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فصل

  اء العقدیولأ يف

  

  فصاعداً أب األب مبعىن ،األبواجلد من طرف  ،األبهم و

  

  فصل{

  } أولياء العقديف

  

ات ية هلما من الضروريثبوت الوال }فصاعداً أب األب مبعىن ،األبمن طرف  اجلدو ،األبهم و{

  .باراألخمتواتر كمجاعات املتواتر نقلها ه اإليدل علي و،فقهاً

  .ة الضعفيد يف غاة اجليوال لينفي ابن أيب عق أن علميومنه 

هو  وزوج ابنهيعن الرجل  )عليه السالم(سألت أبا عبد اللّه : لقا ،كح الفضل بن عبد املليففي صح

  .)١(ال: )عليه السالم( قال ،بوز طالق األجي: قلت، ال بأس: قال، ريصغ

   )عليه السالم(سألت أبا احلسن : قال، عيل بن بزيمساعإح حممد بن يصحو

                                                





ج أو يها التزويوز علجي ،ا زوجهادخل ي أن رب قبلكة فتريهي صغ ووتميزوجها أبوها مث ية يعن الصب

  )١(.هايبأج يها تزويوز علجي: )عليه السالم( قال ،ااألمر إليه

زوجها ية رية الصغيعن اجلار )عليه السالم( سألت أبا عبد اللّه :قال، ح عبد اللّه بن الصلتيوصح

بلغت  إذا ركسألته عن البو: الق، ها أمريبأس هلا مع يل، ال: )عليه السالم( قال ،بلغت إذا  هلا أمر،أبوها

  .)٢(ربكمل ت ها أمر مايس هلا مع أبيل:  قال،ها أمريبأمبلغ النساء هلا مع 

هي بنت ثالث  وةي أتزوج اجلار)عليه السالم(سألت أبا احلسن :  قالنيقطي علي بن  بننيوعن حس

ة فلم يبلغت اجلارذا إه، فيفزوجان ي الذي ك حد ذلدىنأوما أو يزوج الغالم وهو ابن ثالث سنني،  ،نيسن

  .)٣(هايأو ول  أبوهايرض إذا كال بأس بذل:  قال،ترض فما حاهلا

 على زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائزإذا  :قال، )عليهما السالم( أحدمهاعن ، ح حممد بن مسلميوصح

  .)٤(ابنه

األب زوج إذا  :لقا، )عليه السالم(م، عن أيب عبد اهللا يكح هشام بن سامل، وحممد بن حيوصح

  .)٥(عاً يف حال واحد فاجلد أوىليانا مجك فإن ،ولج لأليان التزوكاجلد و

                                                













فقال ، انرثاتوية هل يتزوج الصبييف الصيب ، )عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، د بن زرارةيعن عبو

  )١(.ال:  قال،بألوز طالق اجي فهل : قلت، فنعمينيان أبوامها اللذان زوجامها حك نإ :)عليه السالم(

 ،هيجوز طالق أبي فريهو صغ وزوج ابنهيالرجل : قلت: قال، )عليهما السالم( أحدمهاعن ، وعن حممد

 ىن ضمنه هلم فعلكيمل  فإن ،قد ضمنه هلمان ك إذا هيأبعلى  : قال، من الصداقىفعل: قلت، ال: قال

  )٢(.الغالم

 ،انوا صغاراًك إذا البنات ونيالبن على  جائزباءج اآليوتز: قال، )عليه السالم(عن علي ، وعن الدعائم

   )٣(.ربواك إذا اريس هلم خيلو

  .اتيها من الرواريغإىل 

 فهل الزايناألب  أما ،عرفاً وشرعاً أب ه ألن،طي الشبهة ويفاألب ة ي يف والشكال اإلينبغيال مث إنه 

  .عرفاً أنه أب من و،ةيم الوال عدأصالةمن ، ه احتماالني ف،املخلوق من زناه على ةيله وال

 حوطاأل و،حنوه ورثاإلكل يما خرج بالدليف إالّ ،أيضاًشرعاً  أنه أب قد تقدم يف باب احملرماتو

  .مكاحلا ةيوال وتهي والنياجلمع ب

   نيافركال  ونيهي سفري غنيانا عاقلك إذا ةيون هلما الوالكي إمنا اجلدو أن األب  يفإشكالال مث إنه 

                                                









  باأل أب أم فيهفال يندرج 

  

 على افركما ال سلطة للك، هريف بغيكف، نفسه على هيالسف وال سلطة للمجنون إذ ،الولد مسلمو

  .املسلم

 ،لزامقاعدة اإل واحكل قوم نكل لقاعدة إشكالنهم السلطة فال ييف دان كذا إف، نيافركانا ك إذا ماأ

  .لكام للكحبل األ، نيام ال ختص املسلمكحألا إذ ،له السلطة أن فالظاهر نهم السلطةين يف دكمل توإن 

يف بعض املباحث ك ذل إىل شارةقد تقدم اإل و،)١(اللّهك راأنهم مبا يم بكاحن وأ: قال سبحانه

  . فتأمل،السابقة

 ماك، ةيقتضي بقاء الوالي فاالستصحاب ،ال أم ته عنهي ترتفع والهل بلغ حىت أنه يفاألب ك لو شو

  .مةك الصحة حمأصالةانت كال  أم ان بالغاًكقده له هل عند ع أنه يفك لو شأنه 

  .رراً من لزوم الفحص يف املوضوعاتك ملا عرفت م، الفحص فالالزم الفحص إذا أمكنأما

 ،ةيالوال على لي بعد عدم الدللألصل ،مةيما هو املشهور شهرة عظك }باأل أب أم هيندرج فيفال {

  .أب األب إىل ة اجلد منصرفينصوص والو

 هيعل اهللا ىصل( رسولبأن ك ستدل لذليو، بائهاآل ومة لأليد من ثبوت الواليفاً ملا عن ابن اجلنخال

  .ائتمروهن يف بنانو: قال ومرهاأابنته يف  أم ستأمري أن م بن اخلناعي أمر نع)سلم وآلهو

                                                





  رخاآل مع فقد حدمهاوالوصي أل

  

ة يانت اجلاركإذا  : قال،)عليه السالم( اللّه عن أيب عبد، مونيم بن ميبراهإ مبوثق أيضاًستدل يقد و

  .)١( منهاىبرض إالّ زوجهايانت قد تزوجت مل ك وإذا، ها أمريبوأس هلا مع يها فلي أبونيب

ما يس الو، ابحباالست على احلمل فالالزم، الوجوب على نينع من محل اخلربمي ى املدعمجاعن اإلكل

إذا  : فقال،انارثتوية يتزوج الصبييف الصيب ، )عليه السالم( عن أيب جعفر، ح حممد بن مسلميمبالحظة صح

 الباقي يبق و،يبخرج منه اجلد األ األب، رية غي ظاهر يف عدم والفإنه، )٢(بوامها اللذان زوجامها فنعمأان ك

  .حتت العموم

ة له يال وال أم األب جدن إ الوجه(: ث قاليرة حكقول العالمة يف التذك لذا استغرب يف املستمسو

ك د يف بعض تلمث اجل(:  قال،رةكستند ظاهره اتباع التذان املك وإن ،)مع انفراده نظرو  أب األب،مع جد

ل يما قك بل ،مجاع باإلاألولخرج  إالّ أنه ،باجلد لأل أم بأو، مب األ ألان مطلقاً شامالًك وإن باراألخ

 أب رة النظر يف حقه مع عدمكبل عن التذ، هخروج على ليفال دل أما الثاينو، منه أب األب ريبعدم تبادر غ

  .ىانته )األول على قتضي االقتصارياط ياالحت إالّ أن ،أيضاًذا معه ك وبل األب،

  ر ال تصل النوبة خاآل مع وجود فإنه }رخاآل مع فقد حدمهاالوصي ألو{ 

                                                







  األخوال  ، أم األبقبلم وال اجلد من قبلها، ولومن  وال والية لأل،مكه واحلاكمملو إىل والسيد بالنسبة

  

  .ه يف مرتبة متأخرة ألن، الوصيىلإ

ة يون الوصاك و،ةي عدم الوالاألصل: قالي إالّ أن ،ةيفله الوال  قائم مقام املوصيهنفأل، أما مع فقدمها

  .ة عشرةييف املسألة الثانك الم يف ذلكل اليأيت تفصيسو، ليقائمة مقامه خال عن الدل

  .هيالم فك الأيتيما سك، هكمملوك مملو و}هكمملو إىل د بالنسبةيالسو{

  .ه يف املسألة الثالثة عشرةيالم فكأيت اليما ك }مكاحلاو{

  .ديملا تقدم يف رد ابن اجلن }مة لأليال والو{

  .األصلالنفي  على دليو، ملأل ب أوانت لألكسواء ، ة اجلدةيقل أحد بواليمل  أنه الظاهرو

ه ي واحد علري غىادع ،}األخال و{ هيالم فكما تقدم الك }األبأم  من قبلولو، ال اجلد من قبلهاو{

ان ك إذا  يف الزواج خصوصاًاألخستشار ي ال فإنه ،ةريللس وات املتقدمةيملفهوم بعض الروا ولألصل ،مجاعاإل

  .اًريان صغكن أو يانوا متعددكغائباً أو 

  : اتيبعض الرواك ذل على دلي نعم

:  قال،احكده عقدة النيسألته عن الذي ب: قال، )عليه السالم(ه عن أيب عبد اللّ، ريح أيب بصيصحك

 إليهىوصيالرجل  واألخواألب هو .)١(  

                                                





  .والعم واخلال وأوالدهم

  

 على يكاحمل و احملققمجاعففي املستند اإل، مجاعلإل وضرب من االستحباب ملا عرفت على نه حممولكل

  .هيه علي بقسممجاعيف اجلواهر اإلو، تهيعدم وال

ما ك، ة باعتباره أباًيانت له الوالك ،اح يف اوسكالن وما يف وطي الشبهةكخ أو أب انكن إمث إنه 

  .هو واضح

  .هيه علي بقسممجاعيف اجلواهر اإلو، اًيكحم واً يف املستند حمققاًإمجاع }العمو{ 

حممد بن احلسن  ما رواه ،ات املتقدمةيمفهوم بعض الرواو، ةريالس واألصل إىل ضافةباإله يدل عليو

ة زوجها عمها فلما يما تقول يف صب :)عليه السالم(أيب جعفر الثاين  إىل يتب بعض بين عمك:  قاليشعراأل

  )١(.مرهاأ األمروك ذل على رهكت ال :إيل) يه السالمعل( تبكف:  قال،جيبت التزوأربت ك

مفهوم بعض و، ةريالس واألصلن  املتقدمة مدلةه األيقتضيو، ات املتواترةمجاعلإل }أوالدهم واخلالو{

  .اتيالروا

                                                





  الصغريين وانون املتصل جنونه بالبلوغ على واجلداألب  تثبت والية :١مسألة 

  

، اًإمجاعبل ، ال خالف وإشكال بال ،أنثى وراًكذ }نيريالصغ على اجلدواألب ة ي تثبت وال:١مسألة {

 اًمسداً جيزاً رشيان ممك وإن اًيبلغ بلوغاً شرعين مل املراد به م و،اتي الرواهو املصرح به يف أنه قد عرفتو

  .عقالًو

بعد ساعة من بلوغه له  و،فقبل ساعة ال استقالل له ،البالغ و البالغري غنيفرق ب أي  أنه يفشكالاإلو

ماً ضرباً كنع الفرق حميمه ال ير تسليتقد على عدم الفرق فإن ،ديل حتدك ارد يف ونهأمنقوض ب، االستقالل 

  .القانون وعدةللقا

ما ك اًإمجاع و،تاما يف بعض العباركبال خالف : قال يف املستند ،}انون املتصل جنونه بالبلوغو{

بل ، فاق وموضعنه إ كبل يف املسال، هيبال خالف أجده ف يف اجلواهرو،  حمققاًإمجاعبل هو ، الم مجاعةكيف 

  .هي علمجاعه اإلرييف غ

زوال الصغر بالبلوغ يف مثل  حيث إن ـ إليه وصلت النوبةن إ اباالستصح إىل ضافةباإله يدل عليو

ده يب أن األب باراألخمن مثل ما ورد يف مجلة ، دلةاألمجلة من ـ وجب تبدل املوضوع عرفاً يال  انون

،  ببعض بعضهم أوىلرحامولوا األأة ي عرفاً والاح ويلكده عقدة النيمن ب أن مةيبضم، احكعقدة الن

 ،هريغ ورةك التذيكيف حمك ما استدل بذلك ،نفسه إىل أيت املناطيله فما على تهمايواللى  عمجاعلإلو

عن معارضة  ات ـ اخلايليما يف مجلة من الرواكة أو البنت ـ يرة أو اجلاركالبا على تهمايلعمومات والو

  ما تضمن استقالهلا 



  قویاأل على بل واملنفصل

  

بار املتقدمة األخلبعض و، الولد و البنتنيمة عدم الفصل بيفاء االستقالل يف حق انون بضمالنت

  .نيالشاملة للمجنون

  .ك يف ذلشكال اإلينبغيفال ، انكف يكو

 ،شف اللثامك ورةكالتذ وريالتحر والقواعد و عن النافعيكوفاقاً للمح }یقواأل على املنفصل وبل{

ة يالوال: فقاالك صاحب املدار وىن املنته عيكخالفاً للمح و،هي علمجاع اإلىبل عن بعض دعو يف املستندو

  .أقوى األولو ،يم الشرعكللحا

 على تهمايعمومات وال و،احكده عقدة النيات من بيرواو، رحام األويلأة يآضافة إىل ه باإليدل عليو

  .املنفصل ومثل وحدة املناط يف اجلنون املتصل، دلة من األىخرأ مجلة ،رةكالبا

دع ياملناط ال  إذ ،اجلدواألب ة ي عدم عود والأصالةللقول الثاين من ما استدل به ك نقض ذليال و

ل من ك إىل  بالنسبةاألصل ف،ما يف املستندكم كة احلايوالجار يف  األصلهذا أن ضافة إىل باإل، لألصل جماالً

  .م متساوكاحلاواألب 

ان ال بأس مبا ك إذا هايذن أبإ ريباً بغيانت ثك إذا زوج املرأة نفسهات أن بأس ال :ريكمثل مرسلة ابن بو

  .)١(هةين سفكمل تن إ صنعت

  ون كمعناه ن أ و، العقلةانت فاسدك إذا ه البأسيف أن املرادأن  على بناًء

                                                





  .نئذيحاألب د يبك ذل

  

 تشهد وتعتق ويتشتر وعيمرها تبأة كانت املرأة مالكإذا  :قال، )عليه السالم(عن الباقر ، خرب زرارةو

وز جيفال ك ذلكن كمل ت وإن ،هايذن ولأ ريت بغءشان إ أمرها جائز تزوج فإن ،تءشا  ماتعطي من ماهلاو

  .)١(هايبأمر ول إالّ هاجيتزو

  .ويل له ه ويل من ال ألنمكاحلا على نهم مقدمونكل، مكاحلا ووالوصي اجلد وبالويل شامل لألفإن 

 إمجالال  و،لضعف جمبور بالعملا إذ ، تامري الويل غإمجال وها بضعف السنديعلك  املستمسإشكالو

  .إمجاالوجب ية ال ي ذا مراتب بالقرائن اخلارجنهوك و،اءياألولل كشمل يه إطالقبل ، يف لفظ الويل

  .طالقة باإليالوال على ات الدالةيمها من سائر الرواريمثلهما غو

 جهتامل(: ث قالي حما يف اجلواهرك و يف اجلملةأ ،من عرفتكم مطلقاً كة للحايبأن الوال: من قالأما 

عد انتهائه ب وة هلمايانت الوالكاً فاتفق دوره متصال بالبلوغ يدوارأان اجلنون كلو  أنه لير التفصيتقدعلى 

  .انتهى )ىما تركهو و، مكة للحايانت الوالكفاذا جاء الدور الثاين ، ترتفع

، د ال تشمل املقامأو اجلب األة ي والأدلة أن املفروضو، لهويل  م هو ويل من الكفقد استدل بأن احلا

ه ما عرفت يفف، مكة احلايل واليأيت دلييف الدور املنفصل ف أما ،باالستصحاب يف اجلنون املتصلك تمسيو

  ل يمن وجود الدل

                                                

 



   البالغ الرشيدیوال والية هلما عل

  

 مثل ،ه لويل  من الويلأنه  على مة ما دلي بضم،اًيم ولكون احلاكات  أن إطالقماك، تهماي والیعل

  .ةيم يف مرتبة ثانكعل احلاجي  لهويل  من الالسلطان ويل :بور ايالنبو

 إطالقلعدم ، م القائم مقامهك ال احلاالسلطان ويل أن مم بأن املسلّكة احلايوال على شكالأما اإلو

  .وقوعها إىل ة اليت تدعو الضرورةي احلسبمور األريشمل غيام يللق

 مما هو، ليما خرج بالدليف إالّ ة مطلقةيم والكة احلايه والريغ ودي التقلرنا يف بابكنا قد ذإ: هيفف

  .)عليه السالم(مام اإل و)صلى اللّه عليه وآله وسلم( خاص بالرسول منصب

 مكن حاكيلو مل و، ك يف ذلشكالنبغي اإليبل ال ، له مقامهيكم قام وكن حاكيلو مل  أنه مث الظاهر

  .روه يف موضعهكما ذك ،امقامه منيله قام عدول املؤمنيكال وو

، هي علمجاع اإلىن دعوكميعن اجلواهر و، ال خالف وإشكالبال  }دي البالغ الرشیة هلما عليال والو{

  .هي علمجاعشف اللثام اإلكبل عن 

  : اتيمجلة من الرواك ذل على دليو

زوج الرجل إذا  :ث قالييف حد، )عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، كمثل ما رواه فضل بن عبد املل

  .)١( زوج االبنة جازوإذا، ابنه إىل كابنه فذا

                                                





  انت ثيباًك إذا البالغة الرشيدة على وال

  

انوا ك إذا البنات ونيالبن على  جائزباءج اآليتزو:  قال)عليه السالم(عن علي ، ث الدعائمييف حدو

  .)١(ربواك إذا اريس هلم خيلو، صغاراً

  .كذل على ة تدلية القطعريبل الس األب،ج االبن مع حضور يتزو  علىدل  مثل ما،مهاري غىلإ

  .ه متواترةي علمجاع اإلىبل دعو، ال خالفو إشكالبال  }باًيانت ثك إذا دةيالبالغة الرش على الو{

  .صحت النسبةن إنها شاذة ك ل،هايعلاألب ة يل واليرمبا نقل عن ابن أيب عق، نعم

  : اتي مجلة من الروا،ةريالس ونفسهمأ على دة تسلط الناسقاع واألصلضافة إىل ه باإليدل عليو

عليه ( قال ،نفسها إىل ب ختطبييف املرأة الث: قالنه إ ،)عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، ح احلليبيصحك

  .)٢(حت رجالً قبلهكون نكت أن فواً بعدكان ك إذا تء أمرها من شا تويل،بنفسهاك ملأهي : )السالم

  .)٣( بنفسهاباً فهي أوىليانت ثكذا إف، هاي أبونيانت بك إذا ةيال تستأمر اجلار: دية عبييف رواو

انت قد تزوجت مل ك وإن ،ها أمريبوأس هلا مع يها فلي أبونية بيانت اجلاركإذا  :مونية ابن ميرواو

  .)٤( منهاىبرض إالّ زوجهاي

                                                











  ل الويل وهي استقال،أقوال یر الرشيدة علك البیواختلفوا يف ثبوا عل

  

ا فإب يأما الث، ونظر هلاأزوجها هو ي أن أراد إذا هاي أبونية اليت بيستأمر اجلاريال : موثقة البقباقو

  )١(.هاي أبونيانت بك وإن تستأذن

  .ةريثكات اليها من الرواري غىلإ

 العماين وما عن الصدوقك }هي استقالل الويل و،أقوال یدة علير الرشك البیاختلفوا يف ثبوا علو{

موضع و، الراوندي يف فقه القرآن والقاضي واملبسوط واخلالف واالستبصار وبيالتهذ وةيالنها والصهرشيتو

احملدث  ون منهم صاحب احلدائقيمجع من علماء البحروك شرح نافع صاحب املدار وايةفكال و،لةيمن الوس

  . من العامةيالشافعوك هذا هو مذهب مالو، بعض آخر واشاينكال

  .)٢(وأَنِكحوا الْأَيامى ِمنكُم: تعاىلدلوا له بقوله استو

  .)٣(الَِّذي ِبيِدِه عقْدةُ النكَاِح: قوله سبحانهو

  : اتيوجبملة من الروا

بلغت مبلغ النساء أهلا مع  إذا ركسألته عن الب: قال، )عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، ح احلليبيصحك

  .)٤(بيمل تث ها أمر مايبأس هلا مع يل: )سالمعليه ال( فقال ،ها أمريبأ

                                                











  واستقالهلا

  

ها ي أبونيانت بك إذا ةيال تستأمر اجلار: قال، )عليهما السالم( أحدمهاعن ، ح حممد بن مسلميصحو

  )١(.بعدا األ حد ماأل كستأمرها ي :قالو، أمراألب س هلا مع يل

عليه ( قال ،ذاإ ريزوج ابنته بغي أن صلح لهيرجل عن ال )عليه السالم( سألته:  قال،خرب ابن جعفرو

وز جيال ك فتلك ون امرأة قد دخل ا قبل ذلكت إالّ أن ون للولد مع الوالد أمركيس ينعم ل: )السالم

  .)٢(تستأمر إالّ أن احهاكن

  . بعضهاأيتيما سك، قد تقدم بعضهاو، هاريغإىل 

ظهر ملن يما كك ثر من ذلكأهي و، ةين روايعشر وثثالإىل ) رمحه اهللا(ى خ املرتضيحصاها الشأقد و

  .كاملستدر وراجع الوسائل

ضة ي عموم املستفأيضاًه يدل عليو:  قال،رها بالنصكة ذين روايعشر إىل اهاأ أن تند بعدسيف املو

 ةيفاكة الواردة يف باب الريثكبار الاألخ أيضاًده يؤيوـ  :قالأن  إىلـ  ،اجلدواألب اح كالواردة يف ن

  .ج البناتي بتزوباءبعض اآل )عليهم السالم(مرهم ها املتضمنة ألريغو

 )عليه السالم(احلسن  و)عليه السالم( ي علس بناته الثالث مني القئج امري تزوأيضاًده يؤيما ك: أقول

  .)عليه السالم( نياحلسو

   ام النساءكد يف أحياملف واحللي ويفاكساإل وديما عن السك }استقالهلاو{

                                                







نسبه  و،لةيالوس وانيالتب إىل بل نسب، حيالتنق وشرح القواعدون يديالشه والفاضل واحملقق ولمييالدو

هو مذهب أيب و، هي علمجاعاإلات يالناصر وبل عن االنتصار، نياملتأخر و القدماءنياملشهور ب إىل بعضهم

  .فة من العامةيحن

  .)١(سهن باملعروفال جناح عليكم يف ما فعلن يف أنفو :تعاىلاستدل له بقوله و

املراد التراجع  فإن ،)٢(يتراجعا أن طَلَّقَها فَالَ جناح علَيِهما فإن حتى تنِكح زوجا غَيره: قولهو

  .فالرجعة من عمل الزوجإالّ ، وبالعقد

  .)٣(ينِكحن أَزواجهن أن فَالَ تعضلُوهن: قوله سبحانهو

  .اتيلرواجبملة من او

ال  وهةي السفريت نفسها غكاملرأة اليت قد مل: قال، )عليه السالم(عن أيب جعفر ، ليحة الفضيصحك

  .ما هو الظاهركأمرها بالبلوغ ك املراد ملو ،)٤(يل جائز وريها بغجيها تزوي علاملوىل

 الإح كال تن وهاريغ وركالبتستأمر : قال، )عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، ح منصور بن حازميوصح

  .بالبناء للمجهول ال املعلوم )تستأمر(ن  أالظاهر، )٥(مرهاأب

  ة كانت املرأة مالكإذا  :قال، )عليه السالم(عن أيب جعفر ، و خرب زرارة

                                                













 ريت بغءشان إ أمرها جائز تزوج فإن ،تءشا تعطي من ماهلا ما وتشهد وتعتق ويتشتر وعيأمرها تب

  .)١(هايبأمر ول إالّ هاجيوز تزوجيفال ك لذكن كمل ت وإن ،هايذن ولإ

ذن إ ريت بغيرض إذا ركج البيال بأس بتزو: )عليه السالم(قال أبو عبد اللّه ، وخرب سعدان بن مسلم

  .)٢(هايأب

 بإذن إالّ ال تتزوج أب ر اليت هلاكة البياجلار: قال، )عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، ميوخرب أيب مر

  .)٣( شاءتمرها تزوجت مىتة ألكانت مالك وإذا: قالو، هايبأ

 إذا تءتتزوج املرأة من شا :)عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، وخرب عبد الرمحان بن أيب عبد اللّه

  .)٤(اًيت جعلت ولءشا وإن ،مرهاة ألكانت مالك

 أيب زوجينن إ :لت فقا)صلى اللّه عليه وآله وسلم(النيب  إىل تءراً جاكة بيجارن إ :خرب ابن عباسو

، كبوأ ما صنع يزيجأ: )صلى اللّه عليه وآله وسلم(فقال  ،ارهةكنا له أو، ستهيفع خسريمن ابن أخ له ل

  ال رغبة : فقالت

                                                











  سك والع، دون الثايناألولوالتفصيل بني الدوام واالنقطاع باستقالهلا يف 

  

  .)١( بنام شيءأموريف  باءس لآليل أن علم النساءأ أن ردتأن كلو، ما صنع أيبييل ف

ذن إ ريت من غيرض إذا ركج البيال بأس بتزو: )عليه السالم(قال أبو عبد اللّه ، ة حممد بن مسلميوروا

  .)٢(هايأب

، والًقالعالمة  واه احملققكما حك } دون الثايناألول باستقالهلا يف ،عاالنقطا و الدوامنيل بيالتفصو{

خصوص  إىل استقالهلا على دل ما بانصرافك استدل لذلو، عرف قائلهيه مل ريغ ون عن جامع املقاصدكل

  .الدائم

  .)٣(هاي أببإذن إالّ متعة ر ال تتزوجكالب: قال، )عليه السالم(عن الرضا ، ح البزنطييوبصح

 بإذن إالّ ال تتزوج متعة العذراء اليت هلا أب: قال )عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، ميح أيب مريوصح

  .)٤(اهيأب

  إليههذا هو الذي ذهبو، يف االنقطاع فهي مستقلة أما ،ست مستقلةيففي الدوام ل }سكوالع{

   .باراألختايب كخ يف يالش

   عدم استقالهلا يف على دليو

                                                











  .مما تقدم عدم استقالهلا على ات الدالةيالدوام الروا

ال : قال، )عليه السالم(عبد اللّه عن أيب ، عن رجل، ة سعدان بن مسلميروا، استقالهلا يف املتعةعلى و

  .)١(هايذن أبوإ ريت من غيرض إذا ركج البيبأس بتزو

، هايبوأ نيب ركة بيجار: )عليه السالم(عبد اللّه  أليب قلت:  قال،عمن رواه، د القماطية سعيوروا

، تيرض فإن :قلت: قال، واتق موضع الفرج، نعم: قال، ك فافعل ذل،هايبوأسراً من  نفسها إىل تدعوين

  .)٢(اركباأل على  عارفإنهت يرضوإن  :قال

:  قال،هايبوأذن إها بال ي أبونيانت بك إذا ركعن التمتع من الب )عليه السالم(سألته : وخرب احلليب قال

كلتعف بذلك فتض ما هناي مل اال بأس م)٣(.  

، نسان آخرإمن هلها أ زوجها مث ممن تزوج سراً تقدم ه مايدل علي بل ،ة حممد بن مسلم املتقدمةيرواو

مجلة منها  فإن ،ركمطلقات التمتع بالب وبل، ىخرأتزوج بالثاين مرة تأن ) عليه السالم(مام ث علمها اإليح

  .يف التمتع سراً ظاهرة

                                                









  ذما معاًإ اعتبار والتشريك مبعىن

  

، نيبو األنيار اللوايت بكب عن التمتع باأل)عليه السالم(ل أبو عبد اللّه ئس:  قال،دية أيب سعيمثل روا

  .)١(قشابقول هؤالء األيما كال أقول  و،ال بأس: )عليه السالم(فقال 

ستلزم العار ال يان كظهوره يف ما  و،املراد به القبل ال الدبر أن فبعد، أما ما تقدم من اتقاء الفرج

  .راهةك ظاهر يف ال،مطلقاً

 فضير ما مل كتمتع بالبي أن ال بأس: قول ي ) السالمعليه(مسعت أبا عبد اللّه : قال، ادية زيففي روا

  .)٢(أهلها على بية العيراهك ،اإليه

 على ة عاتقيرجل تزوج جبار: قلت له: قال، )عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ،  بن عمارإسحاقوعن 

  .)٣(ذنت له فال بأسأإذا  :قال، كذنت له بعد ذلأمث ، فتضهايال أن 

 احلدائق إىل املنسوب و،ظاهر الوسائل و،ينياحللب وديما عن املفك }ذما معاًإعتبار  امبعىنك يالتشرو{

أن  على دل ما و،دي آبائهنيارهن بأياختأن  على دل  مانيللجمع بك ذل و،حيشرح املفات وكاملسالو

  .راألخات يببعض الروا و،هنيديأارهن بياخت

  هما يعل( جعفر  بنىاستشار عبد الرمحان موس: قال، مثل موثق صفوان

                                                









  لة فال يترك مراعاة االحتياط كواملسألة مش

  

هلا يف  فإن ،برضاهاك ون ذلكي و،افعل: )عليه السالم(فقال ، هيخأج ابنته البن ييف تزو )السالم

علي بن  ج ابنتهييف تزو )عليهما السالم( بن جعفر ىن داود موس باستشار خالدو: قال، باًينفسها نص

.)١(هلا يف نفسها حظاً فإن ،برضاهاك ون ذلكي و،لافع: فقال، جعفر

   :هذا لفظه و،بهتأمل نه إ :قال و، آخراملستند اختار قوالًمث إن 

ال و (:قال أن إىل) ممن تقدم به ضر قول أحديال  و، يف املسألةي فهو احلق عند،يريق هو التخيالتحقو(

خبار أ إذ ،أصالً (دهاياحها بكنأن  على دل ما و،دهياحها بكنأن  على دل ما) باراألخ هذه نيتعارض ب

األب اح كز نيشعار بعدم جتوإال  و داللةري من غ،تهيفاكو اح البنتكز ني جتوىعل الإدل ي مل األول

اح كعدم جواز ن على  داللةريته من غيفاكواألب اح كز ني جتوىعل الإدل يخبار الثاين مل أ و،تهيفاكو

اح كاجلد يف نواألب ما يف ك، ل منهماكاح كة نيفاك جلواز ،صالً أنيمك احلنيال منافاة ب و،البنت

  .)ريالصغ

 ،احكذما عند النإ إىل باحلاجة أي }اطيمراعاة االحتك تري فال ،لةكمش{ عند املصنف }واملسألة{

  .استقالهلما إىل مد ابن العيالسكآخر  و،قول املصنف إىل ذهب بعضهم، نهاياملعلقون اختلفوا ب والشراحو

ذن إبدون  األب،نفوذ عقد  ناركع ما ذياملتحصل من مجو( :قال، ديقول جد إىل كهب املستمسذو

                                                





بدون  نفوذ عقد البنتو، حنومها و،جعفر علي بن خرب و،حة حممد بن مسلميصح على اعتماداً، البنت

ون كي أن فضلاألأن  و،الواردة يف املتعة املتقدمة املعتضد بالنصوص، خرب سعدان على ماداًتاع األب،ذن إ

على صفوانح يصحك ذن البنتإاعتبار  و،ح العالءيصحك بذن األإاعتبار  على  ملا دلمحالً، معاً مابإذ 

وز جين كل، عقدت البنت صح عقدها إذا أنهو ،ني السابقتنيالطائفت وني الطائفتني هاتنياب مجعاً بحباالست

ح ابن يحنوه صحو ، إالّ األباحكنقض النيال  :ح زرارةيصح على ذا نقضه انتقض اعتماداًإف، ب نقضهلأل

  )ح احلليبيصحو ،مسلم

ه يدلت عل إذا  ال بأس به،حدنسب أليمل  نإو ،وركالنهج املذ على ةيالقول بالوالو (:قالأن إىل 

  .انتهى )دلةاأل

إىل  نسب أنه  يف املنت الذي قد عرفت القول الثاينهوو ،دها وحدهاية بيالوال أن قرب يف النظراألو

 أدلة تقاومها الو ، تقدمت اليتدلةلألك ذلو ،مجاع اإلىه املرتضي علىادعو ،نياملتأخر و القدماءنياملشهور ب

  .قوالاألسائر 

 ملحين أو البد، حنوه والناس مسلطونمثل ،  العامةدلةمنافتها لألضافة إىل  باإلقوال سائر األأدلةذ إ

صلى اللّه ( مثل ما ورد من قوله دلةفحال هذه األ ،األبفعله يقبوهلا ما  إىل دب بالنسبةنوع من األعلى 

  .)١(فافعلك مالوك هلأخترج من  أن كمراأإن  و،كيبألك مال ونتأ: )عليه وآله وسلم

                                                





 )عليه السالم(ل أبو عبد اللّه ئس، اطفساع األيد بية وليخت مثل روا لألاألخاح كومثل ما ورد يف ن

ا  األول :قال ى،خرأرض أصغر بزوجها األ ووفةكرب بالكخوان زوجها األأا ان هلكة ي عن جار،أنا عندهو

  .)١(احه جائزكن وامرأتهفهي ر قد دخل ا خاآلون كي إالّ أن أوىل

يف  )عليه السالم( ني املؤمنري أمىقض: قال، )عليه السالم(عن أيب جعفر ، سية حممد بن قيويف روا

  .)٢(األولحلقها بأف ـ :قال أن ، ـ إىلرجالًك بعد ذل أمها حتهاكنأمث ، خوها رجالًأحها كنأامرأة 

هو : قال ،احكده عقدة الني سألته عن الذي ب:قال، )عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، رية أيب بصيرواو

  .)٣( إليهىوصيالرجل  واألخواألب 

  .ك ذلري غىلإ

ال  و،خبار استقالهلا هي ملعارضته أل،فقطب األن القول باستقالل كميال  إذ ،دباأل على محلناهاإمنا و

ن القول كميال  و،يف بعضها زواجها سراً وفيك ،ك ذلالنصوص تأيب إذ ،ن القول باشتراط رضامها معاًكمي

ان ك وإن حيالصح و،مرهاأب إالّ حكال تن أا ها يفريغك أا هريغ وح منصورينص صح إذ ،مبقالة املستند

 أدلةقتضي محل ية يقرائن اخلارجللو با و،نهماياجلمع العريف ب إالّ أن استقالله قول دلةاً ألحيمعارضاً صر

  .كن القول مبقالة املستمسكميال  و،دباأل على استقالله

                                                









  ذاإ نعم ، أو الفراق بالطالقرياألخ إجازةما إ ذا وجبإمن دون األب أو زوجها األب ذن إولو تزوجت من دون 

  

 أن هوو( شقه الثاين على ردي و)ب عقدها مستقاللأل أن هوو( لواأل يف شقة شكالذ قد عرفت اإلإ

رزقت  وصح زواجها ولو تزوجت البنت إذ ،دلةاأل ومجاعاإل وخالف الضرورة أنه )ب نقض عقدهالأل

  .منفرد ذا القول أنه كقد اعترف املستمس و،ب نقض عقدهاون لألكيف يكأوالداً 

 ره منها بالضرورةكس ما ذي ل،اء خاصةياح حمصورة يف أشكالن فسخ أدلةن  فألدلةونه خالف األكأما 

  .مجاعاإلو

رناه كن الذي ذكل جداً، ليالم يف املقام طوكال ول،اقو يف سائر األشكالرناه ظهر وجه اإلكومبا ذ

  .ةيفاكه اليلعل ف

اط يفاالحت }ذاإمن دون األب أو زوجها األب ذن إلو تزوجت من دون { هذا على }و{

  .موافقتها يف الثاين خذأالالزم  و،األوليف األب فقة  موايب أخذاحباالست

ن إ و،ه الصناعةيما تقتض على سيل } أو الفراق بالطالقرياألخ إجازةما إ وجب{: قول املصنفو

  .اطيان موافقاً لالحتك

فال ، حنوه وته جلنوني أو سقطت وال،افراًكاألب ان كأو ، الويل أصالً إىل ن الوصولكميمل إذا } نعم{

 ،املسلم على ة لهيوال افر الكال و،خذ موافقتهأن كالويل املمدلة إىل صراف األن ال،إشكالشترط رضاه بال ي

  ة له يانون ال والو



  ذنهإ مع ميلها سقط اعتبار فوكمنعها من التزويج بال أي عضلها الويل،

  

  .ك بذليومة ال تفك احلة وأدل،األصلم مقام هؤالء خالف كام احلاياحتمال ق و،اًإمجاع ونصاً

ما هو ك }ذنهإ سقط اعتبار ،لهاي مع مفوكج باليمنعها من التزو أي ،ذا عضلها الويلإ{ ذاكو

  عن اخلالفمجاع اإليك بل ح،ذا يف املستندكاً يإمجاعونه كالظاهر  و،صحاباملعروف عن مذهب األ

ه ي بقسممجاعويف اجلواهر اإل، همريغو شف اللثامكوك املسال وجامع املقاصد والقواعد ورةكالتذ والنافعو

  .هيعل

ما ك ،باحلرج يف بعض املوارد و،يف صورة العضلاألب  ا باعتبار رضدلةة األيفاكبعدم ك استدل لذلو

 إذا حن أزواجهنكني أن ال تعضلوهنو: هي قوله سبحانه وةميركة اليباآل و،هريغ وحيفاتعن شرح امل

  .)١(نهم باملعروفيتراضوا ب

ون كة حتتمل يواآل، احلرج أخص و مطلقةدلةاأل و، حمتمل االستنادمجاع بأن اإل،لكالى  عللكوأش

 العضل ال مي حتر ألن،ةيسقوط الوال على دلياء ال يولان لألكلو  أنه مع، نيزواج السابقها لألياخلطاب ف

  .كذا يف املستمسك ،كذل على دلي

صلح يه مطلقاً ي الذي ال خالف فمجاعاإلن إ القي أن نكميبل ، ةيفاكورة يف جمموعها الك املذدلةاألو

  .مستنداً

   إذ ،ركضر بداللتها ما ذية ال يواآل ، عن صوره عضلهدلةبعد انصراف األيوال 

                                                





 عرفاً ممن يف فوكذا لو منعها من التزويج بغري الك بل و،ون عضالك شرعاً فال يفوكمنعها من التزويج بغري الإذا أما و

  فواً شرعياًكان كن إ وهم،تزوجيه غضاضة وعار علي

  

أذن يال  وتزوجهاي أن رادأمث ، مث طلقها هايتصرف فيمل  وها من زوجيبأ بإذنتزوجت  أا نفرض

 نيب و حرمة العضلنياستفادة العرف التالزم بضافة إىل باإل ،كه لوحدة املالريثبت هنا ثبت يف غ وإذا األب،

  .ةيسقوط الوال

رادة إجل أل، نيوفكو أ فوكج بيجل التزومنعها أل إذا ماي فهو ف،انكن إ يف صورة العضل شكالمث اإل

  .تهيفال جمال لتوهم بقاء وال، جيمنعها عن مطلق التزو إذا أما، ج بآخري بتزوالويل

فال {  املسلم مثالًريج من غيرادت التزوأ إذا ماك } شرعاًفوك الريج بغيمنعها من التزوإذا أما و{

 على بل الزم، نهيب ونهايلولة بياحلاألب  على فالالزم، قدعال خالف لفساد ال وإشكالبال  }ون عضالًكي

  .رك عن املني من باب النهأيضاًغريه 

فواً كان كن إ و،هميعار عل وه غضاضةجي ممن يف تزو، عرفاًفوك الريج بغيذا لو منعها من التزوك وبل{

  .) عرفاًوفكبل لعل الظاهر منهم ال، المهمك يف فوك الطالقنه إلأك(: كقال يف املستمس ،}اًيشرع

علم النظر يف يمنه  و،ةين الشرعيلمات الفقهاء مطابقة للعناوك إذ ،ه من التأملي ما فىفخيال : أقول

  . هذه االعتباراتسالمسقاط اإلإخصوصاً بعد  املصنفصل استثناء أ



ن االستيذان ك ال ميان غائباًك إذا ذنهإذا يسقط اعتبار ك و، آخروفك معني مع وجود وفكذا لو منعها من التزويج بكو

  .التزويج إىل منه، مع حاجتها

  

: قال يف املستند يف رد هذا االستثناء ،} آخروفك مع وجود ني معوفكج بيذا لو منعها من التزوكو{

ل يلو ق و،احهاكعدم جواز ن احه الكهو جواز ناألب خبار استقالل أه يدل علية ما يغان إ :قالي أن نكمي(

  .انتهى) ج معه مطلقاًيفلها التزو،  ثابتريهو يف صورة العضل مطلقاً غ وبك املرمجاعان لإلكلبه 

  .جي يف فرض املصنف عدم التزوحوطاأل أن ىفخين ال كل

ال {، حبيث هؤن لقاكمي بسجن ال نيالسجكأو شبه الغائب  }ان غائباًك إذا ذنهإسقط اعتبار يذا كو{

  .جيرادت التزوأهي إمنا  وبل بدون حاجة ملحة ،}جيالتزوىل  إمع حاجتها ذان منهين االستكمي

خ يالش واملستند واضيالر واحلدائق وـ اخلالف ر هذا االستثناء ـ باختالف يف اجلملةكوقد ذ

  .همريغ وىاملرتض

  .ل السقوط بالعضليستفاد من دليمبا : كاستدل له يف املستمسو

  .ل احلرجيلدل أنه ظهر منهيمبا : ويف احلدائق

  .القول باستقالله على احهاكعدم جواز ن على ب الدالك املرمجاعبانتفاء اإل: يف املستندو

  . باملنع يف هذه الصورةدلةة األيفاك بعدم :همريوغ

  



هبت بالزنا أو الشبهة ففيه ذا ذإأما  و،ركم البكمها حك فح، من وثبة وحنوهاارا بغري الوطيكذهبت ب إذا :٢مسألة 

  املتبادر أن ىحلاق بدعوإلال يبعد ا و،إشكال

  

ك ر ذلكما ذك }ركم البكمها حك فح،حنوها وثبة و مني الوطريارا بغكذهبت ب إذا :٢مسألة {

  . واحدرياملنت غ على تكسو، املستند واجلواهروك املسال

 بيلعدم صدق الث و،ا من مل متس ألهايرة علكان صدق الباكمإب و،باالستصحابك استدلوا لذلو

بل ، فال تشمل املورد  رجالًتحكب خمتصة مبن نياستثناء الث على ن النصوص الدالةأل و،تزوجتا من أل

  .ةيعموم الوال إىل هيرجع في

لذا لو  و،هايرة ال تصدق علكالبا و،ال جمال لالستصحاب مع تبدل املوضوع إذ ،ىفخيل ما ال كويف ال

 ، الرجلتمن رأ إىل يان االنصراف البدوكن إو ،هايب صادق عليالث و،ان له املهركر كب أا  علىتزوجها

  .بيها الثيوان هلا صدق عليطي ح وارا بسببكزالت ب لذا لوو

ون كيعند التعارض  و،ركة الويل خمتصة بالبيوالأن  على بعض النصوص دلت أن ات فتقابلهايأما الروا

  .)إشكالته يفرض وال على رك البريغ على األبة ييف وال(: لذا قال ابن العم و، السلطنةأدلةاملرجع 

ا يف أاً بحي صران املستند أفىتكوإن } إشكال{ عند املصنف }هيذهبت بالزنا أو الشبهة ففأما و{

  .مكستصحب احليب فية صدق الثيلعدم معلوم، ركم البكح

  املتبادر  أن ىحلاق بدعوبعد اإليال و{:  أشار املنت بقولهك ذل إىل أنهكو



مراعاة  و،ركم البكيدخل ا ال يلحقها ح أن ذا تزوجت ومات عنها أو طلقها قبلإعليه ف و،ر من مل تتزوجكمن الب

  .وىلأاالحتياط 

  

 ،دلة األإطالقأخذاً ب، بيث أحلقها بالثيح خالفاً للجواهر، هذه مل تتزوج و}ر من مل تتزوجكمن الب

  .هايعدمه ف وجيلتزوال دخل ل وارةكر ذات البك الب ألن،كره املستمسكقرب ملا ذهذا هو األو

ما كار ي املعألن ،ركالبم كلحقها حي }دخل اي أن مات عنها أو طلقها قبل وذا تزوجتإه فيوعل{

  .ك ذلريال غ و،عدمه والزواج عرفت الغشاء ال

اط يومراعاة االحت{ مال البعدك يف ،بيم الثكلحق حي أي }ركم البكلحقها حيال {: فقول املصنف

  .}وىلأ

ر لتحقق كم البكفهل هلا ح، مث رجعت بنفسها أو بعالج، ارةكلت البيزأما ي فتوقفيرمبا  نعم

 أن فقد عرفت، باًيولدت ث ا إذما أ.لعل االستصحاب أوىل و،ب لالستصحابيم الثكأو ح، املوضوع

  .بيم الثكومة حبكحم أا  ما تقدمىمقتض

ان أصل ك الني تساقط الدلوإذا ،ه احتماالنيفف، راألخ دون أحدمهاارة كلت بيزأ هلا فرجان انكولو 

  .فتأمل، ماًكأنفسهم حم على تسلط الناس

  .حنوها وصبعإزاهلا بأأو ، اراكلت بيزأفضاها دبراً فأم ما لو كظهر حيمبا تقدم و

  



ما اختاره مجاعة كاألب بقاء  على القول بتوقف واليته و،وال موتهاألب  ال يشترط يف والية اجلد حياة :٣مسألة 

  ،ما اختاره بعض العامةكموته  على أضعف منه القول بتوقفها و،ضعيف

  

، تاًياً أو ميحاألب ان كفهو ويل سواء  }ال موتهواألب اة ية اجلد حيشترط يف والي ال :٣مسألة {

  .الفخري ويلميالد والعالمة واحملقق وصاحب اجلامع واحللي وديالس وديما عن املفك

 خ يف اخلالفيالش ومنهم الصدوق }ما اختاره مجاعةك األببقاء  على تهيالقول بتوقف والو{

 به فىتأو،  الفاضل اهلندي إليهمال و،محزة وابن زهرة ويالراوند والصهرشيت واحلليب وايفكساإل وةيالنهاو

  .األولد ي تؤدلة األ ألن}فيضع{ املستند

 فإن ،رحام األويلأة يأنه آلك و}ما اختاره بعض العامةك ،موته على أضعف منه القول بتوقفهاو{

  : أمورهي  ودلة به يف مقابل األؤعبينه ال كل األب،رث اجلد مع وجود يلذا ال  و،أقرب من اجلداألب 

 ريغ ما يف املستندكالقول مبعارضته باستصحاب حال العقل  و،ته بعد موتهياستصحاب وال: األول

ثبت  وإذا ،ةيم باستصحاب الوالوكه حم ألن،ثراستصحاب عدم األ على ة مقدمياستصحاب الوال إذ ،هيوج

فال ،  لعدم القول بالفصل محالًريون الصغكيف حال  ،مات قداألب ان ك إذا ماياالستصحاب هنا ثبت ف

  .ة اجلديه عدم والي فاألصل ىون مقتضكضري

  املفهوم من  و،عند التعارضاألب ة ي من والأقوىة اجلد يوالن إ :الثاين



  .األب أيضاًدم ة حالة عيعرفاً وجود الوالك ذل

اً وعمر وداًيزن إ :ل هلميذا قإف،  إليهةيقوائالعرف بعد عرض األ إىل فهو واضح ملن راجع: ما الثاينأ

مل ن إ وةيد الواليلز أن فهم العرف، أقوىد ية زياختلفا فوال وإذا ،هذا البلد على مكة من قبل احلايهلما وال

  .غاب ن مات أوأن عمرو بكي

  : اتيه مجلة من الروايدل عليف: األولأما و

 ،زوجها من رجلي أن وهاأبد يرية ياجلار: )عليه السالم(عبد اللّه  أليب قلت،  بن زرارةديموثق عبك

  .)١(ك بذلاجلد أوىل: )عليه السالم( فقال ،زوجها من رجل آخري أن د جدهايريو

  .)٢( راألخحنوه خربه 

  .ك ذلريغ إىل ،)٣( )عليه السالم(جعفر  علي بن خربو

اح هو كده عقدة النيالذي ب:  قال،)عليه السالم(عن ايب عبد اللّه ، ح عبد اللّه بن سنانيصح: الثالث

  .ويل أمرها

حممد بن و، ريح أيب بصيمثل صح، طالق باخلصوص أو باإلاألمرة ياجلد له والأن  على مة ما دليبضم

، األخ واألب،هو :  قال،احكقدة النده عيسألته من الذي ب:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، مسلم

 ي هؤالء عفا فعفوه جائز يف املهرأف، شتريي وبتاع هلايوز أمره يف مال املرأة فجيالذي و،  إليهىوصيالرجل و

  .)٤(عفا عنهإذا 

                                                











 هديون ممن بكيف األب، مع فقد أمره يف مال املرأة حىتوز جياجلد  أن ىدعوو(: بقولهك ورده املستمس

ات الواردة يفالروا، وذ عفوهنفنة نيتصاص بالبالغات بقرخاالفة ية الشريبأن ظاهر اآل،  مدفوعةاحكعقدة الن

  .انتهى )األخر كلذا ذ و،هنريها قاصرة عن غرييف تفس

ر كذ و،أو مطلقاً ، هنريعفوهم يف غو، عفوهن يف البالغات إذ ،ر عفوهنكة يف ذينيال قرن أ :هيوف

  .أو من باب التأدب، الًيكان وك إذا على  حممول بالقرائن مااألخ

باملوت ال  أن حمن الواض و،هماياره فياملفهوم عرفاً نفوذ اخت فإن ،ها للجديأبو أا  علىدل ما: الرابع

  .هايبطل نفوذه في

 إذ ،اد بن عبد اللّهيوم عند زيين لذات إ:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، د بن زرارةيفعن عب

ن ياد جللسائه الذي فقال ز،ذينإ ريج ابنيت بغيب زوأن إ ،ريمأصلح اللّه األ: ه فقاليأب على ستعدييجاء رجل 

ا أبا عبد يما تقول : فقال ي علقبلأمث : قال .احه باطلكن:  فقالوا،قول هذا الرجليما يما تقولون ف: عنده

صلى اللّه عليه (نتم عن رسول اللّه أما تروون يلستم فأ: جابوه فقلت هلمأن يالذ على قبلتأ لينأما سل ف،اللّه

: )صلى اللّه عليه وآله وسلم( فقال رسول اللّه ،ه يف مثل هذايأب على هيستعديجاء  رجالً أن )وآله وسلم

  ه يعل(قال ، احهكوز نجيال  و،هيبماله أل وون هذا هوكيف يكف: فقلت هلم، ىبل: قالوا، كيبألك مال ونتأ



  .)١(قويل كتروخذ بقوهلم أف: )السالم

طبان خيتاه رجالن أسألته عن رجل :  قال،)عليه السالم(ه يعن أخ، )عليه السالم(جعفر  علي بن وعن

 ةي اجلد أحق باجلارىالذي هو: قال، حكني أن هما أحقيأ، رخاآل أبوه ىهو و،أحدمهازوج ي أن ىابنته فهو

باها للجدأ واأل)٢(.  

