٨....................................... ـ لو كان للعبد مال٦مسألة 

  ٣٩٢................................ ـ القرعة ال تختص باإلمام٧مسألة 

  ٣٩٩............................عتاق ـ لو امتنع الوارث من اإل٨مسألة 

  ٤٠١........................ ـ لو أوصى بعتق فخرج من الثلث٩مسألة 

  ٤٠٣.......................... أمر غیره بعتق عبده عنه ـ لو١٠مسألة 

  ٤٠٥............................... ـ العتق في مرض الموت١١مسألة 

  ٤٠٧..............................عتق ثالثة وال مال لهأ ـ لو ١٢مسألة 

  ٤٠٨....................عتق بعض عبیده فمات أحدهمأ ـ لو ١٣مسألة 

  ٤١٠........................................ ـ العتق بالسرایة١٤مسألة 

  ٤٣١............................. ـ تداعي الشریكین في العتق١٥مسألة 

  ٤٣٥...................................... ـ إزالة الرق بالملك١٦مسألة 

  ٤٤٣...........................لو أوصى لصبي أو مجنون ـ ١٧مسألة 

  ٤٤٤................... ـ لو أوصى له ببعض من ینعتق علیه١٨مسألة 

  ٤٤٥.................................. ـ زوال الرق بالعوارض١٩مسألة 

  ٤٤٧...................................سالم ـ زوال الرق باإل٢٠مسألة 

  ٤٥٠.................................... ـ زوال الرق بالتمثیل٢١مسألة 

  ٤٥٣..................... ـ استحباب العتق في بعض األزمنة٢٢مسألة 

  

  ٤٦٣........................................................المحتویات

  

  