  : أموراستدل القائل باالشتراط بو

  .ىصغر وىربك املنع :هيف و، الذي ادعاه اخلالفمجاعاإل: لاألو

  .ليقاوم الدليال نه إ :هيف و،األصل: الثاين

ن إ هيفف، كموردها ذل أن أرادن إنه إ :هيوف .اًيحاألب ان ك إذا ة اجلد خاصة مبايأخبار وال: الثالث

بعض أخبارها عام أن ضافة إىل اإلهذا ب، كم ذليه عدم تسليفف، راد داللتها خاصةأن إ و،صصخياملورد ال 

  .ما تقدمك

 ،زوج ابنة ابنه إذا اجلدن إ : قال)عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ك ، موثق الفضل بن عبد املل: الرابع

  .)٣(اً جازياجلد مرضان ك و،اًيان أبوها حكو

 إمنا ديالق أن ،ةيلروال ايالظاهر من ذن إ ،تب املفصلةكورة يف الكعدة مناقشات مذضافة إىل باإل: هيوف

ان يفالشرط مساق لب األب،يف حال وجود  إالّ نكميالذي ال ، اجلدواألب  نيم التشاح بكداً حلير متهكذ

  مها  و،ىهو  اجلدىهو و،ىة هوياجلار أب ىهو فإن :قلنا: ةيل الرواي ففي ذ،حتقق املوضوع

                                                









  .)١( بقول اجلدىرضتأن   إيلّأحب: )عليه السالم(قال ، الرضا وسواء يف العدل

 الربوجردي وه املعلقون أمثال السادة ابن العميت علكلذا س و،صح ما اختاره املصنففاأل، هذاعلى و

  .همريغ واجلمالو

   

                                                





  ،أو اجلد بعد بلوغها ورشدها، بل هو الزم عليهااألب زوجها  إذا  ال خيار للصغرية:٤مسألة 

  

ما ك }هايبل هو الزم عل، رشدها وأو اجلد بعد بلوغها األبزوجها  إذا ةريار للصغي ال خ:٤مسألة {

  .اه مجاعةكما حكاً إمجاعيف املستند  و،ه خمالفيظهر فيال ك بل عن املسال، هو املشهور

  : اتيجبملة من الروا و،األصلبك استدلوا لذلو

زوجها ي ةرية الصغيعن اجلار )عليه السالم(سألت أبا عبد اللّه :  قال،ح عبد اللّه بن الصلتيصحك

  .)١(مرأها يبأس هلا مع يل، ال: )عليه السالم( قال ،بلغت إذا مرأأهلا ، أبوها

، بوهاأزوجها ية ي عن الصب)عليه السالم(سألت أبا احلسن : قال، عيل بن بزيمساعإح حممد بن يوصح

: )عليه السالم(ال  ق،ااألمر إليهو أج يها التزويوز علجي، دخل ا زوجهاي أن رب قبلكة فتريهي صغ ووتميمث 

هايج أبيها تزويوز علجي)٢(.  

أو ، نيهي بنت ثالثة سن وةيأتزوج اجلار )عليه السالم(سألت أبا احلسن :  قال،نيقطيحة ابن يوصح

ة فلم ترض فما يذا بلغت اجلارإف، هيزوجان في يالذك  حد ذلدىنأما  و،نيهو ابن ثالث سن وزوج الغالمي

  .)٣(هاي أبوها أو وليرض إذا كال بأس بذل: )عليه السالم( قال ،حاهلا

                                                









 ،أنفسهم على ه قاعدة تسلط الناسيهو الذي تقتضك ذل و،اريهلا اخل أن اتين يف مجلة من الرواكل

 دع جماالًيتبدل املوضوع ال أن ضافة إىل  باإل،قاوم قاعدة السلطةي املتقدم ال األصل و،أهم من هذا ي أمرأو

  : باراألخك فمن تل، لألصل

ان كن إ : قال،ةيتزوج الصبيعن الصيب  )عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،ح حممد بن مسلميصح

  .)١(اكدرأ إذا ارين هلما اخلكل و،أبوامها اللذان زوجامها فنعم جائز

 ،ج الويل هلمايمع تزوك دراار هلما بعد اإلياخلأن  على ليدل )٣٩ املسألة(ة يف يتحة احلذاء اآليويف صح

وز جي: قال ،كتدر أن بوها هو الذي زوجها قبلأان كفإن  :لهي يف ذ)عليه السالم(قوله ك نايف ذليال و

اجلمع العريف هر اظ هو فإنه، جيل عن الصحة حال التزواؤ الس ألن،الغالم على وزجي واألب،ج يها تزويعل

  .ليالذ و الصدرنيب

هو  و، العريفاملراد بالويل يف الصدر املعىن :ليالذ و الصدرنييف اجلمع ب قول املستند أن ،عرفيومنه 

 خالف الظاهر، يا دون الشرعمأقرب الناس.  

ال  و،زوج ابنتهي أن بوز لألجي مىت ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، لةيناسي الطوكيف حسنة الو

   فإن ،نيجازت تسع سنإذا  :)عليه السالم( قال ،ستأمرهاي

                                                





  قویذا الصغري علی األكو

  

  .)١(نيبلغت تسع سن إذا ار هلايان اخلك، نيل بلوغ التسع سنزوجها قب

األب ج يما تقدم مثله يف تزوك ،دباألدلة على  عرفاً محل األني الطائفتني اجلمع بىمقتض أن ىفخيوال 

  .دبمما هي لأل طاعتهماإ واحترامها ونيبور األكات الواردة يف شيده مجلة من الروايؤيما ك، ركللب

  .قد دخل املثل وفسخ إذا املهر و،الفسخ فوري عرفاً أن ماك، دخل وإن لفسخ ثابتحقه يف امث إن 

ن إ و،حيالترج إىل االجتهاد ال إىل كاستندوا يف ذل أن خمالفة الشهرة هلذه الطائفة ال تضر بعدمث إن 

د من يمز إىل املسألة حباجة و،نيمن بعض املعاصر إالّ  عدم ظهور املخالف بعدالًكمشك ان القول بذلك

  .التأمل والتتبع

 القاضي واحللي وةي عن النهايكخالفاً للمح، ثركيف املستند عن األ }یقو األی علريذا الصغكو{

  . بعد البلوغيريخثبتوا له التأف، ابن محزةو

  : أمورار بياستدل القائل بعدم اخل

  . بقاء الصحةأصالة: األول

الغالم له عشر : )عليه السالم(عبد اللّه  أليب قلت: ح احلليب قاليصحو ،حة احلذاء املتقدمةيصح: الثاين

 ،حيج فصحيالتزوأما  :)عليه السالم( فقال ،نيهو ابن عشر سن ووز طالقهجيأ، زوجه أبوه يف صغرهي فنيسن

   .)٢(كدري ه امرأته حىتيحتبس عل أن نبغييأما طالقه فو

  .استدل به يف احلدائق هلذا القول

                                                







  مضاء ضعيفاإلوالقول خبياره يف الفسخ و

  

 ،انوا صغاراًك إذا البنات جائز ونيالبن على باءج اآليتزو:  قال)عليه السالم(عن علي ، ة الدعائميوروا

  .)١(ربواك إذا اريس هلم خيلو

، )عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، د بن زرارةيمثل ما رواه عب، ربواك إذا همارثاتو على دل ما: الثالث

  .)٢(فنعم ينيان أبومها اللذان زوجامها حكن إ :فقال ،انرثاتويهل ، ةيبتزوج الصييف الصيب 

  .لزوم الوفاء بالعقد على دل ما: الرابع

  .هما فقطيديار بيتخ أن اال ظاهر يففإنه األب،تالف مع خاال اجلد مع ميتقد على دل ما: اخلامس

ع من واد ي اجلم ألن،ار لعقدهيخال ك ذلك، ربك إذا ريملال الصغاألب ع يار يف بيما ال خك: السادس

  .واحد

 على فالناس مسلطون،  القاعدةىهو مقتض }مضاءاإل واره يف الفسخيالقول خب{ نكل }و{ هذا

  .ناسيكحسنة ال و،احلذاء وحي ابن مسلميملا تقدم من صح و،)٣(أنفسهم

 قد عرفت حة احلذاءيصح و،لي ال جمال له مع الدلاألصل إذ }فيضع{ األولما استدل به للقول و

  .هايحة احلليب ال داللة فيوصح .اريداللتها للخ

   اريبل هو موضوع للخ، اري صحة العقد ال تنايف اخل ألن:كقال يف املستمس

                                                









  .فاقتهإار للمجنون بعد يخ ذا الكو

  

  .رادة التأدبإ على أو محلها، أهلها إىل فال بد من رد علمها، فةية الدعائم ضعيرواو

  .اريهي ال تنايف اخل و الصحةىعل الإدل يال هما رثاتو على دل وما

  .رناهاكات اليت ذيصص بالرواخيلزوم الوفاء بالعقد عام  على دل ماو

ثبت ن إاألب فإنه ع يار له يف بيعدم اخل أما األب، على  اجلدميتقد على اجلواب عما دل عرفيومنه 

  .يريالتخ على فت من النصوص الدالةما عرضافة إىل باإل ،كلعدم وحدة املال، هيما حنن ف إىل طرديمل 

 يادعوإن } فاقتهإللمجنون بعد { ثابت }اريخ{ ـبل ال، لزوم }ال{ أنه  القاعدةىمقتض }ذاكو{

  .الستصحاب بقائه ولزوم العقد على  ملا دل،ارهيعدم خ على عدم اخلالف

  .سبحانه العاملاللّه  و،احكأرادا فسخ الن إذا  الطالقحوطفاأل، ل حالكعلى و

  

   



   عدم املفسدةهواجلد ونفوذاألب يشترط يف صحة تزويج : ٥ مسألة

  

و أ أو جسماً  ماالًريللصغ } عدم املفسدةهنفوذ واجلدواألب ج يشترط يف صحة تزوي :٥مسألة {

  .مثلةمن األك  ذلريغ إىل ،تهايسيء تربيأو، هايؤذيضرا ويأو ، ل ماهلاكأياً ريون الزوج فقكين أك ،روحاً

  : أموريف ثالثة   املقامالم يفكالو

  . مع املفسدةاح حىتكصحة الن: األول

  . املصلحةلزوم: الثاين

  .ة عدم املفسدةيفاك: الثالث

 ح املوىلكني أن كذلكح نفسه مع املفسدة كني أن للبالغ أن ماكف، دلة األإطالق: األول على دليو

: ه سبحانهيف يف املال الذي قال فة من التصريولوباألو، ضرر بالو، رد باالنصرافين كل ،كذلكه يعل

َالواْ مبقْرالَ تإالّ ِتيِميال و نسأَح ِبالَِّتي ِهييل وه ممن لهريغ وميتيال نيعدم الفرق ب على  بناًء.  

  .اشتراط عدم املفسدة على من االتفاقك ي املسالك حم منظهريمبا و

  .انتفاء املفسدة لهج بي يف اشتراط جواز التزوإشكالال : قال يف املستندو

اعتبار املصلحة يف التصرف يف مال  على مجاع اإلىدعوو، ةكة املباري اآلىفحو: الثاين على دليو 

احملقق و رةكي عن التذكان احملكولذا ، وىلأ قيه بطريون الشرط فكياح كفالتصرف يف عرضه بالن، ريالصغ

  .الثاين اعتبار املصلحة



 فقد ال، ريه املصلحة للصغيف ما إىل  االنصرافىوجه لدعو الو ،دلة األإطالق: الثالث على دليو

ن تعارف اآلي ماك ،ون حمرماً لزوجتهكي لريزوجه بنته الصغ إذا ماك، ريبكون للكيمنا إ وه مصلحةيون له فكي

  .كأشبه ذل ماو دي السفريمرو قرباءيف األ

 مجاعاإل وةيداللة اآلو، ثرك األالقإط إىل نسبهو، هريقرب الذي اختاره املستند وغ هو األهذا القولو

املنت السادة  على تكلذا سو،  حملهورة يفكتهما مناقشة مذيبل يف متام،  املقامأدلة إطالقمتا ال متنعان من  لو

  .همريغو اجلمالو والربوجردي ابن العم

  .ني متعطالقالعمل باإل: ك املستمسوقال يف

  . املسألة التاسعة يفيتد اآلية عدم املفسدة موثق عبيفاك على دليو

 الواقع ان يفك وإن ،هو حبسب الظاهر مناإات ي باب املاليفو  املقامن املراد بعدم املفسدة يف أمث الظاهر

 ابكارت ورب بشرب اخلمركنما يأوفسد الولد ح، ميعق أنه ما بعديف  ظهرزوجها بصيب ذا إماك، مفسدة

وم ارتفع سعر الدار يمث بعد ، دلةاة العيمة السوقي بالقريصغباع دار ال إذا كذلكو ،كأشبه ذل ما أو، وبقاتامل

ما حبسب الظاهر  أ.هما مفسدةيلك  ألن،عياح والبكن له النكيب مل يعلم الغيان كن إفإنه ، ئمر مفاجأل

من  ربك إذا  الفسخار للطفل يفيخ ال و،صحانيلذا  و،مفسدة عرفاً ع ذايالب واحكون النكي علم الي ث اليح

  .ةهذه اجله

 أن ق للموصيحي الو،  عدم املفسدةرياحهما للصغكعترب يف ني فإنه، الوصي ومكالم يف احلاكذا الكو

   ،لو باملفسدة واحهكة يف نيعطي الوصي الصالحي



 لكشي مراعاة املصلحة بل حوطضاً، بل األي أجازةتمل عدم الصحة باإلحي و،جنيباألكاً يون العقد فضولكيال إو

  الصحة

  

  .كة لنفس املوصي بذليصالح ذ الإ

  .اضح وهو ماكلو مع املفسدة و ة يف زواجه لهيل الصالحيكعطي الوي أن ديل الرشكن صح للموإو

عمل حسب ي أن ل منهماكفل، ر املفسدةخاآل ىري الو  املفسدةأحدمها ىري جدو أب ان لهكلو و

  .هأخطعلى  حنوها ونةيام بيسقطه الشارع بقأ إالّ إذا ،ه الويل فنظره حجة ألن،نظره

ث ي حريللصغ }جنيب األ{ احكن }ـكاً يون العقد فصولكي{ ان يف العقد مفسدةكن أب }الإو{

 حال  الويل يفإجازةأو ،  يف حال بلوغةري الصغإجازةون كفت، ةي الفضولأدلة طالقإلك ذلو، اًيولضون فكي

ج بنته بأشل مث عوجل وز ا لومك، احكة يف صحة النيافك و انتفاء املفسدة، أاملصلحة إىل انقالب املفسدة

  .كشبه ذلأأو ما ، فطاب

تصرف حال ون جائز الكي أن زيعترب يف ايأنه  على بناًء }أيضاً جازةتمل عدم الصحة باإلحي وال{

فالصحة ، طالقنه خالف اإلك ل،ه يف املسألة السادسةيالم فكيت الأيما سك ،جازتهإمل تصح  الإو، العقد

  . أقربجازةباإل

 إطالق ىه مقتض ألن،فسخ العقد يف حال صغرهي أن ن للويل نفسه أفالظاهر، اًيصار العقد فضول إذا مث

  .ةي الوالأدلة

 ريغ أنه ان قد عرفتك وإن ،رناه من الوجهكيف زواج الطفل ملا ذ } مراعاة املصلحةحوطبل األ{

   على }ل الصحةكشيبل { اط استحبايبيفاالحت، الزم



 ،الصغري إىل قلته بالنسبة ثرة املهر أوكحبسب الشرف أو من أجل  رخاآل أصلح من اأحدمه خاطبان كان هناكإذا 

  .ح لتشهي نفسهلصغري األاألب فاختار 

  

ثرة كحبسب الشرف أو من أجل  رخاآل أصلح من أحدمهاخاطبان ك ان هناك ذاإ{: رأي املصنف

ان كإمنا  و،ه املفسدةي فأحدمهان كي بأن مل ،جحاتمن املرك  ذلريأو غ، أو من جهة تقارب العمر }املهر

  .رخاآلصلح من أ أحدمها

مهر  أن من جهة إالّ نيتي متساوني بنتىحدإه بريج صغيراد تزوأبأن  }ريالصغ إىل قلته بالنسبة أو{

فهو من ، ريالصغ على ثر مهراً ضرركن األأبك  املستمسإشكال و،ثركمها أقل فزوجه مبن مهرها أاحدإ

هو  ماك، ثر مهراً ضرراً عرفاًكأل كعد ي ال إذ ، تامري غ،حاألصلنه خالف  أال ه املفسدةيف ق مايمصاد

  .}صح لتشهي نفسه األريغاألب فاختار {، أيضاًالبضائع  إىل بالنسبةك ذلك

غالباً  الحظون دائماً أوياء ياألول فإن ،ة املستمرةريالسضافة إىل  باإل، تشملهدلةات األن إطالقإ :هيفو

 إطالقوجه له بعد  ه الي علنيوت غالب املعلقكفس، العمل على قدموني مث ،نفسهمألحة مص وهي علاملوىل

  .ىالفتو والنص

  



ان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد ك فإن ،زوج الصغري بأزيد منه زوجها الويل بدون مهر املثل أو  لو:٦مسألة 

  قوامهاأ ، قوالنأيضاًر املثل أو بطالن العقد مه إىل والرجوع وبطالن املهر ففي صحة العقدإالّ  و،ولزم واملهر

  

 من املوىلك ن تداركيمل  و}د منهي بأزريزوج الصغ زوجها الويل بدون مهر املثل أو  لو:٦مسألة {

ك ان هناكن إف{ ،ح غالباًاألصلالخالف  ون ضرركيه النقص مل ك مع تدارذإ ،هيعل وهايللنقص الوارد عل

نه  أ عن جامع املقاصديكان احملكلذا و، دلةات األطالقإل }ولزم هرامل وصح العقدك مصلحة تقتضي ذل

،  املصلحةةقد عرفت عدم لزوم مراعا إذ ،انت مفسدةكمصلحة بل ك ن هناكت }الإو{ ى،املعتمد يف الفتو

  .في عدم املفسدةكيبل 

 ،حي صح العقد ألن،كما اختاره املسالك }مهر املثل إىل والرجوع وبطالن املهر ففي صحة العقد{ 

غلب األعلى  املهر والعقدو، مهر املثل إىل الرجوع ون جربه بفسخه خاصةكميو، املانع من قبل املهرإمنا و

  .التزامان

جمال  ال و، الواقع يف اخلارج أمر واحد مشخص ألن،ما اختاره اجلواهرك }أيضاًأو بطالن العقد {

  .جازةاإل على فتوقي املهر فنيب و،إجازةصح بال ي ذات العقد فنيبك يكللتف

منه و، ل التزام يف التزاميمن قب بل املهرك يكنسلم عدم التف ال و،ملا عرفت، األول }قوامهاأقوالن {

  .الم اجلواهركعلم اجلواب عن ي

  صح يوحدة االلتزام مل  ودييل التقيان من قبكبأن  د العقد باملهريق إذا نعم



  الثاين

  

  .وجه لبطالن العقد ببطالن املهر املهر التزام آخر فالإن حيث يف العقود املتعارفة  أما ،كيكالتف

وجه   الأيضاً فاحتمال الوحدة يف الفضويل ،ز املهرجيمل  وصل العقدأأجاز  إذا قال يف الفضويليذا كو

  .له

 الضرر يل نفيه بدليفنف، ورك املذج باملهريالضرر حاصل من التزون إ( :كقول املستمس أن علميمنه و

ج يبالتزو ال، وركفالضرر حاصل باملهر املذ الإ ول عبارةي تبدفإنه،  حمل منع)جينفس التزو بطالن يقتضي

  . باب العقودختلف الشرط يف إذا  ماما يفك ،وركباملهر املذ

 عمالً، لزومهما معاً وواملهر هو صحة العقدو،  املسألةخ قول ثالث يفي عن الشيكرمبا حمث إنه 

ون ك عدم نيتب أن بعدنه إ :هيف و،جواز عفوه عن املهر بعد ثبوته على دل مباضد ة املعتي الوالأدلة إطالقب

  .أيضاًده بعدم املفسدة ييالزم تقلفا مسألة العفو أما ،صح القول بلزوم املهري  صورة املفسدة الة يفيالوال

 العفو سيل و،الزوجة على ون مهانةكي نقص املهر رمبا  ألن،ريخ بعدم صحة التنظيما اجلواب عن الشأ

  .ون العفو مهانة دون النقصكي بأنه رمبا ض النق:هيفف، كذلك

 ،األول هو القول قوىاألن إ :لذا قال ابن العم و،نيما تريالثالث غ و}الثاين{ فالقول، انكف يكو

  .قيتعالسائر ال إىل ،وةقلو عن خي  الاألولالقول : وقال االصطهبانايت .القوة حمل منع: يقال الربوجردو

   



اعتبار  على  بناًءجازةحيتمل البطالن ولو مع اإل و،جازا بعد البلوغإ على  توقفه مبعىن،راد من البطالن عدم النفوذاملو

  .وجود ايز يف احلال

  

نقص ي ال إذ }جازا بعد البلوغإ على  توقفه مبعىن،عدم النفوذ{ أي الوضعي }واملراد من البطالن{

قل مهر البنت ي أن أو، أو عقاراً فارتفع، ان غنماً فولدك إذا ماكاً يافكر صبح املهين  أأو، عن الفضويلك ذل

أو ما ، د فاتفقت حرب سبب اخنفاض مهور البناتاألوالثرة كأو  ن مرتفعات لقلة البناتك إذا ماك مثالً

  .ةيده الواليه ب ألن،لزم و صحأجاز الويلفإنه إذا  ،كأشبه ذل

امل له كوجود ث اليح و}ز يف احلالياعتبار وجود ا على ناًء ب،جازةلو مع اإل وتمل البطالنحيو{

ضافة باإل، اسبكتاب املكروه يف كما ذك، كة تشمل ذلي الفضولأدلةن كل، مالكجازته بعد الإفال تصح 

  . الصحة شامل لهأدلة أن إطالقإىل 

لو  أنه ماك، عقدالاالعتبار حبال  إذ ،مصلحةك صار بعد ذل وإن ،ان نفس العقد مفسدة بطلكلو  نعم

  .املنصرف اعتبارمها حال العقد فإن ،بطلياملفسدة مل  إىل فانقلب انت املصلحة يف العقدكس بأن كانع

  



  يعني املهر واملرأة أن  وعليه، الويلبإذن الإاح السفية املبذر كيصح نال  :٧مسألة 

  

فساد ك ىمن جهة أخر ر املال اليان سفهه يف تبذك أي }رة املبذياح السفكصح نيال  :٧مسألة {

  .باراألخب و،بل ضرورة اًإمجاعيف املستند  و، واحد من الفقهاءريغك ذل قال، العقل امللحق له بانون

ه حمجور يالسفو، النفقة وه من املهريترتب علياح تصرف يف املال ملا كالنأن ب كقد استدلوا لذل: أقول

  .اًإمجاعك عن ذل

  .هي فشكالإال  هذا مما و:كقال يف املستمس

رداف إعبارة مجلة منهم  أن مع، الرجل ال املرأة إىل ون مرادهم بالنسبةكي أن ه لزوميرد علين كل

أو ، حها بدون املهر بشرط عدم النفقهكن إذا ماك، ستلزم املالي رمبا ال أنه ،عماملراد منه األ ه بانونيالسف

ال  اًريان فقكأو ، د منه النفقةيتر الو نفسه على قنفااإلك متل أا ستلزم النفقه من جهةي اح الكان النك

  .هي وجريطالق القول باملنع غإف، متعةًأو  ، دواماًرياح مبهر من الغكان النكأو ، نفاقه اإليب علجي

ذا إف، زي املمري غالصيبكست مسلوبة يه ليعبارة السفو، ه هو املتصرف يف شأنه ألن} الويلبإذن الإ{

  .هريل غكوي أن ق لهحيما ك، عقد اليرجي أن حق له، ذنإ

، هايتوقفه عل على ليدل ال إذ ،تده ا يف بعض العبارايقن إ و،احكالضرورة يف الن إىل حاجة المث إنه 

  . صحذن الويلأذا إف

  . }املرأة و املهرنيعيأن { الويل أي }هيوعل{

  .هيار السفياخت إىل هكن تركمي ه املال الذي ال ألن:أما املهر



ه ليس  ألنعادة الصيغةإ إىل حيتاج  املصلحة وأجازه صح، والىرأ فإن ،جازتهإ على ذنه وقفإج بدون ولو تزو

  .ذن الويلإيغة ومباشرته لنفسه بعد جراء الصإالته عن الغري يف ك ولذا يصح و،انون والصيب مسلوب العبارةك

  

  .متعارفةون ذات نفقه كقد تو، ةيون ذات نفقه عالكا قد تفأل: املرأةأما و

اختالف ك أورث ذل إذا مهاريغ وانكامل والزمانك، اتي سائر اخلصوصينير تعكهذا ذ على انكو

  .املال

ة امرأة يتزوج أ: لو قال له الويل إذ ،ينبغيما  على سينهما لييلزوم تع )رمحه اهللا( ه أن إطالقعلميومنه 

ون كي أن نكمي إذ ، حسب املتعارف صحيعل انتاك أو ،ذاكال مهرها عن و، ذاكقتها عن د نفيال تز، شئت

  .السؤال عن املتعارف على قدريث يه حبيالسف

 على لين دلكينه تزوج حسب املتعارف مل كل، جاز مطلقاًًأ ونيعيمل  لو أنه ظهريمنه  أن ماك

  .من املواردك  ذلريغ إىل ، املهر يف باب املتعة دون النفقةنيع إذا ذاكو، شكالاإل

 أجاز و املصلحةىن رأإف{ ذهب سفهه إذا  نفسهإجازة وإ }جازتهإ على نه وقفذإولو تزوج بدون {

 على ليدل ال أنه قد تقدم }الصيب مسلوب العبارة وانونكس يه ل ألنغةيعادة الصإ إىل تاجحي وال، صح

  .زي املمسلب عبارة الصيب

  .}ويلذن الإمباشرته لنفسه بعد  وغةيجراء الصإ يف ريالته عن الغك وصحيولذا { 

 ىرأ(: الصيب ـ فقوله إىل ما تقدم بالنسبةكالصالح ـ  إىل تاجحي الو، فاية عدم الفسادكمث الظاهر 

  .اناً به عنهيحأعرب يما كراد ا عدم املفسدة ي إالّ أن ،راديإلو من خي  ال)املصلحة

  

   



التزويج وخصوصياته من تعيني  أمرىل  إرشد له بالنسبة ن الك يف املاليات، ل رشيداًان الشخص بالغاًك إذا :٨ مسألة

  ،مل أر من تعرض له وإن ذن الويل،إ إىل السفيه يف املاليات يف احلاجةكونه ك فالظاهر ،كيفية املهور وحنو ذلكالزوجة و

  

 جيالتزو أمر إىل رشد له بالنسبة ن الكل، اتي يف املالداًيرش ان الشخص بالغاًك إذا :٨ مسألة{

 ا إذ إالّهيلحق بالسفي الشكال أنه نبغي اإلي فال }كحنو ذلو ة املهوريفيكو زوجة الينياته من تعيخصوصو

  . السلطة العامة الشاملة للمقامدلةألك ذل و، اجلنون فنون ألن،ه نوع من السفهيان فك

ون مبذراً كيف، ل أو أمر اجلماعكأمر األ أو أو أمر اللباس نكأمر املس إىل رشد له بالنسبة مثله من الو

أمر و، الًياء ليان مبذراً يف أمر الضك إذا ذاكو، هية علي يف عدم الوالشكالنبغي اإلي ال فإنه، حدها مثالًأيف 

  .ك ذلريغ إىل ،فيثرة تنظكأو  صرف املاء لوسوسة

مل أر من  وإن ،ذن الويلإ إىل ات يف احلاجةيه يف املاليالسفكونه كالظاهر {: قول املصنف }ـف{

ون كي إالّ أن ،ه جاز أمرهيثبت عل وذا بلغإ: )سالماله يعل(ف يف قوله يالضع و،وجه له ال }تعرض له

  .شمل املقاميما  راد به مقابل الرشد الي فاًيهأ أو ضعيسف

   



 فأيهما سبق مع مراعاة ،رخاآلستيذان من اال ، والكيلزم االشترا واجلد مستقل يف الوالية، فالاألب ل من ك :٩مسألة 

  ،خر يبق حمل لآلما جيب مراعاته مل

  

 بال }رخاآلذان من يستاال الو، كشترالزم االي فال، ةياجلد مستقل يف الوالواألب ل من ك :٩مسألة {

 كذلو، هياجلواهر نوع تردد ف إىل نسبيان رمبا ك وإن ،هي االتفاق علىبل ظاهر الفتو، إشكالال  وخالف

  .ما تقدم مجلة منهاك ، نصهاىبل مقتض، دلةه ظاهر األألن

 }خربق حمل لآليمل { اح مفسدة مثالكون النكي ن الأك }ب مراعاتهجيهما سبق مع مراعاة ما يفأ{

  .هي علمجاعالسرائر اإل وةيبل عن الغن، خالف ال وإشكال بال، بطل الالحقي وصح السابقيف

عليه (اهللا  عن أيب عبد، ميكحممد بن حو، ح هشام بن مسلميخصوص صحو، ه املطلقاتيقتضيو

   )١(.وىلأاحدة فاجلد  وعاً يف حاليانا مجك فإن ،ولج لأليان التزوك اجلدواألب زوج إذا  : قال)السالم

، زوجها من رجلي أن بوهاأد يرية ياجلار: )عليه السالم(اهللا  عبد أليب قلت، د بن زرارةيموثق عبو

مل  وإن ،ن مضاراًكي ما مل، ك بذلاجلد أوىل: )عليه السالم( فقال ،زوجها من رجل آخري أن د جدهايريو

  )٢(.داجلواألب  جيها تزويوز علجيو، زوجها قبلهاألب ن كي

  أب األب،اجلد: قاالما إ، )عليهما السالم(اهللا  أيب عبدو، عن أيب جعفر، سالمو خرب دعائم اإل

  لعقد بااجلد أوىلو، ج ابنته الطفلةيقوم مقام ابنه يف تزوي

                                                







   ،علم التقارن قدم عقد اجلد وإن ،رخاآل ي السابق منهما فهو املقدم ولغعلم فإن ل منهما عن شخصكولو زوج 

  

  )١(. منهمااألولعاً فالعقد عقد يه مجعقدا وإن ،قد عقدهاألب ون كي أن الإ

ج ي فالتزو،زوجها جدها من رجل آخرو، جلرزوجها أبوها من وإن  :عبارة الصدوق يف املقنع ويف

  )٢(.للذي زوجها أوال

 إذ ،أبوه وجدهواألب  مثل ،نيثر من اثنكانوا أك إذا ذاك و}ل منهما عن شخصكزوج  لوو{

 أصالة على ه الواردريغو كيبألك مال ونتأ: لي لدل،اجلدواألب  حاهلم حال باءجداد لآلن األ أالظاهر

  .ةيعدم الوال

 على نيدملا تقدم من وضوح عدم صحة ورود عق }رخاآللغي  ون علم السابق منهما فهو املقدمإف{

  .امرأة واحدة

ان حاهلما ك الإو، اخلامسة وونا الرابعةكمل تو،  لولدمهاني بأن عقدا امرأت،سكتصور هذا يف العي نعم

  .نيحال عقدها لرجل

، هية االتفاق عليالغن وبل عن السرائر، خالف ال وإشكالبال  }قدم عقد اجلد علم التقارنن إو{

  .ح املتقدمانيالصح وه املوثقيدل عليو

زوج الرجل ابنة ابنه فهو إذا  : قال)عليه السالم( أحدمهاعن ، ح حممد بن مسلميده صحيؤيبل رمبا 

 اجلد أوىل:  فقال،جدها رجالً و أبوها رجالًىهو فإن :فقلت .زوجهايأيضاً أن والبنه ، ابنه على جائز

  .)٣(احهاكبن

  .هريومثله غ

  زوج الرجل إذا  : قال) السالمعليه(اهللا  عن أيب عبد، ة أيب العباسيرواأما و

                                                









 وإن ،ضاًيخ عقد اجلد قدم أيان املعلوم تارك فإن ر،خاآل دون أحدمهاخ يعلم تارن إ ماأان، وخيجهل التارن إ ذاكو

   ألن عقد اجلد،ميظهر تقدن األك ل،تقدمهاحتمل األب خ عقد يان املعلوم تارك

  

األب د يريمث ، فعل اجلديس هذا مثل الذي ي ل،ره اجلدك وإن جائزاألب ج يتزو فإن ،والدهك  ذلفأىب

  .هلهأ إىل  علمهرد له أويفالالزم تأو، )١(ردهيأن 

  .بعدماله للجد األ وقرب اجلد األ ألن،بعد أوىلفاجلد األ، زوجه جدان لو أنه ظهريتقدم  ومما

فالالزم ما ، له حمل منعيتعلحيث إن و، ل املصنف لهيأيت من تعليملا س }انخيجهل التارن إ ذاكو{

  .)نيحد رجلوا زوجة ألك إمجاالًة املعلوم م املرأكجراء حإه ي فقوىاأل(: جردي قالود الربيره السكذ

: كلذا قال املستمس و،منه املقام ولكمش ل أمركلا  أل،ناها سابقاًركما ذكمها القرعة كحو: أقول

.)هاريأو غ القرعة إىل الرجوع .. قيالتحق(

صالة عدم أل }أيضاًخ عقد اجلد قدم يان املعلوم تارك فإن ،رخاآل دون أحدمهاخ يعلم تارن إأما و{

ه معلوم  ألناألب، عقد نيح إىل  عدم عقد اجلدأصالةعارضه يال  و،وقت عقد اجلد إىل قبلهاألب عقد 

  .خيالتار

 األب، زمان عقد إىل صالة عدم عقد اجلد قبلهأل }احتمل تقدمهاألب خ عقد يان املعلوم تاركن إو{

  .الربوجردي ون ابن العميديالسك ني واحد من املعلقريره غكما ذك، نيو املتعهبل هذا 

    ألن، عقد اجلدميظهر تقدن األكل{: ظهر وجه النظر يف قولهيك ومن ذل

                                                





ا مل م وونه سابقاً،كاألب  فشرط تقدمي عقد ،زوجها قبلهاألب ن كمل ي لوية اجلد ماملستفاد من خرب عبيد بن زرارة أوا

يف صورة معلومية سبق عقد  إالّ الالزم تقدمي عقد اجلد يف مجيع الصور، أن  فتحصل،ون عقد اجلد أوىلكيعلم ذلك ي

  باأل

  

األب  عقد مي فشرط تقد،زوجها قبلهاألب ن كيمل  ة اجلد مايلود بن زرارة أوياملستفاد من خرب عب

  . عقد اجلدنيح إىل األبالة عدم سبق عقد صأل }ون عقد اجلد أوىلكيك علم ذليما مل  و،ونه سابقاًك

سبقه يال  أن الشرط يف نفوذ عقد اجلد أن ون املستفاد من املوثقكيأن  على ن هذا االستظهار مبينكل

 األب عدم سبق عقد يقتضي األصل إذ ،ورك يف الفرض املذاألصلحرازه بإن كميهذا الشرط  واألب،عقد 

  .عقد اجلدعلى 

 ،ة احمللينفذ مع قابلياجلد واألب ل من كعقد  أن دلة املستفاد من األ ألن،اهر ظرين هذا البناء غكول

 ميفرق يف تقد ه فاليوعل، قدم عقد اجلدينعم يف صورة االقتران  ،ةيون البنت خلكة احملل عبارة عن يقابلو

  .أو عقد اجلداألب ون املعلوم هو عقد كي أن نيالعقد املعلوم ب

يف صورة  إالّ ،ع الصوري عقد اجلد يف مجميتقدالالزم  أن فتحصل{: لهوجه النظر يف قو علميومنه 

  .}بة سبق عقد األيمعلوم

  : ةيصور املسألة مثانو

  .بطل عقد اجلديف ،األبعلم سبق ي أن :األوىل

  .ببطل عقد األي ف،علم سبق اجلدي أن :ةيالثان

  .ببطل عقد األيف ،تقارناي أن :الثالثة



 ، أو يصحون باطالًكفعقد فهل ياألب لو بادر  و، قدم اختيار اجلد،ل منهما واحداًكار واجلد فاختاألب ولو تشاح 

  الزم أولوية اختيار اجلد عدم صحة خالفه أن من و،ونه سابقاً فيجب تقدميهك من ،جهان بل قوالنو

  

  .ببطل عقد األيف ،األبخ ال ياجلد معلوم التار: الرابعة

  .بطل عقد اجلدي ف،دخ ال اجليمعلوم التاراألب : اخلامسة

  .ببطل عقد األي ف،أو سبق اجلد، علم التقارنيال : السادسة

  .هنا حمل القرعة واألب،أو سبق ، علم التقارنيال : السابعة

  .هنا حمل القرعةو ،كأو سبق هذا أو سبق ذا، علم التقارنيال : الثامنة

بل ، ال خالف وإشكالال ب }دار اجلي قدم اخت،احداً ول منهماكاجلد فاختار واألب لو تشاح و{

ح يصحك، هيقد تقدم مجلة من النصوص الدالة عل و،السرائر واملبسوط واخلالف و من االنتصارمجاعه اإليعل

  .ة الدعائميروا و،د بن زرارةيموثق عب و،)يهما السالمعل (أحدمهاعن  حممد بن مسلم

ة الواردة يواألول نه معىنأ بمستدالً ، اجلواهر إليهما مالك }ون باطالًكيفعقد فهل األب ولو بادر {

صحة  على  االتفاقىشف اللثام دعوكبل عن ، كما اختاره املسالك }صحيأو { اجلد إىل يف النص بالنسبة

 صحة أدلةطالق ظهر إلهذا هو األ و}هميجب تقديونه سابقاً فك من ،جهان بل قوالنو{ السابق منهما

  .العقد السابق

ظهور صحة السابق يف مفاده ن إ هين فكل ،}ر اجلد عدم صحة خالفهاية اختيالزم أولو أن منو{

  . السابقمي فالالزم تقد،فادة الوضعإة يف يواألول من ظهور أقوى



 ، وجهان،ال وأواجلد األب م ك هل جيري عليهما حىعلسفل واأل ولو تشاح اجلد األ، مراعاة االحتياطحوطاألو

  .باأل على تقدمي اجلد على  فال يشملهما ما دل،المها جدك بل جداً وما ليسا أباً أل،أوجههما الثاين

  

  ).األولأقوامها (: ث قاليق ابن العم حي يف تعلشكالاإل علميومنه 

  .ل النجاةي سبفإنه }اطي مراعاة االحتحوطاأل{ك مع ذل }و{

ئاً يشك من مله  ألنقبل قولهي فهل ،زوج قبله أنه ىادع ورخاآلمث جاء ، أو اجلداألب لو زوج مث إنه 

 أا لذا لو اعترفت الزوجة بعد الزواج و،كذل على مةكصالة الصحة احلاأل قبل قولهيال  و،به قراراإلك مل

 على مةكأصل الصحة حا فإن ،قربهذا هو األ و،قبل قوهلايج الزوج هلا مل يسان حال تزو ألنانت زوجةك

  .ةياألولالقواعد 

  .هلااألب زوجها مقارناً لزواج نه إ علم احلال ما لو قال اجلديمنه و

 سفلاأل على ىعلقدم األيف }اجلدواألب م كهما حي عليرجي هل ،ىعلاأل وسفلولو تشاح اجلد األ{

  .انت القرعةكلو تقارنا و، قدميبل من قدم يف العقد  }ال وأ{

 يذهذا هو ال و،باملناطك ذل على ات الدالةي ملا تقدم من بعض الروا،األول } أوجههما،وجهان{

تا كث سياجلمال، ح ويدان الربوجرديالستبعه  و}الثاين{ وجه عند املصنفان األكن إ و،اختاره ابن العم

 :هين فكل ،}باأل على  اجلدميتقد على شملهما ما دلي فال ،جدالمها ك بل ،جداً وسا أباًيما لأل{ه يعل

  .ما عرفتك، أيضاًات شاملة للمقام يمجلة من الرواك مالن إ



  .بل قُ، عقدت لهينإ :فلو قال، االعتراف بهك لمي ريالعقد للصغك لميمن مث إن 

قدم ي إالّ أن  مع الثايناألصل ف، مل تعقد:رخاآلقال  و، عقدت:أحدمهااجلد فقال واألب لو تنازع و

  .نةياملثبت الب

 لثاين مع ااألصلان ك ،حقيف زمان ال: رخاآلقال  و، عقدت يف زمان سابق:أحدمهاقال  ولو اختلفاو

  .نةي الباألولقدم يإالّ أن 

  

   



ه خالف  ألن،ال ان من العيوب اوزة للفسخ أوك سواء ، عليه مبن به عيب ال جيوز للويل تزويج املوىل:١٠مسألة 

  ان هناك مصلحة الزمة املراعاة جازك نعم لو ،املصلحة

  

ة مطلقة ي الوالأدلة أن سابقاًث عرفت يح }بيه مبن به عي علج املوىليوز للويل تزوجي ال :١٠مسألة {

قد أطال  و،صح الّإ و،ه مفسدةجيان تزوكون مراد املصنف ما كي أن فالالزم، مفسدةه يس فيتشمل ما مل ل

  .رناهكل هو ما ذيه الدليقتضين الذي كل و، إىل أقوالكالم يف ذلكالفقهاء ال

ان مما كسواء  و،أو االنقطاعان يف الدوام كسواء  و،}ال وب اوزة للفسخ أويان من العكسواء {

اليت  }نه خالف املصلحةأل{ ،ةري أو الصغريالصغ إىل ان بالنسبةكسواء  و،ال ب عند املعاشرة أويمل العكي

  .ها مفسدةكيف تر

ة ين نقص الزوج أو الزوجة موجباً لتسمكيث مل يحب }مصلحة الزمة املراعاةك ان هناكنعم لو {

ة ي الوالدلةأل }جاز{ ،اح عن املفسدةكرج النخيان كما  ته بالزمة املراعاةرادإه فيعل و،اح مفسدة عرفاًكالن

  .الشاملة للمقام

ك بذلعلم  إالّ إذا ،احكار وقت الني املع ألن،إشكالب فال يح مث عيزوجه أو زوجها بالصح إذا أما

ة ريل املراد زواج الصغب بأن هذا الرجيأخربه الطب إذا ماك، احكعد مفسدة حال النيه  ألن،أيضاًوز جي ال فإنه

  .سألةالم يف هذه املكقد تقدم ال و، بالصرع مثالًىبتليبه س

   



 ان منها ففي ثبوت اخليار للموىلكن إ و،ن من العيوب اوزة للفسخكمل ين إ  عليهوحينئذ ال خيار له وال للموىل

 تلك أدلة طالق إلاألول أوجههما ،هان وج،قدام الويل مع علمه بهإ املفروض  ألنعدمه و،فاقتهإعليه بعد بلوغه أو 

  قصوره مبرتلة جهله والعيوب

  

فقد تقدم عدم بعد  الإ و،ربك إذا ريار للصغيقلنا بعدم اخلن إ} هي علال للموىل وار لهينئذ ال خيحو{

  .هايالعفل ف وهيالعنن فك }وب اوزة للفسخيمن الع{ بيالع }نكين مل إ{ ،ار لهياخل

ه بعد بلوغه ي علار للموىليففي ثبوت اخل{ وب اوزة للفسخيمن الع أي }منها{ بيالع }انكن إو{

 أقدم إذا نسانار لإليخ ال أنه ماكف } مع علمه بهقدام الويلإ املفروض  ألنعدمهو{ ،يف انون }فاقتهإأو 

يف سائر ما ك ،بياملاً بالعما زوجه الويل ملصلحة عيبلغ ف إذا ار لهيخ الك ذلك، الزواج عاملاً بهعلى 

 مل ،راهايأقدم ملصلحة  إمنا نهكع غنب عاملاً به ليب على ذا أقدم الويلإ ف،ال العلم ار لوياليت هلا اخلالت املعام

  .قدمأب ويعلم بالع إذا مايهذا ف أن ىفخيال  و،ار الغنبيبلغ الفسخ خب إذا هي علال للموىل ون لهكي

  .بلغ إذا فلللط وار للويلي يف اخلإشكالعلم فال يمل  إذا أما

 اجلواهر الشاملة للطفلوك ما عن املسالك }وبيالعك  تلأدلة طالق إل،األول أوجههما ،وجهان{

  .مالك إذا انونو

  .اريب مانع عن اخليالعلم بالع أن ار معيون له اخلكيف يكف، بيعلم الطفل بالعيرمبا  :قلتن إ} و{

    من اجلاهلالًك إذ }مبرتلة جهله{ )١(أخط عمد الصيب  ألن}قصوره{: قلت

                                                





 ىهو صحة العقد فتبق إمنا ما تفيد املصلحةوغاية  ، عليهوعلم الويل وحلاظه املصلحة ال يوجب سقوط اخليار للموىل

   عليه من احلق من باب استيفاء ما للموىلأيضاً بل رمبا حيتمل ثبوت اخليار للويل ، اخليار حباهلاأدلة

  

  .نعه حجرهمي ريالصغ و،نعه جهلهمياجلاهل  فإن ،اريطاً للخقدامه مسقإون ك له مانع عن ريالصغو

  .بلغ إذا أقدم فال حق للطفل وث علم الويليح: قلتن إ} و{

 إمنا ليالدل إذ }هي علار للموىليوجب سقوط اخليال { قداميف اإل }حلاظه املصلحة وعلم الويل{: قلت

  .ليكالو والويلكه ريقدم غأ إذا  ال،قدم نفس الزوج عاملاًأما يار فيسقوط اخل على دل

من  }ار حباهلاي اخلأدلة ى فتبق،منا هو صحة العقدإ{ قدام الويلإاليت أوجبت  }د املصلحةية ما تفيغاو{

  .بلغ إذا الطفل إىل  بالنسبةطالقاإل

د ابن يلذا قال السو، ما يف سائر املعامالتكعلم الويل مبرتلة علم الزوج  أن ه ما عرفت منين فكل

  .أيضاًك ما اختاره املستمسك، وجه الثايناألن إ :العم

املفروض وجود العلم يف  و،سقط بالعلميار ياخلك ذل و،ار واحديالعقد له خن إ :شئت قلتن إو

  .املقام

 بل للويل، اريسقط اخليان العامل الطفل ال الويل مل ك و،جراء العقدإل الويل نفس الطفل بكو إذا نعم

إذا مل يعلم الويل، إذ علم الصيب كال علم، حليلولة الصغر أخذ به ي أن بلغ  إذاللطفل أن ماك، أخذ بهيأن 

  .ريبكالدون كون علمه مثل علم 

ه من ي علفاء ما للموىلي من باب استأيضاًار للويل يثبوت اخل{ ما يف اجلواهرك }تملحيبل رمبا {

   أن املفروض و،هي عل نائب عن املوىلفإنه }احلق



  بالعيب ومل يعلم بهان الويل جاهالًك إذا أما و،ك مصلحة ملزمة لذلكون هناكي إالّ أن لكمش ،ال أم سقاطهإهل له و

  مل يفسخن إ  عليهللموىل و يف ثبوت اخليار لهإشكالان من العيوب اوزة للفسخ فال ك فإن بعد العقد،إالّ 

  

  .سقطهيعلم الويل مل 

ار يف ين خكيذا أقدم عاملاً مل إف، علمه مبرتلة علمهف، هي علالويل مبرتلة املوىل أن منه ما عرفت ين فكل

ان يان له ولك إذا أخذ به ويل آخريأو ، ربك إذا أخذ به نفس الطفليأو ، ابةيأخذ الويل به ني  حىت أصالًنيالب

ق حي ال فإنه، ئاً بالغنب ملصلحةي شأحدمها ىل فاشتركافة معامالت املوك يف نيليكالوكأو ، اجلدواألب ك

  . فتأمل،مثلةمن األك  ذلريغ إىل ،اريباخلاألخذ ر خاآلل يكللو

 ،ع للحقييه تض ألن}م الأ{ ه ويل ألن}سقاطهإهل له { ابة عن الطفل فـيار للويل نيثبت اخلإذا } و{

فله  }كمصلحة ملزمة لذل{ سقاطيف اإل }كون هناكيإالّ أن  ،لكمش{ ع حق الطفلييق للويل تضحيال و

  .راعاة مصاحل الطفلاً مليه جعل ول ألنسقاطهإ

وب اوزة للفسخ فال يان من العك فإن ،العقدبعد  إالّ علم بهيمل  وبي بالعان الويل جاهالًكإذا أما و{

  .هي علار للموىليبعد البلوغ فاخل أما ،قبل البلوغ }ار لهي يف ثبوت اخلإشكال

 تهيالبلوغ فقد سقطت والما بعد أو ،نه نائب فله ما للمنوب عنهالويل فأل أما ،اريان هلما اخلكإمنا و

  فسخ الويل فال حق إذا  أما }فسخيمل ن إ هي علو للموىل{:  قالذالو ،اريل اخليشمل الطفل الذي بلغ دليف



  بلغ أو أفاقأن  إىل مل يعلم به الويل إذا وللمولی عليه فقط

  

  .ما هو واضحك عرجيالعقد املفسوخ ال  وحيفسخه صح إذ ،بلغ إذا رد فسخهي أن هيعلی للمول

 على العقد و،ون مفسدةكيل يف صحة أصل العقد الشتراط العقد بأن ال كبعض الفقهاء أشمث إن 

  .ال تابع للواقع ال للعلم ونه مفسدة أوك  ألن،ب مفسدةياملع

 دلةار أليله اخلك مع ذل وون مفسدةكيال  أن نكميإذ  ،ب مفسدةياملع على ل عقدكس يل: ه أوالًيوف

  .يف باب املعامالتك ذلكو ما هك، ارياخل

علم يث ال يالعرف حفإن  ،بل لالعتبار العريف، املفسدة تابعتان للواقع واملصلحة أن سلمن  ال:اًيثانو

وم ترتلت الدور حلرب وقعت يبعد  و داراً للطفل مبائةىلذا لو اشتر و،عدم علمه وعل املناط علمهجيب يالغ

وم شرائها مفسدة ي الدار اليت تترتل بعد  ألن،يف الواقع مفسدةنه  أمع، ان مفسدةكع يالبن إ :قاليال  ،مثال

  .ملال الطفل

ها من ريغ إىل ،ث الواقع مفسدةيان حبك وإن س مفسدةي لفإنهسبوع أزوجه بنتاً فماتت بعد  إذا ذاكو

  .مثلةاأل

  .)١( السوءما مسين وريثرت من اخلكب الستيعلم الغأنت كولو : قال سبحانه

   أنه ماك }بلغ أو أفاقأن  إىل علم به الويليمل  إذا ه فقطي علیللمولو{

                                                

 



  كأوجههما ذل ، عليه وعدمه وجهانيف ثبوته للموىل ور فال خيار للويل،األخان من العيوب كن إو

  

  .م ويل من ال ويل لهكاحلا إذ ،ان الويل غائباًك إذا مكون للحاكي

ذا إف، ة مع املفسدةيوال ال إذ ،اًياح فضولكان النكانت مفسدة ك فإن }راألخوب يان من العكن إو{

ال  و،حاًياح صحكان النكن مفسدة كمل تن إ و،بطل الإ و صحجازةاختار اإل وبلغ الطفل أو أفاق انون

  . القاعدةىهذا هو مقتض، هي علال للموىل وللويل ار اليخ

أوجههما  ،مه وجهانعد وهي عليف ثبوته للموىل و،ار للويليفال خ{: ره املصنف بقولهكأما ما ذ

  : هيد علريف }كذل

ه  ألناريان للويل اخلك) كأوجههما ذل(:  قولهىما هو مقتضكار يه اخلي علان للموىلكنه إذا إ :أوالً

  .نائب عنه

مل ن إ و،وجه له ال ،أي عدم املفسدة ،اح مصلحةكون النكه مع ي علار للموىليوجود اخلن إ :اًيوثان

  .أيضاًار ي خفال، صحياح مصلحة ال كن النكي

 نيمن دون فرق ب ،ب املوجب للمنقصة بطل العقديه العي مبن فزوج الويلذا إ( :كولذا قال املستمس

ا النقص ك تداري قد ال حظ مصلحة ان الويلكأنه إذا  و،هريغ واريب املوجب للخيالعو ،اجلاهل والعامل

  .انتهى )اجلواهروك ما هو ظاهر املسالك، هي علار للموىلياخل وصح العقد

ون كبعد فرض   ـهيعل ار للموىليعدم اخل ـوجه العدم األ: الربوجردي ودان ابن العميولذا قال الس

  .حاًيالعقد صح



  .صحيح وله اخليار أنه العقد فضويل حينئذ ال: يقال أن نكبل مي ،شف عن عدم املصلحة يف ذلك التزويجكنه يأل

  

شف عن عدم املصلحة يف كينه أل{: قال، اري للخعلة املصنف تصح للبطالن ال أن تعرفك ومن ذل

  . }جيالتزوك ذل

ان العقد ك وإذا ،}اريله اخل وحيصح أنه نئذ اليالعقد فضويل ح: قالي أن نكميبل {: تم قولهي نعم

 أنه ال، حاًيان نفس العقد صحك  لوجود مصلحةجازةصحت اإل إذا ه ألن،جازتهإصح للويل ياً مل يفضول

  .جازتهإفضويل جتوز 

ه قائم  ألن الويلإجازة تصح فإنه،  بعد مدة مثالًحاًصالانقلب الفساد  إذا مايتصور في أن نكمي نعم

  .مقام الطفل

  

   



  .ون أمر تزوجيه بيد املوىلكاململوك يف ك مملوك اململوك :١١مسألة 

  

 ،كيف ذل شكال اإلينبغيال  }د املوىليه بجيون أمر تزوكيف ك اململوكك اململوك  مملو:١١مسألة {

 هو الذي املوىل و،شيء على قدريال حيث إنه  و،ه حتت سلطة املوىلكأمواله اليت منها مملووك اململوفإن 

  .هكان له التصرف يف زواج مملوك، يف أمواله وهيالتصرف ف على قدري

  .ورة يف بابهكمذك  املطلقة الشاملة لذلدلةاألو

  



  .أيضاًبل الصغري  ،الزواج  إىليزوج انون احملتاج أن  للوصي:١٢مسألة 

  

سواء بلغ فاسد ،  واحدري غ إليهما ذهبك }الزواج إىل زوج انون احملتاجي أن ي للوص:١٢مسألة {

  .ج خاص مبن بلغ فاسد العقليجواز التزوأن  إىل خالفاً ملن ذهب ،ال أم العقل

  .ريزواج الصغى  علةيعل له والجيخالفاً ملن مل ،  واحدريره غكما ذك }أيضاً ريبل الصغ{

  : فنقول، ري للصغيج الوصي تزوالم يفكولنقدم ال

 ،)١(ريصالح هلم خإ  قلىتاميلا عنك لونأسيو:  له قوله سبحانهيج الوصيصحة تزو على دلي

  .صالح هلمإج يالتزوفإن 

 ال وجنفاً سيت لي املريج صغين تزوإف .)٢(هيمث علإفال  اًمثإفمن خاف من موص جنفاً أو : وقوله

  .اًإمث

 إىل جاز التقربحيث إنه إذا  ،)٣( أحسني هباليت إالّ ميتي إلتقربوا مال وال: قوله سبحانه وبل

.ىحسن جاز زواجه بالفحوأ ي هماله باليت

  .يهو مطلق شامل للوصو ،)٤(مرهاأ اح ويلكده عقده النيالذي ب: ح ابن سنانيه صحيدل عليما ك

  .لكال على شكلأو

  .حصالاإلهذا  على ري القدالم يفكالن أفب: األولما أ

                                                











  .هريج غيصاء بتزوي اإلنيوب، هريج صغيصاء بتزوي اإلنيفرق ب ال إذ ،نه من اجلنففأل: الثاينأما و

  .ىنه ال فحوفأل: الثالثأما و

  .مجال الويلفإل: الرابعأما و

دل إالّ إذا  ،هي علالقدرة على ة دالةيانت اآلك، حصالاإلحتقق موضوع نه إذا إ :األول على ردين كلو

  .جنيباألك  الويلريغ إىل ل بالنسبةيما دل الدلك ،عدم القدرة على ليدل

، مرهأة يعطاه الشارع والأ يه الذريصغ إىل صاء بالنسبةي اإلنيفرق ب إذ ،س جنفاًيلنه إ :الثاينعلى و

  .مرهأة يال وعطه اهللاي من مل نيبو

 النفس حبفظه عن الفساد ان التصرف يفك، ن فساد املال مأسوأان فساد النفس كملا نه إ :الثالثعلى و

  .فتأمل، وىلأق يبطر

  .س الويل الوصي مما خرجيول، ليما خرج بالدل الإ،  هو الويل العريفاألمرويل ن إ :الرابععلى و

ن يديالسك نياملنت مجلة من املعلق على تكلذا سو، ة الوصيي يف والشكالنبغي اإلي فال، هذاعلى و

  .الربوجرديو ابن العم

جملة من كو، األصلك ،دلة جبملة من األريج الصغيتزو على ة للوصييعدم الوال على قد استدلمث إنه 

  :اتيالروا

: ريقال يف تفس أن ىلإ  ،)عليه السالم(سألت أبا جعفر : قال ،عن حممد بن سوقة، وبيح أيمثل صح

ًفمن خاف من موص جنفا)١(: خاف ن إ إليه ىاملوص عيني  

                                                





  .)١(هيمث علإره من خالف احلق فال ك اهللا عن ذىرضي  مما ال إليه بهىما أوصيف يفاً من املوصجن

.ه جنفيابن أخ وهية بزواج أخيالوص أن ماك، هو العدوان وة بزواج ولده جنفيالوص أن بتقرب

 دهيسألته عن الذي ب:  قال)عليه السالم( جعفر يبأعن ، حممد بن مسلمو، ريح أيب بصيومثل صح

شتري ي وبتاع هلايوز أمره يف مال املرأة فجيالذي  و إليهىوصيالرجل  واألخواألب هو : قال ،احكعقدة الن

  .)٢(زفأي هؤالء عفا فقد جا

  .ةريبك يف زواج الالًيك وون الوصيكرادة إ على لي دلاألخر كذ أن بيبتقر

إذا : الصبية يتوارثان، فقال، يف الصيب يتزوج )عليه السالم(وصحيح حممد بن مسلم، عن أيب جعفر 

  .)٣(كان أبومها اللذان زوجامها فنعم

  .فإن مفهومه عدم نفوذ زواج غري األب

ن يواألخة فعمد أحد ريالبنت صغ و،ابنة ونيأخوك سأله رجل عن رجل مات وتر :عيح ابن بزيوصح

زوج ابنه فزوج يأخي مل  :رخاآلقال  مات أن  فلما،االبن املزوج أب مث مات، ة من ابنهنالوصي فزوج االب

 الثاين مث إن األخ ،رخاآل : قالت،رخاآل أو األولك ي إل أحبنيالزوج أي :ةيل للجاري فق،ة من ابنهياجلار

 أو الزوج األولالزوج ك ي إلهما أحبياختاري أ: ةيفقال للجار، رب من ابن املزوجكأ ابن األولخ لأل ومات

  للزوج  أا هاية فيالروا: )عليه السالم( فقال ،رخاآل

                                                









  .)١(هاكدراإتنقض ما عقدته بعد  أن س هلايلو،  زوجهانيت حكدرأانت كقد  أا كذلو، رياألخ

  .ار الزوج الثاينين هلا اختكي مل ن عقد الوصي باطالًكيمل  أنه إذا بيبتقر

  ،لكال على رديو

  .ليفال جمال له بعد وجود الدل ،األصلأما 

  .س جنفاًي لرية لزواج ولده الصغيالوص أن يفك شي الن العرف فأل ،وبيحة أيصحأما و

 األخمل حي أن  بل البد،ه عن ظاهرهريوجب صرف غي  الاألخر كن ذفأل ،نيح الفاضليصحأما و

ة يوال على ات الدالةيهذا أرجح لوجود مجلة من الرواو األب،أو عن  ةريبك عن الالًيك وانك إذا ماعلى 

  .األخ

  )٢(.برب مبرتلة األك األاألخ:  قال)ه السالمعلي( عن الرضا يمثل املرو

 فهو األخح كنأفاألب غاب إذا  : قال،ث الدعائمي حد يف)عليه السالم(ومثل املروي عن الصادق 

  .هاريغ إىل ،)٣(زئجا

، كذلكم كاحلا واجلد أن ماك، فهو امتداد له األب، قائم مقام ين الوصفأل ،ح ابن مسلميصحأما و

  .تهمايال وستدالل به لعدمن االكمي لذا الو

    يفربك إذا ريار الصغيتقدم منا من اخت د مايؤيفهو  ،عيح ابن بزيأما صحو

                                                









  هي علين بشرط نص املوصكل

  

منها رداً ك ان ذلكلذا و ،ت بالثاينيرض واألولها مل ترض بالزواج كدراإ ني حياح فهكفسخ الن

املفهوم  فإن ،هاكدراإتنقض ما عقدته بعد  أن س هلايول: )عليه السالم( قوله ك ذلديؤيو، األولللزواج 

  .هاكاردإتنقض ما عقد هلا قبل  أن هلا أن منه

ان جنونه ك سواء ،زوج ولده انوني أن بلأل أن ث تقدميح:  نقولري الصغالم يفكعرفت الإذا 

  .بالوصي قائم مقام األحيث إن  ك فللوصي ذل،م ال أ بالصغرمتصالً

ان اجلنون ك إذا  دون ما،جوز للوصي زواجهي فرينون املتصل جنونه حبالة الصغ انيل بيأما التفص

نون ج يف اجليق له التزوحي ال أن األب لهي أو دل،املفقود يف الثاين، األوليف له االستصحاب يفدل، منفصالً

  .ف بالوصييكاملنفصل ف

  .ستصحاب بعد تبدل املوضوع عرفاً جمال لالالنه إ :ه أوالًيفو

  .ما عرفتك ني اجلنونالكج يف يق له التزوحين األب إ :اًينوثا

قد عرفت  إذ ،ن الزواج مفسدةكيمل  به ما رادين أ والبد )الزواج إىل احملتاج(: قول املصنفمث إن 

فال ، ل استحباب الزواجين الزواج مفسدة مشله دلكيذا مل إف، اح الويل املصلحةكشترط يف نيال  أنه سابقاً

  .اجي االحتديق إىل حاجة

 أمواله على ة املطلقةيالوصا إذ ،إشكالحمل  }هين بشرط نص املوصي علكل{: قول املصنف أن ماك

ة يالوال إىل  واحدريلذا ذهب غو، اف يف الشمولك ،ولده فالن على أو، أوالده فقط على أو، أوالدهو

  . لهدلةوقد عرفت مشول األ، للوصي مطلقاً



ن بشرط عدم ك ل، أو من قبل اجلداألبون وصياً من قبل كي أن فرق بني ال و،أطلقسواء عني الزوجة أو الزوج أو 

  .ليه إاألمرال فإر، وخاآلوجود 

  

 أن علم إالّ إذا ،ق للوصي املخالفةحي  الأحدمها نيع إذا نعم ،} الزوجة أو الزوج أو أطلقنيسواء ع{

  .اتي املوصي سائر اخلصوصنيع إذا مايذا فك و، مفسدةنيان يف املعك ول تعدد املطلوبيسب على ةيالوصا

،  املتقدمةدلة األطالقإل }أو من قبل اجلد األب،اً من قبل يون وصكي أن نيب{ يف الوصي }فرق الو{

  .ل مالهك قائم مقام املوصي يف يالوص أن مةيبضم

 ةأدلطالق إ إذ ،التأمل إىل فبحاجة }هيل إاألمرال فإو، رخاآلن بشرط عدم وجود كل{: أما قوله

 إىل ةينتقل مع الوصيان هلما كفما ، ليكعل الوصي مبرتلة الوجي، اجلدواألب ة يال وأدلة إطالقو ةيالوص

  بعد،وجه له ال حنوه ون لالنصرافياألمر أحد  يفطالقاحتمال عدم اإلو، ليكالو إىل نتقليما ك، يالوص

  .كسلم ذل االنصراف بدوي لوأن 

  



 أو قضاء املصلحة  إليه بشرط احلاجة،واجلد والوصياألب ويل له من  الم الشرعي تزويج من ك للحا:١٣مسألة 

  .الالزمة املراعاة

  

 اجلدواألب  له من ويل ج من اليتزو{ م أو اخلاصاله العيكو و}يم الشرعك للحا:١٣مسألة {

ثل م، مكة احلايوال على ات الدالةطالقلإلك ذلو،  لهويل ج انون الذي اليهلم تزوك ذلك و،}يالوصو

  .اًيم قاضكي قد جعلته علينإ: )عليه السالم(قوله 

  .مهاري وغ لهويل  من الالسلطان ويل :النبوي ابور بالشهرة احملققةو

قد ، ه مما تقدمريغو انرثاتوية يتزوج الصبي  الصيبيف ،ح ابن مسلميمبفهوم صحك ذل على شكالاإلو

  .عرفت اجلواب عنه

 أنه ماك،  ظاهر الوجهري غالصيب على احكة النيم والكس للحايل أنه ناملشهور م إىل نسب ه فمايلعو

 ،هري غنيبو،  انون املتصل جنونه بالصغرنيبو،  انونني وب الصيبنيلهم بي تفصنيظهر وجه معتد به بيمل 

  .لكة شاملة لليالوال على  الدالةدلةاألإذ 

 ،كد مستدريق } املصلحة الالزمة املراعاةقضاء أو  إليهبشرط احلاجة{: قول املصنف أن عرفيمنه و

  .رياجلد للصغواألب ج ي تزوما تقدم وجهه يفك، ون مفسدةكي ن ال أبل املعترب

  : أمورستدل هلذا الشرط بيان رمبا كوإن 

 ة صورة لزوم الزواججي خدة أيبي روا يفيالقدر املسلم من القاض وقن من النبوييالقدر املتن إ :األول

  . إليهاحلاجةو

  العلم بأن  إىل  مرجعهام من باب احلسبة اليتكة احلايوالن إ :الثاين



  .كعلم بذل بدون الضرورة الو،  اجلملةد التصرف يفيريالشارع املقدس 

  .األصل: الثالث

 ة أيبي ورواي النبو يفإمجال ال إذ ،طالقورة ملنع اإلك املذمورمن األ أي  بعدم وفاءريخبك نأإالّ 

بعد أنه ضافة إىل  باإل،من باب احلسبة  الدلةم من باب األكة احلايووال، قنيالقدر املت  إىلرجعي حىت، هجيخد

  إليه ندبريه عمل خ ألن،ن مفسدةكمل ت إذا الزواج على تةينع والميوا من باب احلسبة ال كم يتسل

  .ليدل ث اليح ليصأ فهو األصل أما ،حسبة عديومثله ، الشارع



تعدد اختارت ن إ و،ل أخاهاكونا فتوكمل ي وإن ،تستأذن أباها أوجدها أن ة أمرهاكاملال يستحب للمرأة :١٤مسألة 

  .ربكاأل

  

 فقط أحدمهاان كإذا } جدها تستأذن أباها أو أن ة أمرهاكستحب للمرأة املالي :١٤مسألة {

بار األخ هيدل علي و، واحدري به غالذي أفىت ذاما هوياستحباب است و،همايلك تال استأذنإ و،موجوداً

 على ةي الوال اجلملة يفأو يف  ملا تقدم من استقالهلا مطلقاً،ستحباباال على ذاما بعد محلهاي استاملتقدمة يف

  .نفسها

م بن يبراهإة يمثل روا ،)نيبواأل(: لمةكات من ي بعض الروا ملا يف،مذان األيبعد استحباب استيبل ال 

 )١(ها أمريبوأس هلا مع يها فلي أبونية بيانت اجلاركإذا  : قال)عليه السالم( عبد هللا عن أيب، مونيم

  .هريمثله غو .ثياحلد

 بإذنفَانِكحوهن : لقوله سبحانه، أهلهن أنه هيصدق عليذان من يبعد استحباب استي ما الك

ِلِهنأَه)كأعم من املال )هلهنأ( إالّ أن ،اتك اململووردت يف وإن ةياآل فإن ،)٢.  

  .احترام ونوع أدبأنه ضافة إىل تفادة املناط باإلن اسكميمنه و

 بعض  ملا تقدم يف، واحدريره غكما ذك ،استحباباً }ل أخاهاكفتو{ اجلدواألب  }وناكين مل إو{

  .ما تقدمكاالستحباب  على  احملموليالوصواألب  عداد  يفاألخر كات من ذيالروا

   }ربكاختارت األ{ لو اختلفواو، لهمكذان يفضل است فاأل،األخ }تعددن إو{

                                                







 )عليه السالم(هللا ال أبو عبد ئس:  قال،اطفساع األيد بيخلرب الولو األب،مبرتلة  أنه نيتياو رملا تقدم يف

عليه ( قال ى،خرأصغر بأرض زوجها األو، وفةكرب بالكان هلا أخوان زوجها األكة ي عن جار، عندهانأو

  .)١(احه جائزكن و امرأتهيد دخل ا فهر قخاآلون كي إالّ أن ، ا أوىلاألول: )السالم

صغر مضت عقد األأ إالّ إذا ،ربكمتضي عقد األ أن فضل هلافاأل، اًياحان فضولكان النك أنه ن ظاهرهإف

  .فال جمال

  .تاره أبوهخيتاره هو ال ما خيتزوج ما ي أن فضل فاأل،ار االبنيخواألب ار ياختلف خن إمث إنه 

فقال ، هاري غزوجايني أن بواي أراداأ وإن ،أتزوج امرأة أن ديين أرإ:  لهقلت:  قال،عفوري فعن ابن أيب

  .)٢(ك أبواىهوي ودع اليت، تي هوتزوج اليت: )عليه السالم(

  .هريمثله غو

  

   

                                                







  ، به العلماء وأفىت،وا عند العرض عليهاكر سكذن البإ أن باراألخ ورد يف :١٥مسألة 

  

بل هو  ،} به العلماءأفىت و،هايوا عند العرض علكر سكالبذن إ أن باراألخ  ورد يف:١٥مسألة {

من و، حادخبار اآلاألأصله من عدم العمل ب على بناًء، سيدرإمن ابن  الإنقل اخلالف يومل ، نهمياملشهور ب

  .ث احتاط باستنطاقهاياملبسوط ح

  : املشهور على دليو

 ب أمرهايلثاوا وكذا س إركرأة الب امليف :)عليه السالم(احلسن  قال أبو:  قال،يح البزنطيصح

  )١(.اإليه

عليه (قال  ،زوج أختهي أن ديري رجل يف، )عليه السالم(هللا  ا عبدعن أيب، انحح داود بن سريوصح

  .زوجهايأبت مل  وإن ،قرارهاإت فهو تكس فإن ؤامرهاي: )السالم

  )٢(.ح احلليبيحنوه صحو

ج يث تزوير حدكوذ ،قولي )عليه السالم( طالب أيبن  علي بمسعت:  قال،بن مزاحمك احخرب الض و

 اهللا ىصل( مفقا: قالأن إىل  ،)سلم وآله وهي اهللا علىصل(نه طلبها من رسول اهللا أ و)ها السالميعل(فاطمة 

  )٣(.قرارهاإوا كرب سكأاهللا : قوليهو  و)آله وسلم وهيعل

أتته  إذا )سلم وآله وهي اهللا علىصل(رسول اهللا  نإ :)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، ة البحاريويف روا

  قال ي أن أمري ،قد خطبتو،  هلاويل ة قوم الميرك

                                                









   .كوا حليائها عن النطق بذلكان سك وظهر رضاها إذا ما على نها حممولةكل

  

مل ، ال: قالت وإن ،هاجيأمر بتزوو، ذا صمتهاأ جعلت ،تتكس واستحت فإن ،ة بالبعليأنت راض: هلا

  )١(.ما ختتاره على رهكي

ستأمرها يف ي م ابنته حىتكح أحدكنيال : قالأنه ) عليه السالم(عن علي  ،سالمعائم اإلدة يويف روا

  .)٢(زوجهايت مل أب وإن ،ت فقد أذنتكت أو ضحكتت أو بكس فإن ، أعلم بنفسهاي فه،نفسها

  .هاريغإىل 

منا حنمل إ و،}كائها عن النطق بذليوا حلكان سكو{ عرفاً }ظهر رضاها إذا ما على نها حممولةكل{

ا هي اليت تستحي عن النطق فإ ،ركبال إىل وتكنة نسبة السيلو بقرو، طالقه املنصرف من اإل ألنهذا احلمل

  .بالقبول

 ا الفإ مل ترد إذا ركبال أن ماك، الرضا على الًيوا دلكون سكي لذا الو، ييب فال تستحيما الثأ

 الو، ضاها اعتبار بالظن اخلاص برالو، وت عرفاً يف الرضاكار ظهور السيه فاملعيعلو، ترفض أن ييتستح

 تجحيمل  و،ة يف الداللةيافكاستفادة العرف حيث إن لفاظ  بل هو مثل ظواهر األ،بالظن اخلاص بعدم رضاها

  .الظن باخلالف ال والظن بالوفاقإىل 

ها يعل(قالت  أا اتي بعض الروايفن حيث إ ،)ها السالميعل(وت فاطمة كس ظهورك د ذليؤيو

  .)٣(لين املهر قلكل و)عليه السالم(ت بعلي يرض: )السالم

   أن الظاهرو

                                                









ورة ك جعل املهور املذلها يفض ف)سلم وآله وهي اهللا علىصل( ظهار النيبان إلك إمنا ،لياملهر قل: قوهلا

 اهميجعلها أسوة لتصلح دن ولتفاف الناس حوهلا عظمتها املوجبة النيبيمما ، ها مهراً هلاريغ واه اخلمسةياملك

  .آخرمو

، ة يف صور القطع بالرضايفاكمه بالكحو، ست صور إىل األمرم يمراد اجلواهر من تقس أن والظاهر

ن مثة قرائن كمل ت وإن ركوت بكونه سكث يوت من حكالس و،ةيلو ظنو وت املقرون بقرائنكالسو

  .رناهكهو ما ذ،  آخرهىلإ ،ةيخارج

  .يف الصورة الثالثةك  املستمسإشكاله يرد علي ه فاليلعو

ما يف كك الضح واءكالبكء آخر يذا ظهر من شإف، ار هو الظهور العريفياملعحيث إن  ف،انكف يكو

 إذ ،أيضاًر كم ما ذكان احلك ،يياء والزوج احلية احلريثكب اليثما يف الك من شخص آخر أو، ة الدعائميروا

  .فق القاعدةو على ها جرتي فىالفتو وا النصمنإ و،ركبة لليموضوع ال

 ،المهاكسمع ي فهل ،اًين راضكمل أ: مث قالت، وتاً ظاهراً يف الرضا فزوجتكتت سكسإذا  أا ولذا

ان صمم يف يالم لطركمل أمسع ال: أو قالت، بلغ داللة من الفعلأالقول  و،من قبلها إالّ عرفي مما الك  ذلألن

 إذا ولذا، قرار بعد العقدرفعها اإلي  الصحة اليت الصالة أل،سمعي أو ال ،كه ذلأذين أو لذهول أو ما أشب

  .سمعيي مل ظمنا اخلجل أو اخلوف أورث القبول اللفإو،  العقدنية حين راضكمل أ: قالت

وت يف كالس وأحسنه على كيضع أمر أخ :)عليه السالم( لقوله ،ان الثاين أقربك وإن ،احتماالن

مث بعد ، ل عريفيوته دلكما سيت فكسينساناً يف التصرف يف ماله فإستأذن ي أن فهو مثل ،مثل املقام أمر

  التصرف 



 إىل ن املسألة حباجةكل،  عرفاًالًيوته دلكان سك أن حق له بعد  الفإنه، و البدلأجرة باألك طالبه املالي

  .تأملال

 الًي دلالرأس مثالً على دي إلوضعون ك د عند قومياعت إذا ماك، وتك السريما سائر مظهرات الرضا غأ

  .قد ظهر وار املظهري املع ألن،وتكة السيه خاصيف أن فالظاهر، الرضاعلى 

ت يل اي: قالت قبل خطبة الرجل هلا إذا ماك، مظهر أي ولو من دون، ة العلم برضاهايفاكبعد ي نعم ال

  .أملفت ،ك ذلريغ إىل ،هايجع عن متنعلمنا بأا مل ترو، فالناً خطبين



 فال ، عليه مسلماًان املوىلك إذا ،سالمالعقل واحلرية واإل وورين البلوغكياء املذاألول يشترط يف والية :١٦مسألة 

غماء إو أمع فساد عقلهما جبنون  ذاك و، بل الوالية حينئذ لوليهما،مةأو أهما من عبد كمملو على والية للصغري والصغرية

  .حنوه وإ

  

 مورم فاشتراط األكاحلا أما ،الوصي واجلدواألب  }نيوركاء املذياألولة يشترط يف والي :١٦مسألة {

لقوله ، ة له لنفسهيوال د الي الرشريغ إذ ،الرشد }البلوغ و{ ،ركالذ إىل تاجحي ه واضح اليف ورةكاملذ

 ةياحلر والعقل{ و،هرية لغيون له الوالكف تكيف مواهلمأم  إليهن آنستم منهم رشداً فادفعواإف: سبحانه

 إشكالبال  }مةأو أهما من عبد كمملو على ةريالصغ ورية للصغي فال وال،ه مسلماًي علان املوىلكسالم إذا اإلو

  .كما يف املستمسكاً إمجاع بل ،الخالفو

ما يف سائر ك }هماينئذ لولية حيبل الوال{ والد املوصيأ على اًيانا وصك إذا ة هلمايوال الذا كو

هذا سبب آخر لعدم  أن ن مراد املصنفأك }حنوه وأغماء إو ألهما جبنون مع فساد عق ذاكو{ مواهلماأ

  .ةريالصغ ورية الصغيوال

ك ان الالزم صحة مقالة املستمسكال إو، هذا فهموا ما احتملناه على نيتك السانيولعل معظم املعلق

 عيني،  مقابل الصغرة يفياجلنون مانع من الوال فإن ،هذه العبارة زائدة وقعت سهواً أن الظاهر(: ث قاليح

  .انتهى )ري الصغ ال يفريبكون مانعاً يف الكي

  .ىفخي ما الك هتيه مانع والؤغماإ و فجنون الوصي،انكف يكو

    الاذكو{



والية للمملوك  ذا الك و،خرالية لآلر فالوخآلال دون أحدمهاجن  وإن ،ب واجلد مع جنوما وحنوه ال والية لألاذكو

  مك للحااألولو عبداً، بل الوالية يف أان كحراً  ،ولده على ولو مبعضاً

  

 ،النومكغماء فهو اإل أما ، اجلنونخالف يف ال وإشكالبال  }حنوه واجلد مع جنوما وبة لأليالو

  .فراجع ،ديتاب التقلك يفك الم منا يف ذلكما تقدم الك

 ىشة صغرل مناقو حمهو، هي علىة املغميسلب وال على مجاعظهر من بعض الفقهاء وجود اإلينعم 

  .ىربكو

، ةي الوالأدلة طالقإل ،ك يف ذلشكال اإلينبغي ال }خرة لآليالر فالوخاآل دون أحدمهان جن إو{

  .قول بهن  الاسيه ق ألن،األبة اجلد مع موت يل بعدم واليق إذا حىتو

ل ي دلطالق إل، مبوتههية لوصيذا مات حصلت الوالإف، ةيه الواليلوص ال ون لهكي وجن مل ىولو أوص

  .ة للوصييالوال

 بل يف اجلواهر عدم اخلالف، ك يف ذلشكالغي اإلبني ال }لو مبعضاًوك ة للمملويوال ذا الكو{ 

  .ك يف ذلشكالاإلو

  .شبه احلرأد في العبد بالغ رش ألن، املختلفاألول ل يفكاشوإن 

  .شمل املبعضي شيء ال على ل نفي قدرة العبدي دل ألن،كاملستمس: ويف الثاين

بعض  أن ماك، ةيشمل الوالي  شيءىعل قدري ال: قوله سبحانه فإن ى،فخي هما ما اليلك ويف

 ىعل{ ة عن املبعضي الوالأدلةسبب انصراف ي  ممانيخس املقدمتجة تابعة أليالنت فإن ،ةينع الوالمية يالعبود

 }مكللحا{ الولد احلر }لاألوة يف يبل الوال، و عبداًأ{ الولد }انكحراً { ،ان العبد أو جداًك اً أب}ولده

  .ما تقدمك ،هل ويل ه ويل من الألن

   



  ولده املسلم على افركب الوالية لأل ذا الك و،ويف الثاين ملواله

  

  موىلريان ولد العبد عبداً لغك إذا نكل، ماله ملواله و العبد ألن}ملواله{ الولد العبد } الثاينيفو{

د يري ولعل املصنف ال، ما هو واضحكاألب  ملوىل نفس الولد ال  ملوىلهتيون والكت أن ان الالزمك، العبد

  .ه واضحاًإشكالان كال إو، طالقاإل

 ال وخالف  بال،ده املسلميحف و} ولده املسلمىعل{ افركاجلد ال و}افركب الة لأليوال ذا الكو{

  .اجلواهر وائقاحلد وشف اللثامكوك ه املسالي علمجاع اإلىبل ادع، إشكال

   )١(.الي سبنياملؤمن على نيافركعل اهللا للجيلن : لقوله

  .)٢(اء بعضياملؤمنات بعضهم أول واملؤمنونو: وقوله سبحانه

  .هي علىعلي ال وعلوي سالماإل: )سلم وه وآلهي اهللا علىصل(قوله و

وجود حرف و ،)٣(امةيوم القينهم يم بكحيفاهللا : قبلها بأن قوله سبحانه: األول على لكشأو

ون مما ك لتيعي ال اجلعل التشر،رةخاآل أمورتعلق بيما ي فينيوكون الظاهر منها اجلعل التكيها يل فاالستقبا

  .خدمته واملسلمان ملصلحة كه مما يل عليان انصراف السبكمإ إىل مصافاً، هيحنن ف

ة ي وال عدمداللة يف  فال،ريالصغ وريبك فتعم ال،نية من الطرفي الوالة ظاهرة يفيبأن اآل: الثاينعلى و

مثل قوله ،  بعضهم لبعضنيوم متعاونكهو و،  آخرمعىن على منا تدلإو، رياملؤمن الصغ على ريبكافر الكال

  فروا كن يالذو: سبحانه

                                                









  ان مسلماًك ذاإون للجد كفت

  

  )١(.اء بعضيولأبعضهم 

  .)٢(لهكن يالد على ظهرهيل:  قوله سبحانهري فهو نظ،بأن املراد منه الظهور: الثالثعلى و

 ايالدن أي ،هاريقبلها وغ  مجلة مستقلة تشمل مايبل ه،  مبا قبلهاترتبط ال )لن( بأن: األولن رد كميو

 بعض ة يفيالغلبة الظاهر أي ،ما خرج إالّ رةخاآل يف و احلجةيف أي ،عيالتشر ونيوكما تشمل التك، رةخاآلو

  .احلروب مثالً

ولَن : لية من قبي فاآل،فركعة اليطب وسالمعة اإليان طبيبل ب ،االستقبال راد بهي ال أنه من املعلومو

 يف ة مطلقاً اليؤعدم الر واملراد عدم االستطاعةحيث إن  لن تراينو تعِدلُواْ بين النساء أن تستِطيعواْ

  .املستقبل فقط

نيتهم بيوال ل طائفةكمنا إو، افرك املسلم والنية بيتان يف عدم الوال ظاهريتنيبأن اآل: الثاينورد 

  .ريغالص على ريبكة اليل والمشت  ـة باملفهومية املنفيالوالكـ  ة املثبتةيالالوو، أنفسهم

املسلم  على افر قسم من العلوكة من اليالوالو،  العلوسالمعة اإليطب أن املعىن إذ :رد الثالث علميمنه و

  .فهو منفي

  .لي قماك مجاعس العمدة يف املسألة اإلي هذا فلىعلو

  .تهيال وطالقإلك وذل، هريه الشرائع وغينص عل ماك }ان مسلماًك ذاإون للجد كفت{

  .تهمايال و يف جتددإشكالن مث أسلما فال يافركاجلد واألب ان كمث إنه إذا 

                                                







  حرامهإيصح تزويج الويل يف حال   وال،افركولده ال على  ثبوت واليتهقوى واأل،أيضاًافراً كان ك إذا مكوللحا

  

ة مطلقاً لتحقق يتهما هل ترجع الوالي فبعد انقطاع وال،نيمسلم مث ارتدا فراك مث نيانا مسلمك إذا اأم

  .الفطري فال ترجع و، امللي فترجعنيفصل بي أو ،ترجع مطلقاً لالستصحاب ال وأ ،املوضوع

سالم ام اإلكلزم منه عدم رجوع أحيفال ،  حديوجوب القتل يف الفطر و،األولقرب األو، احتماالت

  .ه فراجعريغ وتاب الطهارةك ل هذه املسألة يفيرنا تفصكقد ذو، إليه

  .مكة احلايال وطالقإل }أيضاًافراً كان ك إذا مكللحاو{

ان ك أن ة بعدي الوالأدلة طالق إل،هريغ و عن القواعدماك }افركولده ال على تهي ثبوت والقوىواأل{

خالفاً لظاهر  ،)١(وأَِن احكُم بينهم ِبمآ أَنزلَ اللّه: حانهقال سب، صولفه باأليلكتكلفاً بالفروع كافر مكال

 افر،كولده ال على افركة اليشمل واليه إطالق فإن ،)ة لهيوال افراً فالكان الويل ك وإذا(: ث قاليح، الشرائع

  . املسلممه الی واليته علیالكبانصراف  يقال إالّ أن اللهم

لذا استدل به و، )٢(اء بعضيفروا بعضهم أولكن يالذو: قولهته بيلوالك وقد عرفت صحة التمس

  .اجلواهر لقول الشرائع

ة يالافر فالوك وان مسلميان له ولكفلو ، افراًك الإون كي افر الكويل ال أن عن املبسوط من ماأما 

ك ستمسب املافال وجه الستغر، الم حسنكهو  و،نهميد على قرونيم أو، لزامأنه لقاعدة اإلك ف،افركلل

  .منه

  .اء بعضيفروا بعضهم أولكن يالذو: تعاىلن االستدالل له بقوله كمي هرناكمة ما ذيبضمو

  خالف  ال وإشكال بال }حرامهإيف حال { هي علللموىل }ج الويليصح تزوي الو{

                                                







  .حاللحرام ليوقع العقد بعد اإليل حال اإلك بأس بالتويل، نعم الكان مبباشرته أو بالتوكسواء 

  

  .هيه علي بقسممجاع يف اجلواهر اإلبل

 وإن ،زوجي ال وتزوجي أن س للمحرميل:  قال)عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، ح ابن سنانيويف صح

  .)١(ه باطلجيفتزو زوج حمال تزوج أو

ما دام ك ن ذلكل، مهاريي أو غيايي أوالناألصل ،املندوب و الواجب،العمرة وحرام احلجإ نيفرق ب الو

  .ه لنفسهجيصح تزويما ك ريه للغجيصح تزو الإو، له النساءمل حتل 

 }حاللوقع العقد بعد اإليحرام لل حال اإليك بأس بالتونعم ال، ليكان مبباشرته أو بالتوكسواء {

  .رارهكت إىل فال داعي تاب احلجك يفك الم حول ذلكث تقدم اليحو

  .هي عل احملل للمحرم املوىلصح عقدي الك ذلك، ةيصح عقد احملرم للمحل بالوالي ما الكو

 إشكالحرام فال عقدها بعد اإليحرامه لإأو  حرامهاإها يف حال يبر ألكالبكه احملرم ي علذن املوىلإأما 

  .س عقداًيعطاًء ل وذن أخذاً اإل ألن،هيف

  .ورة يف باب احلجكة مذريثكللمسألة فروع و

  

   

                                                





ل من حيث الشخص واملهر وسائر كا عينه املو عمىيتعد ال أن يل يف التزويجكالو على  جيب:١٧مسألة 

  ،اخلصوصيات

  

 املهر وث الشخصيل من حكنه املوي عما عىتعدي ال أن جيل يف التزويكالو على بجي :١٧مسألة {

 الًيكان وك إالّ إذا ،ني ما عري يف غالًيك وسيه ل ألنكذل و،خالف ال وإشكال بال }اتيسائر اخلصوصو

  .حنو تعدد املطلوبعلى 

 عن أيب عبد،  احلليبحةيصح،  القاعدةىمقتض أنه عرفت من ماضافة إىل  باإل،أصل املسألة على دليو

 أن  تشهدي يلحيتك زوجأال : فقال، زوجين فالناً:  فقالتيف امرأة ولت أمرها رجالً، )عليه السالم(اهللا 

فقال هو ، نعم: قال، ذاكذا وكك يا فالن علي :طبهاخيج للذي ي فقال عند التزو،شهدت لهأف، دييبك مرأ

ما  ودييب إالّ يمرأما و، رامةكال وال : فقالت املرأة، هلا عندي وقد زوجتها نفسيك ذل أن ا اشهدو:لقومل

   )١(.وجع رأسهيترتع منه و: )عليه السالم( قال ،المكاًء من اليالحإمري أك تيول

بالرجل  الإة ي راضرياملرأة غ أن علمي انكو، الة املطلقةكخذ الوأالرجل احتال يف  أن املراد أن الظاهرو

  . صحة العقدصالةألك ذل ن هلاكيالة مل كالة مطلقة مث ادعت خصوص الوكانت الوكن إف الإو، نتهيالذي ع

  )٢(.اح فهو جائزكالن على ليكزوج الوإذا  : قال)عليه السالم(عن علي ، عن الدعائمو

   

                                                







 ،ل من سائر اجلهاتك وعدم التعيني حيب مراعاة مصلحة املوطالقاإل ومع ،جازةاإل على ان فضولياً موقوفاًكال إو

ان ك نعم لو ،ه تزوجيها لنفسه لالنصراف عنهلجيوز   يف تزوجيها اللت املرأة رجالًك ولو و،ومع التعدي يصري فضولياً

   جازطالق بالعموم أو اإلأيضاًوجه يشمل نفسه  على يلكالتو

  

الم يف صحة عقد كقد فصل الو، إشكالال  وبال خالف }جازةإلا على اً موقوفاًيان فضولكال إو{

  .املقامك الم يف ذلكل اليتفص إىل حاجة فال ،اسبكتاب املك  يفالفضويل

راد باملصلحة يف امل ،}ل من سائر اجلهاتكب مراعاة مصلحة املوجي ينيعدم التع وطالقمع اإلو{

 ال فتشمل ما، الةك الوإطالقلفرض ، هيمفسدة ف ال ومصلحة ال صح مايالة ك مع الوفإنه، مقابل املفسدة

  .ريالصغ على ةيما تقدم يف باب الوالك ،هيمفسدة ف ال ومصلحة

مما ـ  ان مفسدة لهكلو  واحكل مبطلق النكو لو نعم، ذنلعدم اإل }اًيولض فريصيمع التعدي و{

  . عرفاًطالقف اإلفمراد املصن ،كذن بذلأ أنه  لفرض، مع املفسدةصح حىتي  ـكفعل ذلي أن لنفسه

 اًيون فضولكيبل ، س بنافذيل أي }ها لنفسهجيه تزولوز جي ها الجي يف تزولت املرأة رجالًكلو وو{

  .جاز الّإو، ان انصراف عرفاًك إذا ونكي إمنا كن ذلكل }لالنصراف عنه{

   }طالق بالعموم أو اإلأيضاًشمل نفسه يوجه  على ليكان التوكلو  نعم{



 مع  بل قد يقال بعدمه حىت،عموماز مع ال واجلو،طالقن رمبا يقال بعدم اجلواز مع اإلك باجلواز، ولومع التصريح فأوىل

   لرواية عمار،التصريح بتزوجيها من نفسه

  

 ال أنه املتحصل و}جاز{ التعدد للمطلوبوك د املناط واملاليفي المها ماكان يف كأو ،  املنصرفريغ

  .عدم مشوله ومناطاً ل لفظاً أويكمشول التو الإل خاص يف املقام يدل

ره كست خاصة مبا ذيلذا فاملسألة ل و،ما هو واضحكن مشول كيما مل يانت فكة السابقة يوالروا

زوج لبنتهم ي أن نساناًإاجلد واألب ل ك ومايفو، تزوج له امرأة أن ل الرجل امرأةك وماية فيبل آت، املصنف

  .ك ذلريغ إىل ،نساناًإأو ولدهم 

 ،االدعاء إىل رجعي األمر  ألن،وهلاقفالقول ، كذلرت املرأة كنأف،  أو املناططالقل اإليكولو فهم الو

  .ها بالشمولحيأو تصر، الةك الوإطالق على ليأقام الدل إالّ إذا ،رة فتحلفكاملرأة من ول مدعيكفالو

  .} باجلوازفأوىل{ ،كريأو غك  نفس،زوجين من رجل: أن قالتكبالعموم  }حيومع التصر{

ل كشمل يهو  إذ }وممعاجلواز مع الو{ ،نصرافلال }طالققال بعدم اجلواز مع اإليمبا ن ركلو{

  .ص يف املقاميختص ال أنه روضفاملو، خصص إالّ إذا رجل

ها جيلته يف تزوك ولوو(: قال يف الشرائع }ها من نفسهجيح بتزوي مع التصرقال بعدمه حىتيبل قد {

  .)اجلواز أشبهو، ون موجباً قابالًكي أن لزمينه وأل، ة عماريلروا، صحي ال: لي ق،منه

 رهكت فتيبهل أ ون يفكعن امرأة ت )عليه السالم(با احلسن أسألت : قال، يالساباط }ة عماريلروا{

   ل رجالًكتو أن ل هلاحيأ، تهايهل بأعلم ا يأن 



  .و غريها من احملاملأراهة كال على احملمولة

  

جعلت : قلت، ال: )عليه السالم( قال ،يجيتزو على فاشهدك لتكو قد: وجها تقول لهزتي أن ديري

عليه (قال  ،ها منهجيه بتزوريلت غكو فإن :قلت، اًميأانت كوإن  :)عليه السالم( قال ،اًميأانت ك وإن كفدا

  )١(.نعم: )السالم

ما منع ك، قابلال وو عدم صحة احتاد املوجبأ، ةيالتقك }ها من احملاملريو غأراهة كال على ولةماحمل{

  . املنعيضاح إليهمانسب اإلك ،املستند تبعاً لبعض العلماءك عن ذل

جل لعل املنع ألو، ة بعد عدم عمل املشهور اياألول دلةتقاوم األ ا ال ألهذه احملامل إىل نذهب مناإو

راهة أو منع كجل أو أل، شهادشترطون اإليالعامة حيث إن  ةيجل التقو ألأ، تالفخاالاط يف صورة ياالحت

  .من االحتماالتك  ذلريغ إىل ،القابل ووحدة املوجب

ك ان الظاهر من املستمسك وإن ،افقوا املنت وبعض آخر واجلمال والربوجردي ووالسادة ابن العم

هي  نعم(: قصور الداللة قالو ة بضعف السنديالذي رد الرواك بعد رد قول املسالحيث إنه ، شكالاإل

  ). قادحة ضرورةريا غنهكل، خمالفة للقواعد

أو ، لها يف عقد نفسها له للمناطك وبأن، األمرس كنعون عميه ريغوك املستمس أن علم هلي ال: أقول

ما يقولون باملنع فيهل هم  و،علوم يف موضوع خمالفة القاعدة أخذاً بالقدر امل،موضوع النص على قتصروني

  .وازقولون باجلي أم ،سكالع كذلكو، جازتأل فضولة مث يكزوجها لنفسه بدون التو ذاإ

  .أقوى  فما اختاره املصنف،انكف يكو

                                                





  جازة مع اإلاح الواقع فضوالًك صحة النقوى األ:١٨مسألة 

  

 ديالس والعماين وديما عن املفك }جازة مع اإلاح الواقع فضوالًك صحة النقوى األ:١٨مسألة {

، ع من تأخر عنهميمج والعالمة واحملقق واحللي واحلليب والقاضي ولمييالد واالستبصار وبيالتهذ وةيالنهاو

 ،يف العبد عن اخلالف و،يف احلر يف السرائرو، ه مطلقاًي علمجاعات اإليبل يف الناصر، ظهرشهر األبل هو األ

  .ذا يف املستندك

  .انتهى ،النصوص ومجاعثبته هنا لإلأاح كر الفضويل يف غري النكمن أن :ويف اجلواهر

  .تواترها يف املقام وبارخاألوقد ادعي استفاضة 

 جازة بعد اإلفإنه، (١) يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَوفُواْ ِبالْعقُوِد: قوله سبحانهضافة إىل ه باإليدل عليو

ع ي باب باسب يفك امليف )رمحه اهللا(ى خ املرتضيره الشكب الذي ذيالتقر على ،ةيفتشمله اآل )عقده(

  : اتيمجلة من الروا، عادته هناإ إىل ال حاجة  مماالفضويل

:  قال،هو غائب وجته أمهسأله عن رجل زونه إ ،)عليه السالم( جعفر عن أيب، بن مسلم خرب حممدك

كشاء تر وإن ،ن شاء املتزوج قبل، إاح جائزكالن.)٢(  

  )٣(.ابنه إىل كزوج الرجل ابنه فذلإذا  :هايفو، موثقة البقباقو

  مها و، ان هلمايل وامة زوجهيجار و غالمعن: هايوف، اءذحة احليصحو

                                                









   )١(.اريان له اخلكك درأهما يأو، اح جائزكالن: )عليه السالم(فقال  ،نيك مدرريغ

 :قالي إالّ أن اللهم، ن العقد فضويل أال، اريوجود اخل على ليدلنه إ :قالين رمبا كل ،استدل ذا بعض

 ال ونهماياث بريا فال مكدري أن ماتا قبلوإن  :ث قالية حيل الرواينة ذيبقر األب، رياملراد بالويل غن إ

ان هلما الفسخ ك وحاًيان العقد صحكلو  ذإ،  الفضويل ظاهر يففإنه، ثياحلد ايرض واكدري إالّ أن ،مهر

  .املهر واثريوجب امليفاملوت 

  .اح احلرك نات املطلقة أو الظاهرة يفيها من الرواري غىلإ

ك  عن مملو،)عليه السالم( عن الباقر ،حسنة زرارةك، اح العبدك نات يفيرواورد مجلة من ال أنه ماك

ن إ اهللاك صلحأ: فقلت، نهمايشاء فرق ب وإن شاء أجازن إ دهيس إىل كذا:  فقال،دهيذن سإ ريتزوج بغ

فقال  ،هيل إدي السإجازةل حي اح فاسد فالكصل النأن إ :قولونيما أصحا ويم النخعيبراهإو ةنييم بن عكاحل

  )٢(.جازه فهو له جائزأذا إف، دهي سيعص إمنا ،عص اهللايمل نه إ :)عليه السالم(بو جعفر أ

 اًكنت مملوك ينإ:  فقال)عليه السالم(اهللا   عبدأيب إىل جاء رجل:  قال،ة بن وهبيح معاويوصح

 ،عتقتأ نيا حاهيإ ياحكجدد نأف ،ك بعد ذلعتقوينأمث ، ذن موايلإ ري تزوجت امرأة حرة بغينإو، لقوم

مل  وتوا عينكسو، نعم: فقال هلمك نت مملوأتزوجت امرأة وك نأانوا علموا كأ: له) عليه السالم(فقال 

  وا ريغي

                                                







  )١(.األولك احكن على  اثبت،قرار منهمإبعد علمهم ك وم عنكس: )عليه السالم( فقال ،يعل

 إىل كذل:  فقال،موالهك ذل على  اطلعمث، ذنه فدخل اإ ري عن رجل تزوج عبده بغ،ة زرارةيوروا

  )٢(همااحكجاز نأشاء  وإن ،نهماي فرق بءشان إ مواله

  .اتيها من الرواريغإىل 

 فأفسده نيلفخر احملققو،  هنا من أصله فأفسد الفضويل،املبسوط و اخلالفخ يفي الشحد قويلخالفاً أل

  .احك منها النع العقود اليتي مجيف

عليه ( عبد اهللا أليب قلت،  العباس البقباقة أيبيرواك ،اتيبعض الروابو، األصلبك واستدل لذل

: قولي تعاىلاهللا ن إ ،هو زنا: )عليه السالم(قال ،  علم أهلهاريمة بغتزوج باأليالرجل : )السالم

هلهنأ بإذنحوهن كنأف)٣()٤(.  

 تعاىلن اهللا ، إهو زنا: )عليه السالم(قال  ،هلهاأ علم ريمة بغتزوج األيالرجل : ىراألخته يوروا

  .)٦() ٥(هلهنأ بإذنحوهن كنأف: قولي

 ارين هلما اخلكول، ان أبوامها اللذان زوجامها فنعم جائزك اإذ :ة حممد بن مسلم املتقدمةيمفهوم رواو

  .)٧(اكدرأإذا 

  .ىفخي ل ما الك الويف

  .ليدل ث اليل حي أصاألصل ذإ

                                                

















 ومن املعلوم، جمرد الزواج ه زنا ال ألن،يطاد بالزواج الوري ف،مةاأل ما يفأهما يد علريتان فيما الرواأو

، ستلزم الزنا بذات الرجل الذي هو املوىلي خبار املوىلإون زواجها بدون كيه فيالرجل موضع وط مةأأن 

  .مة املرأةأات جواز التمتع بي بعض الروالذا ورد يفو

 ريتمتع بأمة املرأة بغين أبأس ب ال: قال، )عليه السالم(اهللا   عبدعن أيب، ةريف بن عميفعن س

  )١(.ذاإ

ذن  إريمة بغأتزوج بيسألته عن الرجل : قال، )عليه السالم(اهللا   عبدعن أيب، عن داود بن فرقدو

  .)٢(انت لرجل فالك وإن ،انت المرأة فنعمكن إ :)عليه السالم(فقال  ،هايموال

  .مهاريمثلهما غو

  :حة ابن حازميضتان بصحعارما مأضافة إىل هذا باإل

:  قال،حرام هو: قلت، والهعاص مل: )عليه السالم( قال ،ذن مواله أعاص هللاإ ريتزوج بغك  مملويف

موالهبإذن إالّ فعليال  أن قل له، حرام أنه ما أزعم )٣(.  

  .اح باطلكالنأن ال  عاص ملواله أنه نهماي بيفرعاجلمع الو

  سابقان رضكيمل  إذا عدم اجلوازأن  على ات الفضويلينة رواية بقرفالالزم محل، حة حممديأما صحو

  .ات الفضويليد برواي تقةمطلق افإ ،حقال الو

   ، بتسعة مواضع فقطص ابن محزة صحة الفضويليختص أن ظهريمما تقدم و

                                                









  ،بداًبرياً، حراً أو عكان املعقود له صغرياً أو ك ،ليهماكان فضولياً من أحد الطرفني، أو كسواء 

  

، ذن الويلإبدون  ركعقد الب ودهيذن سإ ريالعبد نفسه بغ وريح عبد الغيتزو والعم وماأل واألخعقد ك

  .حمل نظر، رياجلد للصغ ونيبوعقد األو

  :حة احلذاءي بصح صحة الفضويلل يفكستشيرمبا و

 وفة من بينكالوجه امرأة من أهل زف، مي متزوجه امرأة من أهل البصرة من بيني أن مر رجالًأجل ر يف

اث ريم الو، هايال عدة علو، هل املرأة نصف الصداق ألأمور املىعلو، خالف أمره: )عليه السالم( قال ،ميمت

  .قبله الزوج وإن احكبطالن الن على ا تدلفإ، )١( نهمايب

 ،جه لهج وينصف املهر فالالزم ختر الإالقاعدة  على ةية الروايبق و،ل الزوجوظاهرها عدم قبن إ :هيفو

  .أهله إىل  علمهرد أو

ل ك } حراً أو عبداً،اًريبكاً أو ريد له صغوعقامل انك ،همايلكأو ، نياً من أحد الطرفيان فضولكسواء {

  . النص والفتویطالق إلكذل

ان حال العقد ك أو ، فأجازريرب الصغكفاً، ريبكاً أو ريون حال العقد له صغكي أن نيما ال فرق بك

 فقد ان حال العقد محالًكلو   نعم، حال العقدمال يفكشرط ال على ليدل ال ذإ، ك ذلري أو غجمنوناً أو نائماً

  . عنهدلةتقدم انصراف األ

  . فأجاز صحرررب وحتك مث ه أو العبد نفسريعلم لو عقد الصغيومنه 

   مث سان فضوالًن إلعقدت نفسها أن  بعدها املوىلأوط إذا ل ماكشي، نعم

                                                





ذا ك و، أو أجنيباً،ال وغريهم والعم واخلاألخكان قربياً ك سواء ،يلكعقد الصادر من غري الويل والوواملراد بالفضويل ال

غري الوجه املأذون فيه من اهللا  على يلكالو  ومنه العقد الصادر من الويل أو،ذن الويلإمة لنفسه بغري الصادر من العبد أو األ

  لكو من املوأ

  

  .ح فعقدها لنفسها باطلي صح املوىليوطحيث إن و ،عقل زوجان المرأةي ال ذإ، حتررت

 زمان وجود  يفريصغ على ذا عقدإف،  حال العقد جازةده اإليز من بيجي أن  الفضويلشترط يفيال و

  .دلة األطالق إل،م صح العقدكجازه احلاأه فمات فيأب

  .اسبكمل من ا باب الفضويلر يفكما ذك ،صحيم أو اجلد مل كمث أجاز احلا األب،رد  لو نعم

 نائبه ومكاحلا ويالوص و}ليك والوالويل{ ـللعقد فك املال }ري العقد الصادر من غاملراد بالفضويلو{

  .اًين عقدهم فضولكيعقدوا مل  إذا نائبه ومك عند عدم احلانيعدول املؤمنو

م األك }همريوغ{ أمه وه أويبعقد أل إذا الولد و}اخلال والعم واألخكاً يقرب{ فضويلال }انكسواء {

  . مسلمريون مسلماً أو غكي أن بيالقر ويبجن األ يففرق ال و}باًيأو أجن{ ،عقدت لولدها أو لبنتها إذا مثالً

عبارة  أن ه قد تقدم ألن،ز لنفسهيولد اململالصادر من ا و}مة لنفسهذا الصادر من العبد أو األكو{

  .و جعالًأ أصالً }ذن الويلإ ريبغ{ انت العقودك إذا ،ست مسلوبةي لالصيب

و من أ{  الويليف }ه من اهللاي الوجه املأذون فريغ على ليكالو  أومنه العقد الصادر من الويلو{

    عقديفاألب  وىل أو من املو،ليك الويف }لكاملو



  .لكيل عما عينه املوك الوىو تعدأ ،خالف املصلحة على وقع الويل العقدأ إذا ماك

و عدمها أرادة التروي إو مع العلم به وأان التأخري من جهة اجلهل بوقوع العقد ك سواء ، الفوريةجازةوال يعترب يف اإل

  ،أيضاً

  

 وأ ،ما لو اشترطنا املصلحةيف }خالف املصلحة على وقع الويل العقدأ إذا ماك{ الولد وهي علیاملول

نه يا ععم{ حنوه و}ليك الوىو تعدأ{ اشترطنا يف صحة عقده عدم املفسدة إذا مايسدة ف حنو املفىعل

وم اجلمعة ياعقد : و قال أ. له امرأة مسراءذفأخ، ضاءيامرأة ب على يل اعقد: قال له إذا ماك، حنوه و}لكاملو

  .اتيها من اخلصوصريغ إىل ،وم السبتيفعقد له 

 من جهة اجلهل بوقوع ريان التأخكسواء { ةيال العرف وةيال الدق }ةي الفورجازةعترب يف اإليال و{

 السؤال عن حسن العقدو }رادة الترويإ وو مع العلم بهأ{ ،الرد وجازةو بأن له حق اإلأ ،نه عقدأب }العقد

ح حممد بن يأيت صحيسو }أيضاً{ الرد اعتباطاً وجازةؤخر اإليمنا إ ود التروييريال  أي }و عدمهاأ{ عدمهو

  .أيضاًه يس الدال عليق

 رد العقديبل ، ثيتريال  أن نين الزوجل مكان لك يني العقد فضولان طرفاك أنه إذا  يفإشكالمث ال 

تتزوج املرأة  نأكو، خت املعقودة فضوالًأب وتزوج الرجل بالرابعةين أك ،نفسه آثار عدم العقد على ترتبيو

زوجها ي  ألنلت املرأة نفسهاكو إذا ماك، ر فضوالًاألخ والًي أصنيأحد الطرفان كإذا  أما ،تءمبن شا

رد فوراً  اختار أو فإن ،دي زإجازة على ث توقفيلها العقد حبيك وىجرأ ف،دي من زد فضوالًيل بزيكالو

  صاله اخلرب يإن كميث أو مل يترإذا  أما ،إشكالاً فال يعرف



   بعد الردجازةنعم ال تصح اإل

  

رة  صونيفصل بيأو ، ربها الصيأو الالزم عل، اح مطلقاًكبطل النت أن فهل هلا، رديقبل أو ي لمثالً

  :  احتماالت،ها الصربي صورة عدم ضررها فعلنيبو، بطالها اإلالصرب فلبضررها 

  .ثر من املتعارفكث األياستلزم التر إذا ة منصرفة عماي الفضولأدلةن إ :األولوجه 

 من باب ،ةيطلقها واليم فكتراجع احلا أن ان هلاكتضررت  وإذا ،حاهلا حال املعقودةن إ :ووجه الثاين

  . ذات الزوجطالقال ، دهايها من قك الطالق هنا ف ومعىن،حسانإح بيمبعروف أو تسرك مساإ

 وهذا، زم الصرببدون الضرر فالال أما ،ل لهيد مبا أجري لرفع الدليمع الضرر ال تقن إ :ووجه الثالث

  . واللّه سبحانه العامل،عن وجه لوخي ال  إالّ أن األولان أقربكوإن 

 ظهور دعوى) رمحه اهللا(عظم خ األيالم الشك ويف، املشهور على } بعد الردجازةنعم ال تصح اإل{

  : أمورواستدل له ب، هي علمجاع املستند اإلىبل ادع، هي علمجاعاإل

  .سبقها الرديمل  إذا اعتبار العقالء خاص مبا ومر اعتباريأ جازةاإلن إ :األول

رد  إذا جازةتصح اإل ال ،ابجيرد اإل أن صح القبول بعديال  أنه ماكف،  مبرتلة القبولجازةاإلن إ :الثاين

  .العقد قبلها

  نقطع يل العقد الفضويل يلو قطع تأه أنه يتقتضك سلطنة املالن إ :الثالث



  .جازتهإ تصح  فال عقد بعد الرد حىت،ليان قطعاً للتأهكذا رد إف

  : لكال على لكشأو

  .سبقها الردي إذا اعتبار العقالء خاص مبا أن نا ال نسلمكل، مر اعتباريأ جازةاإل أن بأنا نسلم

وفوا أ: ليشمله دليالقابل فإىل قبل نسب العقد  إذا بل، فسده الرد قبلهيالقبول  أن نا ال نسلمأوب

  .بالعقود

  .ليقطع التأهيالرد  أن نا ال نسلمأوب

ة يال خصوصحيث إنه و، مةع األيس الواردة يف بيحة حممد بن قي صح، بعد الردجازةد صحة اإليؤيو

  .ل فضويلك إىل  منهىتعديله 

دة باعها ييف ول )عليه السالم( ني املؤمنري أمىقض: قال، )عليه السالم(عن أيب جعفر الباقر ، فقد روي

: فقال، رخاآلدها يدها فخاصم سيفجاء س،  اشتراها فولدت منهي فاستولدها الذ،أبوه غائب ودهاين سبا

فناشده الذي اشتراها فقال ، دته وابنهايأخذ ولي أن مكاحل: )عليه السالم( فقال ،ذينإ ريديت باعها ابين بغيول

ال واللّه ال :  قال،أرسل ابين: فلما رآه أبوه قال له، كع لينفذ البي دة حىتيالولك خذ ابنه الذي باع: له

  .)١(ع ابنهي أجاز باألولد يد الوليسك  ذلىفلما رأ،  ترسل ابينحىتك رسل ابنأ

صحة  على مجاععضده اإليو، مجاعالعمدة اإل(:  قالنيوسط األنيلير الدلكبعد ذك يف املستمسو

لو ال  إذ ،احنالل العقد اجلائز بهكاحنالل العقد به  على  منهمإمجاعك ذل فإن )فسخت( نشاء الرد بقولإ

  .)٢( )نشاء الفسخ به إلال معىنك ذل

                                                







  .لزم العقدي فمعها جازةوز الرد بعد اإلجيما ال ك

  

  .قوة احتمال استنادهضافة إىل باإل، عي يف املسألة قطإمجاعال نه إ :األول یرد عليو

 ن عقد منسوب حىتكيرده مل  على يرد وبق أنه إذا  يفإشكالال  إذ ، تامريالتشبه غن إ : الثاينىعلو

  .قبل بعد الرد ا إذخبالف ماك وذل )مكقدع( صحي

  .اطياالحتك  ترينبغيلة فال كحة مشيه فاملسألة خصوصاً مبالحظة الصحيوعل

 جازةبعد اإل إذ ،يما ادعكاً إمجاعبل ، ال خالف وإشكالبال  }جازةوز الرد بعد اإلجيا ال مك{ 

  .}لزم العقديفمعها {،  فالالزم الوفاء به)مكعقد(حتقق 

  .حظ املقدم منهمار، لوخاآل ورد ينيولو أجاز أحد الول

  .ولو تقارنا فالبطالن أو القرعة

  .خيخ أو جمهول التاريلتارق جمهويل ايان من مصادكخ يولو جهل التار

  



 بل تقع بالفعل ،نشاء الرضا بذلك العقدإ على ل ما دلك لفظ خاص، بل تقع بجازة ال يشترط يف اإل:١٩مسألة 

  .الدال عليه

  

 }العقدك نشاء الرضا بذلإ على ل ما دلكبل تقع ب،  لفظ خاصجازةشترط يف اإلي ال :١٩مسألة {

قع يذا يف باب الرد كو، عطي هذا املفاديها يل لفظ دال علك و،)مكقدع( ار صدقياملع فإن ،دلة األطالقإل

  .لزم الوفاء بهيفال ، وجب عدم نسبة العقديه  ألن،هيل لفظ دال علكب

  إليهما ذهبكاللفظ  إىل جازةاج اإليالقول باحتو، كقع الرد بذليما ك }هيبل تقع بالفعل الدال عل{

لل حيإمنا  :)عليه السالم(ولقوله ، اللفظ إىل اجيالعقد يف االحتكا وأل، صالة عدم العقد بدون اللفظمجع أل

  .ىفخيل ما ال كيف ال، اللفظ إىل لها حباجةكحيث إن لالستقراء يف العقود الالزمة  و،المكرم الحي والمكال

  . واملعامالت عقد بال لفظ،طالققاوم اإلي ال األصلإذ 

  .لهياسب فراجع تفصكيف امل ةيلروا عن ا)رمحه اهللا(ى خ املرتضيوقد أجاب الش

دها يي خصوصاً مع تأ،مةك فعمومات الصحة حم،س حبجةيلأنه ضافة إىل باإل،  مسلمريواالستقراء غ

  . صحة الفضويلأدلةة بن وهب املتقدمة يف يحة معاويبصح

 إجازةان ك زوجت فضوالً إذا نت الزوجة من الدخول اكلو م أنه  عن العالمةيكان احملكولذا 

العمل بعد صححه ي )مكعقد( صحح إذا كذل فإن ،ر رضاهاكوت البكسأن  على ده ما دليؤيورمبا ، للعقد

  .جراء العقد فضوالًإ

 إىل تء فجا،ديلزك زوجنا: ل لهيق إذا ماك، مث فسرته بوجه آخر، الرضا على ت بفعل دالءولو جا

   ،هلاقبل قو ،كب هلا هنايارة قريا قصدت زأئها بيمث فسرت جم، داره



  ، من قبلها إالّ عرفي وقصدها ال ،اًحين صركين الفعل مل أل

 جازةعط اإلأمل :  مث قالت،نت نفسها من الزوج فوطئها مثالًكن مأك جازة اإل عمالًنعم لو أظهرت

  .حيالصح على  حلمل فعل املسلم،قبليمل ، بل قصدت الزنا مثالً



ف يف ك فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به مل ي،لتزم بذلك العقدال ي أن ن لهأ يشترط يف ايز علمه ب:٢٠مسألة 

  ،جازةاإل

   

 يه فرضي فلو اعتقد لزوم العقد عل،العقدك لتزم بذليال  أن ن لهأز علمه بيشترط يف اي :٢٠مسألة {

  .}جازةف يف اإلكيبه مل 

  .اريوباستصحاب اخل، جازة واستدل له بعدم صدق اإل،ره املستندكما ذك

ه قاعدة يس مما تقتضي لجازةمثل هذه اإل أن من ،كره املستمسك ما ذجازةن مراده بعدم صدق اإلأكو

 ، حتقق الوجود بعد العدمىريز يا أن املفروضو، الوجود بعد العدم على ا تقتضي السلطنة أل،السلطنة

  .كذل على سلطنته وعمال قدرتهإس يف مقام يفل

 جازةون اإلكويف مثل هذا ت، جازتهاً إليون داعكيه قد يعقد علاعتقاده لزوم ال أن الظاهر: أقول

 جازةون اإلكوقد ت،  نفسهاىركمل ما تقدم من عقد السحيه ي وعل،ل ختلف الداعيي من قبفإنه ،حةيصح

 إذ ،جازةه ال تصح اإليوف، ه فقطيثر علب األي ترتان رضاه مبعىنك ف،ما اعتقد وقوعه على ثرب األي ترتمبعىن

  .ما هو واضحك ، هذه املصححة للعقد الفضويلجازةست اإليل

ه يلزم علي أنه نسان بنت عمه زاعماًما لو عقد اإل لي فهو من قب،األول الشق ارادأولعل املاتن واملستند 

  .لزم منه بطالن العقديه زعمه ال يون داعك فإن ،يف العشائرك تفق ذليما ك ،ج ببنت العميالتزو

ب يرادة ترتإ ان رضاه مبعىنكإذا ( :ث قاليقته حيد الربوجردي يف تعليالسشار أما فصلناه  إىل أنهكو

  .)ضر اعتقاده لزوم العقديته واليفاكعد بيه فال ي علبىن و مبفادهيرضن إ ماإو، ه فقطيثر علاأل

   نيحد الزوجأز نفس يون اكي أن نيور بكل املذيال فرق يف التفصمث إنه 



 انك وإن ،فكوجه التقييد مل ي على انك فإن ،جازأه بعد العلم بعدم لزوم العقد ف عليجازةنعم لو اعتقد لزوم اإل

  .افياًكون كوجه الداعي يعلى 

  

 ،ه جازيجاز ولأذا إف، هي علأيت يف املوىلي نيأيت الفضويل يف نفس الزوجيما ك إذ ،ليكأو الويل والو

  .جازةة باإلي صحة الفضولأدلة طالقإل

 حلمل فعل ، فالظاهر عدم مساع دعواه،صححيجازته من القسم الذي ال إ  أنىز لو ادعيامث إن 

  .حيالصح على املسلم

د مل ييوجه التق على انك فإن ،جازأه بعد العلم بعدم لزوم العقد في علجازةنعم لو اعتقد لزوم اإل{

انت كن أ له حي بأباه العاقد أن جاز بزعمألو  أنه ماك، إجازةد فال يث ال قيوح، داًيه أجاز مق ألن}فكي

  . عدم لزوم العقدني عدم وجوده تبنيذا تبإف ،األبدة بوجود ي مقجازةاإل

وجب ي ال جازةزعمه لزوم اإل و،نئذ مطلقةي حجازةاإل إذ }اًيافكون كي يوجه الداع على انكن إو{

ف ال يض ذهاب النيتب فإن ، طعاماً زائداًىف عنده فاشتريزعم وجود الض إذا ماكفهو ، جازةد اإلييتق

  .وجب بطالن املعاملةي

  



   .ثار من حينه فيجب ترتيب اآل،اشفة عن صحة العقد من حني وقوعهك جازة اإل:٢١مسألة 

  

وقد  ،}نهيثار من حب اآليجب ترتي ف، وقوعهنياشفة عن صحة العقد من حك جازة اإل:٢١مسألة {

 شف فهلكر الي تقدىوعل،  النقلشف أوكوجه العلى  أا ةياختلف الفقهاء يف مطلق املعامالت الفضول

 ياسب فال داعكمنقحة يف باب امل وورةكهذه املسألة مذحيث إن و، ميك أو احليقيشف احلقكحنو العلى 

  .الم حوهلاكطالة الإإىل 

: شمله قوله سبحانهيف، ه االعتبار يف باب العقوديقتضيه هو الذي  ألن،ره املصنفك ما ذواملختار

قُوِدفُواْ ِبالْعأَو)مل ) عليه السالم(مام اإلحيث إن ، س املتقدمةيحة حممد بن قيه يف املقام صحيدل عليو ،)١

عليه ( أنه ماك، علميأو مل ك ون علم بذلكي أن نيفصل بي ومل ،ة فضولةي اجلاريعاقب املستولد الذي اشتري

ة يف يتدة احلذاء اآلي عبحة أيبي صحأيضاًه يدل عليما ك، ية للمشترين الولد من اجلارأم بك ح)السالم

اث ونصف ريا امل إليهدفعي مث ،جيت حلفت باللّه يف رضاها بالتزوكدرأ إذا ن البنتأمة بك احلا،٢٩ املسألة

  .املهر

اح كالن أن ظاهره فإن ،)٢(دهي سىمنا عصإعص اللّه ويمل نه إ :)عليه السالم( قوله أيضاًه يدل عليبل و

   ،جاز جازأذا إف: هي ف)معليه السال(قوله  أما ،ح يف نفسهيصح

                                                







  . العقدنيون من حكياجلواز  أن فظاهره

 ال جازةاإل على ون اجلواز مترتبكظاهر يف ( كذلن إ ك يف قول املستمسشكالظهر اإليمنه و

ما كة ي االعتبارمورد يف األي بعريوهذا غ، حنو الشرط املتأخر على  العقدني جاز من ح)جاز( معىن إذ ،)قبلها

  .هو واضح

  



ان ك إالّ أنه ن ملتفتاً حال العقدك فلو مل ي،في يف اخلروج عن الفضوليةكي  الرضا الباطين التقديري ال:٢٢مسألة 

ان حاضراً حال العقد وراضياً ك بل لو ،جازةيلزم العقد عليه بدون اإل  ال،ان راضياًكان حاضراً حال العقد كحبيث لو 

  فعل  يصدر منه قول والمل إالّ أنه به

  

 عل العقدجي ه ال ألن}ةيفي يف اخلروج عن الفضولكي ري الي الرضا الباطين التقد:٢٢ألة مس{

  .اسبك الذي فصلوه يف باب الفضويل من املفوا بالعقودوأ املستفاد من )مكعقود(

ثر من كأ إىل تاجحي الثاين ال فإن ،موالالرضا بالتصرف يف األ و الرضا بالعقدنيفرق ب أنه ىفخي وال

ل كشمل استثناًء لي، )١(بة نفسهيعن ط إالّ ئل مال امرحي ال فإن ،كثر من ذلكأ على ليلعدم الدل ،الرضا

 بعد العقد املنسوب إالّ ونكي ب آثار العقد الذي اليخبالف ترتك  وذل،ن له مظهركيمل  وإن ،ب نفسيط

،  يف جواز التصرفىلفحوذن اإة يفاكه بريان املصلي وغك الفقهاء يف باب مفىتأولذا ، صاحب السلطةإىل 

  .ها من املواردريغ إىل ،عراس مبجرد رضا الناثرفتوا جبواز التصرف يف نثر األأما ك

لزم ي  ال،اًيان راضكان حاضراً حال العقد كث لو يان حبك إالّ أنه ن ملتفتاً حال العقدكيفلو مل {

  . مرةري مما تقدم غ)مكعقود( كتحقق بذليه ال  ألن}جازةه بدون اإليالعقد عل

  فعل  صدر منه قول والي مل إالّ أنه ،اً بهيان حاضراً حال العقد وراضكبل لو {

                                                





  .جييز ال أن من الفضويل فله أنه رضاه فالظاهر على يدل

  

: ه داخل يف مفهوم قوله ألنركوت البكسك شمل ذلي وال }من الفضويل أنه رضاه فالظاهر على دلي

  .ا إليهنسب العقدي ولذا ،)فعل وال(

تفاء بالرضا يف صحة العقد ك االى قوىخ املرتضيان الشك وإن ،وهذا هو املشهور }زيجي ال أن فله{

  .ة الرضايفاك عدم صحابظاهر األ إىل نسب أن بعد

  : أمورستدل له بي أن نكميو

تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض منكُمأن إالّ : مثل قوله سبحانه
)١(.  

  .اار الرضياملع أن ظاهره إذ ،)٢(قرارهاإوا كس: )وسلمصلى اللّه عليه وآله (وقوله 

 إالّ اثريأخذ امل إىل دعاها حتلف باللّه ما: )عليه السالم(ث قال ي ح،ةيتدة اآليحة أيب عبيوصح

  .)٣(جيرضاها بالتزو

  .اناًي عصىسمي مع الرضا ال أنه بي بتقر،)٤(دهي سىمنا عصإو: )عليه السالم(وقوله 

ار ياملع أن ظاهرهحيث إن ، )٥(بة نفسهيبط إالّ ماله  وال، مسلمئل دم امرحي ال: ) السالمعليه(وقوله 

  .ب النفسيط

 ،قرار منهمإبعد علمهم ك وم عنكس: ة بن وهب املتقدمةيحة معاوي يف صح)عليه السالم(وقوله 

  .األولك احكن على اثبت

ذا حصل الرضا واقعاً إ ف،شفها عن الرضاك لإجازة ونانكي إمنا  بأن القول والفعلأيضاًستدل له يورمبا 

  .اشف وعدمهكن أثر لوجود الكيمل 

                                                













ء يعدم استقامة ش إىل منا نلمحإو، كالم يف ذلكل اليطن  الولذا، اسبكتاب املكحمل املسألة : أقول

  .وراتكمن املذ

  .اًيافكس جمرد الرضا ي عمل ول)لتجارةا(ن إ :األول على رديذ إ

الم يف الرضا بدون املظهر من قول أو ك وال، عملجازةوت يف مقام أخذ اإلكالسن إ : الثاينىوعل

ن حضوره كيمل ن إ( : بقوله)رضاه على دلي(قول املصنف  على د الربوجردييولذا علق الس، عمل

  .) له عرفاًإجازةوته عن االعتراض كوس

  .اشف عن الرضاكلفظ نه إ : الثالثىوعل

  . جازيقل فإذا رضيومل ، )١(جاز فإذا أجاز: )السالمعليه (قال نه إ : الرابعىوعل

  .كالم يف ذلكما تقدم الك،  حتقق العقدريب النفس غيالتصرف يف املال بطن إ : اخلامسىوعل

وقد ، تصرف يف مال املوىلأنه ضافة إىل  باإل،ما تقدم يف الثاينكوم عمل كسن إ : السادسىوعل

  .ه الرضايفي فكيالتصرف  أن عرفت

، )٢(فوا بالعقودوأ املستفاد من )مكعقود (صحح العقد لعدم حصولي الرضا الن إ : السابعىوعل

  . ار الرضا فقطياملع أن نيأفمن 

  

                                                







 ومل يأذن ى نعم لو استؤذن فنه،جازةيصدر رد له فالظاهر صحته باإلمل  إالّ أنه ارهاً حال العقدكان ك إذا :٢٣مسألة 

 الفرق بينه وبني الرد ى وحيتمل الصحة بدعو،ه مبرتلة الرد بعده ألن،جازةل صحته باإلكومع ذلك أوقع الفضويل العقد يش

  .إشكال من أيضاًخيلو ذلك  ان الك وإن ،حلقه الرضا إذا ه الذي نقول بصحتهرك فليس بأدون من عقد امل،بعد العقد

  

 طالقإل }جازةته باإل فالظاهر صح،صدر رد لهيمل  إالّ أنه ارهاً حال العقدكان ك إذا :٢٣مسألة {

  .س املتقدمةيحة حممد بن قيده صحيؤي و،من املسلمات أنه عظمخ األيظهر من الشيبل قد ،  الفضويلأدلة

 )مكعقود(: بعد صحته لتحققيال  }أوقع الفضويل العقدك مع ذل و،أذنيمل  وىنعم لو استؤذن فنه{

  .سيحة حممد بن قيده صحيؤي و،عرفاً

  . ظاهر الوجهريغ }ه مبرتلة الرد بعده ألنجازة باإلل صحتهكشي{: فقول املصنف

ا خالف فإ ،ذنواضحة املنع يف صورة عدم اإلا إ( :ث قاليحك الم املستمسكعلم وجه يومنه 

  .)عمومات الصحة من دون خمصص هلا

ه ركبأدون من عقد امل{ هيما حنن ف }سي فل، الرد بعد العقدنيب ونهي الفرق بىتمل الصحة بدعوحيو{

حة يد صحييوقد عرفت تأ، حلقه الرضا إذا شملهي )مكعقود(حيث إن  }حلقه الرضا إذا الذي نقول بصحته

  .س لهيابن ق

ان املشهور كف ولذا ي ضعشكالاإل(: كقال املستمس }إشكال من أيضاًك لو ذلخي ان الكن إو{

  .هاي االتفاق علىدعو: وعن احلدائق، )الصحة



 ،ريبكما يف الكرهة أثر كان لك إذا  فهو خاص مبا،ارهاً حال العقدكن اك إذا مايلنا فكشأمث إنه إذا 

اعتبار  ال إذ ، يف الصحةشكالنبغي اإلي  الفإنه ،جازأرب هو فك أو ،هيجاز ولأارهاً مث كان ك إذا ريالصغأما 

  .اعتبار لرضاه ما الكره الصيب كل

 ارهكان الراضي أو الك إذا ماك ،اًي فعلنكيمل  وإن ،الرضا يف حال العقد ما يف نفسه ورهكاملراد بالو

  .دلةه املنصرف من األ ألن،كب النفس ذليار من طياملع إذ ،ةي فعلحدمهان ألكي بأن مل ،نائماً يف حال العقد

ان لو علم الواقع ك و،ارهاً لزعمه خالف الواقعكان كره لو ك يف الشكالر اإليتقد على  أنهعلميمنه و

نها ك ل،ارهاً لعقدها لهكان كحة املنظر فين فالنة قبأزعم ب إذا ماك، رهكمن ال ان من الرضا الكاً يان راضك

  .ارهكمن ال عد من الراضي الي فإنه، اًيان راضكعلم حسنها ل إذا انكو، انت حسنةك

 ماك، رهكال والرضا إىل العمق بالنسبة ووقد تقدم حبث يف بعض أبواب الفقه حول اختالف السطح

  .قيقاً وهو راض من دخول الصديان صدكنما يبداره عه من دخول زعمه عدواً فمنإذا 

  



وقع العقد أ ويالًكونه ولياً أو وك فلو ختيل ،ذلك إىل  قصد الفضولية وال االلتفات الفضويليشترط يف  ال:٢٤مسألة 

  .جازةون من الفضويل ويصح باإلك ي،فتبني خالفه

  

، ولذا قطع به يف اجلواهر، كذل على ليدل الإذ  }ةي قصد الفضولشترط فی الفضويلي  ال:٢٤مسألة {

  .قصدهاي مل وإن  الفضويل لهأدلة إطالقلشمول ك  وذل،هي فشكالنبغي اإلي مما النه إ :كوقال يف املستمس

، هذا من باب املثال } خالفهنيوقع العقد فتبأ والًيكاً أو ويونه ولكل يفلو خت ،كذل إىل وال االلتفات{

  .ما هو واضحك ،األمرة هلما يف يمدخل مه ال وعدنين التبإف الإو

فلو أوقع العقد ، ةيعلمه بالفضول إىل حتتاج  الجازةاإل أن ماك }جازةصح باإليون من الفضويل وكي{

  .ىفك ،جازةاإل إىل احتاجن إ جزتأقد :  فقال،اً مثالًيصار ول أن بعد، ل له أجزيفقك له ذل أن زاعماً

  .ز يف العقديجنما تقدم مثله يف مسألة اشتراط التك، أمر واقع على ه ألنق الضاريس من التعليوهذا ل

 جازةفاإل، ن من باب واحدياألمر  ألن،ما تقدم يف أصل العقدك، ه هنايالم فكأيت اليز فيجنالتأما 

  .املعلقة حاهلا حال العقد املعلق

  



 فهل يصح ويقبل ، عنهايالًكن وكمل يأنه  ، معليت فالنة مثالًكزوجت مو: جراء الصيغةإ لو قال يف مقام :٢٥مسألة 

ان من قصده امرأة ك و،ليتكزوجت مو: أن يقولكر لفظ فالنة وحنوه ك نعم لو مل يذ، الظاهر الصحة،ال أم ،جازةاإل

   .جازةل صحته باإلك يش، عنهايالًكونه وكمعينة مع عدم 

  

 ، عنهاالًيكن وكيمل  أنه مع،  فالنة مثالًليتكزوجت مو: غةيجراء الصإ لو قال يف مقام :٢٥مسألة {

 }الظاهر الصحة{  احتماالن}م الأ{ رج ا عن الفضويلخي حىت }جازةقبل اإليو{ العقد }صحيفهل 

  .تهي واليزعم اريدة بأن ال ي مقري غيهو،  صحة الفضويلأدلة طالقإل

  .لعقود تبع القصودوا، لة لهكست مويل أا واحلال، لتهكعقد مو أنه جلأما احتمال البطالن فهو أل

  .ه نظر واضحيوف

الة كس له وي من ل،ليتكزوجت مو: ولو قال: ث قاليره املستند حك يف ما ذشكالاإل علميومنه 

  .نيقصد املع وصح التجوز إالّ إذا ،صحي مل أصالً

نة مع يان من قصده امرأة معك و،ليتكزوجت مو: قوليأن ك ،حنوه ور لفظ فالنةكذيلو مل  نعم{

 اً والحيها صريلعدم وقوع العقد عل(: كقال يف املستمس ،}جازةل صحته باإلكشي ، عنهاالًيكوونه كعدم 

  .انتهى )صحة العقد ا على ل واضحيدل دة اليت اليل العقد باازات البعيبل هو من قب، ظاهراً

رطاً يف س شير املتعلق لكذو، عقده أنه هيصدق علي إذ ، به ابن العمما أفىتك، ن الظاهر الصحةكل

  .والعقود تتبع القصود، صحة العقد

  



   العقد دون املهرإجازة هل جيوز ،مهر معني على  لو أوقع الفضويل العقد:٢٦مسألة 

  

 } العقد دون املهرإجازة{ نفذي أي }وزجي هل ،نيمهر مع على  لو أوقع الفضويل العقد:٢٦مسألة {

ة ك مملوريظهر بعض الصفقة غ إذا ولذا، بعاضاأل بتعددمتعددة عقود  إىل نحلياجلملة  على  العقد الواردألن

  .رخاآلالبعض  إىل بطل العقد بالنسبةي الك  قابلة للملريو غأ

  .وجب ختلف الشرط بطالن العقدي ولذا ال، املشروط على ذا يف العقد الواردكو

 ط الي البساألمرو، طي العقد أمر بس ألن،لهكك تريله أو كز يجيأن ما إ فالالزم، نفذ العقد أصاليال  أو

  .بعضي

ما ي ف، العقد دون املهرإجازةعدم جواز  على ظهر ما من اجلواهر عن التسامليان كولعل من هنا 

  .زوجه الويل بدون مهر املثل

د عدم عند عدم ي املق ألن، العقد دون املهرإجازةفال تصح ، دييحنو التق على انك إذا  مانيفصل بيأو 

حنو تعدد املطلوب  على انك إذا وما، قبل التجزئةي ط اليشيء بس على د واقعالعق أن املفروضو، دهيق

  . العقد دون املهرإجازةفتصح 

قصد العاقد ي العرف االحنالل يف املوضوع ومل ىلما رأك فإنه،  أقرا االحتمال الثالث،احتماالت

  . وحنوهأوفوا ليد مشله دلييالتق

  إذ،الةكصح وي فزوجه فاطمة مل ، هنداً بنفسهاينزوج: قال لهذا  إماك، ر العرف االحنالليمل  إذا نعم

ل كللموحيث إن ، ن هنداًكزوجين امرأة ولت: قال إذا خبالف ما، ن قابلة للتجزئة يف متعلقهاكالة مل تكلوا

  .ل تعدد املطلوبيان من قبكذا زوجه فاطمة إف، نيمطلوب



ظهر عدم الصحة يف ، بل األإشكال فيه ،ثرةكن حيث القلة وال أو م،وجه آخر من حيث اجلنس على أو بتعيني املهر

  وجه آخر على عني املهر إذا  وهي ما،الصورة الثانية

  

 ما قصده مل  ألنصحي منا الإ و،ديي التقن قصد العاقد مثالًكل،  العرف االحناللىرأ إذا صحي ذا الكو

  .قصديما وقع مل  و،قعي

زوجه  إذا ماك }ث اجلنسيوجه آخر من ح على  املهرينيبتعأو {: الم يف قولهكظهر اليمنه و

  .دار مهر على جازهأف ،ناريمائة د على الفضويل

 على أو، ناراًي دنيمخس مهر على هجازأ ف،ناريمائة د على زوجه إذا ماك }ثرةكال وث القلةيأو من ح{

  .دييقوجه الت على نكيمل  إذا ،لكصح يف الي أنه الظاهر فإن ، مثالًناريمهر مائيت د

  .ذاك وه،ناريمائة د الدار بدل لزم الزوجيفماذا : قالي ال

 ابجيصباب اإلن الجعل الدار مهراً لزم أنه إذا ماكف، ا مبرتلة العقدفإ ،جازةتلزمه اإل: قالينه أل

اد لو أر أنه ىلذا نر و،القبول وابجيه اإلينصب علا فقد ،ل املائة بالداريأجاز بتبد إذا كذلك، هيالقبول علو

  .واف بالعقد ريان عرفاً غك  ذا النحوجازةالفسخ بعد اإل

 نيع إذا هي ما و،ةيظهر عدم الصحة يف الصورة الثانبل األ، إشكاله يف{: قول املصنف أن علميمنه و

  .ني الصورتنيعدم ظهور الفرق بضافة إىل باإل، حمل منع }وجه آخر على املهر

   ري غاألوىلة دون يلعقد يف الثاناجلزم ببطالن ان إ( :كولذا قال املستمس



  .ر فيه من الشرطكلغاء ما ذإر يف العقد، أو مع ك مع شرط مل يذجازةتصح اإل ال أنه ماك

  

ما كا مأو القول بصحته، د اجلماليما قال به السك القول ببطالماما إ  بل الالزم،انتهى )ظاهر

  .نستظهره حنن

 على }ه من الشرطير فكلغاء ما ذإأو مع ، يف العقدر كذي مع شرط مل جازةتصح اإل ال أنه ماك{

  .نيلتا الصورتكرناه الصحة يف ك ما ذىان مقتضك وإن ،مذاق املصنف

 ريأو غ االستقالل مع عقد آخر فضويل و االنضمامني بجازةفرق يف صحة العقد الفضويل باإل المث إنه 

 ريعقد هند غ فإن ،واحداب جيإفاطمة يف و  فعقد له هنداً،له هنداً عقدي أن ديله زكو إذا ماك، فضويل

ق له حي فإنه، لهيكفاطمة بدون تو وعقد له هنداً إذا ذاكو، جازةاإل على عقد فاطمة متوقف وفضويل

  .اللّه العامل و،ما عرفتكد ييوجه التق على نكيمل  إذا كن ذلك ل،حدامهاإ إجازةجازما أو إ



 ،يالًكونه وكان ناسياً لك إذا  فالظاهر صحته ولزومه،يالًكونه وكة فتبني أوقع العقد بعنوان الفضولي إذا :٢٧مسألة 

ونه ك وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبني ، فيهإشكال على ن مل يبلغه اخلربكيل ممن له العقد ولكصدر التو إذا ذاكبل و

    منه أو منإجازةولياً ففي لزومه بال 

  

 ه مأذون يف هذا ألن} فالظاهر صحته،الًيكونه وك نية فتبيفضولأوقع العقد بعنوان ال إذا :٢٧مسألة {

  .هريالذي اختاره املستند وغهو هذا و، شملهي دلة األإطالقف، التصرف

  . صدر من أهله ووقع يف حملهفإنه ،دةي جدإجازة إىل فال حاجة }ولزومه{

 إذا ذاكو، دهي عند ذهاب قديصح لذهاب املقي مل ،ةيونه بعنوان الفضولكداً بيان العقد مقك إذا ،نعم

  .كره املستمسكما ذك ،الة انتفت مع الغفلةكالو إىل ذن مشروطاً بااللتفاتان اإلك

ن مل كالعقد ولل ممن له يكصدر التو إذا ذاك بل و،الًيكونه وكاً ليان ناسكذا إ{ جازةاإل إىل فاحتاج

  .علميمل  أم كعلم بذل، الًيكصبح ويالة كنشاء الوإمبجرد  إذ }بلغه اخلربي

منقول عن  }هي فإشكال ىعل{ اًيان فضولك بلغهيومل   بلوغه اخلربنيالة من حكانت الوك إذا نعم

 ال إذ ،ىفخي ه ما اليوف، علم ا أحد ال ودهي سبإذنعلم يمل  إذا صح تصرف العبدي ال: ث قاليح، القاضي

  .كذل على ليدل

   أو من ، منهإجازة لزومه بال ي فف،اًيونه ولك ني فتب،ةيوأما لو أوقعه بعنوان الفضول{ 



  إشكال عليه املوىل

  

 إىل تص نفوذ تصرف الويل بصورة التفاتهخي أن ه من احملتمل ألن،عند املصنف }إشكاله ي علاملوىل

  .كنع ذلمية يل الوالي دلن إطالقإ هين فكل، تهيوال

  .لهما عرفت مثكصح ي مل ،ةيون له والكت داً بأن اليان العقد مقك إذا نعم

 إىل تجحيال صح ومل إو، صحية مل يده بالفضوليق فإن ،كمال أنه علمي وهو الك باع املال إذا مثله ماو

  .جازةاإل

 فإنهله ك فأ،يطعام املهد أنه بعنوانك نفس املال إىل نسانإ نسان طعامإلو قدم  أنه روه منكأما ما ذ

ن كيمل  إذا  مع احتمال عدم ضمانه،من غرإىل  رجعيواملغرور ، مغرور أنه فوجهه ،كله املالكأ وإن ضامن

مال املقدم  أا  فذحبها بعنوان،ذحبهاي ل إليهذحبها فقدمهايانت شاته مل ك إذا مثالً، ك املالريتصرف تصرف غ

  .التفاوتك سر للمالخي فإنه

 وإن ،علميمل   وإن نفذ تصرفهالًيكو وأاً يان ولكفإنه إذا ،  تابع للواقعاألمر هيففي ما حنن ف ،يأ ىوعل

  .ربع يف املقامات األدلة األطالقإل، ليكنه ويل أو وأقطع ب وإن جازةاإل على ن توقفكيمل 

 فقال ،ديد زيزوجت بنيت حلف: قال إذا ماك، هله املخاطبجيولو عقد بنته للمخاطب بعنوانه الذي 

  .شاء رد وإن ،ء قبلشان إ الفضويلكان ك ،نسان آخرإد يد زيمراده حبف أن زاعماً، لتبق: املخاطب

  

   



 على  أو يتوقف، فهل يصح ويلزم، ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية،يل أو ويلكنه وأان عاملاً بك إذا :٢٨مسألة 

ما لو ك فهو ،ون العقد الصادر من وليه جائزاًكاشتراط  إىل ه يرجع ألن، وجوه أقواها عدم الصحة،يصح  أو ال،جازةاإل

   أوقع العقد متزلزالًى وبعبارة أخر،بقاء والعدم بيده يف اإلاألمرون كي أن  بقصدأوقع البالغ العاقل

  

صح ي فهل ،ةيأوقع العقد بعنوان الفضولك  ومع ذل،ل أو ويليكنه وأان عاملاً بك إذا :٢٨مسألة {

الشاب قصد ي أن فهو مثل،  بالعقدأدلةشمله يف،  الواقعريغي ال  قصد العنوان املخالف للواقع ألن}لزميو

  .سكخ أو بالعيش أنه قاع العقد بعنوانيإ

ة يشخص وليكة الويشخص، نيتي اعتبارنيتيشخصل يك للو ألن}جازةاإل على توقفي{ وصحي }أو{

  .ون لنفسهكيل فيصأ أنه أو باعتبار، لهكون ملوكيل فيكو أنه ئاً باعتباريشتري شي أن صح لهيولذا ، ليصاأل

 إىل رجعيه  ألن،عدم الصحة{ عند املصنف } أقواها،جوهو{ جازةحلقته اإلوإن } صحي أو ال{

العقد  على العقد الصادر ممن سلطنته أن مع }جائزاً{  العقدويل أي }هيون العقد الصادر من ولكاشتراط 

 بقاءده يف اإلي باألمرون كي أن بقصد{ العقد لنفسه }ما لو أوقع البالغ العاقلكفهو { ،س جبائزيالزم ول

 الشارع مل  ألنيف املقامك ذلك، شرع مثل هذا العقدي الشارع مل  ألن،حيس بصحيلنه  أماكف }العدمو

  .شرعه متزلزالًيومل ، الزماً إالّ شرع عقد الويلي

  وال عقد لنا  }أوقع العقد متزلزالً{ الويل أن املفروض }ىوبعبارة أخر{



حيث إنه ، ليصعقد بعنوان األالفضويل أوقع ال أن ما لوك،  يف البطالنأيضاًسه كوهذا مثل ع، كذلك

  .عقداً الزماً  الزوج املعقود لهإجازة على متوقفاً وعل العقد الذي جعله الشارع متزلزالًجي أن كد بذليري

  : ثالثة أقسام على األمرن تصور كمييف مفروض املنت : أقول

له كعقد ملويو، لةية أصيشخصو، لةيكة ويفرض لنفسه شخصي بأن ،تصرف العاقد يف نفسهي أن :األول

، اًي ملثل هذا التصرف يف النفس اعتباراً عقالئ ألن،اًينئذ فضوليون حكي أنه والظاهر، ةية الثانيباعتبار الشخص

نا أ بصفيت ل فالن اليكأو بصفيت و، سك وبالع،قاًيصد ال بصفيت ساًيرئك لم معك أتينإ: قولونيولذا تراهم 

 هو تصرفه بعنوان تدل يف الصورة املتعارفة اليت إمنا ليكد الونفوذ عق على  الدالةدلةواأل، ث هو هويمن ح

  .اًيه باعتباره مشترريفهو باعتباره بائعاً غ، لهكع داره ملويبيل يكالو أن رناهكد ما ذيؤيو، التهكو

، نما هو الزميقاع العقد جائزاً بيإقصد يشرع فيبأن ، جعله الشارعالذي تصرف يف العقد ي أن :الثاين

 ئنشي أن فهو مثل، عله الشارعجينشأه مل أوما ، هئنشي ما جعله الشارع مل  ألن،وجب البطالنيع يوهذا تشر

  . موارد لزوم اهلبةري يف غ،أو هبة الزمة، عاً جائزاًيب

لي كزوجت فالنة من مو( إىل رجعياألول أن ف، ح أو فاسديشرط صح إىل لهيرجع ترتي أن :الثالث

زوجت فالنة من ( إىل رجعي أن والثاين،  عند شروطهمنياملؤمن  ألن،هي فمانع  وهذا ال)فالن بشرط قبوله

    بشرط،لي فالنكمو



الشرط  أن  وقد حقق يف حمله،شرطاً باطالً إالّ ونكي  وهذا ال،)ون الزواج متزلزال يف نفسهكي أن 

  .اًيوجب حمذوراً خارجيمل  إذا ،س مفسداًيالفاسد ل

نه أراد القسم  أال، عريف ه بالشرطريتعب و،قسام الثالثة من األلثايناملصنف أراد القسم ا أن والظاهر

  . فتأمل،الثالث

  

   



 ى وعل، وال جيوز هلما بعد البلوغ رده أو فسخه،العقد الزم عليهما أن  فقد مر،زوج الصغريين وليهما إذا :٢٩مسألة 

جازما بعد البلوغ أو إ على ا الفضوليان فيتوقفزوجهم إذا  وأما،رخاآل قبل البلوغ أو بعده ورثه أحدمهاذا مات إهذا ف

 جازةون اإلكمر من   ملا،امها من حني العقدكحأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أذا بلغا وإ ف، وليهما قبلهإجازة

  .اشفةك

  

سلب ي }هما واليالزم عل{ س بـيل }العقد أن  فقد مر،هماين وليريصغلزوج ا إذا :٢٩مسألة {

والفسخ هو ، الرد هو من أصله أن ن الفرقأك ،}وز هلما بعد البلوغ رده أو فسخهجي{ بل، ارمهاياختك ذل

  .ةيتحة احلذاء اآليده صحيؤيو، فسخه هلما رده ال أن ن الظاهركل، نهيمن ح

 }رخاآلورثه {  بهيبل رض، رخاآلفسخه يومل  } قبل البلوغ أو بعدهأحدمهاذا مات إف،  هذاىوعل{

ن بشرط كل، ىفك به يذا رضإف،  رد العقد أو الرضا بهنيمنا للزوجإو، ينيأمر الولة حتققت بي الزوجألن

  . ماتي الذاألول ارض

رون الفرق يان املصنف وآخرون ك وإن ، فرقري من غيني حال الفضولينيفحال الول،  ما اخترناهىوعل

  .كالم يف ذلكما تقدم الك

جازما  إلريتأث ال إذ }جازما بعد البلوغإ على توقفيان فيزوجهما الفضول إذا وأما{ انكف يكو

ترتب ي و،ةيجازا ثبتت الزوجأذا بلغا وإف{ ة للويل بعد البلوغيوال ال إذ }هما قبلهي ولإجازةأو { قبل البلوغ

ولعل  }اشفةك جازةون اإلكمن { نيالعشر ويف املسألة الواحدة }مر  ملا، العقدنيامها من حكحأها يعل

   عقد نيالفرق ب



بلغ  وإن ،شف عن عدم الصحة من حني الصدورك ،جازة قبل اإلأحدمهاماتا أو مات   أوأحدمهارد  ردا أون إو

  ر، خاآلجاز مث مات قبل بلوغ أ وأحدمها

  

ب أثر عدم الزواج يصح للويل ترتيوال، ق هلما االستمتاعاتحي األوليف  أن ينيعقد الفضول وينيالول

ح له كني أن ق لفضويل آخرحيو، كق هلما ذلحيخبالف الثاين فال ، ك ذلريغ إىل ،ح له أخت الزوجةكنين أك

  .ك ذلريغ إىل ،خت الزوجةأ

 احكلي حق الويل يف الني دلنيه ظاهر اجلمع ب ألن،هلما الفسخ أن  معاألولام يف كحمنا نقول باألإو

حة أيب ياهر صحظ إالّ أن ، الفسخنيان الفسخ من حك وإن ك والزم ذل،بلغ أن  يف الفسخ بعدريحق الصغو

 املوت  ألن،فسخ وإن رخاآلنه ورث يان فسخاً من حك إذا ه ألنرده ـ أي الفسخ من أصله ـ أن دةيعب

  .من الفقهاء من تعرض هلذه اجلهة ث مل أريح، التأمل والتتبع إىل املسألة حباجةو، ان قبل الفسخك

 نيف عن عدم الصحة من حشك ،جازة قبل اإلأحدمهاماتا أو مات   أو،أحدمها رد ن ردا أوإو{

  .ل عقد فضويلكالم يف كون الكيذا كو، ةيتحة اآليه الصحيدل عليو،  القواعدىه مقتض ألن}الصدور

بطالن  على ليدل ال إذ ،د الويليون بكيمضاء ار الرد واإليخ ن أرهفالظا، أحدمهاجن  أو جنا إذا أما

 إذا ماك، رخاآل على ماً حمرأحدمهاصار  إذا ماياح فكذا رد النكو، أحدمهاأو جنون  عقد الفضويل جبنوما

  .ك ذلريغ إىل ،أو تزوج أبوه أو ابنه ا، ختهاأأو  أو بنتها تزوج بأمها

  ر خاآلاث ريعزل مي، رخاآلبلوغ قبل مث مات ، جازأ وأحدمهان بلغ إو{



حلف  فإن ،رث للطمع يف اإلجازتهإن كمل تأنه  على جاز حيلفأبلغ و فإن ر علی تقدير الزوجية،خاآليعزل مرياث 

  ليهإ يدفع

  

 دفعيحلف  فإن ،رثجازته للطمع يف اإلإن كمل تأنه  على لفحيجاز أبلغ و فإن ،ةير الزوجي تقدیعل

  .خالف  والإشكالام الزواج بال كع أحيم جبمكحيو }إليه

ة زوجهما يعن غالم وجار )عليه السالم(سألت أبا جعفر : قال، دة احلذاءيحة أيب عبيه صحيدل عليو

ماتا  فإن ،اريان له اخلكك درأهما يأ، اح جائزكالن: )عليه السالم(فقال :  قال،نيك مدرريان هلما ومها غيول

 قبل أحدمهاك درأ فإن :قلت، ايا ورضكدرأونا قد كي إالّ أن ،مهر نهما والياث بريا فال مكدري أن قبل

ة يقبل اجلارك  أدرالرجل الذيفإن كان  :قلت ،ىضم أهوإن ه يعلك وز ذلجي: )عليه السالم( قال ،رخاآل

رضاها  إالّ اثريأخذ امل إىل دعاها حتلف باللّه ماو، ك تدراثها منه حىتريعزل مي: )عليه السالم( قال ،ترثهأ

رثها الزوج يت أكدرأن كة ومل تيماتت اجلار فإن :قلت، نصف املهر واثريا امل إليهدفعيمث ، جيبالتزو

 أن ان أبوها هو الذي زوجها قبلك فإن :قلت، تكدرأ إذا اري هلا اخل ألن،ال: )ليه السالمع( قال ،كاملدر

  .)١(ةيللجاراألب  على املهر و،الغالم على وزجيو األب،ج يها تزويوز علجي:  قال،كتدر

 الصدر سؤال عن احلالة بعد أن ،ليالذ و الصدرني ب اجلمع العريفىمقتض أن رناكذ أن قد سبق: أقول

  ، ل سؤال عن احلالة قبل البلوغيالذو، البلوغ

                                                





  الورثة إىل جاز ومل حيلف مل يدفع بل يردأن مل جيز أو إو

  

نهما يبك ما مجع بذلك ،ج الويليل سؤال عن تزويالذ وينيج الفضولين الصدر سؤال عن تزو أال

  .كتبعهم املستمسو، هريغ واملستند

 نيعدم الفرق ب على مجاعولذا استظهر اإل، أيضاً ة شامل ملوت الزوجةحياملناط يف الصحمث إن 

  .نياملوت

حة ي الصح ألنكوذل }الورثة إىل ردي بل ،دفعيمل { يف مورد التهمة }لفحيجاز ومل أز أو جين مل إو{

  .دنا احللف مبوردهاياملنصرف منها مورد التهمة قحيث إن ن كل، اث باحللفرياشترطت امل

مث ملا علم ، جازةعطي اإلين كيمل  أنه ما لو اعترف يف اخللوةك، اذباًكلف حي أنه علمنا فإن ، هذاىوعل

  .اثري منها املة اليتيم بآثار الزوجكحي ال أنه فالظاهر، م وحلفكاحل إىل ه وجاءي رأرياث غريبأن له امل

  .عدم الصالة أل،احللف إىل اجيفالظاهر عدم االحت، جازتهإن متهماً يف كيومل ، اثرين مكيمل مث إنه إذا 

رادت البنت أأو ، الزوجة أم ةيأراد الولد حمرم إذا ماك، ىخرأجازته من جهة إان متهماً يف ك إذا أما

 ،ال أم احللف إىل تاجحيفهل ، شبهأأو ما  دهايها بطلب ينه من الضغط علكالولد بعدم مت أب ضرارإ

بل ولو علمنا بأن مقصوده من ، حيالصح على ل بعد محل فعل املسلمي لعدم الدل، الظاهر العدم،احتماالن

  .ةيجل غاانت ألك نافذة ولو جازةاإل فإن ،ن موتكيما يف سائر املوارد اليت مل كك  ذلجازةاإل

   



ن متهماً كمل ي إذا ماأ، ورثجازته للرغبة يف اإلإان متهماً بأن ك إذا  هذا، وقبل احللفجازةذا لو مات بعد اإلكو

إىل  فالظاهر عدم احلاجة ،كان املهر الالزم عليه أزيد مما يرث أو حنو ذلك أو ،تهيعلم مو أن جاز قبلأ إذا ماك ،بذلك

  .احللف

  

 على رث الشارع رتب اإل ألن} وقبل احللفجازةلو مات بعد اإل{  املهر إليهدفعي ال }ذاكو{

أو ما  أو بأن جن اراًيأو اخت ان عدم احللف باملوتكسواء ، رثين حلف مل كيذا مل إف، احللف وجازةاإل

  .كأشبه ذل

 جاز قبلأ إذا ماك ،كن متهماً بذلكيمل  إذا ماأو، رثجازته للرغبة يف اإلإمتهماً بأن  انك إذا هذا{

  .أيضاًسبب التهمة ي مما رثه عالئم املوت مع وجود اإلين فكيومل  }علم موتهيأن 

ؤخذ منه متام يان كأن ب }كأو حنو ذل{ك ان عاملاً بذلكو }رثيد مما يه أزيان املهر الالزم علكأو {

  .حنوه و بظلمرث اإلىعطي  بسبب ظامل أو الرثاإل

مها ريواحلدائق وغك خالفاً للمسال، هريوغك ما اختاره املستمسك }احللف إىل ظاهر عدم احلاجةالفا{

الم ك بعد احتفاء الإطالق الن أ :هين فك ول، النصطالقإلك وذل، مل حتصل التهمة وإن نيميلا فاعتربوا

  .نةيبالقر



 ،م والبنت من املهر وحرمة األ،الزوجية على ثار املترتبة واحللف مجيع اآلجازةتقدير اإل على  يترتب:٣٠مسألة 

  من غري حاجةجازةثار مبجرد اإل بل الظاهر ترتب هذه اآل،كواالبن وحنو ذلاألب على انت هي الباقية كن إوحرمتها 

  احللفإىل 

  

حرمة  و من املهر،ةيالزوج على ثار املترتبةع اآلياحللف مج وازةجر اإليتقد على ترتبي :٣٠مسألة {

  ألن،لهكك  يف ذلإشكالبال  }كحنو ذل و،االبنواألب على ة يانت هي الباقكن إحرمتها  و،البنت وماأل

  .ةيما بعض آثار الزوجأاملهر من باب  واثريرها املكوذ، ةيحة ثبوت الزوجيظاهر الصح

حق ي ف،حترم مبجرد العقد ال مفاأل الّإ و،مدخل باأل إذا هو إمنا )تنوالب(: فقول املصن أن ىفخي مث ال

  .مج باأليم التزوله بعد موت األ

 أن والظاهر ،)١(ورباِئبكُم الالَِّتي ِفي حجوِركُم من نسآِئكُم الالَِّتي دخلْتم ِبِهن: قال سبحانه

 شمله عمد الصيبي فال ،زي ممرين غكيبأن مل ، صدق دخل ا  إذاريبك مثل دخول دخول الريدخول الصغ

  .)٢(رفع القلم  والأ،خط

ثبات هو لإل إمنا  احللف ألن}احللف إىل  حاجةري من غجازةثار مبجرد اإلبل الظاهر ترتب هذه اآل{

ن كل، لفحيو مل أام حلف كحع األيذا أجاز ترتبت مجإ ف، فقطجازةاإل على توقفيعامل الثبوت ف أما ،فقط

  .اث بدون احللفري املهر واملىعطيال 

                                                







  امكحن يترتب سائر األك ول،يرث ونه متهماً الكفلو أجاز ومل حيلف مع 

  

  . املهريعطي وال }رثي ال{ التهمة هي حالة احللف حالة  ألن}ونه متهماًكلف مع حيفلو أجاز ومل {

ن إ( :ور قائالًكم املذك يف احلهريد الربوجردي وغيل السكهذا وأش ،}امكحترتب سائر األين كول{

ق يالطرن أ و،اثريعن طمع يف امل ال ة هي الصادرةيتم سبب الزوجي اليت ا جازةاإل أن ظاهر النص هو

  .انتهى ) عدمهاألصل و السببمحراز متاإ إىل قيطر فمع عدمه ال، هو احللفك حراز ذلإل

تنفع يف  ج الي بالتزوال بدون رض اليت نشأت عن الرغبة يف املاجازةاإل أن ظاهر النص: أقول

يف  و،احللف وجازة منوط باإليف الظاهرة يام الزوجكحأ باألمرف، ةيام الزوجكوال يف سائر أح، االستحقاق

 ه والرث إلإطالقفال ، هينوي  يف الواقع حسب مااألمر ولذا ف،ن مالكيمل  وإن ةيالواقع منوط بالرضا بالزوج

عن رغبة حل له أخذ  ان الكرضاه لو حيث إن ،  اللّهنيب ونهيم بكة يف احلتظهر الفائد و،هإرث لعدم إطالق

 إذا ،أيضاًاحللف  إىل تاجحي يف املقام الو، املرافعة يف أخذه إىل تاجحي د نفسه والياملال بكان  إذا ماك، املال

  .ان متهماًك

أن ك ريم الغك حىلإتج حيو مل وأما ل، رثاة والتوي بالزوجريم الغكهو حل إمنا احللف(: ولذا قال املستند

هو  إمنا الرضا أن حلفه بعد ما علم من نفسه إىل ثهي فال حاجة يف تور،هريعلم به غيده ومل ية بكون التركي

  واختصاص صورة احللف ، ماتن إ رثهي: ة عبادي يف روا)عليه السالم( قوله طالقإل، احكبالن



  .انتهى )اث ونصف املهرريا امل إليهعدفيمث : لقوله، ريدفع الغ إىل احتاج إذا مبا

 من ال على انكلف حيومل ، تهمهي ر الخاآل وتهم الزوجي أحدمها ان مثالًرثاان له وكلو  أنه علميومنه 

ان أخ كولو ، رثن دفع املصدق نصف املهر واإليخوأه رثاان وكفلو ، هإرث بنسبة  إليهدفعي أن تهمهي

  .مثلةمن األك  ذلريغ إىل ،رثاإل وثي املهر ثل إليه دفعخت وصدقة الولد مثالًأو

  



  ور يف انوننيكم املذك جريان احلقوى األ:٣١مسألة 

  

، هماية موجود في املناط من الروا ألن}نيور يف انونكم املذكان احلي جرقوى األ:٣١مسألة {

اب جيالعرف هو اإلسائر املعامالت يف نظر كاح كالن إذ ،اح لهك النأدلةات إطالقمشول ضافة إىل باإل

 يف أحدمهاو تلف أ، تلف املتاع يف املعاملة وإن ،ك فلو حصل ذل، يف باب الفضويلجازةوالقبول املعقب باإل

  .طبق القاعدة على حةيم يف مورد الصحكان احلك ولذا ، يف االنعقادىفكاح كالن

منا تلفظ إو، ون قصدها بدجازةمنا تلفظ باإلإقة ويجاز حقأون كي ال أن جازته لدفعإأما احللف يف 

من  واحد ريره املصنف هو الذي اختاره غكوهذا الذي ذ، ستفاد عرفاً من النصما هو املك، جل املالأل

  .نياملعلق

نه إ ريخبل يف األ، جامع املقاصد من قوهلم بالبطالنوشرح النافع وك املسال وخالفاً ملا عن القواعد

  .نهمير باملشهو أنه ويف احلدائق الظاهر،  بهاملفىت

ل موت املوجب قبل قبول يبأنه من قبو، احكبعدم وجود أثر النو،  عدم االنعقادأصالةبك واستدل لذل

  . عنهىتعديفال ، خالف القاعدة على حةيبعد محل الصحك ل ذلك، القابل

  .ىفخي ل ما الكويف ال

القبول  أن منك تمسره املسك ملا ذ،ل موت املوجب قبل قبول القابليس من قبيول، احكلوجود أثر الن

، نهيترتب به مضمون العقد من حيالقبول ناقل أن ضافة إىل باإل، كذلكست ي لجازة واإل،جزء مقوم للعقد

  ضافة إىل هذا باإل،  العدمصالةل فال جمال أليث قام الدليوح، اشفةك جازةواإل



ان أحد الطرفني ك أو ،ر الفضويلخاآلحد الطرفني الويل والطرف أان ك إذا ماك ،سائر الصور إىل بل الظاهر التعدي

 ففي مجيع ،كر صغرياً أو جمنوناً أو حنو ذلخاآل بالغاً وأحدمهااملني أو كانا بالغني ك أو ،ر الصغريخاآلانون والطرف 

 نهفإر خاآل وبقي ،جازته بعد بلوغه أو رشده أو إل،جازةاإل إىل  لعدم احلاجة إليهمات من لزم العقد بالنسبة إذا الصور

  يرد أو جييزأن  إىل يعزل حصة الباقي من املرياث

  

  . طبق القاعدةىوعل م منصوصكفاحل، ما عرفت من وجود مناط النص يف املقام

  الويلنيحد الطرفأان ك إذا ماك ،سائر الصور إىل بل الظاهر التعدي{: تعرف وجه قوله ومما تقدم

ه الذي يومثل انون السف ،}رير الصغخاآلالطرف و  انوننيان أحد الطرفك أو ،ر الفضويلخاآلالطرف و

اً أو رير صغخاآل بالغاً وأحدمهاأو { انيعقدمها فضول }نياملك نيانا بالغكأو { ،بويل إالّ احكق له النحيال 

  .هيالسفك }كجمنوناً أو حنو ذل

 أو أجاز ريبكه ن أل}جازةاإل إىل  لعدم احلاجة إليهمات من لزم العقد بالنسبة إذا ع الصوريففي مج{ 

 فإنهر خاآل يوبق{ جازتهإالرشد يف  إىل ان جمنوناً فاحتاجكبأن  }جازته بعد بلوغه أو رشدهأو إل{ هيول

أورث  إالّ إذا هكبال بتريز مل جيرد ومل يمل  وإن ،}زيجيأو { العقد }رديأن  إىل اثريعزل حصة الباقي من املي

  .ك ذلريغ إىل ضرر اللقاعدة ، نهدفع الضرر عيأخذ املتضرر مبا ي ف،ضرراًك ذل

   



 الختصاص املوجب له من ،احللف يف ثبوت املرياث يف غري الصغريين من سائر الصور إىل بل الظاهر عدم احلاجة

  .أيضاًام كحسائر األ إىل ، بل بالنسبةرثاإل إىل حالف يف اجلميع بالنسبة اإلحوطن األك ول،بار بالصغرييناألخ

  

احللف يف  إىل احلاجة{ بل، ونه متهماًكيف حال  أجاز إذا ،جازةب آثار اإليرتت }بل الظاهر عدم{

، خالفاً للمصنف، أيضاًهما ين فيريلوجود مناط الصغ }ن من سائر الصوريري الصغرياث يف غريثبوت امل

ر ففي سائ }نيريبار بالصغاألخالختصاص املوجب له من { احللف إىل  بعدم احلاجة:فقاالك وتبعه املستمس

  . فقطجازةثار مبجرد اإلع اآليقاعدة ترتب مج إىل رجعيالصور 

 إىل ع بالنسبةيحالف يف اجلماإل{ عند املصنف }حوطن األكول{ أيضاًاملناط آت هنا ن إ :هيوف

  .مهاريان أو مهراً أو غكاً إرث ،امكحل األكلوحدة املناط يف  }أيضاًام كحسائر األ إىل بل بالنسبة، رثاإل

 وال، رثق له أخذ املهر واإلحياذباً مل كذا حلف إف، احللف لرفع التهمة أن ما تقدم من ىمقتضمث إن 

ان كجالال للّه سبحانه وإلف حيمل  أنه إذا ماك،  اللّهنينه وبيما بيام فكحم من األكح أي جازتهإ على ترتبي

ان ك إذا لف يف أخذهاحل إىل تجحيان املال عنده مل كولو ، ام الزواجكل أحكان له كجازته إصادقاً يف 

  .جازتهإصادقاً يف 

  



ر فضولياً، ومل خاآل والطرف ، أو جميزاًونه أصيالًكأحد الطرفني من حيث  على ان العقد الزماًك إذا :٣٢مسألة 

املرأة وبنتها  أم احكان زوجاً حيرم عليه نكالطرف الالزم حترمي املصاهرات، فلو  على رد، فهل يثبت  والإجازةيتحقق 

 مل جتر وإن  هل جيري عليه آثار الزوجيةىخرأ وبعبارة ،انت زوجة حيرم عليها التزويج بغريهك وإذا ،ها واخلامسةوأخت

   قوالن،رخاآلالطرف على 

  

ر خاآل والطرف ،زاًي أو جمالًيونه أصكث ي من حنيأحد الطرف على ان العقد الزماًك إذا :٣٢مسألة {

ه يرم علحيان زوجاً كفلو ،  املصاهراتميالطرف الالزم حتر على ثبتيفهل ، رد  والإجازةتحقق يومل  اًيفضول

 وإذا{ ،املرأةك اح تلكبنه ناالزوج وأب  على رمحي أن هوالزم ،}املرأة وبنتها وأختها واخلامسة أم احكن

  . الزوجبإذن إالّ ق هلا اخلروج من الدارحي ال أن والزمه }هريج بغيها التزويرم علحيانت زوجة ك

تحقق العقد يه مل  ألن}رخاآلالطرف  على مل جتر وإن ةيه آثار الزوجيري علجيهل  ىخرأرة وبعبا{ 

  . إليهبالنسبة

بال  قالنه إ اشف اللثامكوعن ، ميالعالمة يف بعض مباحث القواعد القول بالتحر إىل نسب }قوالن{

وهو الظاهر من املستند ، لدي التزلزجي  وال، إليهربع بالنسبةأاح كون، نيتاألخ نيلصدق اجلمع ب، إشكال

  .أيضاً

ان كما لو يف ث قاليح، ىخ املرتضيولعله الظاهر من الش، ميه من عدم التحرريظهر من غيخالفاً ملا 

ل يصن عدم جواز تصرف األيوظاهر آخر الم مجاعةكستفاد من يالذي ن إ: (ل والفضويليص األنيب العقد

  .)ما انتقل عنهيف

   



  .اشفة عن حتققها من حني العقدك ال، بعد ذلكجازة فرض حصول العلم حبصول اإلمع الّإ ،أقوامها الثاين

  

تحقق الطرفان فال يث مل يوح، هيبتحقق طرف الّإتحقق ي  العقد أمر اعتباري ال ألن}أقوامها الثاين{

 ما الكف، اب قبل القبولجيل اإليمن قبنه إاألمر  ىمنته، العقد على ام املترتبةكح األأدلةشمله يفال ، عقد

ع من يبي أن ان لهكد يباع لز إذا ماك، بطل ما أوجبه لفظاً أو عمالًي أن ان للموجبك و،ه أثريترتب علي

، ع من عمرويبي أن له فإن ، وقبل الفضول من قبلهباع له فضوالً إذا كذلك، ديقبل زي أن عمرو قبل

 ماك، ختهاأعقد ي أن ان لهك والًضها فذا عقد هنداً لنفسه وقبل من طرفإف، احكعقد الن إىل بالنسبةك ذلكو

  .ون ملتزماً بالوفاء بهكي  الطرف حىتإجازة قبل )مكعقود(نسلم صدق  وال، احكبطل الني أن لهأن 

ن إو، صحة الطالق ومثل الوطي ووجوب النفقة، ترتب قطعاًي ام الكحاً من األريثكن إ كد ذليؤيو

وعدم ترتب  ،مثل حرمة املصاهرة امكحعض األن ترتب بكميف يكو ،ناقش بعض يف عدم صحة الطالق

ال  وهذا ما، لكترتب اليأن ما إ فالالزم، العقد على عيالشارع رتب اجلم أن  مع،النفقة والوطيك بعض

  .ه القاعدةيوهذا هو الذي تقتض، لكترتب الي أو ال، قول به أحدي

  .امكح األلكعدم ترتب  على لياً دلعام قطكحعدم ترتب بعض األن إ :ن شئت قلتإو

اح ثابت من كون نكي فال ،س بثابتيثابت أو لما إ احكون النك دلةالثابت من األن إ :واحلاصل

  .جانب واحد

  مع فرض حصول  الّإ{: وجه الستثناء املصنف بقوله ال أنه ظهريرنا كومبا ذ



 دع جماالًي التصرف املبطل ال إذ } العقدنياشفة عن حتققها من حكال ،ك بعد ذلجازةالعلم حبصول اإل

 ث اليح، ع قبل قبول القابليمثل تصرف املوجب يف املب أنه فقد عرفت،  الالحقةجازةه اإليقوي للعقد حىت

  . للقبولدع جماالًي

تحقق شيء منها ي ال أنه  ظهر،ة يف جانبيام بالفضولكحتحقق شيء من األي ال أنه ث عرفتيوح

لزوم  على لي لعدم الدل،ما عقداأ بنيليصخبار األإلزم يمل ان يذا عقد فضولإه فيوعل، نية يف اجلانبيبالفضول

  .ر بالعقد لهخاآلخبار الطرف إلزم ي فضويل ال وليعقد أص إذا كذلكو، كذل

 ورد طرف إجازةتضرر بسبب عدم  إذا ،فضويل ولييف أص ليصاأل أن وما تقدم يف بعض املسائل من

  .حظفال  ما خنتارهىعل ال، ليصالعقد من طرف األحتقق  على هو بناًء إمنا ،بطالان له اإلكالفضول 



 سواء أجاز ،ام املصاهرةكيترتب عليه شيء من أح  العقد ومل جيزه الرد املعقود أو املعقودة فضوالً إذا :٣٣مسألة 

ل كستش ورمبا ي،نكأن مل يكونه ك لعدم حصول الزوجية ذا العقد غري ااز، وتبني ،ال أم صيالًأان كر أو خاآلالطرف 

  املعقودة عليها أم احكيف خصوص ن

  

ام كه شيء من أحيترتب علي  ال،زهجيمل  و العقدرد املعقود أو املعقودة فضوالً إذا :٣٣مسألة {

ان كر أو خاآلسواء أجاز الطرف {  وانون وحنومهاريان للصغكما لو يه فيرد ول إذا ذاك و}املصاهرة

شمله يفال  }نكيأن مل كونه ك نيوتب،  اازري ذا العقد غةيلعدم حصول الزوج{ك وذل }ال أم الًيصأ

بل قال يف ،  هلذه املسألةني املتعرضني وهذا هو املشهور ب،)مكعقود(صدق ي ه ال ألن،ل الوفاء بالعقديدل

  .مثل هذا العقد على امكحعدم ترتب األ على بل الضرورة مجاعل اإلين حتصكمينه إ :اجلواهر

إذا ( : قال،الم املستندك إىل كأنه أشار بذلكو }هايعلاملعقودة  أم احكوص نل يف خصكستشيورمبا {

 أم حرمةأن  إىل نظراً، إشكالبعد حتقق الفسخ من البنت  أمها ميففي حتر،  البنتانت املعقودة فضوالًك

دق صيو، بل هي حمرمة أبداً، ة البنتيببقاء زوج وال، صحاأل على  بالدخول ببنتهاةست مشروطيالزوجة ل

 أم احلرمة ـ ملا مر من صدق أي  ـاألولظهر هو واأل(: قال أن ىلإ )حيالزوجة بالعقد الصحأم  أا هايعل

  .المهك آخر ىل إ.) إليهح الالزم بالنسبةيالزوجة بالعقد الصح



ون ك و،نتاح البكفرق بينه وبني ن ال أنه  مع، وجمرد العقد ال يوجب شيئاً،احكمل يتحقق ن أن وهو يف غري حمله بعد

  .ينفع يف الفرق  غري مشروطة بالدخول خبالف الثاين الاألولاحلرمة يف 

  

ذا مل إف، نيالعقد ذا طرف فإن }ئاًيوجب شي وجمرد العقد ال ،احكتحقق نيمل  أن  حمله بعدريوهو يف غ{

  .تحقق العقد أصالًيتحقق طرف مل ي

ون كي أن قبلينما يب و العقدنيفرق بومن الواضح ال، ون عقداًكي أن ما أجراه الفضويل قابل نعم

  .)مكعقد(ون كي أن قبليأي ، عقداً

 لو فسخ املعقود فضوالً(:  قال،نهماياملستند فرق ب أن مع }اح البنتك ننيب ونهيفرق ب ال أنه مع{

يف  إالّ  مدخولةريم غون األكل، ج البنتي تزومر من املصاهرات حىت ع ماية مجييف حلك العقد فال ش

  .آخر عبارته املتقدمة إىل ،)١()ماأل

نفع يف ي  ال، مشروطة بالدخول خبالف الثاينري غاألولون احلرمة يف ك{  ألنصح فرقهي الإمنا } و{

الالزم القول  أن  وقد عرفت، تامري فالفرق غ،تهمايما القول حبلإ و،امالقول حبرمتهما إ فالالزم }الفرق

  .امكحعدم ترتب شيء من األ وتهمايحبل

  

                                                

 



 أن  ليس هلا، فتزوجت من آخر مث علمت بذلك العقد، من رجل ومل تعلم بالعقدجت امرأة فضوالًوزإذا  :٣٤ مسألة

ختها مث أأو بنتها أو  أمها ذلك تزوج على يطلع أن  بامرأة وقبلج رجل فضوالًوز إذا ذاك و،جازةجتيز لفوات حمل اإل

  علم

  

ك تعلم بالعقد فتزوجت من آخر مث علمت بذل من رجل ومل زوجت امرأة فضوالً إذا :٣٤مسألة {

، ه املستنديما نص علك }جازةلفوات حمل اإل{ جازاثر إل أال أي }زيجت أن س هلايل{ الفضويل }العقد

  .هاي فشكالبل ظاهر من تعرض للمسألة عدم اإل، ينصارخ األيوتبعه الش

  : أموربك واستدل لذل

  .انصراف عقد الفضول عنه: األول

د الذي عملت قم ببطالن العكواحل،  سنةني ولو بعد مخسجازةالزم الصحة جواز اإل نإ :الثاين

  .راتك سنة من املننيمبقتضاه مخس

ما إ  الستلزامه، وهو هنا موجود،نع منه مانعميمل  إذا هو إمنا  يف لزوم الفضويلجازة اإلريتأثن إ :الثالث

  .لي دلريه من غيار الفسخ فيأو حتقق خ،  الزماحكأو بطالن ن،  يف زمان واحدنيج زوجة واحدة بزوجيتزو

 للعقد جازةواإل، صح منهايج ومل يها التزويصارت ذات بعل حرم عل أن ورة بعدكاملرأة املذن إ :الرابع

  .)مكعقود(: قاليا العقد ف إليهنسبي أن صحيك ه بذل ألناًجيان تزوكمنا إو، صح منهاي ج واليتزوالفضويل 

أو  }ختهاأأو بنتها أو  أمها تزوجك ذل على طلعي أن  بامرأة وقبلضوالًج رجل فوز إذا ذاكو{ 

  .}مث علم{ اخلامسة



  .ما تریك شف عن بطالن العقد الثاينك ت،حصلت إذا اشفةكا إ ثي حجازةاإل أن ودعوی

  

الق بعد ط إالّ كعلم بذلي فزوجه الفضويل باخلامسة ومل ،انت عنده أربع مثالًك أنه إذا ظهريومما تقدم 

تصحح العقد  إمنا  الناقلةجازةاإل إذ ، ناقلةجازةبأن اإلالقول  على  حىتجازةصح له اإلي مل حداهن مثالًإ

  .ل صورةكاخلامسة ب على صح العقدي وال، السابق

ن إ إذ ،}ىما تركشف عن بطالن العقد الثاين كحصلت ت إذا اشفةكا إ حيث جازةاإل أن ىودعو{

  .بطلي فلماذا دلة ومشلته األ، ووقع يف حملهالعقد الثاين صدر عن أهله

س هلا بعد ي لأحدمهاذا اجازت إف، هما شاءيأ إجازةان هلا ك ،لو عقدها اثنان فضوالً أنه ومما تقدم ظهر

  .اح ثانكصح هلا ني  وال،صبحت ذات زوجأ جازةباإل إذ ،رخاآل إجازةك ذل

  



علم السابق من العقدين فهو  فإن ،ر من آخرخاآليل كو وزوجها ال،يلني من رجلكزوجها أحد الو إذا :٣٥مسألة 

 األصل و، لعدم العلم بتحقق عقد صحيح،كذلكشك يف السبق واالقتران ف وإن ،علم االقتران بطال معاً وإن ،الصحيح

  عدم تأثري واحد منهما

  

بق علم السا فإن ،ر من آخرخاآلل يك وزوجها الو، من رجلنيليكزوجها أحد الو إذا :٣٥مسألة {

ك وذل، نفذي ان له املانع فهو الكث يالعقد الثاين فح أما ،ه حدث بال مانع ألن}حين فهو الصحيمن العقد

  .اً من السابق والالحقيز أيجت أن  فلها،م جتز ن عقدها مالكيث مل ي حفإنه، ينيخالف الفضول

تمل القرعة حين ك ل،ح بال مرجحيببطالن الترجك ستمسوعلله امل }ن علم االقتران بطال معاًإو{

زان يوهل م، اطيزم مراعاة االحته فالالي وعل،ثر من أربعكما يف من أسلم عن أك، ون هي املرجحةكوت

شمله ي فال ،عقد أنه صدقي ه قبل متام العقد ال ألن،بعد الوسطي  ال،عهياالقتران أول العقد أو آخره أو مج

  .ليالدل

لعدم العلم بتحقق عقد { أحدمهاخ يعلم بتارمع عدم ال }كذلكيف السبق واالقتران فك ن شإو{

ما ك، هخيعلم تار م بصحة ماكحي فأحدمهاخ يوأما مع العلم بتار ،} واحد منهماري عدم تأثاألصل و،حيصح

ما بعد  إىل ةيوا خلكالستصحاب ك وذل، همريم وغيكاحل والربوجردي والسادة ابن العمك ده بذليق

 عدم أصالة على مكخ بسبب االستصحاب الذي هو حايم التارحصل شرط صحة معلوي ف،خيمعلوم التار

  .ما هو واضحكثر ترتب األ



هل ج وإن ،رخاآلم بصحته دون ك حأحدمهاعلم تاريخ  فإن ن علم السبق واللحوق، ومل يعلم السابق من الالحق،إو

  :التارخيان ففي املسألة وجوه

  . حيصل العلم التوقيف حىت:أحدها

  .للزوجةخيار الفسخ : الثاين

   .م يفسخكاحلان إ :الثالث

  

م بصحته دون ك حأحدمهاخ يعلم تار فإن ،علم السابق من الالحقيومل ، اللحوق ون علم السبقإو{

ري جي وال، هاجيصح تزوية يوا خلكوجب يك وذل، هير علخاآل عدم تقدم أصالةملا تقدم من  }رخاآل

  .خي يف جمهول التاراألصل

 ما عن املبسوطك }صل العلمحي ف حىتي التوقأحدها ، املسألة وجوهان ففيخيهل التارن جإو{

  .صنعيذا  صل العلم ماحيمل  أنه إذا ر هذا الوجهكذي ومل ،ةياألولللقواعد ك وذل، ريالتحرو

 مرة من لزومه يف ريملا تقدم غ ،كل صور الشك يف الالزم الفحص يف املسألة أوالً أن ىفخيوال 

  .ما هو واضحكلزم الفحص يال مل إو، قطلّيمل ذا  إ هذا،ةيالشبهات املوضوع

، رأةامل على استلزم الضرر أن ار بعديباخلك تدارية يناملعاملة الغبكه  ألن}ار الفسخ للزوجةيخ: الثاين{

، ةيمن نفس الزوج ال ةيام الزوجكب أحيلزم من ترتيبأن الضرر ك  يف ذلشكالمن اإلك وما يف املستمس

، نياألمر نيم بك من عدم الفرق يف رفع الضرر للح)الفقه( غضون بعض مباحث رناه يفك ملا ذ، تامريغ

ن كمل ت إذا ه ضرر ألن، بعد وجود قاعدة القرعةضرر ال إىل تصل النوبة نه الأوجه رد هذا الوجه بألاو

  .القاعدة

  ه ي ف ألن،قوى القواعد األيكما جعله حمك }فسخيم كاحلا أن :الثالث{



  .خرياأل وفق بالقواعد الوجهاأل و،القرعة: الرابع

  ،أو أختها أمها ر ببنتها أوخاآلمرأة وا بأحدمها أو زوجه ى،ر بأخرخاآليلني برابعة وكحد الوأزوجه  إذا المكذا الكو

  

  . بالفسخانت الزوجة أوىلكه ضرر يان فكن إأنه ضافة إىل ه ما تقدم باإليوف، رفع الضرر

  .رةكاعد والتذما عن احتمال القوك }القرعة: الرابع{

ك وهذا هو الذي قواه املستمس،  واملقام منه،لكل أمر مشكا ل أل}ريخاأل وفق بالقواعد الوجهواأل{

، اط التامي اليت هي مناط االحتمورجمال هلا يف األ ه جامع املقاصد بأن القرعة اليل علكشأ وإن ،وآخرون

العمل  إىل ن القرعة حتتاجأه بريه غيل علكما أشك، مي والتحررثنساب واإلتعلق ا األية اليت كحنوهي األ

  .عمل يف املقام وال

  .ور من االستثناءكره احملقق املذكن ما ذيأومن ،  القرعة شامل للمقامن إطالقإ :األول على رديذ إ

 مجلة من أعاظم الفقهاء عملوا ا ابتداًء ىف ونريك، العمل حمل منع إىل اجهاياحتن إ : الثاينىوعل

  .هميعمل سابق علك ون هناكي  أنبدون

  .همايلتك على ميب آثار التحرياط يف املقام طالقهما وترتياالحت أن  يفإشكال ال نعم

علم يومل ، تصح اخلامسة ث اليح }ىر بأخرخاآل برابعة ونيليكحد الوأزوجه  إذا المكذا الكو{

س مثل املقام لو زوجه يول }ختهاأو أ أمها ر ببنتها أوخاآلو مرأةا بأحدمهاأو زوجه { ،تهما اخلامسةيأ

   ذه أحدمها ،ليكفضويل وو



ن كمي  الىيله بأخرك أو تزوج بامرأة وزوجه و،يلها من آخركزوجت نفسها من رجل وزوجها و إذا ذا احلالكو

عي  وصدقت املرأة املد،ال أدري من السابق: رخاآلحد الرجلني املعقود هلما السبق، وقال ألو ادعی  و،اجلمع بينهما

  م بالزوجية بينهما لتصادقهما عليهاك ح،للسبق

  

ان كسواء  إذ ،جزت الفضويلأ: ل قالكو، علم السابق منهماي ومل ىبأخت أخرر خاآلت واألخ

 وأما، ة احملليجمال له ملا تقدم من لزوم صالح ال إذ ،ان بعد فواضحكإذا  أما ،صحي فضويل بعد أو قبل الال

عمله أبطل حيث إن ، ىراألخخت مث زوج هو بنفسه لأل وجه الفضويلز أن ليان قبل فهو من قبكإذا 

  .جازةة الفضويل لإليصالح

 عقد الفضول أن علم هليمث مل ، ختهاأ على ل عقداًيكوقع الوأ وجازهأ ووقع الفضول عقداًألو نعم 

  .نيليكل عقد الويمن قبك ان ذلك، نيالحق وأ نيسابق اناكجازته إو

 أو ،لها من آخريك وزوجها وذا زوجت نفسها من رجلإ{ رجع القرعةامل أن يف }ذا احلالكو{

  .مثلةمن األك  ذلريغ إىل ،}نهماين اجلمع بكمي  الىله بأخريك وزوجه وتزوج بامرأة

صدقت املرأة  و،ال أدري من السابق: رخاآلقال و،  املعقود هلما السبقنيحد الرجلأ یلو ادعو{

 على قرار العقالءإلقاعدة ، ما هو املشهورك }هايلتصادقهما علنهما ية بيم بالزوجك ح،املدعي للسبق

  ك  املستمسإشكال و،)١(أنفسهم جائز

                                                





 أجنيب ىعل هما أورثاو على ونكبها قد تيترتقصد ية اليت يام الزوجكأح(ورة بأن ك القاعدة املذىعل

 مجاعور اإلكم املذك احلالعمدة يف ذاًإف ،كثبات ذلصلح إلي ور الكالعموم املذ أن من املعلوم و،عنهما

 بعض ما تقدم مثله يفك ،كذلكون كقرارات تغالب اإل إذ ، واردري غ،انتهى )ةي القطعةري بالساملعتضد

ك  ذلريغ إىل ،ريقرار حبق الغإ فإنه ،نهما بدون منازعية بيمرأة الزوجا و رجلىادع إذا ماك ،املسائل السابقة

  .ةمثلمن األ

ة يعة القطريجعل الس و، من الفقهاء للمسألةريثك مع عدم تعرض مجاعة اإلجعل العمدة يف املسألمث إن 

  . حمل نظر وقوع فرد منه،علم حىت أنه سلمن إ ،ل جداًيمثل هذا الفرض قل أن معتضدة مع

ويل نه إ ،)الفقه( ةيمتام بقق إليالتوف والفائدة ول القبولأاهللا نس و،نهاهللا سبحا  حبمد، شرح املنتانتهى

  .نيهللا رب العامل احلمدو، ملستعانهو اوك ذل

 آله ىوعل، ينيبند اليخاصة حممد سو، نياملرسل على وسالم، صفونيرب العزة عما ك سبحان رب

  .)١(ني الطاهرنيبيالط

  يازري الشيني احلسيحممد بن املهد

  

  

                                                







  

  فصل

   أسباب التحریميف

  

  :وعشرون  أحد،ما يف اجلواهركوهي 

 ،فضاءاإل و،قابياإل و،هاريبغا، والزنا الزنا  و،اللمس و،النظر و،املصاهرة و،الرضاع و،النسب

 قذف الصماء و،اللعان و،حصاناإل و،فاء العددياست و،ض السببيتبع و،الرق و،ةءفاكعدم ال و،فركالو

  .)آله وهي اهللا علىصل(زوجات النيب كم ي والتعظ،حراماإل و،االعتداد و،الطالق و،رساءاخلو

فرق يف الزنا  ال فالإ و،أيتيما سكسها يف بعضها للتالزم كورة دون عك املذمورره األكذ أن ىفخي وال

  .ك ذلريغ إىل ،زناها به وا

ر ك فذ،هاي في ال شأن عملىث قد مضيح )آله وهي اهللا علىصل(م زوجات النيب يظعت أن ماك

ربع بالعقد جاوز عن األتي أن له )آله وهي اهللا علىصل(ان كفقد ، خيهو من باب حفظ التار إمنا اختصاصاته

  .اتيبل هو من الضرور، ه متواتراًي قائم علمجاعبل اإل، هي فإشكالال  وبال خالف، الدائم

ك فقد نقضه يف املسال، هرينهن دون غيه الوثوق بعدله بيان الوجه فكرمبا  أنه من: يف الشرائع وأما ما

  .عندنا) عليه السالم(مام باإل

  : صفتهن ونسبهن و)آله وهي اهللا علىصل(ة نساء النيب ي يف تسم،هريغ وريصمسنداً عن أيب ب، ايفكيف الو

   بنت بنيوز، ان بن حربيب بنت أيب سفيم حبأو، حفصةو، ئشةاع



م سلمة بنت أيب أ و،ة بنت حي بن أخطبيصفو، رثامونة بنت احليوم، وسودة بنت زمعة، جحش

  .رثاة بنت احليريجوو، ةيمأ

سودة من بين أسد بن عبد و، م سلمة من بين خمزومأو، ية من عدحفصو، ميانت عائشة من متكو

، ةيمأان من بين يب بنت أيب سفيم حبأو، ةيمأعدادها يف بين و، نب بنت جحش من بين أسديوز، ىالعز

  .ليسرائإة بنت حي بن أخطب من بين يوصف،  من بين هاللرثا بنت احلةمونيمو

 اهللا ىصل (هبت نفسها للنيب واليت ان له سواهنكو، عن تسمع نسوة )آله وهي اهللا علىصل(مات و

  .)١(ةيندكالو، نب بنت أيب اجلون اليت خدعتيوز، ولده أم لدية بنت خوجيخدو، ) وآلههيعل

دخل  و عشرةىحدإ نيمجع بو، ن مخس عشرة ) وآلههي اهللا علىصل(ع من تزوج يمج :كيف املسالو

فقال ، اضاًيا بهشحكب ) وآلههي اهللا علىصل( ىة اليت رأيلبكالمها ادحإاته ي يف حنيوفارق امرأت، بثالث عشرة

  .حفصة حسداً هلا وعة عائشةي اليت تعوذت منه خبدىراألخو، كاحلقي بأهل: هلا

النيب  فإن ،حفصة تعوذها فقط وعة عائشةين الوجه يف اليت تعوذت منه خبدكيمل  أنه الظاهر: أقول

 اهللا ىصل(نه  ألعل السرو، ذنب هلا طلق امرأة الي أن ر حلماً منثكأ وأعظم ورمكأ)  وآلههي اهللا علىصل(

رمبا و، ةيلة داخلكوجب له مشي مما ،مثلها وحفصة و مثل عائشةنيان اجلمع بكمإ عدم ىرأ ) وآلههيعل

  .املهم على هموهلذا رجح األ، لكسبب مشا

  .م تزوج خالفك ) وآلههي اهللا علىصل(النيب  أن ن يفكل

   ،)٢(ماء ثالثاًاختذ من اإل ومثاين عشرة ) وآلههي اهللا علىصل(ج رسول اهللا يتزو: دةيفعن أيب عب

                                                







 هي اهللا علىصل(النيب حيث إن و، هيف قد عرفت ماو، ه لعصمتهيربعة بامتناع اجلور علعلل جتاوزه األو

  : ولهق )الفراهي( على لكموجودة أش) عليها السالم(ة جيست خديل ومات وثر من تسعكقد تزوج بأ )وآله

           مههبودندك ه پاكزوجات نيب 

  ه حمترمهجيخد وعائشة بد

  نبيز وبه حفصه بوديحب أم با

  سلمه أم ه سودهيمونه صفيم

  .نهنين بكة مل تجيأراد من مات عنهن فخد وإن ،ثركأع يع فاجلميراد اجلمأن إ نهأب

فعل يمنا مل إو،  من تزوج نريج بغيان له التزوك ) وآلههي اهللا علىصل( أنه اتيويف مجلة من الروا

  .كبنفسه ذل

يا أَيها : سألته عن قول اهللا عزوجل، )عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، حي احلليب يف الصحىفقد رو

كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحِإن ِبيالن)قال،م أحل له من النساءك: قلت ،)١  :ءي من ششاء ما.   

 اهللا ىصل(لرسول اهللا  :فقال ،تبدل ن من أزواج أن ال والنساء من بعدك لل حي ال:  قوله:قلت

أزواجه اليت هاجرن  وهتبنات خاال وبنات خاله وهتبنات عما وشاء من بنات عمه ح ماكني أن ) وآلههيعل

 هي اهللا علىصل(لرسول اهللا  إالّ حتل اهلبة الو، هي اهلبة و مهرريهن املؤمنة بغريح من غكني أن حل لهأو، معه

امرأة و: تعاىل قوله معىنك ذل و،مبهر الإاح كصلح نيفال ) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا ريفأما لغ )وآله

  .ةياآل مؤمنة

 فلم ىن أرجإو، حكقد ن فىومن آ:  فقال،ةي اآل من تشاء منهنيترج: تعاىلت قوله يأرأ: قلت

  .حكني

  من النساء ك ل لحي ال: تعاىلقوله : قلت

                                                





حرمت علَيكُم أُمهاتكُم: ةيه يف هذه االي به النساء الاليت حرم علعىنإمنا  :قال، بعد
 إىل )١(

، رادهأل ما كستبدل يم كأحدن إ ،ل لهحيمل  مام كحل لأان قد كقولون يما ك األمران كلو و، آخرها

حرم  ما الإما أراد من النساء )  وآلههياهللا عل ىصل( هيحل لنبأاهللا عزوجل ن إ ،قولونيما ك األمرس ين لكلو

  )٢(.يف سورة النساءاليت ة يه يف هذه اآليعل

ث يحد هيس فيل إالّ أنه ، تفاوت بأدىن)٣( )السالم وه الصالةيعل( عن أيب جعفر ،ميومثله خرب احلضر

  .رجاءاإل

، رجاء وال اهلبةث اإليه حديفن كيمل ن إو .أيضاً )عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، ريذا خرب أيب بصكو

  )٤(.ث الناسيخالف أحاد )آله وهي اهللا علىصل(ل حممد آث يأحاد: هين زاد فكلو

نتم تزعمون أ ومكرادأ: هين قال فكلو، ادةي من دون زأيضاً )عليه السالم(عنه ، رخاآلذا خربه كو

  )٥(.)  وآلههي اهللا علىصل( ل لرسول اهللاحيمل  م ماكل لحيم كنأ

م أحل لرسول اهللا ك )عليه السالم(اهللا  سألنا أبا عبد:  قاال،حممد بن عمران ول بن دراجي خرب مجويف

  )٦(.دهيقبض بي عينيهي له حالل و، ذاكده هيقول بي شاء ما: قال، من النساء ) وآلههي اهللا علىصل(

   رسول اهللا ريملا خنه إ ،رشاد لبعض العامةسعاد شرح اإليف اإل: يف اجلواهرو

                                                















 حلسن ةًأافكهن ميج عليه التزويفحرم اهللا عل، رخاآلالدار  وه اخترنهءنسا ) وآلههي اهللا علىصل(

 ىصل(ون املنة لرسول اهللا كلتك مث نسخ ذل، ةياآل )١(لَا يِحلُّ لَك النساء ِمن بعد: تعاىلفقال ، ارهنياخت

  .ةياآل )٢(نا أَحلَلْنا لَك أَزواجكِإ: تعاىلبقوله ، هنيج عليالتزوك يف تر ) وآلههياهللا عل

ان مل ك وإن ،كالمه يف جواب السائل عن ذلك يف أول )عليه السالم( الصادق  إليهىلعله الذي أومو

  .اًيقناعإ فأجابه جواباً )عليه السالم( قوله فهم معىنيأو مل ، تف به السائلكي

  .أيضاًع متت ) وآلههي اهللا علىصل(نه إ :اتييف بعض الرواو

 الم يفكمنا الإو، رةدنسان منها بشروطها املق اإلا حالل بأي عدد شاء أل،الم يف املتعةكالليس ن كل

  .ربعثر من األكأ ) وآلههي اهللا علىصل(يف الدائم له أن 

 كذل فإن ،هريحرم زوجاته لغأن )  وآلههي اهللا علىصل(  للنيبتعاىل وف اهللا سبحانهيان من تشركقد و

  .هم األمياملهم اقتضت تقد وهمة األيقض إالّ أن ،الزوج إىل املرأة حتتاج أن هن لوضوحي عسراً علانكوإن 

  .ال انتهاًء ولزمه املهر ابتداًءي الو، اح بلفظ اهلبةكالعقد للن)  وآلههي اهللا علىصل(ان له كقد و

 إىل نصار من األت امرأةءجا:  قال)السالم وه الصالةيعل(عن أيب جعفر ، سي حممد بن قىفقد رو

 على فدخلت، املرأة متلبسة ممشطةو، هو يف مرتل حفصة وهيخلت علفد ) وآلههي اهللا علىصل(رسول اهللا 

زوج يل منذ   المينا امرأة أأ وختطب الزوج املرأة الن إ رسول اهللا اي: فقالت ) وآلههي اهللا علىصل(رسول اهللا 

 ىصل(فقال هلا رسول اهللا ، قبلتينن إ كهبت نفسي ل وفقدك ت فإن ،من حاجةك فهل ل، يل ولد دهر وال

 ) وآلههي اهللا علىصل(م اهللا عن رسول اهللا كنصار جزاخت األأا ي: مث قال  ودعا هلا،،اًريخ ) وآلههياهللا عل

  فقد نصرين  خرياً،

                                                







  .مكؤ نسارغبت يفّ ومكرجال

  .للرجالك مأوك ؤجرأوك ؤايما أقل ح: فقالت هلا حفصة

ت يف رسول اهللا رغب ،ك منريا خفإ ،ا حفصةي عنها يفك: ) وآلههي اهللا علىصل( فقال رسول اهللا

ك اجلنة لرغبتك  فقد أوجب اهللا ل،اهللاك انصريف رمح: مث قال للمرأة، هايعبت وهايفلمت ) وآلههي اهللا علىصل(

 إىل ،)١(أَةً مؤِمنةًوامر: فأنزل اهللا عزوجل، شاء اهللا نإمري أك يأتيوس، ي وسروربيتحملك ضيتعرو، يف

  )٢(.هريلغك ل ذلحي الو، ) وآلههي اهللا علىصل (فأحل اهللا عزوجل هبة املرأة نفسها لرسول اهللا، ةيآخر اآل

)  وآلههي اهللا علىصل(الرسول  على لواكستشي أن فاركال لل وىهود وال للنصاريس لليل أنه ىفخي الو

  .ربعأ إىل  بالتعددنياملسلم على الو، بتعدد الزوجات

 نيصدقون بديم فإ ىما النصارأو،  من التسعات حىتريثك إىل جينهم جواز التزويود ففي دليها أما

  .هوديوز للجيان ك ما وز لناجي أن  فأي مانع،ودليها

 )عليه السالم( ىان يف شرع موسكج يالتزون إ :حةيث الصحيحاديف األ:  قال،يف غوايل اللئايلو

 ةً الواحدة مراعاىل سوحي ال )عليه السالم( ىسيويف شرع ع،  ملصاحل الرجالةًعا مرا، حصرريجائزاً بغ

  )٣(.نية املصلحتيعة برعايت هذه الشرء فجا،ملصلحة النساء

 رجاهلم قد قتلهم  ألن، حصرريج منهن بغيأجاز التزوإمنا ) عليه السالم( ىلعل شرع موسو: أقول

  ه يعل( ىسييف شرع ع أما ،مهءي نسايستحي وهمءذبح أبنايان كث ي ح،فرعون

                                                









 إالّ وزجي من التشدد مل ءاب بشيياالنسك ان من الضروري مقابلة ذلكث ي فح)السالم والصالة

  .واحدة

د ية بيع الوضنيالقوانحيث إن ، ناي علشكالق هلم اإلحي  الأيضاًتاب ك أهل الريفغ، حال أي يعلو

س يرئ إىل ربع بالنسبةثر من األكوباأل، فراداأل إىل ع بالنسبةربج باألي التزو العقالءيري أن فما املانع، العقالء

  .) وآلههي اهللا علىصل( اً بزوجات الرسوليإمجال ر سجالًك نذةحنن ذه املناسبو، نيس الديرئ والدولة

راً كانت بك أا قد اختلفوا يف و،نيربعانت يف سن األكو) عليها السالم( لدية بنت خوجيخد: األوىل

ع يفجم، ريتقد أي يوعل، رجحون الثاينيقسم من العلماء و، األولرجحون يفقسم من العلماء  ،متزوجة أو

 لثومكم أ وةيرق ونبيز والقاسم واهللا  عبد:وهم، م منهايبراهإباستثناء  ) وآلههي اهللا علىصل(أوالد النيب 

  .أيضاً بالطاهر ىسمي وبيضافوا الطأ ومجاعة فاطمة الزهراء،و

انت كو، ة بعام واحدجيبعد وفاة خد)  وآلههي اهللا علىصل( تزوجها الرسول ،ت زمعةسودة بن: ةيالثان

  .مات ا وقد تنصر و،احلبشة إىل نيران بن عمران أحد املهاجركعند السك قبل ذل

 من نيرمة قبل عامكة املكيف م ) وآلههي اهللا علىصل(ها النيب يعقد عل، ركعائشة بنت أيب ب، الثالثة

  .ةك أشهر من اهلجرة املبارينة املنورة بعد مضيا يف املدودخل ، اهلجرة

قد تزوجها و، سداأل انت عند أيب سلمة ابن عبدك، م سلمةأناة بك امل،ةية املخزوميمأهند بنت : الرابعة

  .ىربكبعد وقعة بدر ال)  وآلههي اهللا علىصل(النيب 

يف العام الثالث من اهلجرة )  وآلههي اهللا علىصل(تزوجها النيب ، حفصة بنت عمر بن اخلطاب: اخلامسة

  .ة بدركرع يف مياهللا بن حذافة السهم س بن عبديبعد استشهاد زوجها خن



بعد استشهاد زوجها  ) وآلههي اهللا علىصل(تزوجها الرسول ، ةيسدنب بنت جحش األيز: السادسة

  .هرثاد بن حيز

بعد احلرب و، ظةي قرينار رجال ببك أحد ،مكزوجة للحك انت قبل ذلك، انة بنت عمروحير: السابعة

 فتزوجها النيب ، فأسلمتسالمها اإليفعرض عل، من الغنائم ) وآلههي اهللا علىصل(ب الرسول يصارت يف نص

  .كرد ذلينه مل كل، أمة لهكأخذها ي أن ان لهك أنه مع، ) وآلههي اهللا علىصل(

 ،ظةيمن سيب بين قر)  وآلههيعل اهللا ىصل(ة اختارها النيب يانت جارك ،انة بنت عمروكت: الثامنة

  .ىعلق األي التحق بالرفه حىتكانت يف ملكو

ة بين املصطلق كأثر معر ) وآلههي اهللا علىصل(تزوجها النيب ،  بن ضراررثاة بنت احليريجو: التاسعة

  .ك حبالة صفوان بن ماليفك ان قبل ذلكو،  العام اخلامس للهجرةيف

 السنة يف ) وآلههي اهللا علىصل(تزوجها الرسول ، بةيم حبأة بناك امل،انيرملة بنت أيب سف: العشرة

  .الة عبد اهللا بن جحشحب يفك انت قبل ذلك و،السابعة من اهلجرة

 اهللا ىصل(طفاها الرسول ص ا،ربيانت من خك، ة بنت حي بن أخطب النضرييصف: ة عشرةياحلاد

انت كو،  العام السابع من اهلجرة يف،صداقهاجعل عتقها  و،تزوجها وعتقهاأمث ، مةي الغنلنفسه يف ) وآلههيعل

  .عينانة بن الربكمث عند ، عند سلم بن مسلمك قبل ذل

مث عند أيب ،  بن عمرو الثقفيريعند عمك انت قبل ذلك، ةي اهلاللرثامونة بنت احليم: عشرة ةيالثان

  .د بن عبد العامرييز

انت كو،  حبالة عبد منافانت يفك ،نيكام املسأناة بك امل،ة بن احلرثمينب بنت خزيز: الثالثة عشرة

  انت من كو، دة بن احلرث بن عبد املطلبيعند عب



 حتنو ومهيتتصدق عل وانت تطعمهمكف، سالماإل وةي اجلاهل يفنيكاملسا وحم النساء للفقراءرأ وأرق

  .نيكم املساأة بيرة العربينتها اجلزكك لذلو، نسانإاالنسان مبا هو على 

ة ييف القض)  وآلههي اهللا علىصل(هبت نفسها للنيب و، ميم السليك بنت حخولة: الرابعة عشرة

 قد أشرناو، أطراف النهار ولي آناء اللىتليها قرآناً يأنزل فو، ميرك من رسوله التعاىلزوجها اهللا و، املعروفة

  .ة املتقدمةيبعض قصتها يف الرواإىل 

  .ةية بنت مشعون القبطيمار: اخلامسة عشرة

قسم هلما مع ي)  وآلههي اهللا علىصل( للرسول نيتيانتا سرك، ةيد القرطيانة بنت زحير: السادسة عشرة

 هي اهللا علىصل(ة له يدة ماريقد ولدت السو، ة مبصريندرك املقوقس صاحب االس إليه قد أهدامها،أزواجه

  . يف زمانهم الذي تويفيبراهإولده  )وآله

، ون له زوجةكلد لتية بنت خوجيخبد ) وآلههي عل اهللاىصل(تزوج الرسول  أول ما أن من املالحظو

مث بعد وفاا لبضعة شهور ، ن عاماًيعشر و مخسةىمد ) وآلههي اهللا علىصل(انت عاشرت الرسول كو

)  وآلههي اهللا علىصل( النيب  ألن،رمةكة املكله يف م ةيون زوجة رمزكر لتكائشة بنت أيب بعج النيب بيتزو

  .نة املنورةي زوجاته يف املدىحدإك أصبحت بعد ذلو، املسلمات ونيماً عن املسليوال أدبؤان مسك

ات يف ريبكلة منهن مجو، باتين ثكغلبهن أ)  وآلههي اهللا علىصل(زوجات الرسول  أن ىفخي الو

انت أرملة كسودة اليت  فمثالً، راًكاختالف ب على ةجيخد و،اتفاق على عائشةكضهن فقط بعو، السن

 نياحلبشة مع مجاعة من املسلم إىل ران بن عمرو بن عبد مشسكع زوجها السمتقدمة يف السن هاجرت م

يف الرجوع فقدت و، بالسفر)  وآلههي اهللا علىصل(مر الرسول  أل،رمةكة املكاملسلمات فراراً عن بلدهم مو

  خسرت هذه املرأة الصاحلة ك عند ذلو،  البلد احلراموايفي أن مات قبل إذ ،قيزوجها يف بعض الطر



ك  عند ذل،ةميركزوجة كها ءوايإنه كمي القالئل ني املسلمني آخراً من بمل جتد رجالً ونيكها الرنكر

  .القبول إالّ ان منهكتزوجها فما ي أن فسألته)  وآلههي اهللا علىصل(نف الرسول كش يف يتع أن أحبت

، ة فأصبحت أرملىربكة البدر الكس بن عبد اهللا يف معري فقدت زوجها خن،حفصة بنت عمرو

، خالقهاأ حلدة يف باًءإا ينهما أبكل و،هاجيتزو على عثمان وركل من أيب بكقناع إحاول أبوها عمر يف و

  .رمحته وظللها برأفتهي وتزوجهايإالّ أن )  وآلههي اهللا علىصل( ان من الرسولكما ك عند ذلو

 فقبل الرسول ،رصراإيف )  وآلههي اهللا علىصل( ميركمن الرسول الك عمر طلب ذل أن خييف التارو

ما هو معروف كب طلبات الناس يجي ،القاألخ حسن ،ةكي العرنيان لكفقد ، كذل)  وآلههي اهللا علىصل(

  .ته الطاهرةريمن س

اهللا بن جحش يف وقعة  تل زوجها عبدفقد قُ، نيكناة بأم املساك امل،ة بن احلرثمينب بنت خزيأما ز

 ث مل جتديحو، سالمة خرجت للغزو يف اإلي سروىلأترأس قد و،  يف احلربنيان أحد أمراء املسلمك و،أحد

 ) وآلههي اهللا علىصل( تزوجها الرسول ،زوجك الئقاً ا ختتاره هذه املرأة الصاحلة بعد استشهاد زوجها رجالً

  .سرهاكسلم جرباً لو

 نياحلبشة ضمن طائفة من املسلم إىل  هاجر زوجها،ناة بأم سلمةكة املية املخزوميمأهند بنت و

 ال وتاميصاحبة أو ين امرأة مسنةإ: قالت و فأبتنيما مات تقدم خلطبتها مجاعة من املسلم وعند، نياملهاجر

انت كو، نفهكلزوجها أدخلها يف  وهلا راًيتقد ) وآلههي اهللا علىصل(ن النيب كلو، سان ألنزوجةكأصلح 

  .)ه وآلهي اهللا علىصل(ة لرسول اهللا يقيزوجة حقكثر منها كة أيمزرزوجة ك

يف احلبشة و، احلبشة يف قافلة اهلجرة إىل اهللا بن جحش ديبة فقد هاجرت مع زوجها عبيحب أم أما

 وبعد مدة مات الزوج مرتداً، ةيسالمة اإليافترق عن اجلالو، ةياعتنق النصران وسالمخرج زوجها من اإل

  وعند موته أصبحت ، دفن باحلبشةو



، ةيبالد أجنب إىل س بأا امرأة مطاردة مشردة عن بلدهاانت حتكبة حتس خبسارة الزوج مع ما ي حبأم

 ن بعدكلو، انيت أيب سفيب إىل مثو، سالماإل إىل مل يف رجوعهبعض األك ان هناكاهللا  وت عبدمي أن قبلو

 ىصل(ولذا تزوجها الرسول ، أيضاًزوجها  وفرهمكعاً ليخسرت أهلها مج وملاألك  ذلأمات مرتداً انطفأن 

أرملة فقدت ك و،سالمل اإليمسلمة مطاردة يف سبكة جرباً خلاطرها ميركته اليظللها برعا و)ه وآلهياهللا عل

له يف عقد الزواج عمر بن يك وانك و، باحلبشةهي بعد و) وآلههي اهللا علىصل(قد تزوجها الرسول و، زوجها

 اهللا ىصل( جوار الرسولعاشت يف  و،نة املنورةيبة املديحب أم افت وويف السابعة من اهلجرة، يرية الضميمأ

  .) وآلههي اهللا علىصل( موته نيحإىل )  وآلههيعل

 هي اهللا علىصل(رسول اهللا  إىل وميت ذات ء فجا،برةك ان امسها قبل ذلكفقد ، ةيريجو إىل أما بالنسبة

 فوقعت يف سهم ثابت ،تم ما قد علاألمرقد أصابين من و، د قومهي سرثاأنا برة بنت احل: قالت و)وآله

 من ريأو خ: ) وآلههي اهللا علىصل(فقال هلا الرسول ، يكاكف على فأعين، تسع أواق على اتبينكو، سي قبن

ا ينعم : فقالت، كأتزوج وتابةكالك  عنياؤد: ) وآلههي اهللا علىصل( قال الرسول ،ما هو:  قالت،كذل

  .قد فعلت: ) وآلههي اهللا علىصل(فقال ، رسول اهللا

 نيانتشر اخلرب بسرعة عند املسلم و،ةيريجومساها وك امسها عند ذل)  وآلههي اهللا علىصل(الرسول  ريوغ

 ،سترقوني)  وآلههي اهللا علىصل(صهار رسول اهللا أ: اركيف هلجة استن وصوت واحدبقالت الصحابة و

قد و، ماًيقومها عظ على كة بذليري جوريان خكف، صطلقرجال بين امل وهم من نساءيديأان يف كفأعتقوا ما 

  .نسانإائة مانوا مخسكفك عتقوا بسبب هذا الزواج املبارأن يملؤرخون الذعد ا

م أحد كانة بنت عمرو زوجة احلحي بر) وآلههي اهللا علىصل(ظة تزوج الرسول ي قربعد غزوة بينو

  عند قسمة )  وآلههي اهللا علىصل(ب الرسول يقد صارت من نصو، ظةيزعماء بين قر



 الفضائل فأسلمت وه من احملاسني مبا فسالمها اإليعل)  وآلههيل اهللا عىصل(عرض النيب و، الغنائم

ف يتألبعاً يظة سداً مني اعتدائات بين قرنيب وسالم اإلنيعل بجيي كل)  وآلههي اهللا علىصل(تزوجها الرسول و

 ني بةيسالم نشر الدعوة اإليف ثررب األكأ منها ) وآلههي اهللا علىصل(ان لزواجه كو، استمالة افئدم وقلوم

دام ي سىحدإل)  وآلههي اهللا علىصل(رام الرسول كإهز مشاعرهم  ومأت ثائرن هديود الذليها قبائل

  .بزواجه منها

 ريأمكابر الصحابة كان أك ف،نيم املؤمنألقنب ب)  وآلههي اهللا علىصل(زوجات الرسول  أن فمن املعروف

 ،ةريسأافرة كمس أوم ي إىل انتكهي  وهايدخلون عليهم ريغ واخللفاء و)هيصلوات اهللا عل( نياملؤمن

  .رم من هذاكأرم كي أف )نياملؤمن أم ايك يالسالم عل(ـ بها يسلمون عليو

عتقها أف لة بين النضرييس قبيهو رئ و،ربي خىسرأانت من كفقد ، ة بنت حي بن أخطبيأما صف

، لةيس قبيبنت رئكرامتها ك وتزوجها استمالة لقومها وحفظاً حلرمتها و) وآلههي اهللا علىصل(رسول اهللا 

  .سالمود يف اإلليها  دخول مجاعة منكوقد نتج عن ذل، سالماستهواء أعداء اإل وودليها جلباً لقلوبو

 ىصل(أراد الرسول  و) وآلههي اهللا علىصل(الرسول  إىل ا املقوقسيانتا من مجلة هداكانة حية وريمارو

لذا قبل الرسول  و،سالم اإلىل إاستمالة ملصر و،لرسولرامة لكإرم مقوقس يف قبال كي أن ) وآلههياهللا عل

 ذا ينيفرح املصرك  وسبب ذل،واجهزأة يبق إىل نيتيضم اجلار وا بصدر رحبياهلدا)  وآلههي اهللا علىصل(

  .ليش قليجب)  وآلههي اهللا علىصل(يف فتح مصر بعد الرسول  مما أثرك العمل املبار

 لعائلتها واً هلاميركة تك بعد فتح مرثا بنت احلةمونيتزوج م ) وآلههي اهللا علىصل(الرسول  أن ماك

اً ميركعد تينة ية من قوم أو مدميركب جيان التزوكث يحاليوم،  ك منطق ذلىعل ،عاًية مجكهل مأل ولقومهاو

  ك خفف بذل و،لةيالقبك و لتلأنة ياملدك لتل



 اهللا ىصل(فتح النيب  أن  بعدينيكاعر املاً ملشيان هذا الزواج فتحاً عاطفكقد و، ةكهل مأ على مل الفتحأ

  .ما هو معروفكراقة دم إبالدهم بدون  ) وآلههيعل

قد )  وآلههي اهللا علىصل( لرسول اهللا ه موىلرثابن ح ديانت زوجة لزكفقد ، نب بنت جحشيأما ز

 دي زىدعيان ك ف، فأسلمسالماإل إىل دعاه)  وآلههي اهللا علىصل(ملا بعث النيب و، بنيجه بززو واشتراه النيب

 هي اهللا علىصل(عتقه الرسول  أليبكل الي بن شراحةرثاه حيبأوبطلب من  ) وآلههي اهللا علىصل (بن حممد

 هي اهللا علىصل (زوجة للرسولتصبح  أن هاؤأقربا وحتب هي هاجيانت هذه املرأة الصاحلة قبل تزوك و)وآله

يكُونَ  أن قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا إذا مؤِمٍن ولَا مؤِمنٍةوما كَانَ ِل: فةية الشرينزلت اآلك عند ذلو، )وآله

ها الزواج من ؤقرباأ ونبيلت زبفق ،)١(لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مِبينا

  .) وآلههي اهللا علىصل (فزوجها الرسول ،كذل) ه وآلهي اهللا علىصل(ث طلب النيب ية حرثاد بن حيز

من  إالّ ة تقضي بعدم الزواجيعادة جاهل)  وآلههي اهللا علىصل( سالم رسول اإلىلغأذا الزواج و

قد  ) وآلههي اهللا علىصل(ان الرسول كنب وقد ي زنيب ودي زنيلة بكث عرضت املشيحو، بطناً ولةًيمثال قباأل

قي ين احلقباالكان ك غالماً تبىن إذا الرجل أن عتقدونيانوا ك ينياجلاهليث إن حو، قبل البعثةداً ي زتبين

 تعاىل وأمر اهللا سبحانه ،اح بزوجة االبن احلقيقيكما حيرم النكاح بزوجته بعد الطالق أو املوت،كفيحرم الن

  .تنيي اجلاهلني القاعدتنيتنب نسفاً هلايتزوج بزين أب)  وآلههي اهللا علىصل(الرسول 

وِإذْ تقُولُ ِللَِّذي أَنعم اُهللا علَيِه وأَنعمت علَيِه أَمِسك علَيك زوجك واتِق اَهللا : ميكل القرآن احلقوي

راً زوجناكَها وتخِفي ِفي نفِْسك ما اُهللا مبِديِه وتخشى الناس واُهللا أَحق أَنْ تخشاه فَلَما قَضى زيد ِمنها وطَ

 ِمِننيؤلَى الْمكُونَ عالَ ي ِلكَي  

                                                





  .)١( حرج ِفي أَزواِج أَدِعياِئِهم ِإذَا قَضوا ِمنهن وطَراً وكَانَ أَمر اِهللا مفْعوالً

 يف نفسه  هذا الشيءيخفيج فيأمره بالتزوياهللا  أن علميك من قبل ذل )آله وهي اهللا علىصل(ان النيب كف

ا كَانَ م: لذا قال سبحانهو، تزوج بزوجة ابنه ) وآلههي اهللا علىصل(حممداً ن إ قولواي أن ة الناسيمن خش

 أما ،)٢(علَى النِبي ِمن حرٍج ِفيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَِّه قَدرا مقْدورا

  .خيما ثبت يف التاركال ينب فهي من نسج اخليز ) وآلههي اهللا علىصل(تة يقصة رؤ

 هي اهللا علىصل(رسول اهللا ن إ :ر الفقهاء واملفسرونكفقد ذ، م السلمي فلها قصةيكأما خولة بنت ح

 نية املسلميقب على بةج واريغ ه لوحدهياجبة عل وامكأحك فهنا، مته مجعاءأاء دون يتص بأشخيان ك )وآله

 أن أي، نيعخائنة األك نيه من املؤمنريغ على حترم  النيه يف حي حترم علأمورك هناو، كل والسوايصالة اللك

 إذا املرأة ) وآلههي اهللا علىصل(انت حتل للرسول كة يهذه الناح إىل بالنظر و،حيأمر صح إىل لو ونهي بعريشي

لعل عدم جواز مثل  و،بعقد إالّ احك فال ن،نيائر املسلمس على انت حترمكما ي ف،وهبت نفسها له بال عقد

ة يمد عقباه من العالقات اجلنسحي ال  ملا جماالًيسالمع اإليدع التشري ال أن جل ألنيلسائر املؤمنك ذل

دان يرينما إاح وكدان النيريمها ال  و،قد وهبت نفسي للرجل: قول املرأةتف، املرأة وجتمع الرجلي ف،الضارة

  .السفاح

  م يكهي خولة بنت ح ونصارامرأة من األن إ :ميبراهإ علي بن ريويف تفس

                                                







يفّ ك رسول اهللا هل ل اي: نت فقالتيتز وتأيقد  و) وآلههي اهللا علىصل(السلمي أتت رسول اهللا 

 ىصل(فقال هلا رسول اهللا ، للرجالك مأاهللا ما ك قبح: ا عائشة فقالت هل،كهبت نفسي ل و فقد،حاجة

ا معشر يم كرمح واهللاك رمح: مث قال، هيزهدتن ف إذ ا رغبت يف رسول اهللافإا عائشة ي: ) وآلههياهللا عل

وامرأَةً :  فأنزل اهللا،ين انتظر أمر اهللاإاهللا فك عي رمحج ار،مكؤرغبت يف نسا ومك نصرين رجال،نصاراأل

ي أَنْ يستنِكحها خاِلصةً لَك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَد عِلمنا ما فَرضنا مؤِمنةً ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِبي ِإنْ أَراد النِب

  )١(.علَيِهم ِفي أَزواِجِهم وما ملَكَت أَيمانهم ِلكَيالَ يكُونَ علَيك حرج وكَانَ اُهللا غَفُوراً رِحيماً

الفقهاء  ونياملؤرخ وني املفسرنياً بريبكاختالفاً ك  هنا ألن،تقدمة قصة حفصة املريولعل هذه القصة غ

  .داً متعداألمر انكلعله و، أقوالستة  إىل انتكمن  )آله وهي اهللا علىصل(املرأة اليت وهبت نفسها للنيب  أن يف

  وآلههي اهللا علىصل(ع فلسفة تعدد زوجات الرسول يفقد ظهر ذا السرد السر، حال أي ىعلو

 من جتزو  بل تزوج ما،ةسا املالميتزوج امرأة رغبة يف قضايمل )  وآلههي اهللا علىصل(النيب ن أ و،)وسلم

  .ىاملرم دةيأهداف بع وةيات ساميلغاماء من اإل ى ما اصطفىاصطف والنساء

ه ريغوك ره املسالكما ذيبع فتاجلواهر الذي مع شرائع ممزوجاً لالم اكذا الصدد  ننقل أن بأس مث ال

  : ه قالريغ على ) وآلههي اهللا علىصل(زوجاته  ميحتر إىل سبةبالن

  ، اًًإمجاعذا مات عن مدخول ا مل حتل إف، ه من بعد موتهريغ على حترم زوجاته

                                                





 لتناول اللفظ ،الظاهر على دخل ايذا القول لو مل كو، ةين لنص اآليبل ضرورة من املذهب أو الد

 أو ،شحهاكاضاً يف يجد ب واليتكفارقها بفسخ  لو أما ،وضوع لهم بل ال، ه ظاهراًيال خالف ف أنه مع

ها بعد ية عليالزوج  بالظاهر بسبب صدقال حتل عمالً أا الوجهو، ه خالفي فف،ذة منهياملستعكبطالق 

اللَِّه تؤذُوا رسولَ  أن وما كَانَ لَكُم: تعاىلهي قوله و، ةكة املباري اآلإطالق فتدخل يف ،الفراق يف اجلملة

 اهللا ىصل(عراضه إل و،ة عنهايحترم لصدق سلب الزوج ال: لي وق،)١(تنِكحوا أَزواجه ِمن بعِدِه أَبدا أن ولَا

  .ال فالإ و،ا انت مدخوالًكن إ باحلرمة: ليوق، انقطاع اعتنائه عنها وعنها ) وآلههيعل

 ىصل(النيب  أن خربأف، ر برمجهافهم عم، ذة يف زمان عمريح املستعكس نيشعث بن قاأل أن ا رويمل

  .)٢(من الصحابة ه أحدير علكنيمل و ،سها فخالهامي أن فارقها قبل)  وآلههياهللا عل

 اهللا ىصل(النيب ن إ :ليث طوينة يف حديذأ عن عمر بن ، يف احلسنىين قد رويلكال أن هماين فكل

 ،مات ابنه اً مايان نبك لو :ميبراهإمات ولده  ملا  قالت،ندةك من ىخرأامرأة  وذهيفارق املستع ) وآلههيعل

 اهللا عزوجل ى ما:  قال)عليه السالم( جعفر أبا وإن ،نياألول بإذن )آله وهي اهللا علىصل(فتزوجت بعده 

 نير هاتكذ ومن بعده ) وآلههي اهللا علىصل(حوا أزواج رسول اهللا ك لقد نه حىتي فيوقد عص إالّ عن شيء

دخل ي أن لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل: )عليه السالم(مث قال أبوجعفر  ،ةيندكال وةيالعامر

  )٣(.رمة من آبائهمأعظم ح ) وآلههي اهللا علىصل(فرسول اهللا ، ال ا أحتل البنه لقالوا

  ستحلون يهم و :)عليه السالم(قال  و، حنوه)عليه السالم(عنه ، عن زرارة، یخرأة ي روايفو

                                                









انوا كن إ مهامأ احلرمة مثل يف ) وآلههي اهللا علىصل(أزواج النيب  وإن !مهامأا تزوجويأن 

  .)١(نيمؤمن

  .هريغ وعلم ما يف قول املصنفيك من ذلو

وجه  على وقعك  ذل ألن،اًالد و) وآلههي اهللا علىصل(ته يال لتسم و،مهاتأتهن يهن لتسمميس حتريلو

 الو، لوة نخلا ون إليهز النظرجيومن مث مل ، هن ووجوب احترامهناحك نمية عن حتريناك ،قةياحلق ااز ال

فاطمة  ) وآلههي اهللا علىصل(ج رسول اهللا زو فقد، املؤمن على رمنحي ن ال أل،أخوات املؤمنني قال لبناني

  .لثوم عثمانكم أة ويها رقيختأو) عليهما السالم( اًيعل

 نيأخوان أخوال املؤمن وخوانوال أل، مهامأ ونيؤمن أجداد امل:مهانأ وبائهنآل قالي ذا الكو

  .ة البعدينه يف غاكل، لهكك  ذلإطالقف يف ية وجه ضعيان للشافعك وإن ،خاالمو

ون املراد من كبعد يفال  األب،مهات ونساء حرمة األكحرمتهن  إىل نييف اخلربشارة نعم قد عرفت اإل

جراء باقي إك لزم من ذلي وال، نياح خاصة ولو للخربكرمة النيف حك لهن مرتلة ذلي املزبور ترتطالقاإل

  .ما هو واضحك دلةة خالفه من األيخصوصاً بعد معلوم، كذل على امكحاأل

 ،من جهة النساء وغري النساء طويل ) وآلههي اهللا علىصل(الم يف اختصاصات النيب كفال، انكف يكو

ن كمل ت وإن ) وآلههي اهللا علىصل( من احملرمات زوجات النيبن  أتقدم من منه باعتبار ما  هذا املقدرىلإنا عأمل

  .املسألة حمل االبتالء

  

                                                





علت  وإن اجلدة و،ماأل: رم بالنسب سبعة أصناف من النساءحيو(: قال يف الشرائع }ـ١مسألة {

م  ألن أوكب ألوات األخو، نزلن وإن وبنات االبن، نزلن وإن  وبناا،والبنت للصلب، مانت أو ألكب أل

انت بنته لصلبه كوسواء ، م أو هلماب أو ألأل األخان ك سواء األخوبنات ،  وبنان وبنات أوالدهن،أو هلما

  .)سفلن وإن  وبنان،أو بنت بنته أو بنت ابنه

 حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم: تعاىلتاب قوله سبحانه وكمن الك ذل على دليو

 اتنبو كُماالَتخو كُماتمعاألخو اتنبِتاألخ و)١(.  

  : اتيمتواتر الروا: ومن السنة

الَ يِحلُّ : تعاىل قوله :قلت له ،ثييف حد )السالم وه الصالةيعل(عن أيب عبد اللّه ، ة احلليبيففي روا

دعب اُء ِمنسالن لَك،فقال :  ةيه يف هذه اآليرم عل النساء اليت حعىنإمنا : كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمرح

 اتنبو كُماالَتخو كُماتمعو كُماتوأَخاألخو اتنبِتاألخ و ةيآخر اآل إىل)٢(.  

 يِحلُّ لَك الَ: ت قول اللّه عزوجليأرأ: قلت له:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، ريوعن أيب بص

دعب اُء ِمنسالنفقال :  ةي اآلهه يف هذيمل حتل له النساء اليت حرم علإمنا : كُماتهأُم كُملَيع تمرح

كُماتنبو٣(ةي اآل(.  

  ن إ ):آله وهي اهللا علىصل(ث أزواج رسول اللّه ييف حد )عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن زرارة

                                                









ر وعمر يف كرخص هلما أبوب )آله وهي اهللا علىصل(فلما قبض ، ة ردمها قبل الدخوليندك والةيالعامر

 ىصل(أزواج رسول اللّه  وإن ،نيانوا مؤمنكن إ مكمهاتأتزوجوا ي أن ستحلونيهم : وقالوا، اح فتزوجتاكالن

  .)١(مهامأيف احلرمة مثل  )آله وهياهللا عل

:  فقال،حهاكني أن ل للمولودحيعن القابلة أ )عليه السالم(فر سألت أبا جع:  قال،ديزيوعن جابر بن 

مهاتهأ هي بعض ،ابنتها ال وال)٢(.  

  .أيتيما سكراهة كال على ة حممولةرياألخة يهذه الروا أن ىفخي ن الكل

ل حي ال: ملرأة قالاعن مصافحة الرجل  )عليه السالم(سألت أبا عبد اللّه :  قال،وعن مساعة بن مهران

  .)٣(خت وبنت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو حنوهاأ ،هاجيه تزويرم علحيامرأة  إالّ صافح املرأةي أن لللرج

ن عشر كلو :  قال،الرضاعث ييف حد )عليه السالم(عن أيب جعفر الثاين ، اريمهز علي بن وعن

  .)٤(كن يف موضع بناتكو، متفرقات ما حل منهن شيء

النيب  أن لو: ثيد يف حديقال للرش أنه ،)عليه السالم(بن جعفر  ىعن أيب احلسن موس، ةيويف روا

 فقال أبو احلسن ،بهيج أومل ال:  فقال،بهينت جتكهل ك تميركك ي إلنشر فخطب )آله وهي اهللا علىصل(

  .)٥(كلديدين ومل ه ولّألن : قال،ومل: قال، بهيج أوال  إيلّطبخي نه الكول: )عليه السالم(

   آدم ولدن إ :ثي يف حد)ه الصالة والسالميعل(يب عبد اللّه عن أ، وعن زرارة

                                                













 به القلم ىون ما جركين أ و، بالنسلأبدي أن فلما أراد اللّه، افثيمث ولد له : قال أن ىل إثيله ش

 ،س حوراء من اجلنة امسها نزلةيوم مخيوة أنزل بعد العصر يف األخ على واتاألخ ما حرم اللّه من ميمن حتر

، زل بعد العصر من الغد حوراء من اجلنة امسها مرتلةنأمث ، ث فزوجها منهيزوجها من شي أن للّه آدمفأمر ا

 أن اكر أدنية فأمر اللّه آدم حيافث جاريث غالم ولي فولد لش،افث فزوجها منهيزوجها ي أن فأمر اللّه آدم

ون كي أن ومعاذ اللّه، ن نسلهما مني واملرسلينيفعل فولد الصفوة من النبف، ثيافث من ابن شيزوج ابنة ي

  .)١(واتاألخوة واألخقالوا من أمر  ما على كذل

آدم حوراء من اجلنة فزوجها  على اللّه أنزلن إ :قال ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، زديوعن األ

  .)٢(ر ابنة اجلانخاآله وتزوج يأحد ابن

ة كاملالئ أن  ومن الواضح،ةي اجلنرية وغيناجل على  احلوراء تطلق ألن،نيثي احلدنيمنافاة ب ال: أقول

ة كاجلن واملالئن أ وخصوصاً، ما شاء إىل  ما شاءريغي تعاىلنسان من خلق اللّه سبحانه وواجلان واإل

  .ما وردك خمتلفة شكالألون بكتشي

ؤخذ يف يك: شعث قال لهاألن إ :ثييف حد )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، صبغ بن نباتةوعن األ

هم ي قد أنزل اللّه عل،ا أشعثي ىبل:  فقال،م نيب إليهبعثيتاب ومل كهم يرتل علية ومل ياوس اجلزمن 

فلما أصبح تسامع ، بهاكفراشه فارت إىل  بابنتهىلة فدعير ذات لكسك ان هلم ملكو، اًيم نب إليهتاباً وبعثك

لق خلقاً خياللّه مل  أن هل علمتم: الفق، احلدك يونقم علك اخرج نطهر: بابه وقالوا إىل به قومه فاجتمعوا

  : قال، صدقت:  قالوا،نا آدم وحواءيه من أبيرم علكأ

                                                







 ىفمح، كذل على فتعاقدوا، نيصدقت هذا هو الد: قالوا ،هيه من بناته وبناته من بنيس قد زوج بنيأل

  حاالًأافقون أسوواملن،  حسابريالنار بغدخلون يفرة كتاب فهم الكورفع عنهم ال اللّه العلم من صدورهم

  .)١(منهم

اللّه ن إ :قولونيناساً أعندنا  فإن  النسلأف بديك )عليه السالم(سئل أبو عبد اللّه :  قال،وعن زرارة

عليه ( قال أبو عبد اللّه ،واتاألخوة واألخأصل هذا اخللق من  وإن ،هيزوج بناته من بني أن آدم إىل ىأوح

خلقه وأحبائه اللّه جعل أصل صفوة ن إ ،قول هذاي من ،اًريبكعلواً  ك عن ذلتعاىلسبحان اللّه و: )السالم

 ثاقهميوقد أخذ م، لقهم من احلاللخين له من القدرة ما كي واملؤمنات من حرام ومل نيائه ورسله واملؤمنيوأنب

ة مع واألخ على واتاألخ ميلها حتركه القلم يف ي فىما جريتب اللّه فك ،بياحلالل والطهر الطاهر الطعلى 

  .)٢(ما حرم

ولد اح كنكاح كن: قولونيم أرت له اوس وكذ: قال ،)عليه السالم(عن أيب جعفر  ثيويف حد

 ،ا رب زوج هبة اللّهي: قال هبة اللّهك  ملا أدر،م بهكاجونحيأنتم فال أما  : فقال،كاجونا بذلحيم أآدم و

زوج ولد أرب ممن : ولد هبة اللّه قالك در فلما أ،اللّهمث رفعها ، فأهبط اللّه له حوراء فولدت له أربعة أغلمة

ولد هبة اللّه  على ان مسلماً أربع بنات لهك و،رجل من اجلن إىل طبخي إليه أن  اللّهى فأوح،هبة اللّه

  .)٣(فزوجهن

 أن ل لهحي أ،سألته عن غالم رضع من امرأة: قال )عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، وعن عمار الساباطي

  فقد رضعا ، ال: )عليه السالم( فقال ،الرضاعها من يبختها ألأزوج تي

                                                









  .)١(عاً من لنب فحل واحد من امرأة واحدةيمج

ة من يقبل اجلز )آله وهي اهللا علىصل(رسول اللّه ن إ :قال )عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، وعن زرارة

بنات   والاألخبنات  وات والاألخحوا كني وال، ريرتلوا حلم اخلكأي وال، لوا الرباكأي الأن  على أهل الذمة

  .)٢(وم ذمةي إلست هلميل:  وقال،منهم برئت منه ذمة اللّه وذمة رسولهك فمن فعل ذل، تاألخ

ا رسول ي: )آله وهي اهللا علىصل(قلت لرسول اللّه : قال ،)عليه السالم(عن علي ، سالموعن دعائم اإل

 هي ،حتل يل الا إ :قال، نعم ابنة محزة:  قلت،م شيءكأو عند:  قال،دعناش وتيتتزوج من قرك اللّه ما بال

  .)٣(رم من النسبحي ما الرضاعرم من حيو، ابنة أخي من الرضاعة

ك ا رسول اللّه هل لي: قلت: قال ،)عليه السالم(أيب طالب  علي بن عن، بيد بن املسي سعىورو

 تعاىلاللّه ن أ و،محزة أخي من الرضاعة أن علمتأما  :فقال ،شي يف قرا أمجل فتاةفإمحزة ك يف بنت عم

  .)٤(حرم من النسبحرم من الرضعة ما 

  .نيافة املسلمكن عند يالدات يبل حرمة السبعة من ضرور،  يف املسألة قطعيمجاعاإل أن ماك

، مرف األأو من ط األبانت من طرف ك سواء ،واملراده باجلدة مع الواسطة، واسطة م بالواملراد باأل

ك أو ولدت من ولدتك  ولدتأنثىل كن ضابطها إ: (كقول املسالكلمام كاملراد بالوالدة يف  أن ىفخي وال

  راً كذ

                                                











املساحقة اليت محلت نطفة  إىل م بالنسبةفاأل، ةينيالوالدة بعد دور اجلن الوالدة بالنطفة ال )أنثىان أو ك

علمنا بأن نطفة الرجل  أن ذا فرضإف،  املساحقة معها ال الرحم اليت قبلت النطفة وهي،مزوجها هي األ

املرأة  أن علمنا وإن ،م احلاملةن ال األاألوالبوان مها د فاأليرحم جد إىل تقلتنامث ، امتزجت بنطفة املرأة

بوان مها ون نطفة الرجل امتزجت بنطفتها فاألكت أن دة بدونيرحم جد إىل الواسطة محلت نطفة الرجل

ا  ألنهمايصاحبة النطفة املمتزجة مع نطفة الرجل أقرع ب نية املرأتيأ أن ولو مل نعلم، دةيجلدالرجل واملرأة ا

  .لكل أمر مشكل

 ي علنما احلسن بنيب: قوالني )عليهما السالم(مسعت أبا جعفر وأبا عبد اللّه : قال حممد بن مسلم

: قال، ني املؤمنريا أبا حممد أردنا أمي:  فقالواقبل قومأ إذ )عليه السالم( ني املؤمنرييف جملس أم) عليه السالم(

فلما ، امرأة جامعها زوجها:  قالوا،وما هي ختربونا ا: قال، نسأله عن مسألة أن أردنا:  قالوا،مكوما حاجات

 ،فما تقول يف هذا، ها فحملتير فساحقتها فوقعت النطفة فكة بيجار على قام عنها قامت حبموا فوقعت

عليه  (ني املؤمنريأصبت فمن اللّه ومن أم فإن وأقول، هلا) عليه السالم(لة وأبو حسن ضمع: فقال احلسن

ة يؤخذ منها مهر جارياملرأة ف إىل عمدي، شاء اللّه نإأخطأ  ال أن وأرجو، خطأت من نفسيأ وإن )السالم

ا حمصنة، وينتظر  ألمث ترجم املرأة،  تشق فتذهب عذرارج منها حىتخي  الولد ال ألن،ر يف أول وهلةكالب

فانصرف : قال، ة احلديمث جتلد اجلار، ه صاحب النطفةيأب إىل رد الولديوباجلارية حتی تضع ما يف بطنها، 

 ،مكوما قال ل حممد أليب ما قلتم: فقال) عليه السالم( ني املؤمنريقوا أملف) عليه السالم(القوم من عند احلسن 

  .)١(ثر مما قال ابينكها أين عندي فاكنين املسئول ما إلو : فقال، فأخربوه

                                                





  .م املساحقةكرات يف حيما يف باب احلدود والتعزك )١(ات أخريرواومثله 

املراد ا ن إ :قالي فال ،ة مع الواسطة وبال واسطةياملراد باآل أن نة احلال أو املقاليمث الظاهر ولو بقر

وأُِحلَّ لَكُم ما وراء : فقد قال سبحانه، حنومها والضرورة ومجاعفهم مع الواسطة من اإليمنا إبال واسطة و

  .)٢(ذَِلكُم

جئين : قال إذا ماك، واسطة ون املنصرف انصرافاً بالكينة يف مقام ين قركلو مل ت أنه بعدي ن الكل

  .أشبه أو ماك أو بنتك أو عمك مأأو ك يبأب

 ة املباهلةيبآ )آله وهي اهللا علىصل(ه  أبناء رسول اللّ)عليهما السالم( نياحلس وف احلسنيكف: قالي ال

كُمنيبا وننياء بوٍة ساْ ِإلَى كَلَمالَوعاِب تلَ الِْكتا أَهإالّ قُلْ ي دبعإالّ ن اللّه)هاري وغ)٣.  

 ي علأنا ابن، ىأنا ابن حممد املصطف:  يف خطبة الشام)والسالمه الصالة يعل( نياحلس علي بن وقد قال

  .)٤(ىرتضامل

  .)٥()رسول اللّه والده ي علهذا(: وقال فرزدق

 نياحلسن على ميلوال مطلق التحر )صلى اهللا عليه وآله( نساء النيب ميحتر على اتيوقد دلت روا

صلى اهللا عليه (ه يوحرمة حالئلهما عل، مكح آبائكحوا مانكتن وال:  بقوله)هما الصالة والسالميعل(

: تعاىلبقوله  )صلى اهللا عليه وآله(ه ي علينيوحرمة بنات الفاطم، )٦(حالَِئلُ أَبناِئكُمو: تعاىلبقوله  )وآله

كُماتنبو)ك ذلري غىل إ،)٧.  

   یلو مل حترم عل: قال أنه ،)عليهما السالم( أحدمهاعن ، رواه حممد بن مسلم مثل ما

                                                

















 أن تؤذوا رسول اللّه وال أن مكان لكوما : تعاىللقول اللّه  )صلى اهللا عليه وآله(الناس أزواج النيب 

والَ : بقول اللّه عزوجل )عليهما السالم( نياحلس واحلسن على حرمن )١(حوا أزواجه من بعده أبداًكتن

  .)٣(ح امرأة جدهكني أن صلح للرجليوال  ،)٢(تنِكحواْ ما نكَح آباؤكُم من النساء

نسان نا اإليووص: ةير هذه اآلك وذ،قولي )عليه السالم(أبا عبد اللّه مسعت : وعن أيب اجلارود قال

 ومن :فقال عبد اللّه بن عجالن، نيأحد الوالد )صلى اهللا عليه وآله( رسول اللّه : فقاله حسنايبوالد

  .)٤(لنا خاصةنا حرام وهي يه علؤونسا ،)عليه السالم( يعل :قال، رخاآل

والَ تنِكحواْ ما : قال يف قول اللّه عزوجل أنه )هيصلوات اللّه عل( عن علي، سالموعن دعائم اإل

ان ك ،حد من ولدهح الرجل امرأة مث تويف عنها أو طلقها مل حتل ألكنإذا  : قالنكَح آباؤكُم من النساء

  .)٥(ولده ما تناسلوا على  هي حمرمة،تزوج الرجل امرأة جدهي وال، دخليأو مل  دخل ا

والَ تنِكحواْ ما نكَح آباؤكُم من : قول اللّهي :)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن مسلم

  .)٦(ح امرأة جدهكني أن صلح للرجلي فال النساء

نا نساء النيب ياللّه حرم علن إ :قولي )عليه السالم(مسعت أبا عبد اللّه :  قال،دي بن زنيوعن احلس

  .)٧(والَ تنِكحواْ ما نكَح آباؤكُم من النساء: بقول اللّه ) عليه وآلهصلى اهللا(

                                                

















صلى (الناس أزواج النيب  على رمحيلو مل : قال ،)عليهما السالم( أحدمهاعن ، وعن حممد بن مسلم

  بعده أبداًه منحوا أزواجكأن تن تؤذوا رسول اللّه وال أن مكان لكوما : بقول اللّه )اهللا عليه وآله

 فال ،والَ تنِكحواْ ما نكَح آباؤكُم من النساء: لقول اللّه )عليهما السالم( نياحلس واحلسن على رمنحي

  .)١(ح امرأة جدهكني أن ح للرجللصي

  .هاريغإىل 

ون كك د ذليؤيو، نياألمر ني فال منافاة ب،للمجاز  الينيللتعنة ياللفظ والقرك بعد اشتراي ال: قالينه أل

ون انصرافاً كيولعله سبب االنصراف الذي تقدم ف،  بال واسطةثر استعماالًكان األك وإن ،ثرةك بنياالستعمال

  .قةية احلقيون آكي تبادراً حىت ال

، اً يف عمة العمة وخالة اخلالةيس جاريم لكاحل أن رواكهم ذرياض وغياجلواهر واملستند والرمث إن 

ختاً أبة يانت العمة القرك إذا ماك، تدخالن فال حترمان وقد ال، وراتك فتدخالن يف املذرمانحيما قد فإ

 وخالة اخلالة ،خت زوج اجلدةأون كنئذ تيعمة العمة ح فإن ،هايبمه ألختاً ألأبة ي واخلالة القر،مهه أليبأل

تفاء ن الوراتك املذدخالن يفي  وال،هي علنيونان حمرمتكفال ت، نهماينه وبينسب ب زوجة اجلد والخت أ

 واخلالة ،بم أو لألواأل بب لألختاً ألأبة يانت العمة القرك إذا ماك، نيانا حمرمتك إذا خبالف ما، ميالتحر

خت اجلدة أخت اجلد وخالة اجلدة أنئذ يون حكعمة العمة ت فإن مم أو لألب واألم لألختاً لألأبة يالقر

  .وراتكفتحرمان وتدخالن يف املذ

                                                





 ،النساء على رمحيومثلهن من الرجال (: ة السبعير احملرمات النسبكقال يف اجلواهر بعد ذ ):٢مسألة (

  .)اخلالك ذلكو، عال وإن ت والعماألخ وابنه وابن األخو، سفل وإن والولد، عالاألب وإن حرم يف

 على رمحيسفل  وإن والولد، ذاكدة وهيالبنت واحلف على رمحيعال األب وإن  فإن ،رهكما ذكوهو 

 رمانحيوالعم واخلال ، ت والعمة واخلالةاألخ على رمونحيت األخ وابنه وابن األخو، علت وإن واجلدة ماأل

  .تاألخ وبنت األخبنت على 

: كولذا قال يف املسال، كذل على اني والضرورة قاضمجاعبل اإل، إشكال ه واليخالف ف وهذا مما ال

 ميم بتحركان احلكحمالة  ر الخاآل من الطرف أيضاً ميحرقتضي التي نياح من أحد الطرفك النميان حتركملا 

ذا القول يف كو، علت وإن ماأل على نزل وإن  الولدمياً بتحريمقتض، نزل وإن الولد على علت وإن ماأل

  .سكر العكذيالرجال ومل  على ة احملرماتي يف اآلتعاىلص اللّه يتة يف ختصكوهذا هو الن ،يالبواق

  ألن،نهيان حمرماً مع وجود النسب بعكان امرأة وهي رجل كمن لوك يف ذلالضابط  أن ومن الواضح

 ات ظاهرة يفيالرواكة يفاآل، اهم العريففر يف املتخاآل من الطرف ميستلزم التحري ني من أحد الطرفميالتحر

  .ون زوجاًكي نه الأو، ون زوجةكت الأا 

 ريالعقد والوطي واللمس والنظر بشهوة وغوا من ؤل شك ىة انتفيانتفت الزوج أنه إذا ومن الواضح

  .هما لشبهة وحنوهايلك أو لحدمهاوز ألجي وإن أمكن أن ،نيذا حرمت من جانب حرمت من اجلانبإف، كذل

   على  دالةمية التحريآ(: ث قاليعلم وجه النظر يف قول اجلواهر حيومنه 



ما هو الظاهر من كد العقد يرأفإن  ،العقد والوطي: قصد من النساء عادة وهو أمراني معظم ما ميحتر

ورات وثبوت كاح املذكفساد ن على ه شرعاً فداللتهايقة فيام النساء الذي هو حقكاق أحيوقوعها يف س

 الوطي مياملراد من حتر أن فالوجه يف داللتها يد الوطيرأ وإن ،مما سبقر معلومة خاآل من الطرف ميالتحر

 ميحتر أن ب يفير وال، ع النساءي بدونه ثابت جلمميال فالتحرإو، دل بسبب حملل بالعقحي ال أنه وراتكاملذ

ثبت ي ف،ه من طريف املوجب والقابل معاًميقتضي حتري وفساد العقد ،قتضي فساد العقدي املعىنك الوطي بذل

  .رخاآل من الطرف مي من طرف التحرمياملطلوب الذي هو استلزام التحر

 رية غي اآل داللةقصد من النساء عادة يفي معظم ما ميدخال حترإ و،ليهذا التفص إىل تاجحي  الاألمرن إف

 نياحلرمة يف الطرف على دلي الزوجة مما مية يف حتريرناه من ظهور اآلكوما ذ، رناهكبل الظاهر ما ذ، ظاهر

 ،نيالطرف إىل ضافتهإاختلفت  وإن  وحراماًون حالالًكيط فال ياح أمر واحد بسكالنن إ :هو مراد من قال

  .ني املتضادنيمكرجه عن وحدته املانعة من اجتماع احلخي الك ذلن فإ

 اب والقبول ومها فعالنجياح العقد فهو اإلكد من النيرأن إ بأنه(ه ي اجلواهر علشكالوال مورد إل

د منه يرأ وإن ،ئاً واحداًي شونكاب فعل املوجب والقبول فعل القابل فال يجيذ اإل إ،ني خمتلفنيحلقائمان مب

 طي مبعىناالوطي يف الو فإن ، القائم منه باملوطوء املعينري القائم بالواطي غاملعىن أن ب يفي فال رالوطي

ك بل بذل .ن يف حمل واحديفال اجتماع لضد، رانيان متغاي ومها معن،ةي املفعولة ويف املوطوء مبعىنيالفاعل

نئذ فال مانع من يوح، هارية وغجارع والصلح واإليالبكاح من املعامالت ك النريالتعدد يف غك ظهر لي

  .)١( )هايم فكاختالف احل

                                                





ه وجود املانع بعد يأراد املانع الشرعي فف وإن ،ال مانع عقلي أنه  يفإشكالأراد املانع العقلي فال ذ لو إ

حرم جانب  إذا نهأو، نيبالطرفقوم يالزواج أمر ن أ و،اح وبساطتهك من الشرع وحدة النية العرف املتلقيرؤ

  .أيضاًر خاآلجلانب حرم ا

وال ، من الشرعك تلقون ذليرون الوحدة والبساطة وهم يالعرف  فإن ،ذا احلال يف سائر املعامالتكو

جوازه من  على  وحنوه دلمجاعل ولو اإليالدل فإن ،ع وقت النداءيالبك أيضاً مستثىنك ون هناكي أن مانع يف

نا حنن والظاهر قلنا كال فلو إ و،مر خارجنه ألكل، املخاطب ا على حرم وإن اطب باجلمعةخيطرف من مل 

قامت  وإن قة واحدةيا حقفإ حاله حال النسبة ،ةيقة واحدة عرفيع حقي الب ألن،نيباحلرمة من الطرف

  .نيبالطرف

فهي خارجة ، نيع حرام من اجلانبيه اجلمعة فالبيمث من جانب من مل جتب علاإل على عانةأما مسألة اإل

 ،ظاهراً وال واقعاً ه اليحرمة عل ل بأن اجلاهل اليق إذا عانةإه جلهله بأنه يرم علحي ولذا قد ال، المكعن حمل ال

  .إشكالحمل ك ان ذلكوإن 

 على عدم احلرمة على ل من اخلارجيقوم دلي إالّ أن نيالطرف على رناه من الظهور يف احلرمةكوما ذ

نها أو وصفها الالزم يع إىل ان لتوجه النهيكن إ ملعاملة اميبأن حتر(ه ريره اجلواهر وغكنايف ما ذي  ال،أحدمها

 على هامي حتر ألن،رخاآل من ميستلزم التحري ني من أحد الطرفميفالتحر، اح احملارمكتة ونيع امليما يف بك

ولو ،  من لوازم الفسادون التحرميكل رخاآل من الطرف هاحترميهو يقتضي  وور يقتضي فسادهاكالوجه املذ

 على ائها والعقدربمة قبل استع األيع وقت النداء وبيما يف البكأمر خارج  إىل هايلنهي فان لتوجه اك

  قلنا ن إ املخطوبة



 لألصلمث اإل على عانةمن جهة اإل إالّ رخاآل من ميستلزم التحري  الني من أحد الطرفميفالتحر، هميبتحر

  .)راهتهك ىدعيالسامل عن املعارض نعم قد 

ل يان الدلكولو ، ليالدل إىل  املطلق حباجةميأمر خارج خالف ظاهر التحر إىل  متوجهاًيون النهكذ إ

ل يحلت الىمقتض أن ماك، ان له جانبانك إذا هي جانبمي شيء حترمي يف حتراألصلف، بعض قرائن احلال أو املقال

 كذلكو، لقهاحي أن ته من جهة مرض جاز للحالقي له حلق حلحيبأ إذا مثالً، رخاآلل للجانب يجلانب التحل

  .نظريأيضاً أن ب يبجنيب الطجسدها للعالج واجلرب وحنومها جاز لأل إىل جنيبنظر األي أن جاز هلاإذا 

ج يلزام التزول هلا حسب قاعدة اإلحية ياوس مثالً، رخاآلح للجانب يتب ة يف جانب قد الينعم احلل

ما يف قصة من كجاز هلا الوطي لالضطرار  إذا كذلكو، كز له ذلجيان مسلماً مل كاألخ إذا ن كل، هايبأخ

نال يبأن  إالّ هايسقي أن بذل نفسها للرجل الذي أىب إىل ث اضطرت لشرب املاءيححضرت عند عمر أ

منا هو فاعل إو، هركم س مبضطر واليللرجل الذي لك ح ذليبي رهة أو مضطرة الكاجلواز هلا م فإن ،منها

  .راهكاالضطرار واإل

امع جيمل  إذا مايامع معها لشفائها من مرض فجيأن  إىل انت مضطرةك إذا ماي فبعد التعديي نعم ال

هم مسألة األجنيب من باب تمل جواز اجلماع معها من األحي رمبا فإنه،  حاضرريالزوج هلا غ ومعها ماتت

  .واملهم

، ني من اجلانبمينه هو التحرأو، اتية والرواميركة اليالم يف املتفاهم عرفاً من اآلكفال، حال أي ىوعل

، انيتنافي حمل واحد حىت على نصباني ال إذ ،نيسا من املتالزمياللزوم واجلواز يف طريف العقد ل أن ىفخي وال

  ك وذل، هريما يف الرهن وغكون العقد من طرف جائزاً ومن طرف الزماً كي أن نكفمن املم



ما من  أمان للعقد الكواللزوم حاجلواز  أن من: اسبكيف امل )محه اهللار( ىخ املرتضيره الشكملا ذ

ستلزم لزومه ي  النينعم لزوم العقد من أحد الطرف(: ث قاليأشار اجلواهر حك ذل إىل ولعله، قة العقديحق

ر خاآلون العقد من كو، أحدمهاب يف جواز اختصاصه بير معناه امتناع الفسخ وال اللزوم  ألن،رخاآلمن 

ما ك ،رخاآل الزم من جانب فإنه نيار من أحد اجلانبيه اخليثبت فل عقد كما يف ك ،سوغ له فسخهيجائزاً 

  ألننيلزم من الطرفي إمنا العقد الالزمن إ قاليل أو عساه يفما ق، ه النصوصي ودلت علصحابصرح به األ

  .) مناف للزوم العقد واضح الضعفأحدمهاجوازه من 

، ه نظريان فكال إرناه فهو وكما ذ إىل رجعن إ ، اللزوم معناه امتناع الفسخ ألن:له بقولهين تعلإف

  .ارات والرهن وما أشبهيومراده بالنصوص النصوص الواردة يف باب اخل

اح مع كري عقد النجينساناً إ العرف ىذا رأإف، ر شرعاًكه من املن ألنأيضاًبعد حرمة العقد ارد ي مث ال

 استدلوا ،ركن هذا منيمن أ: ل هلمي قوإذا، لزورر من القول واكأيت مبني أنه روني خته مثالًأمه أو بنته أو أ

 ان جمرد عقد الك وإن ،حرمة مثل هذا الشيء على ة تدالنية والرواياآل أن ظهر منهية مما ية والروايباآل

  .التأمل إىل انت املسألة بعد حباجةك وإن ، عليهأثراًك رتبان بعد ذلي

  : مات بالنسب عباراتللفقهاء يف ضبط احملر أن علماو: قالك املسالمث إن 

  .رها املصنفكة وهي ما ذيليتفص: حداهاإ

 ،صولهأوفصول أول ، صوله وفصولهأنسان اإل على رمحي أنه وهي، خصر منهاأة وهي يإمجال: ةيوالثان

   ،صولبعد أول األ أي ،ل أصل بعدهكوأول فصل من 



 إىل الفصول البنات والبنون بالنسبة و،نثىاأل إىل  بالنسبةباءر واآلكالذ إىل مهات بالنسبةصول األفاأل

 األخ وأوالد ،ركالذ إىل وات بالنسبةاألخ و،نثىاأل إىل وة بالنسبةاألخصول وفصول أول األ، نياألمر

  .وال واخلاالتاألخعمام والعمات و األاألول األصلل أصل بعد كوأول فصل من ، نزلوا وإن تاألخو

 ىوعل، من دخل يف اسم ولد العمومة واخلئولة إالّ ، مطلقاًالرجل نساء القرابة على رمحينه إ :والثالثة

  .من دخل يف اسم ولد العمومة واخلئولة إالّ ور القرابةك ذنثىاأل

ازها جي إل،عيوهذه أجود من اجلم، ب عدا أوالد العمومة واخلئولةيل قركنسان اإل على رمحي: والرابعة

  .ووضوح املراد منها

  .مهارياض واملستند وغيره الركا ذر بعض مكيف ذك وقد تبع املسال

  



  .حياح الصحكثبت مع النيالنسب : قال يف اجلواهر ):٣مسألة (

دخال إ  وإن أمكن، جمازاً عقداً حىتىسمي ه ال ألن،مة األإرثاح العقد خرج مثل كد بالنيلو أر: أقول

وقد اختاره ، لكه الي فد به الوطي املستحق دخليولو أر، أيضاًما نوع عقد  ألهيل فياالشتراء والتحل

  : قائالًك اجلواهر تبعاً للمسال

حرم  وإن ، بأصل الشرعاألمر واحد الوطي املستحق يف نفس ريره غكما ذ على واملراد به هنا

دخل يف، كة أو املليه مع الزوجميتمع حترجيمما ك  ذلريحرام أو غإاف أو كض أو اعتيبالعارض لصوم أو ح

 زوجه ما لوك، ة لعدم علمه بالسببيأجنب أا لته باعتقادي حلأمن وطكتحقاق ه وطي اجلاهل باالسينئذ فيح

 فإن ،ما لو زوجه الفضويل وتوهم فسادهكو، وجه فاسد على علم به لظنه الوقوعيل أو الويل ومل يكالو

  .هميه معتقداً حتريقدامه علإأمث ب وإن ،حاًيون الوطي صحكقدح يف ي الك ذل

مع ك رادة سبب امللإو، لي والتحلنيميلا كه مليدخل في بالوطي دون العقد لاحكه النريتفس أن ركمث ذ

صح معها الوصف يف السبب ي إمنا نفسهك املل إىل ه من البعد واملخالفة ملا هو املعهود من االستناديف ما

ي يف رجيما ال ك، ح والفاسديالصح إىل ميه التقسيري فجي  الذي الرثاإلكع دون القهري يالبكاري يتخاال

  .كأصل املل

الوطي كنتج آثاراً ي ورثل واإليسببه العقد والتحلي االعتباري الذي األمره براد ي أن نكمينه إ :هيوف

ه املتفاهم عرفاً يف املقام ويف سائر  ألنولعل هذا أقرب، ك ذلريواملالمسة ووجوب النفقة يف بعض أقسامه وغ

  . الثبوتمث هذا يف عامل، قاعاتيبل واإل أقسام املعامالت



، هية في فال اعتبار للزوج، االعتبارياألمرنه يف قبال هذا كل جاز وإن ثبات فوطي الشبهةأما عامل اإل

 إذا ان الفاعل آمثاًك وإن ،حياح الصحكبل مع القطع باحلرمة داخل يف الن ووطي املزوجة وحنوها بدون العلم

ما ك ،رةيعن خبث السرك شف ذلكيمنا إ وأيضاًمث إ فال يمل نقل حبرمة التجرإذا  أما ،يقلنا حبرمة التجر

  .اسبكيف امل )محه اهللار( ىخ املرتضيره الشكذ

املراد من صحة : ث قاليح )رمحه اللّه( ح العالمة الطباطبائيي عن مصابيكعلم وجه النظر يف احمليومنه 

ون يف كيتق باملشتق ف املشيتعر فإن ، املزبورري التفسىما هو مقتضكونه مستحقاً بأصل الشرع كالوطي 

 ناملراد من املفهوم غالباً دو إىل فاتيالقصد يف التعر إذ ، االشتقاقأ االشتقاق مببدأفاً ملبديثر تعركاأل

حاً يون وطي الشبهة صحك ضرورة ، املعروف املقابل للفسادهنا املعىنيس املراد من الصحة هيول، املصداق

  .لشرائطلده باملستجمع ييمع تق إالّ هريح يف املنت وغياح الصحكلن لصح جعله مقابالًيفال ،  قطعاًذا املعىن

رادة إفهو خالف املعهود يف احلدود من ك ومع ذل،  عنهلف مستغىنكبأنه ت(ه اجلواهر يل علكولذا أش

ل ير من قبيهذا التقد على ونكيح بالوطي املستحق ياح الصحكف الني تعر ألن،ها ويف احملدودياملفهوم ف

  .)ان املصداق دون املفهوميب إىل اتب قصداًكلم بالكف املتيتعركر خاآل يف الصدق بنياملتالزمف أحد يتعر

انت واحدة ك إذا املادة فإن ، املشتق واملشتق منهجار يف أنه ىفخي  ال،ف املشتق باملشتقيتعر: وقوله

ن ي املتأخرنيأي احملققخالف ر على  االشتقاقأغة ملبدي االشتقاق لو قلنا بصحة الصأالمها مبدكان كسواء 

  المها كس أو ك االشتقاق أو بالعأان املشتق مببدكأو ، صولوقد نقحناه يف األ ،كقولون بذلي ن اليالذ



 اللهم، نصريف الناصر مبن عريمن ك ،ف باملثليف الدوري أو التعريون من التعركيك ل ذلك، مشتقاً

 أظهر يف ذهن السامع نصر مثالًيون من كيبأن ،  نبتف االمسي أمثال السعدانةيان من باب التعركإالّ إذا 

 ما الكاملعرف الذي هو حد أو رسم   الون معرفاً له ذا املعىنكي ف،من الناصر أو ظاهراً خبالف الناصر

  .ىفخي

 على بل، حاًيون الوطي صحكالعلم ب على توقف العلم بالنسبي ال(: اً بقولهريره اجلواهر أخكأما ما ذ

العلم بثبوت النسب فال  على توقفي ره فالعلم بالصحة الي تقدى وعل،فرداً للوطي املستحقونه كالعلم ب

  .)دور

ة من يجنبمة أو األالعلم بصحة الوطي للزوجة أو األ على العلم بالنسب متوقف إذ ،ظهر وجههيفلم 

  .نّح من باب اإليس صحكنعم الع، سكع باب الشبهة وال

اف وما أشبه كض والصوم واالعتي أمثال احل،لنسب احلرمة العارضةضر باي ال أنه ما تقدم منمث إن 

  : أيضاًات يبل وبعض الروا،  والضرورةمجاعه اإليدل علي

 ى أترجالًن إ :قال ،)عليه السالم(عن أيب عبد اللّه ، ناأصحابعن بعض ، انكرواه ابن مس مثل ما

 ما: ضرتهفقال ملن حب، ضيا ولدت غالماً أبإو، امرأيت هذه سوداء وأنا أسودن إ :عمر فقال إىل بامرأته

عليه (ء أمري املؤمنني وجا: فقال، ضيا سوداء وزوجها أسود وولدها أبفإ ترمجها أن ىنر:  قالوا،ترون

، ال:  فقال،كأتتهم امرأت: سودلأل، فحدثاه، فقال ما حالكما: رجم، فقاله ا لتوقد وج) السالم

فوقعت ، تتقي الربد أا فظننت، ايل أنا طامثيلة من الليقد قالت يل يف ل: قال ،تها وهي طامثيأت :فقال

 فإنهفانطلقا : قال، تيه وأبينعم سله قد خرجت عل:  قال،وأنت طامثك هل أتا: فقال للمرأة، هايعل

  .فع أسودي فلما أأسودك ولو قد حتر، ضيباالنطفة فلدم امنا غلب إما وكابن

   منذ ألوف ميه الطب القديض أطبق علي حال احلون الولد يفكتمث إن 



م فإ، تشف هلم بعدكيولعله مل ، ثيره الطب احلدكأن وإن ،ةريثكات يرت يف رواكوذ، السنوات

صح  أنه ولو فرض، تشفامكوم خطأ بعض ميل كظهر ينه أو، اء هلميش من األريثكشاف كعترفون بعدم اني

  ألن،اض أو حال االستحاضة أو حال خروج دم ميحال التلوث باحلون كالت على اتياً لزم محل الروايطب

  .واللّه سبحانه العامل، ك أو ما أشبه ذل،عياجلم على طلقيض لغة ياحل

ثبت به يو  له صور بعضها حملل،أو جذب الرحم مين الرجل، ق املين من الرجل يف املرأةيتزرمث إن 

  : ثبت به النسبي وال  وبعضها حمرم،النسب

  .زوجان يف حال الزواج: ىلاألو

  .زوجان وقد أخذ املين قبل الزواج: ةيالثان

  .ةية وزرق يف العدة الرجعي العدة الرجعزوجان وقد أخذ املين يف: الثالثة

  .ةيأخذ قبل الزواج وزرق يف العدة الرجع: الرابعة

 يف حال العدة بأن أخذك س ذلك أو ع،ةيزرق يف العدة الرجع وأخذ املين يف حال الزواج: اخلامسة

  .هايد وزرق املين السابق فيقضت العدة وتزوجا من جدنامث  ةيالرجع

  .العدة البائنة وقد أخذ قبل الزواج: السادسة

  .العدة البائنة وقد أخذ يف حال الزواج: السابعة

  .العدة البائنة وقد أخذ يف حال العدة البائنة: الثامنة

  .كان ذلكمإرض  لو ف،أخذ املين بعد موت الزوج: التاسعة

  .وزرق بعد موت الزوج أخذ قبل حال الزواج: العاشرة

  .ها بعد املوتيأخذ حال الزواج وزرق ف: ة عشرةياحلاد

  .انيجنباأل: ة عشرةيالثان



  .حرام وزرق يف حالهأخذ حال اإل: الثالثة عشرة

  .حرامحرام وزرق بعد اإلأخذ يف حال اإل: الرابعة عشرة

  .حرامحرام وزرق يف حال اإلال اإلأخذ قبل ح: اخلامسة عشرة

  .اف وما أشبهكحرام الصوم واالعتومثل اإل

  .قاًية أخذاً وتزري أو مها يف العدة الرجع،نيوما زوجك يف اجلواز وحلوق النسب يف حال إشكال وال

،  وحلوق نسبحرام وحنوه حالًيف حال اإل أي ،ةرياألخ يف الثالثة شكالنبغي اإلي الك ذلكو

  . ظاهررياح أو اللمس أو النظر غكحلرمة ملناط النواحتمال ا

وعدم ، ه خالف حفظ الفرج عرفاً ألن،بعد احلرمةي لها الكففي ، حوال اخلمسة عشرةا األيأما بقا

  .إشكالورات كان يف بعض املذك وإن ،أيضاًحلوق النسب 

حوال اخلمسة املتقدمة ة وحلوق النسب يف األي يف الصحة واحللإشكالنبوب فال هما يف األيوأما مجع من

  .ق يف املرأةييف التزر

نهما باملوت أو الطالق أو الفسخ أو ما أشبه مما مل يأخذا يف حال احلل وزرقا يف حال االفتراق ب إذا أما

 ،لحق النسب لتبدل املوضوعي وز والجي أو ال، لحق النسبياستصحاباً وك وز ذلجيفهل ، ةيتبق العدة الرجع

  .احتماالن

 يف قرب ،اللّه بن جعفر رواه عبد  ما،ق يف املرأة أو جذب الرحميم التزركرناه من حكد ما ذيؤيمث إنه 

أيب  علي بن ى أترجالًن إ :)عليهما السالم(ه يعن أب، عن جعفر بن حممد، أيب البختري إىل بسنده، سناداإل

 ما ريبكخ يشإال خرياً، وأنا يف تسعة أشهر، وال أعلم امرأيت هذي حامل ن إ :فقال )عليهما السالم(طالب 

، نعم:  قال،فرجها على قينت ركاللّه هل ك نشدت: )عليه السالم( ي عل فقال له، حاهلاىا لعلأاقترعتها و

أفواه  وإن ،ه البولمنرج خيوثقب ، ه ماء الرجليدخل في ثقب نيل فرج ثقبكلن إ :)عليه السالم( ي علفقال

  دخل يالرحم حتت الثقب الذي 



 ني دخل من اثنوإذا، رأة بولدذا دخل املاء يف فم واحد من أفواه الرحم محلت املإف، ماء الرجله يف

، ك ذلريغك س هنايول،  دخل من أربعة محلت بأربعةوإذا،  دخل من ثالثة محلت بثالثةوإذا، نيمحلت باثن

  .)١(ت بغالم فعاشء فشق عنها القوابل فجا،ولدهاك وقد أحلقت ب

 ريبكخ يحها شكامرأة نن إ :ثار من العامة واخلاصة نقلة اآلىرو:  قال،رشاداإلد يف ي املفىورو

ك تضقوسأل املرأة هل ا، عثمان على األمرفالتبس ، ر محلهاكا وأن إليهصليمل  أنه خيوزعم الش، فحملت

ن إ :)المعليه الس( ني املؤمنريفقال أم، هايموا احلد عليأق: فقال عثمان، ال:  فقالت،راًكانت بك و،خيالش

، ض فحملت منهيها يف سم احملؤنال منها فسال مايان كخ يفلعل الش، ضي سم البول وسم احملنيللمرأة مس

 ريفقال أم، ا باالقتضاض إليه وصولريها من غلنت أنزل املاء يف قبكقد :  فقالكفسألوا الرجل عن ذل

 إىل فصار عثمان، اركناإل على قوبته عىاحلمل له والولد ولده وأر ):ه الصالة والسالميعل( نياملؤمن

  .)٢(قضائه

 )عليه السالم( ي إىل علجاء رجل:  قال،ىيحياللّه بن  عن جابر بن عبد، أما ما رواه ابن شهر آشوب

اللّه ك ناشدأ: )عليه السالم( فقال ،ت بولدءا جاأنت أعزل عن امرأيت وكين إ نياملؤمن ريا أمي: فقال

  .)٣(كفالولد ل: قال، نعم:  قالتبول  أنوطئتها وعاودا قبل

  ، ا إليها املينيعاودها خرج بقا ه ملا ألن،الم يف شيءكس من حمل اليفل

                                                









ك ر مستدركفذ، بولي أن ها وعاودها قبلأوط أنه  عن)ه الصالة والسالميعل(مام ولذا سأله اإل

ر كون الذكي إالّ أن اللّهم، حمل تأمل، لدز له نفي الوجي مل من عزل عن املرأة أن ة يف بابيالوسائل هلذه الروا

  .باملناسبة



المهم كبل هو املتواتر يف ، هياً بقسمإمجاعويف اجلواهر ، ثبت مع وطي الشبهةيالنسب  ):٤مسألة (

  : اتيه مجلة من الروايدل عليو، بدون منازع

وطأ رجالن أو ثالثة إذا  : قال)ه الصالة والسالميعل(اللّه  عن أيب عبد، ة بن عماريمثل ما رواه معاو

 مة الولدي ورد ق،ان الولد ولدهكفمن قرع ، نهميقرع الوايل بأعاً يجارية يف طهر واحد فولدت فادعوه مج

  .)١(ةيصاحب اجلارعلى 

  .لكأو الزنا يف ال، اح والشبهةك أو الن،لكالوطي أعم من الشبهة يف ال أن ن الظاهرإف

قرع يف زنا يمنا إ و،فالولد للحالل، شبهة بعض وزنا بعضأو ، اح بعض وزنا بعضكان نكأما لو 

ولذا عرفوا ، بزنا ح والياح صحكس بنيوطي الشبهة ما ل أن ىفخي وال،  يف الزنااح حىتكل حلرمة النكال

مع اعتقاد فاعله االستحقاق أو صدوره عنه جبهالة  األمرس مبستحق يف نفس يالشبهة بأا الوطي الذي ل

  . حمرمريف بسبب غيلكأو مع ارتفاع الت ،مغتفرة يف الشرع

 ما ،ح والزناياح الصحكان عن النكما ضافة إىل رج عن وطي الشبهة باإلخيأنه ( ر اجلواهركوقد ذ

ل يوز التعوجي ان ظنه مما الك إذا ،ظن االستحقاق وإن س مبعذور يف جهالتهيان من وطي اجلاهل الذي لك

ن ظن وفاته لطول املدة أو كول، مكاحلا إىل رفع ون فحص والتزوج املفقود زوجها من د إذا ماك، هيعل

 ،م هيك أو تزوج امرأة يف عدا مع جهله بأا ،وثق به أو شهادة العدل الواحدي خبار من الإ على الًيتعو

  مها من ريع أو مصاهرة أو غها أمرها لشبهة رضايأو تزوج امرأة اشتبه عل

                                                





ها الفحص والسؤال يب فجيمن الصور اليت ك  ذلريغ إىل ،ديل من دون اجتهاد أو تقميأسباب التحر

  .ها اجلاهل باحلاليعذر في وال

الصور ك اح يف تلكاعتقد جواز الن إالّ إذا ،ثبت معه النسب شرعاًي له زنا الكك ذل أن ن الظاهرإف

 ال، ستحقاقاعتقاده اال إىل ه حده نظراًيصدق علي و،ون وطي شبهةكينئذ ي حفإنه، لشبهة حمتملة يف حقه

ه يتحقق فيفما مل ، بسبب شرعي إالّ تستباح الفروج ال أن ك يف ذلاألصلو،  جهالته مغتفرة يف الشرعألن

  .)ح فهو وطي حمرم داخل يف الزنايالسبب املب

 أن علم إذا ماك، هي احملصور من النساء أو الرجال احملرم علريدخل يف وطي الشبهة غي أنه علميومنه 

الشارع أباح يف  فإن ،كذلكالرجل  إىل  أو علمت بالنسبة، مائة ألف امرأة مثالًنيه بيحترم عليف البلد امرأة 

ان مناط الشبهة املوجب كان يف الواقع حمرماً كذا تزوج وإف، صولما قرر يف األكاب كاحملصور االرت ريغ

  .للنسب

ن كيما مل يملصاهرة ف أو االرضاعجاز شرعاً أخذها أو أخذه لعدم علمهما بالنسب أو  إذا كذلكو

 نيوالفرق ب، جئةلامللجأ وامل وهة واملضطر واملضطرةركه واملركامل إىل بالنسبةك ذلكو، هما الفحصيعل

 منا اضطرت أو اضطرإو، هِركمك س هنايخبالف املضطر الذي ل ،سركبال هِرك مب أن األولراه واالضطراركاإل

، تاب احلدودكروها يف كة ذيما يف رواك ،ها يف قبال املاءعطاء نفسإاملرأة اليت اضطرت بك، العملك ذلإىل 

ده ورجله مثالًيأ عبارة عن من شدت وامللجمل معه أو معها وع.  

ذا حال كوه، جلاءيف حبث اإلك ذلكو،  أو من ثالثأحدمهاراه من كون اإلكي أن كفرق يف ذل وال

  ذا كو، النائمة أو النائم وشارب املرقد وما أشبه



  .وجب الشبهةيها يه أو وطيوط فإن ،انون والذاهل وحنومهااحلال يف 

علم بأا مخر أو يأو مل الشرب  إىل مضطراًکان  بأن ان شربه حالالًكذا إف، رك شارب املسیزن إذا أما

  .وطي شبهة أنه  يفشكالفالوجه عدم اإل، كعلم بأن اخلمر حرام أو حنو ذليمل 

شرب مخر بران كوطي الس أن ن املشهورإ(: ففي اجلواهر، تفتاًشرب اخلمر عاملاً عامداً مل إذا أما

 على ل مل نقفيبل ق، ح بهيمها التصرري وغنيخيما عن الشك ،نتفي معه النسبيثبت به احلد ويوحنوه زنا 

عدم ك نايف ذلي وال، ه وافق املشهوررينه يف غكول، ر فنفاه عنهي العالمة يف التحرىخمالف يف ثبوت احلد سو

اشتراط  على ديزي الك ذل أن ن من املعلومكل، اشترطناه يف ثبوت احلد وإن ،رهك حال سميلتحرعلمه با

اشتراط  على س هو شرطاً زائداًيول، اريتخاالنايف ي ار اليتخاالما ب أن ف املتحقق يف الفرض باعتباريلكالت

ل ك اخلمر وميردة يف حترمن أحاط بالنصوص الوا على ىفخي وال، تجه ارتفاع احلد بارتفاعهيي كف يلكالت

ه من يترتب عليترتب ما يف، ران يف أفعاله مبرتلة الصاحي يف أفعالهكالس أن ة يفحيظاهرة أو صر أا ركمس

ه يوعدم توج ،)١(مثإل كاخلمر رأس ن إ :)عليه السالم( قوهلم وهو معىن، ك ذلريوغ قود وحد ونفي ولد

 ،ركحال الس على ولو للخطاب السابق امكحنايف ترتب األي الك ته لذلي العتبار ارتفاع قابل إليهاخلطاب

  .)طنابإ إىل تاجحي ما هو واضح الك

  قتل أو يزين أو ليشرب اخلمر ل أنه قلنا به يف مورد إذا كذلن إ :هين فكل

                                                





عد يف العرف عاملاً ينه وأل، اريتخاالنايف ي ار اليتخاالاالمتناع ب أن  باعتبار،ركه ما ذيما أشبه جاء ف

  .عامداً

 أنه ره منكما ذ على ليفال دل، شبهأ أو ما منا شرب اخلمر مث سرق أو زىنإو، كذلكن كيمل  إذا أما

منا إو، قاعهيإقولون بصحة عقده وي ولذا ال، وطي الشبهة أقرب إىل بل هو، نتفي عنه النسبيو ه احلديزنا عل

 ،خالف القاعدةعلى  أا رواكوقد ذ، ة أوهلا مجاعة وعمل ا مجاعة آخروني رواىركاح السكورد يف ن

م كاحلا فإن ،)١(وخصوصاً يف باب احلدود اليت تدرء بالشبهات، كذل على دلي ال مثإل كاخلمر رأس و

أن  على ات تدليون الرواكو، رهكما عمله حال س إىل ستحق القود واحلد وما أشبه بالنسبةي أنه يفك شي

 )عليه السالم(مسعت أبا جعفر :  قال،ساري بن فضيلما عن   إال،ران مبرتلة الصاحي مل جندهاكأفعال الس

ام ضوعف يالصالة يف هذه األك تر فإن ،وماًي نير منها مل تقبل منه صالة أربعكمن شرب اخلمر فس: قولي

  .)٢(الصالةك ه العذاب لتريعل

حرم اللّه  : قال، اخلمرمل حرم اللّه: )عليه السالم(اللّه  عبد أليب قلت:  قال،وما رواه مفضل بن عمر

 على سرجي أن ملهحيو، ودم مروئته  مدمن اخلمر تورثه االرتعاش وتذهب بنوره ألن،اخلمر لفعلها وفسادها

، كعقل ذلي حرمه وهو ال على ثبي أن ركس إذا ؤمني وال، وب الزناكالدماء ورك اب احملارم وسفكارت

  .)٣(ل شرك إىل ر شاراجيو

                                                









ها من يحرم اللّه اخلمر ملا ف: قال ،)عليه السالم(عن أيب احلسن الرضا ، سنانوما رواه حممد بن 

وسائر ما  رسله ىه وعلية عليرار اللّه عزوجل والفكنإ على اهميإومحلها ،  عقول شارايريالفساد ومن تغ

ل ك على نايقضك  فبذل،ون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا وقلة االحتجاز من شيء من احملارمكي

ؤمن باللّه يجتنب من يفل، أيت من عاقبة اخلمريأيت من عاقبتها ما يه  ألن،حرام حمرم أنه شربةر من األكمس

  .)١(هاي شاربنيوبننا يعصمة ب  الفإنهر كل شراب مسكحل مودتنا تنيتوالنا وير وخاآلوم يوال

فعل يالذي   فشارب اخلمر،هيعلام الزنا وما أشبه مترتبة كأحأن  على هايداللة ف ات اليوهذه الروا

 إذا العقل فإن ،زينيقتل أو يسبب جنوبه وبعد اجلنون يئاً يستعمل شيئاً أو يل شكأي مثل الذي مورهذه األ

  .العامل العامد على ام مترتبةكحاأل أن دلةوظاهر األ، ن علم وعمدكي مل بذه

رون النسب ي العرف  ألن،وما أشبهأ ه واملضطر وامللجركه من املريه ويف غيه فالنسب ملحق فيوعل

ومثله من شرب املرقد فنام وفعل ، ه الشرعيما دل عل إىل العرفك تري حىتك ناقض ذليأت مبا يوالشارع مل 

  .ك ذلمنصرف عن مثل الولد للفراش وللعاهر احلجر: )صلى اهللا عليه وآله(وقوله ، يف نومه هذا الفعل

بح الوطي مبجرد االحتمال يالشارع مل  أن من املعلوم(: اهرقول اجلو أن فمما تقدم علم، انكف يكو

حمل  )زنا الإون الوطي كيما المارة للحل فبدوأباحه بشرط العلم باالستحقاق أو ما جعله أمنا إو، أو الظن

ن كيح وحنوه مل ياح صحكن ان جائزاً عنكن إ فعامل الثبوت، ثبات بعامل الثبوت اإله من خلط عامل ألن،تأمل

  ة يحلللسبب  ان يف الواقع الك وإن ،نه زناأباً بك مرظن أو علم جهالً وإن زنا

                                                

 



ستلزم ين بعذر شرعي فهل كيمل  وإن ،قطاع النسبن الن موجباًكيعذر شرعي مل بان كن إف

  . احتماالن،ال أم ،اتيه بعض الروايدل عليما كاالنقطاع واحلد وحنومها 

انت كن إ : قال،عن امرأة تزوجت يف عدا )عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،ناسيكد اليزيفعن 

س لزوجها يانت تزوجت يف عدة لك وإن ،ها الرجميعل فإن ها الرجعةيتزوجت يف عدة طالق لزوجها عل

انت تزوجت يف عدة بعد موت زوجها من قبل ك وإن ، احملصنريها حد الزاين غيعل فإن ها الرجعةيعل

ك ان ذلكن إ تيأرأ: قلت .ها ضرب مائة جلدةي وعل،هايام فال رجم عليأربعة أشهر والعشرة انقضاء األ

ها عدة يف طالق أو موت يعل أن وهي تعلم الإ نيوم من نساء املسلمي إلما من امرأة: فقال:  قال،جبهالة

 :فقال:  قال،م هيكها عدة وال تدري يعل أن انت تعلمك فإن :قلت .كعرفن ذلية ين نساء اجلاهلكولقد 

تعلمها عدة لزمته احلجة فتسأل حىتيعل أن علمتذا إ )١( .  

 وهلا سألته عن أمرأة تزوجت رجالً، )عليه السالم(اللّه  عن أيب عبد، دة احلذاءيح أيب عبيويف صح

 فإن ،ا إليهصلي و إليه تصل،هيماً معها يف املصر الذي هي في مقاألولان زوجها كن إ :فقال:  قال،زوج

 ماً معها يف املصر الي غائباً عنها أو مقاألولان زوجها كوإن  :قال .اين احملصن الرجمالز على ها مايعل

  .قيتفر نهما واليلعان ب  احملصن والريالزاين غ على ها مايعل فإن ، إليها وال تصل إليهصلي

، ىبل:  قلتس هي يف دار اهلجرةيإل :فقال:  قال،انت جاهلة مبا صنعتك فإن :قلت :قال أن ىلإ

، نيتتزوج زوج أن ل هلاحي امرأة املسلم ال أن وهي تعلم إالّ نيوم من نساء املسلم اليفما من امرأة: قال

   فجرت إذا املرأةن أ ولو: قال

                                                

 



  .)١(لتعطلت احلدود  إذاً،ها احلديقم علي ومل ،الذي فعلت حرام أن  أو جهلت،مل أدر: قالت

  .داتيملقات ببعض ايد هذه الروايين البد من تقكل

خبار الزوج بعدم زوجة رابعة أو بالطالق إتحقق الشبهة بالظن املعترب يف ي أنه  يفإشكال المث إنه 

 نين العادليمن الشاهدك خبار الزوجة بانقضاء العدة أو عدم الزوج أو ما أشبه ذلإوانقضاء العدة أو 

  .هاريوغ

خبار املرأة إمع عدم ، ت ذات زوجانك أن أخبار عدل واحد بعدك املعترب ريتحقق بالظن غيوهل 

م من حتقق  إليهما نسبي فصحابما هو ظاهر األك ،ال أم ال أعلم هل طلقين زوجي: قالت إذا ماك ،وحنوه

  . احتماالن، مزوجةري أو بالوهم بأا غ،بأا مزوجة أو الك أو بالش،  املعتربريالشبهة بالظن غ

 إىل  الرجلي نعوإذا: تهي ايكخ يف حميفقد قال الش، األول يف صحابالم األك ظهور ىاجلواهر ادع

  علم،ر الطالقك وأناألولمث جاء زوجها ، أهله أو أخربت بطالق زوجها واعتدت وتزوجت ورزقت أوالداً

 األول إىل  مث تعتد منه وترجع،رياألخ الزوج نيب ونهايفرق ب، شهادة من شهد بالطالق شهادة زورأن 

  .رياألخد للزوج ألوالاون كيو، بالعقد املتقدم

وبه قال ، ه احلدين علكيها مل أفراشه فظنها امرأته فوط على وجد الرجل امرأةإذا ( :وعن اخلالف

 إىل تاجحي وشغلها ،ة الذمةء برااألصللنا ي دل،ناأصحابك  ذلىوقد رو، ه احلدي عل:فةيوقال أبو حن، الشافعي

  .)ليدل

   ،)عليه السالم(اللّه  عن أيب عبد، دةيه أبو عبروا ما، اتيمراده بالروا أن الظاهر: أقول

                                                

 



ماً معها يف ي مقاألولان زوجها كن إ :فقال:  قال، وهلا زوجسألته عن امرأة تزوجت رجالً: قال

 األولان زوجها ك وإن ،الزاين احملصن الرجم على ها مايعل فإن ،ا إليهصلي و إليه تصل،هياملصر اليت هي ف

 احملصنة رية غيالزان على ها مايعل فإن ، إليهصل تال وا إليهصلي ماً معها يف املصر اليان مقكأو ، غائباً عنها

 : فقال،منهاك د ذليري مام والاإل إىل قدمهاي ضرا احلد وزوجها اليرمجها ويمن : قلت، نهمايلعان ب وال

ا حىتي احلد الن إهاي اللّه وهو علىتلقأو ، قوم به من قامي زال يف بد ،انت جاهلة مبا ك فإن :قلت

 إالّ نيوم من نساء املسلميلا ما من امرأة: قال، ىبل:  قلتس هي يف دار اهلجرةيإل :فقال:  قال،صنعت

أو ، مل أدر تقال فجرت إذا املرأة أن وول: قال، نيتتزوج زوج أن ل هلاحي املرأة املسلمة ال أن وهي تعلم

لتعطلت احلدود  إذاً احلدهايقم عليمل  و،الذي فعلت حرام أن جهلت.)١(  

آخره  إىل ،)٢(عن امرأة تزوجت يف عدا )عليه السالم(اللّه  سألت أبا عبد:  قال،ناسيكد اليزيوعن 

.مما تقدم

خربت بطالق زوجها هلا فاعتدت وتزوجت أامرأته أو  إىل  الرجلينع إذا :قالنه إ ،سيدرإوعن ابن 

 ة من املغنم قبليومن وطأ جار: وزاد ،خي آخر ما تقدم عن الشىلإ ،األولمث جاء زوجها ، ورزقت أوالداً

 هيم علتقوا إ :وقد روي، هيللخرب امع عل . عنه احلدأدري فإنه، ك الشبهة يف ذلىقسم وادعيأن 

  ، ه احلديقام علي وني املسلمنيالباقي ب و،به منهايصيمتها مبقدار ما يسقط من قيو

                                                







  .هاين له فاك عنه مبقدار ما أدريو

ثر منها كسهمه أ أن ظني فإنه أيضاًو، خالف حاصل بالك  االشتباه يف ذل ألن،رناهك ما ذاألوىلو

ومراده مبا ، )١(وا احلدود بالشبهاتئادر :ة املشهورةيه الرواياملراد باخلرب امع عل أن والظاهر، متهايومن ق

: قولي) عليه السالم(ان جعفر ك: قوليالبصري مسعت عباد :  قال، ما رواه عبد الرمحن بن احلجاجيرو

ها ية له فيجار على وقع إذا عين يف الرجلي، ك ذلىضرب ما سوي و، عنه من احلد بقدر حصته منهاأدري

  .)٢(حصة

ل عن رجل ئس: قال ،)عليه السالم(اللّه  عن أيب عبد، ناأصحابعن عدة من ، وعن عمرو بن عثمان

به يصيط له منها ما حيمة وي بالق إليهة وتدفعيم اجلارتقو:  قال،قسمي أن قبلها أة من الفيء فوطيأصاب جار

 هو  إليهة تدفعيف صارت اجلاريكو: فقلت، هايان له فك عنه من احلد بقدر ما أدريد احلد ولجيمن الفيء و

  .)٣(ون مث حبلكي أن ؤمني وال، هاأه وطألن : قال،هريمة دون غيبالق

ة فظنها زوجته أو أمته حلق يه أجنبيفلو اشتبهت عل، لحق به النسبيطي بالشبهة الو: وقال يف الشرائع

 ،لولةيه وقت احل ألن،اًيوم سقط حيمة الولد يلزمه قيمة ن يف األكل، ه لشبهةريمة غأذا لو وطأ كو، به الولد

 بعد األول على تطلق رديت ومل ميمل  أنه ة لظنها موت الزوج أو طالقه فبانيخال أا ولو تزوج امرأة بظن

م أو شهادة كم احلاكح إىل كسواء استندت يف ذل، د مع الشرائطاألوالاالعتداد من الثاين واختص الثاين ب

  .شهود أو أخبار خمرب

   على ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت حمصنة ردت: وقال يف النافع

                                                









  .د للواطي مع الشرائطاألوالانت ك بعد االعتداد من الثاين واألول

ة فظنها زوجته يه أجنبيت علهاشتبفلو ، حيالصحكبه النسب لحق يالوطي بالشبهة : ريوقال يف التحر

أة من زوج وظنت هي موت زوجها أو طالقه مراالولو ظن خلو ، ت منه بولد حلق بهءته وجاكأو مملو

ولو حبلت من الثاين  ، بعد االعتداد من الثايناألول على ذب املخرب بالطالق ردتكاته ويحفتزوجها مث بان 

ن أو أخبار يم أو شهادة شاهدكم حاكح إىل سواء استندت يف املوت أو الطالق، ه الولد مع الشرائطبحلق 

  .واحد

ها أته فوطية زوجته جاريفلو ظن أجنب، حلاق النسبإح يف يالصحكوطي الشبهة : وقال يف القواعد

 بعد األول على مث بان اخلالف ردت، ا أو طالقهة وظنت موت زوجهيولو تزوج امرأة ظنها خال، فالولد له

 شهود أو ةم أو شهادكم حاكح إىل سواء استندت، مجعت الشرائطن إ د للثايناألوالالعدة من الثاين و

  .خبار خمربإ

 فإنه، ميس مبستحق مع عدم العلم بالتحريعرف الشبهة بالوطي الذي لحيث إنه ، كوهو ظاهر املسال

  .شمل مع عدم العلميك ل ذلك فإن ، أو ظاناً أو وامهاًاًكان شاك إذا شمل ماي

ها ووامهها جاهل كظان احلرمة وشا أن بيما تقدم بعضها بتقر على ات اجلهليبرواك د ذليؤيبل قد 

 وإن ، اجلهل لغةمعىن فإن ةيانت تعلم باحللك أا اتياملنصرف من اجلاهل يف الروان إ :هين فكل، باحلرمة

  .كخالف ذل على ات النعي وحنوهيداللة يف روا وال، رناهكقتضي ما ذياالنصراف  إالّ أن ركان ما ذك

طلقها  أنه أهله أو أخربوه إىل  الرجلينعإذا  :)ه الصالة والسالميعل(عن أيب جعفر ، ففي موثق زرارة

   األول فإن ، بعداألول تزوجت فجاء زوجها مثفاعتدت 



  .)١( املهر مبا استحل من فرجهارياألخوهلا من ، خلدي دخل ا أو مل ،رياألخأحق ا من هذا 

 عن رجل حسب أهله )ه الصالة والسالميعل(سألت أبا جعفر :  قال،يف احلسن، سيوعن حممد بن الق

 فجاء زوجها ،ل واحدة منهما من زوجهاكفولدت ، تهيحت امرأته وتزوجت سركقد مات أو قتل فنأنه 

أخذ عوضاً من يولدها أو  وتهيأخذ سريخذ امرأته فهو أحق ا وأي: فقال:  قال،ةي السر وموىلاألول

  .)٢(مثنه

رجل  على  شهدانيسألته عن رجل:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، ح حممد بن مسلميويف صح

ذب كطلقها وأيمل  أنه الزوج الغائب قدم فزعممث إن ،  فاعتدت املرأة وتزوجت،طلقها أنه غابت عنه امرأته

 على دريؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيو، هاي علريخل لأليسب ال:  فقال،ني الشاهدنفسه أحد

  .)٣( تنقضي عدا حىتاألولقرا ي وال، رياألخا وتعتد من ك  أملاألول و،رياألخ

امرأة بأن زوجها  على ن شهداييف شاهد: قال أنه ،)عليه السالم(اللّه  عن أيب عبد، ريويف موثق أيب بص

للزوج مما الصداق ضمنان يضربان احلد وي:  قال،ر الطالقك أو طلقها فتزوجت مث جاء زوجها فأنمات

  .)٤(األول إىل  مث تعتد وترجع،غراه

   ى قض)عليه السالم(اً يعلن إ :)عليه السالم(اللّه  عن أيب عبد، ريويف خرب أيب بص

                                                







 



علمت ك نألو علمت : وقال، ديف الرجل تزوج امرأة هلا زوج فرجم املرأة وضرب الرجل احل

  .)١(باحلجارةك لفضخت رأس

 فأمر،  خبمس نفر أخذوا يف الزناعمر بن اخلطاب أيتن إ :هريم وغيبراهإ علي بن ريواملروي عن تفس

، مهمكس هذا حيا عمر لي: حاضراً فقال )عليه السالم( نياملؤمن ريان أمكو، ل منهم احلدك على قاميأن 

 ،وقدم الثالث فضربه احلد، وقدم الثاين فرمجه، فقدم واحداً منهم فضرب عنقه، هميعلنت احلد أفأقم : قال

  .وأطلق السادس، وقدم اخلامس فعزره، وقدم الرابع فضربه نصف احلد

هم يمت علقة واحدة أين ستة نفر يف قضسا أبا احلي: فقال له عمر،  عمر وتعجب الناس من فعلهريفتح

اً فخرج يان ذمك فاألولأما  :)عليه السالم( نياملؤمن ري فقال أم،رخاآلا شبه شيء منهيس يول، ستة حدود

ن حده ص حمريوأما الثالث فغ، ان حده الرجمكوأما الثاين فرجل حمصن ، فيالس إالّ ن له حدكيعن ذمته مل 

وأما ، بناهدان من الفعل بالشبهة فعزرناه وأكوأما اخلامس ف، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف احلد، اجللد

  .)٢(فيلكعقله سقط عنه الت على السادس فمجنون مغلوب

 برجل أيت )عليه السالم(اً يعلن إ :)عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم (عن جعفر، وينكوخرب الس

  .)٣(نهمايخالتها فجلده وفرق ب على تزوج امرأة

 بعد اعترافها وزوجها بأا ولدت بالرجال )عليه السالم( نياملؤمن ري اليت أحلقها أمىة اخلنثيوروا

 من أجرألك نإ: أو قال، سدب األك من راأجرألك نإ: )عليه السالم( نياملؤمن ريمث قال له أم، وأولدت

.)٤(سدخاصي األ

                                                











 أنه ظاهرها إذ ،ة يف حتقق الشبهةيلحل العلم باريفاية غك على هاي ال داللة ففإنه، اتيها من الرواري غىلإ

حيث إنه ، نيخصوصاً أخبار الشاهد، باراألخما هو املتعارف من حصول العلم من كاحلل انت تقطع بك

  .ةيحجة شرع

ثبات املهر إم الشبهة من االعتداد وكاملطلوب باعتبار ح على  النصوص دالةههذن إ( :اجلواهرفقول 

ان ك أو ، ال عاملاً باالستحقاق أو،ق معترب أو اليبطرك ون ذلكد من دون سؤال عن األوالحلاق إو

 ريظن غ إىل الدخ إالّ اإلس هويبل ل، س حبدير الذي هو ليثبات التعزإوباعتبار ، ن أو اليالشاهدان معترب

، تحقق مع حرمتهيبل ، ة الوطي يف حتقق الشبهةينئذ عدم اعتبار حليعلم حي ف،ريستحق التعزي ال ملإمعترب و

تستباح  الفروج ال أن ر منكما ذ على بناًء، مفالوطي مع عدم العلم باحلل وانتفاء ظن املعترب حمر

  .العلم إىل  انصرافها ألن، ظاهرريغ، المهك آخر ىل إ.)باالحتمال

ان عاملاًً باحلرمة ك وإن ،رين وجه للتعزكية مل يان عاملاً باحللكه لو  ألن،م دالةيبراهإ علي بن ةينعم روا

ولذا استحق ، ان مقصراً يف تعلم املسائلك وإن حللاً باقان واثكنه إ :قالي أن نكمين كل، ه احلديان علك

  .بهين وجه لتأدكي مع الشبهة مل ان حالالًكلو  إذ ،الم اجلواهركة ال تالئم يال فالرواإ و،بيالتأد

 صحابخ واأليبعد نقله عن الشحيث إنه  ،كالم املسالكة مع عدم العلم بالصحة يفاكد عدم اليؤيو

م كح إىل سواء استند، أو ظن موت زوجها أو طالقه، ة عن الزوجيأة خالحتقق الشبهة يف الوطي بظن املر

 ،مكم احلاكر حيتقد على هي فإشكال ور الكم املذكاحلن إ( : قال،خبار خمربإم أو شهادة الشهود أو كاحلا

،  إليهمكفتقر احلي نزاع حىتك س هنايل إذ ،مكم حاكحيمل  وإن قوهلما شرعاً على عتمدين يأو شهادة شاهد

  د األوالحلاق موجبة إل ولوطيلشبهة مسوغة ك ون ذلكينئذ فيوح



ون املخرب ممن كر يتقد على وأما. كوجب ذلي وطي الشبهة  ألن،وثبوت االعتداد بعد ظهور الفساد

 فلو ،مك منهما باحلخربه جهالً على ليده مبا لو ظن جواز التعويينبغي تقيالواحد فكشرعاً ك ثبت به ذلي ال

 ثبتت العدة وحلق أحدمها ولو جهل ،ها منهيعدة عل لحق ما الولد والي فال ،ينيانا زانكواز علما بعدم اجل

  .)١()رخاآلالولد به دون 

 إذا ور مباكم املذكد احلييب تقجي(: راده عبارة احملقق املتقدمة قاليإد يف شرح النافع بعد يوعن الس

ل يوز التعوجي ان الظن مما الكفلو ، ي وطي شبهة الوطريصي ل،الظنك ذل على لياعتقد الزوج جواز التعو

  .)ما هو واضحك ي الولد عن الواطينتفيون زنا وكيالوطي  فإن كه وعلما بذليعل

: ةيفاك قال يف ال،وشرح النافعك الم املسالكف يره اجلواهر يف ردكذ وإن ، دالرية غيفاكالم الكنعم 

خبار خمرب مع اعتقاد إم أو شهادة شهود أو كم حاكقاً حبة أو موت الزوج أو طاليلو تزوج امرأة لظنها خال(

د األوال واختص الثاين ب، بعد االعتداد من الثايناألول إىل  ردت،ن فساد الظنامث بك ذل على ليجواز التعو

عدة  لحق ما الولد والي فال ،ينيانا زانكك قول املخرب بذل على لي ولو علما عدم جواز التعو،مع الشرائط

  .ر طريف العلمكة ذيفاكال فإن )منهها يعل

ت يف صوت كش إذا قال بتحقق الشبهةيفهل  الإ و،ة يف حتقق الشبهةين الظاهر لزوم احلجكهذا ول

 على باحة الفروجإالعلم بتوقف (: ولذا قال اجلواهر، اً أو ومهت صوتهيزوجها وتزوجت أو ظنت ظناً عاد

 فبدونه ،ه يف الشرعيل عليمع اعتباره وجواز التعو إالّ مالهاحت دها ظن االستحقاق واليفي ذن الشرعي الاإل

ون الوطي وطي كيي كشبهة مسوغة للوطي ك ون هناكي فال ميثبت التحريذن و اإلينتفيما هو املفروض ك

   مستحق ريغ أنه  املفروض ألنحاًياحاً صحكس نيل أنه  ومن املعلوم،شبهة

                                                





، صحابما قطع به األ على قسام الثالثة يف األلوطيصار احن الون زناكي أن نيتعي فاألمريف نفس 

  وال،س مبستحقيالوطي احملرم الذي ل إالّ سيه ل ألنستلزم الزناي الوطي مع عدم االستحقاق ميحتر فإن أيضاًو

ده بالظن املعترب وما ييب تقجيمه ي مع تسلى النص والفتوإطالقنئذ فيوح ،كذلكالوطي املفروض  أن بير

  .)مكالظن احلاصل له جلهله باحل إىل الدخاإلاعتقد الواطي جواز إذا  مه أو مباكيف ح

ان قد ك وإن تزوج من بلد ماينسان اإلأن  أما ،مه مثل االستصحابكمراده مبا يف ح أن والظاهر

  .ست ممن تزوجها أبوهيتزوجها لينه علم عادي بأن اليت ه أبوه من قبل فأليتزوج ف

س مبستحق يف يالوطي الذي ل أنه  منرناه أوالًكف الشبهة مبا ذي تعرنئذيق حيفالتحق(: مث قال اجلواهر

ف يلك أو مع ارتفاع الت، أو صدوره عنه جبهالة مغتفرة يف الشرع، مع اعتقاد فاعله االستحقاقاألمرنفس 

اشتباه ك ،جائزاًك اح مع ذلكون النكيعلم االستحقاق وي ال أن غتفرةاملواملراد باجلهالة ،  حمرمريبسبب غ

 أخبار املرأة بعدم الزوج أو بانقضاء العدة أو على ليوالتعو، ل منهنحي احملصور مبا رياحملرم من النساء يف غ

ها احتمال عدم يقدح في من الصور اليت الك  ذلري بطالق الزوج أو موته أو غنيشهادة العدلعلى 

عدم  إىل تنبه صاحبهي الذي مل م االعتقاد بالقطع والظنين مع تعمكل، باًيان قرك وإن االستحقاق شرعاً

أهل املذاهب الفاسدة كما اقتضاه ي للمقصر فأيضاًمه يوتعم،  منه يف املقدماتريه ولو لتقصبجواز العمل 

ة الظن يفاكقال بيبل قد ،  إليهرجاعهإان كمإة قد عرفت يمن عبارة أو رواك  ذلىفع ما نايومج، ك ذلريوغ

ما هو كه يف السؤال رية بعد تنبهه للحال وتقصيته يف احلليفاكاطي بعلم الويمل  وإن باالستحقاق يف النسب

   ما مسعته إطالق ىمقتض



قدام  مع العلم حبرمة اإلالشبهة احملصورة حىت على قدام منه اإلوأوىل، ونه زناك لعدم ىمن النص والفتو

عدم استماع  على دالنيإمنا  ناسي واحلذاءكوخرب ال،  ضرورة عدم حتقق الزنا مبطلق احلرمة،مع بقاء االشتباه

  .هي ما حنن فريالضروري غكونه كان كأة ملمراالم من ك اجلهل باحلىدعو

، ها السؤاليعل فإن م هيك ها لو علمت بالعدة ومل تدريهلما من لزوم احلجة علذا ما يف أوكو

 على م النسبكب ح ترتأصالة ىفتبق ،كيف ذلك أقل من الش  وال،ق الزنا مبثل هذه احلرمةتحقي وباجلملة ال

  .) الفرد املزبورريام لولد الزنا املعلوم منه غكحبعض األ إالّ رج منهخيمل  إذ ه اللغوي حبالىاملسم

 ،امكحل األك عدم ترتب  عدم النسب مبعىنني عدم جواز الوطي وبنيقال بالتالزم بي أن نكمين كل

  . حبث الزناأيت يفيما ك حمققة ريام بعضها حمققة وبعضها غكالنسب له أحفإن 

وطي  أما ، الصحة يف عمل املسلمصالة أل،ر حداًجيحلق النسب ومل أم الشبهة كحصل للحا إذا مث

مذهبنا  إىل رجاعا باإليرض إذا الإ، )١(لزاممذهبهما بقاعدة اإل إىل هيجع فريافر فك املخالف والدالشبهة عن

  .تاب القضاءكرناه يف كما ذكمنا كهما حبيم علكوز احلجيث يح

 وابن نيخيما عن الش أما ، القاعدةىما هو مقتضك ري والبصىعم األنيفرق يف الشبهة ب المث إنه 

 لزميما يف اجلواهر كفهو ، هاأوطاليت ة يجنبة لألي الشبهة بظن الزوجى لو ادعريق البصيالرباج من عدم تصد

   ىعمان االشتباه يف حق األكا  ملفإنه ، يف أصل دخول الشبهةىعم واألري البصنيرادة الفرق بإ على ملحيأن 

                                                





مع  أنه ن املراد منه أ ال،ئذنيان التهمة حكقبل منه دعواها ملية التحفظ فلم يه غايباً جداً وجب عليقر

ضرورة ، سمع منه دعواهاي ولذا مل ،م املشتبهكه حي عليرجي ه اليمال التحفظ لو فرض دخول الشبهة علك

  .كقابل لذل خمصص ري من غدلةصاً لأليختصك ون ذلك

 إىل فرفع،  حترزري فواقعها من غالًيلك امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلن إ :ديرواه املف ماك د ذليؤيو

واضرب املرأة حداً يف ، اضرب الرجل حداً يف السر: فقال )عليه السالم( ي إىل عل فأرسل،عمر

  .)١(ةيالعالن

 ،ه حد الزاينيب علجي واقعها  حىتيمث نستمتع ا ية يسألته عن رجل أدخل جار:  قال،ة مساعةيوروا

  .)٢(ىستغفر ربه مما أتياح وكتمتع ا بعد النين كول، ال: )عليه السالم(قال 

 هذا ى فأتنيحا امرأتك ننيسألته عن رجل: قال ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن مسلم

  .)٣(زوجها إىل ل واحدةكهذا مث ترجع هذه من  وتعتد هذه من هذا:  قال،هذا امرأة هذا وامرأة هذا

 دخلت امرأة هذاأن فيخوتا أليهدأ نيختأقال يف  )عليه السالم(اللّه  أبا عبدن إ :ل بن صاحليوعن مج

ك هما تعمد ذليان ولك وإن ،انيل واحدة منهما الصداق بالغشكل:  قال،هذا على هذا وامرأة هذاعلى 

ل امرأة ك انقضت العدة صارت وإذا ، تنقضي العدةامرأته حىتل واحد منهما كقرب ي وال، غرم الصداقأ

  رجع الزوجان ي:  قال،ماتتا قبل انقضاء العدة فإن :ل لهيق، األولاح ك بالناألولزوجها  إىل منهما

                                                









:  قال،مات الزوجان ومها يف العدة فإن :ليق، ثاما الرجالنريورثتهما ف على بنصف الصداق

ما وهلما نصف اعنها  تعتدان عدة املتوىفاألوىلان من العدة غهما العدة بعد ما تفريملهر وعلترثا 

  .)١(زوجها

  القاعدةى وهو مقتض، به املستندما أفىتك ، اختص به الولدنيلو اختصت الشبهة بأحد الطرفمث إنه 

  .دلة األإطالقمه حسب كل حك لألن

  

                                                





نه إ  الوجه،ةيالزاين والزان على رمحيوهل ، الزناالنسب مع  أي ،ثبتي وال: قال يف الشرائع ):٥مسألة (

  . ولداً لغةىسميه خملوق من مائه وهو  ألنرمحي

 شرعي وهو ري أو نسباً غ، أو وطي شبهة،اًيان نسباً شرعكسواء ، اح بالنسبك النميحتر: ويف املستند

  >اتصاله بالزنا

واحملقق الثاين يف  رةكالف والفاضل يف التذخ يف اخلياه الشكاً حيكاً حمإمجاع: مث استدل يف الثالث بقوله

  .أيضاًه يرشاد واهلندي فشرح اإل

بعد ك ل ذلك، ناأصحابظاهر  إىل ح نسبهيويف املفات، صحاب األنيه خالفاً بيأعرف ف ال: ةيفاكويف ال

 ريغإىل  ىتعدية ويشمله اآلي عدم النقل فأصالة و، لصدق النسبة عرفاً ولغةً،مجاعه اإليما ثبت في فمجاعاإل

  .بك املرمجاعع باإليشمل اجلميمل ن إ هاير فكمن ذ

رة وولده يف الشرح كظهر من مجاعة من علمائنا منهم العالمة يف التذينه إ كويف اجلواهر بل يف املسال

 ميأنه الزم لتحركو، مهأ على  الولدميحتر على افةك نيبل الظاهر اتفاق املسلم، يإمجاع ميالتحر أن مهاريوغ

 ضرورة ى،ما تركنه كل، انتفائها شرعاً إىل ه نظراًيها علمي عن الشافعي عدم حتريكح وإن ،هايأبلى  عالبنت

  . اللغةميان مناط التحرك أن ة بعديل االنتفاء شرعاً واحلنيعدم املالزمة ب

 ما ورد يفك، نسان بعضه بعضاًح اإلكني فال ، بأنه خملوق من مائه ومائهاأيضاًاجلواهر استدل  أن ماك

  .ة خللق حواء من آدميبعض النصوص الناف

ات وبعض الوجوه يه ببعض الرواية للنسب الشرعي فيمدخل  ذايت الميبأن التحرك أما استدالله بعد ذل

  .هيف  ماىفخية فال ياالعتبار

 ،الزاين البنت املخلوقة من مائه على حرمي املتعلق بالنسب فميثبت بالزنا التحريهل : قالك املسالمث إن 

   قال ،ها بالزنانة املتولد ميالزان على رمحيما ك



تولد من نطفة آخر ي الولد يف اللغة  ألن، ولداً لغةًىسميه متولد من مائه فهو  ألنرمحينه إ الوجه: احملقق

ان كن إ ل بأن املعتربكشيو، ةيالقول بعدم ثبوت احلقائق الشرع على  عدم النقل خصوصاًاألصل و،من نوعه

 ميب وحتريالقر على باحة النظر وعتقهإكالولد  على ام املترتبةكح لزم ثبوت باقي األغةًهو صدق الولد ل

ع يان املعترب حلوقه به شرعاً فالالزم انتفاء اجلمك وإن ،ك ذلريعدم القود من الوالد بقتله وغ ولتهيحل

 مهاريه يف الشرح وغرة وولدكيف التذظهر من مجاعة من علمائنا منهم العالمة ين كول،  واضحريل غيفالتفص

 ولداً ىسمي لحق نسبه والي ث اليوح، أصلها على ةيام الباقكح األىبقيوك ثبت لذليي فإمجاع ميالتحرأن 

  .امكحاألك لحق تلي شرعاً ال

 ني فرق بريم من غاأل إىل بالنسبةك ذلكو األب،الولد منقطع نسبه عن  أن  القاعدةىمقتض: أقول

ك  ذلريبالسرقة من مال الولد والقود والربا وغاألب د يصاص وقطع  والعقل وصلة الرحم والقرثاإل

البنت اليت ارتضعت من لنب ولده األب  على  لتحرمالرضاعاح من النسب واملصاهرة وكباستثناء حمرمات الن

  .ةيمن الزنا واحملرم

  : اتيه مجلة من الروايدل علي فرثانقطاع النسب واإل إىل أما بالنسبة

عليه (أيب جعفر  إىل ديي على ناأصحابتب بعض ك:  قال،د بن احلسن القميمثل ما رواه حمم

ت بولد وهو أشبه خلق اللّه ءاحلمل فجا ه تزوجها بعدمث إن ما تقول يف رجل فجر بامرأة فحبلت :)السالم

  .)١(ورثي  ال،هيالولد لغ: خبطه وخامته )عليه السالم(تب ك ف،به

                                                





دة قوم حراماً مث يول على من وقع: قال أنه )عليهما السالم(مد عن جعفر بن حم، سالموعن دعائم اإل

الولد للفراش وللعاهر : قال )صلى اهللا عليه وآله( رسول اللّه  ألن،ئاًيرث منه شي ولدها ال فإن ،اشتراها

  .)١(احلجر

بحث يف رنا الكوأما جواز النظر فقد ذ،  وعرفاًاح فلما عرفت من الصدق لغةًكوأما حرمة حمرمات الن

احهن نسباً أو رضاعاً أو كه نيرم علحياحملارم اليت  إىل وز النظرجي(: يف الشرح عند قول العروةك ذل

  .ة النظرياح وحلك حرمة الننيرون التالزم يف مثل املقام بيعرف املتشرعة  أن رناهكد ما ذيؤيو .)مصاهرة

ن إ :وقال يف احلدائق، ح القواعدبه احملقق الثاين يف شرك وقد متس، اطييف صحة االحتك ش نعم ال

 وال، بل من أعظمها، ورة من الشبهاتكاملسألة املذ أن ىفخيال  إذ ،يف هذا املقامك  مستمسأقوىاط ياالحت

 ،ورةكوظاهر العالمة يف القواعد التوقف يف بعض شقوق املسألة املذ، يف جانب القول املشهور أنه يفك ش

مل  وما، رهكب وحنوه مما تقدم ذيالقر على من جواز النظر وعتقه رهكها وهي ما قدمنا ذيال فكواالستش

  .النسب على تفرعير مما كذي

 عدم ثبوت قوى بأن األان قد صرح أوالًك وإن ، التوقفأيضاًد الثاين يف املسألة يخنا الشهيوظاهر ش

 موجهان نيلقولا أن نصافواإل: الم لهكاً بعد ريقال أخ إالّ أنه ،مي التحرريام النسب غكشيء من أح

  .م آخرك حمجاعواإل

ل حيافر فال كن املتولد من الزنا أ يف هذه املسألة بميعلل التحر أنه سيدرإونقل عن ابن (: مث قال

لزمه القول حبلّه ي فإنه، افركأصل مردود ومنقوض مبا لو تولد من  على ورده يف املسألة بأنه مبين، للمسلم

  .)للمتولد منه

                                                





 نياجلمع بو أمها  على زوج البنتمي وحتررثاإلك: ث قالي حأيضاًاللثام شف كوقد احتاط يف 

  .منع منهن إ ن ابنهييف داألب مها منه وحبس احدإ من الزنا أو نيتاألخ

، يف السببك  العدم مع الشاألصلوأما العتق ف، احكتعلق بالدماء والنيا مياط فيتنبغي االحي(: مث قال

  .)قبولبل ظهور خالفه وأصل الشهادة ال

  .ترتبيام فال كحوأما سائر األ، ة النظري من حلرناه أوالًكد ما ذي البعرين من غكل

بل ستعرف قوة ، احك النريم النسب يف غكاملتجه عدم حلوق ح أن نبغي التأمل يفي ال(: ويف اجلواهر

 إىل لنظر بالنسبةتوقف يف جواز ايبل قد ، احك النري عن غ يف املصاهرات فضالًأيضاًه يمه فكان حيعدم جر

 هنا نيمك احلني ظهور التالزم بىنصاف عدم خلو احلل من قوة بدعون اإلكل، احه مما عرفتكمن حرم ن

من التردد يف ك وجه ملا يف املسال ال أنه كظهر ليله كك ومن ذل، خصوصاً بعد ظهور احتادمها يف املناط

  .)ما هو واضحكأمثال هذه املسائل 

ذا تزوج إف،  واملصاهرةالرضاعم يف النسب وكان احلي القاعدة جرىمقتض  أنقد عرفتك نكل: أقول

، الزوجة بعد طالق الولد هلا أو موت الولد أو ما أشبهك تزوج بتلي أن ه الزاينيبوز ألجي ولد الزنا بزوجة ال

  .تعاىلشاء اللّه  نإل يد تفصيمزك ء لذليجيولعله 

  



قل من ستة أشهر من أتت بولد أل فإن ،ه فوطأت بالشبهةلو طلّق زوجت(: قال يف الشرائع ):٦مسألة (

 له أقل من ستة أشهر وللمطلق ان الثاينكلو  أما ،حلق باملطلقأ،  املطلق الثاين ولستة أشهر من وطيوطي

تردد  على ون منهما استخرج بالقرعةكي أن احتمل وإن ،أحدمهالحق بي مدة احلمل مل ىثر من أقصكأ

  .)اللنب تابع للنسبم كللثاين وح أنه شبههأ

  : صول صور املسألة ستأ: أقول

المها كون كية قد يويف الصورة الثان، حاًيالمها صحكون كي أن أو،  زناينيال الوطكون كيما إ نهأل

ون كي أن نكميو، ر شبهةخاآلحاً وي صحأحدمهاون كيوقد ، حاًياحاً صحكالمها نكون كيوقد ، شبهة

ح وزنا يون وطي صحكي أن ماإو، أيت يف مرسل زرارةيما ك  حسب الظاهراًحياحاً صحكالمها نك

  .ا أو وطي الشبهة والزنااح والزنكالنك

الوطي  على احاً محلك أو نح شبهةًي والوطي الصحا الزنني مشتبهاً باألمران ك أنه إذا ىفخي وال

أصل  فإن ،ة مرريرناه غكما ذكافر كيف الك ذلكبل و، حيالصح على  محل فعل املسلمصالة أل،حيالصح

  .افركح جار يف املسلم واليالصح على محل الفعل

 أصالةك عدم الشبهة صالة أل،احكم بالنكحيوطي الشبهة  واحك النني دائراً بأيضاًان ك أنه إذا والظاهر

  .ان واجلهل وما أشبهيعدم السهو والنس

 قابل ريالمها غكان ك وإذا ،بل قابل فهو للقارير غخاآل و قابالًأحدمهاان ك إذا يف الصور املتقدمةمث إن 

صل ن جمال ألكي مل وإذا،  الصحة يف عملهاصالةم أل باألان ملحقاًكواحتملنا صحة الوطي أو ما أشبه 

ح يم للوطي الصحكزنا فاحل وحيان وطي صحكذا إ فالمها قابالًكان ك وإذا، اوماً بالزنكان حمكالصحة 

  بقاعدة 



  .)١(ن الولد للفراش وللعاهر احلجرإ

حاً فهل ياً صحيالمها وطكان ك إذا وأما، لكل أمر مشكا ل أل فالظاهر القرعةا زناالمهكان ك وإذا

  .امهيالم فكل اليأيت تفصي س، قوالن واحتماالن،نه للمتأخر منهماأم بالقرعة أو بكحي

  .احكة حاله حال الوطي يف النيالوطي يف العدة الرجع أن ىفخي وال

هاً هلا رك أو م،هايمعطي املاء للمرأة يف قبال وطكان مضطراً كالواطي لو أن   يفشكال اإلينبغي مث ال

عاهر أنه هيصدق عليها أشد جسدها ووط إذا ماك، لجئاًأو م.  

 على ،راناً باحلالل أو باحلرامكان سكمها أو ءجلاإما أو هراهكإان الثالث سبب كان جمنوناً أو ك إذا أما

، عاهر أنه هيصدق عليه حالل فال  ألن،ل الشبهةيون من قبكي أن بعديفال ، مر احلراكالم يف السكتقدم ال ما

  .كورة من ذلكس املوارد املذيول، الفاعل عاملاً عامداً إىل العهر منصرفن إ قاليأو 

بل ، خ يف مبسوطهيي عن الشكما حك بالقرعة األمرستخرج ي هل ني القابلنيحي الصحينيمث يف الوط

ك وهذا منه بعد اشترا، )٢(لكل أمر مشك القرعة ل ألن،سالمه وتبعه فخر اإلي علاعمجنه مؤذن باإلأل بيق

ون من السابق معارض بأصل ك عدم الت أن األصلشف اللثام منكره ك ملا ذلألصلجمال  وال، نهمايالفراش ب

ان يرجي  أو ال،تساقطانيتعارضان ويالسواء ف على ل منهماك إىل  بالنسبةاألصل ف،ون من الالحقكعدم الت

  .ات اخلاصةيوجلملة من الروا، ني املتعارضنياألصلصول يف مثل تالف يف األخاال على أصالً

                                                

 

 



ة يف يوطأ رجالن أو ثالثة جار اإذ :)عليه السالم(اللّه  عن أيب عبد، ة بن عماريمثل ما رواه معاو

على مة الولدي ورد ق،ان الولد ولدهكفمن قرع ، نهمي بقرع الوايلأعاً يعوه مجطهر واحد فولدت فاد 

  .)١(ةيصاحب اجلار

امرأة يف  على يف ثالثة وقعوا )عليه السالم( ي علىقض: )عليه السالم(عن الصادق ، مانيوخرب سل

ه ثلث ينهم فجعل الولد ملن قرع وجعل عليقرع بأ ف،سالمظهر اإلي أن ة قبلييف اجلاهلك طهر واحد وذل

 ال: )صلى اهللا عليه وآله( بدت نواجده وقال حىت ) اهللا عليه وآلهصلى(رسول اللّه ك فضح، نيريخة لآليالد

  .)٢( عليىما قض إالّ ئاًيها شيأعلم ف

عليه ( اًيعل) صلى اهللا عليه وآله(بعث رسول اللّه : قال )عليه السالم( عن أيب جعفر، ريوخرب أيب بص

عوا يا رسول اللّه أتاين قوم تباي: ل فقا،كيعل بأعجب ما مرحدثين :  قدمني حاليمن فقال لهإىل ) السالم

نهم وجعلته للذي يسهمت بأف، هيدعيلهم كعاً يف طهر واحد فولدت غالماً فاحتجوا به ية فوطئوا مجيجار

س من قوم تنازعوا مث فوضوا أمرهميلنه إ :)صلى اهللا عليه وآله(فقال النيب ، بهمينته نصخرج سهمه وضم 

  .)٣(خرج سهم احملق إالّ اللّهإىل 

 يف  إليهمن أتوايلا ثالثة من أهلن إ :)ه الصالة والسالميعل( نياملؤمن ريعن أم، سالموعن دعائم اإل

، نهم وجعله للقارعي فقرع ب،ل واحد منهمكتت بولد فادعاه أها ثالثتهم يف طهر واحد فيامرأة وقعوا عل

عليه ( ي علىما قض إالّ هي فما أعلم:  بدت نواجده وقالحىتك فضح )صلى اهللا عليه وآله(فبلغ النيب 

  .)٤()السالم

  ة فواقعاها ياشتري رجالن جارإذا  :اتيويف املقنع الذي هو متون الروا

                                                

 





 



ة يمة اجلاريغرم نصف قيو، حلق به الولدأصابته القرعة أفمن ، نهمايقرع بي فإنهعاً فأتت بولد يمج

  .)١(ل واحد منهما نصف احلدك ىلصاحبه وعل

ة يم اجلاركان للرجل منكإذا  :)عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، ح احلليبي لصح،ريخالولد لأل أن أو

وضعت بعد  فإن ،عتقهاأ من موالها الذي فإنهوضعت خلمسة أشهر  فإن ،حتكعتقها فاعتدت ونيا فطأهي

  .)٢(رياألخ لزوجها فإنهما تزوجت لستة أشهر 

حت وقد اعتدت كطلق امرأته مث ن إذا عن الرجل )عليه السالم( سألت أبا جعفر :واملرسل عن زرارة

ولد  وإن ،األوله يبمه وألشهر فهو ألأنقص من ستة أان ولد ك وإن ،ولووضعت خلمسة أشهر فهو لأل

  .)٣(ريخلستة أشهر فهو لأل

نهما وتعتد عدة يفرق بي:  قال،يف املرأة تتزوج يف عدا، )عليهما السالم( أحدمهاواملرسل عن 

ت بولد أقل من ستة أشهر ءجا فإن ،ريخثر فهو لألكت بولد لستة أشهر أو أءجا وإن ،عاًي مجواحدة منهما

  .)٤(ولفهو لأل

شهر فهو أان أقل من ستة ك وإن ،ريخت بولد لستة أشهر فهو لألءجاإذا  : قال،وخرب أيب العباس

  .)٥(وللأل

 وفراش الثاين ، قد زالاألول فراش ن أل،ثركهذا القول هو الذي اختاره احملقق واألن إ( :كويف املسال

 ممن سبق مع  املشتق منه حالته أوىله املعىنيمن وجد ف على ن صدق املشتقوأل،  من الزائلفهو أوىل، ثابت

  .)٦()أقوى وهذا ،قةًيحق ون جمازاً الكيمع سبقه  أنه  للخالف املشهور،رضاالتع

                                                

 







 

 



م كات فاحليما يف الرواكر خاآل فراش دون دمهاحون ألكي أن ني ب،يف املسألة ليصقال بالتفين رمبا كل

اح كبل وطي الن، ي زنايوطكي شبهة ويوطك فراش حدمهاون ألكي ال أن ني وب،قرعي أن للثاين بدون

صلى اهللا عليه (ث قال ي ح،يف الشبهة عدم الفراش يف الزنا ال إذ ، الفراش شامل للشبهة ألن،أيضاًوالشبهة 

  .فاال هنا للقرعة، ةي تشمله الرواالشبهة من العاهر حىتس يفل ،)١(ر احلجرالولد للفراش وللعاه: )وآله

ة مث ي جارىل عن رجل اشترئوقد س قوليمسعته : )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، قليأما خرب الص

ر باعها من آخ فإن :قلت، عودي ستغفر اللّه والي ،بئس ما صنع:  قال، رمحهائستربي أن ها قبليوقع عل

 ، رمحها فاستبان محلها عند الثالثئستربيها ومل يمث باعها الثاين من رجل آخر فوقع عل،  رمحهائستربي ومل

  .)٢(الولد للفراش وللعاهر احلجر: )ه الصالة والسالميعل( عبد اللّهفقال أبو 

، ةيعنده اجلارالولد للذي : قال أنه )ه الصالة والسالميعل( عبد اللّهث نقل عن أيب ير حخاآلخربه ك

  .)٣(الولد للفراش وللعاهر احلجر: )صلى اهللا عليه وآله(لقول رسول اللّه 

ة يف طهر يجار على  وقعانيسأله عن رجل، أيضاً )ه الصالة والسالميعل(عنه ، عرجد األيوخرب سع

لولد ا: )صلى اهللا عليه وآله (لقول رسول اللّه، ةيللذي عنده اجلار:  قال،ون احلملكيواحد ملن 

  .)٤(للفراش

  ان كلو  إذ ،ولالولد لأل أن املراد أن فالظاهر منها

                                                











ا  ألرناهكنة ما ذينت تقدم قريني ومع تعارض القر،قابل بهيف يك عاهراً فاألولن كي مل ريخالولد لأل

ت املسألة انك وإن ،ةي الذي عنده اجلاررياألخاملراد : قال اجلواهر وإن ،نة املقابلةيأظهر يف مفادها من القر

  .التأمل والتتبع إىل بعد حباجة

وأما أخبار ، ركظهر ملا ذثر هو األكن قول األإ(: ث قالي املستند حإطالقعلم وجه النظر يف يومنه 

  .)علمن  ال أو، لشموهلا ملا نعلم تقدم بعضهم،باراألخك القرعة فهي أعم مطلقاً من تل

  .س بقابليقابل أو ل أنه أو هل ،كو لذاقابل هلذا أ أنه يفك  مما تقدم حال الشنيوقد تب

ام الرضاع كه أحيترتب علي ف،حلاق الولد به تبعه اللنبإم بكل من حك أن علما(: قالك املسالمث إن 

 شارةمما تقدم اإلك  ذلريد وغي إلة والعاقلة وقطعيام من الدكحبل تبعه سائر األ، رهكما ذكوهو ، )١ ()هريوغ

  .كذل على امكحمه بترتب سائر األكحك  ذلان معىنكم بأنه منه كعد ما ح الشارع ب ألن،مجلة منهاإىل 

 التردد يكح وإن ،ته بثبوت النسبيب يف تبعير وأما اللنب فال(: ث قالياجلواهر حك وقد تبع املسال

 مكرضعنأم الاليت كمهاتأجه يف حنو را ضرورة اند، حملهرينه يف غكس ليدرإه يف وطي الشبهة عن ابن يف

  .)رض حتقق النسب بوطي الشبهةبعد ف

ولو ، نهماي يف دنرويما  على مهماكان حك ،افر فحصل الولد من الزناك زىن لو أنه مث الظاهر

تاب القضاء كيف ك ل ذليرنا تفصكما ذك ،مناكم حبكحن أن ما جازكمهم كم حبكحن أن راجعونا جاز

  .هريوغ

                                                





، طهران ظاهراًيما أما كن واقعاً يالطاهركا ونكيبأن  ، عما قبلهسالمب اإلجيأما لو أسلما فهل 

ه وعمرو العاص ياد بن أبيان وزية بن أيب سفيعامل مع معاو )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن كد ذليؤيو

ه ياد بن أبي عامل مع ز)ه الصالة والسالميعل(اً يعل أن ماك، نيرخاآل نين معاملة املسلميهم من املشهورريوغ

ش يرئاسة اجلأن ضافة إىل باإل ،كقضي وما أشبه ذليصلي اجلماعة ويان كش يس اجليرئإن  ف،معاملة الطاهر

ما يف ك ،فارس على اًي وال)ه الصالة والسالميعل( ي علوقد جعله، مارةه نوع من األ ألند عن ولد الزنايبع

  .هريج البالغة وغ

، امكحالطاهر يف األكن وجه جلعله كي ولد زنا مل سالمويف اإل، نه ولد زنايان يف دكفإنه إذا ، ال وأ

  .ديتاب االجتهاد والتقلك جانباً من هذه املسألة يف رناكوقد ذ

  .احتماالن

 أما ،إشكال حدة ال على ل واحدكم كح إىل  فبالنسبة،افراًكر خاآل ي وبقأحدمهاأسلم  إذا أما

 نهوأل، )١(هي علىعلي علو والي سالماإل  ألن،سالمم اإلك حميم املرتبط ما معاً فالظاهر تقدكاحل إىل بالنسبة

  .)٢(عزا الإنسان د اإليزي  السالماإل :راألخات يما يف بعض الرواك

  

                                                







  . عن صاحب الفراشىر الولد والعن انتفكلو أن: قال يف الشرائع ):٧مسألة ( 

  .إشكال ه واليخالف ف ه عن صاحب الفراش الؤانتفا: أقول

  .بنفي الولد إالّ ن اللعانوكي ال: قال )عليهما السالم( أحدمهاعن ، فعن حممد بن مسلم

  .)١(قذف الرجل امرأته العنهاإذا  :وقال

دخل الرجل ي قع اللعان حىتي ال:  قال)ه الصالة والسالميعل( عبد اللّهعن أيب ، ريوعن أيب بص

  .)٢(بنفي الولد إالّ ون اللعانكي وال، مرأتهاب

  .اتيمها من الرواري غىلإ

ولذا ورد يف ، ا فهي ولدها إليهبالنسبة أما ،جنيباألكون الولد كي ف، الولد عنهىالعن انتفإنه إذا مث 

 أن حق للولد امللعونيف، م والولد األنيالعصمة بنقطع ي والولد والاألب  نينقطع العصمة بي أنه اتيالروا

 بة حمرمةيالرب إذ ،)٣(بةين ربكمل ت إذا ونةج بالبنت امللعيالعن التزولق لحيما ك ،ختهأم الالعن وبنته وأتزوج بي

البنت املخلوقة من الشبهة  فإن ،نسان زوجته شبهةإما لو وطأ ك،  سابقاً أو الحقاً أو مقارناً،حال أي على

م كالزنا من هذه اجلهة يف ح أن اً ملا تقدميان الواطي زانك إذا كذلكو، ما قرر يف حملهكبة له يتصبح رب

إذا  أما ،نئذيبته حيوا ربكم ل مع الدخول باألان بنتاًكن إ هيرم الولد علحي(:  اجلواهرولذا قال يف، حيالصح

  قطع الشارع نسبه  أن فلعل املتجه عدم احلرمة للعمومات بعد )٤(ن قد دخلكيمل 

                                                

 







 



ك ذلأن  دفعهي ،ا بعد اللعان ورثته قرألو  أنه لية عنه قطعاً بدلي منتفريغنه إ قاليوما ، عنها باللعان

 ال أا وا بنته قبل معك ىن تولدها عنه لو ادعكميالبنت اهولة النسب اليت  فإن ،مياف يف التحرك ريغ

  .)١()كه قبل ذليحترم عل

أة مراال إىل نشر بالنسبة وإن ، إليهنشر حرمة بالنسبةي ال أنه ان اللنب تابعاً مبعىنكو: مث قال يف الشرائع

  .لنب الشبهة من طرف املرأةكون كينئذ يح و،ا خبالف الرجلإليه ح بالنسبةيم به بوضع صحكللح

 ان هو الك وإن ،رثه الولدي أنه  مبعىن إليهاللعان عاد نسبهك فلو أقر بالولد بعد ذل، حال أي ىوعل

 على فقد دل، ل اخلاصيه من الولد للدلإرث فقط ستثىنيمنا إو، داألوالام كمن أحك  ذلريغ إىل ،رث الولدي

  : اتيتر الروامتواك ذل

سألته عن املالعنة : ث قالي يف حد)ه الصالة والسالميعل( عبد اللّهعن أيب ، ح احلليبيمثل ما يف صح

 ،ذب نفسهكيالولد ولدي وك قول بعد ذليفارقها مث يالعنها وينتفي من ولدها فيقذفها زوجها وياليت 

رث ياث وريس له مي ولده ولدعأادعاه وال  إذا  إليهردهأين إوأما الولد ف،  إليهاملرأة فال ترجعأما  :فقال

 فإن ،رثهمي رثونه والين أخواله إفه بوأعه ديمل  فإن ،خوالهاثه ألريون مكياالبن األب رث ي والاألب االبن 

  .)٢(ة جلد احلدين الزانبحد اأدعاه 

  .انه يف حبث اللعيالم فكأيت الي )٣(رثهميوال: )ه الصالة والسالميعل(قوله : أقول

يف رجل العن امرأته وهي : )ه الصالة والسالميعل( عبد اللّهعن أيب ، عن احلليب، ىخرأة يويف روا

   ،منه أنه  ولدها بعد ما ولدت وزعمى مث ادعىحبل

                                                









  .)١( التالعنىه قد مض ألنلدجي  الولد وال إليهردي: قال

 قد ىجل العن امرأته وهي حبلعن الر ،)ه الصالة والسالميعل(عن الصادق ، ة ثالثة عنهيويف روا

 ردي: )عليه السالم(فقال :  قال،منه أنه به وزعم فلما وضعت ادعاه وأقر، ر ما يف بطنهاكاستبان محلها وأن

  .)٢(ى اللعان قد مض ألندلجي رثه والي ولده وإليه

 من ىفسألته عن رجل العن امرأته وانت: قال )عليه السالم(عن أيب احلسن ، ليوعن حممد بن الفض

  إليهترجع  وال،ه ابنهيذب نفسه جلد احلد ورد علكأإذا  : فقال،ه ولدهيرد عليذب نفسه هل كأولدها مث 

  .)٣(امرأته أبداً

مه أ:  فقال،رثهيسألته عن ابن املالعنة من : قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، ريوعن أيب بص

حد أس له يالولد ل أن ه من أجليرده علأ:  قال،قد العنهاادعاه أبوه بعد ما ن إ تيأرأ: قلت، مهأوعصبة 

  .)٤(امةيوم القي إىل مهأحتل له   وال،هرثاوي

، قرارهإلعدم عود النسب بك ن ذل أ يف النظرىقوي(: ث قاليعلم وجه النظر يف قول اجلواهر حيومنه 

 منه مؤاخذة رث واإل،اللعانانقطاع النسب ب على دل  ضرورة عموم ما، عقوبةرثعود به وعدم اإلي أنه ال

بس يف حيقتص منه بقتله ويف ،ك ذلريغ إىل م انقطاع النسب بالنسبةكنئذ حي حىبقي ف،هينافي قراره الإله ب

 إالّ م اللنبكعود حي بل ال، جانبام األكمن أحك  ذلريه وغيقطع بالسرقة من ماله وتقبل شهادته علينه ويد

  ورمبا احتمل عوده ، رقرا خاصة مؤاخذة له باإل إليهبالنسبة

                                                











  .)نه واضح الضعفكول، مطلقاً

: ث قاليتاب اللعان ممزوجاً مع الشرائع حكالمه يف كالم اجلواهر هنا وك نيافع بدنوع ت أنه ىفخي وال

راره ق إل،ما لهيف ه اليما علين فكل، ىه نصاً وفتويخالف ف ذب نفسه بعد اللعان حلق به الولد بالكأولو (

  .)تقرب ايم ومن تقرب به وترثه األيمن  والاألب رثه ي رثه الولد واليولذا ، ء منه باالنتفاأوالً

سألته عن : قال ،)عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، ناينكرواه أبو الصباح ال ما هنا ما على دلينعم 

ه ولده ي علرديالولد ولده هل  أن ذب نفسه بعد املالعنة وزعمكأ من ولدها مث ىرجل العن امرأته وانتف

  .امةيوم القي إىل هيل عل حته واليرد علي ال، رامةك وال ال: قال

 خرب أيب ريخ يف تفسيولذا قال الش، بار السابقة املتواترةاألخعارض ي أن ن منكتمي ن هذا اخلرب الكل

  .رثه أبوهيرثه وي و،حاًيلحق به حلوقاً صحي ال أنه املراد بهن إ :الصباح

 بعد االنعقاد من الرجل واملرأة ،من وطي مساحقةنه إ :الولد منها وقالت أن رتكاملرأة لو أنمث إن 

املناط ضافة إىل  باإل،حجة دي إلوقول ذات، ديا ذات  ألكفالظاهر قبول قوهلا يف ذل، اء فقط عمنا هي وإو

  .هيقبل قوهلا فيما يف

، لألصلة عنه ويجنبأوعاء فقط فهي املرأة  أن ج من هذه املرأة العتباريل هلذا الولد التزوحين هل كول

 ،وىلأشد العظم فهنا ينبت اللحم ويه  ألنميان موجباً للتحرك إذا الرضاع فإن ،ل للمناط يف الرضاعحي و الأ

مة للنبت والشد يق ال أنه عطيي وحنوه يون الشرب من الثدكي أن شرائط الرضاع واليت منهان إ قاليإالّ أن 

  .اط يف الفروج االجتنابي شدة االحتىضتان مقك وإن ،تماالن اح،عرف املناطيمطلقاً فال 

  .علم احلال يف سائر حمرمات املصاهرة والنسب والرضاعيومنه 

  ولو قالت 



: )وسلم صلى اهللا عليه وآله(لقوله ، ذبتكُ ،ح مع زوجهاين هلا فراش صحكمن الزنا ولنه إ :املرأة

الولد للفراش وللعاهر احلجر)ادعاء الزوج أو الزوجةنيه بإطالق فرق يف ذ ال إ.)١ .  

، ها املعاملة معه معاملة ولد الزنايب علجيس من الزوج ياً بأن الولد لي قطععلمت هي علماً إذا نعم

  .ون حاله حال ولد الزناكي عنها وىن للمرأة الوالدة فراش ونفت الولد انتفكيمل  إذا كذلكو

لحق بالزواج ي ث اليون الولد حبكهو مع عدم  إمنا ةي حسب الرواالولد للفراشون ك أن ىفخي وال

 يف املرأة ،ونسي عن ،ينيلكرواه ال ه باخلصوص مايدل عليو، إشكال  شاملة له بالرية غيفالروا الإ و،قطعاً

بته يانت غك إذا حبلهاأقدم ف أنه تصدق واللحق الولد بالرجل ي النه إ  بولديءجتب عنها زوجها فيغي

  .)٢(معروفة

 رجل رسول اللّه ىأت: قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، رواه داود بن فرقد ه مايل علديما ك

فقال له رسول ، ىين خرجت وامرأيت حائض فرجعت وهي حبلإا رسول اللّه ي: فقال )صلى اهللا عليه وآله(

 )صلى اهللا عليه وآله( رسول اللّه إىل فجاء ما، نيم رجلأ:  فقال،من تتهم: )صلى اهللا عليه وآله(اللّه 

 ،)وسلم صلى اهللا عليه وآله(ما قال رسول اللّه كفخرج ، ذاكو ذاكخرج قططاً يابن هذا فك ين إ :فقال

لد احلدجية يابن الزاني: نساناً قال لهإ أن ولو، اثه هلمريمه ومأقوم  على لتهعقُفجعل م)٣(.   

بته يانت غكإذا  :)عليه السالم( لقوله ،تمالًالمها حمكان ك إذا ق املرأةيونس تصدية يظهر من روايو

  .)٤(معروفة

                                                

 





 



  



  

  فصل

  في المحرمات بالرضاع

  

  .مجاعتاب والسنة واإلكه اليدل عليو،  الرضاع يف اجلملةمي يف حترإشكال ال ):١مسألة (

م وخاالَتكُم وبنات األِخ وبنات األخِت حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُ: قال سبحانه

وأُمهاتكُم الالَِتي أَرضعنكُم وأَخواتكُم ِمن الرضاعِة وأُمهات ِنساِئكُم ورباِئبكُم الالَِتي ِفي حجوِركُم ِمن ِنساِئكُم الالَِتي 

نوا دخلْتم ِبِهن فَالَ جناح علَيكُم وحالَِئلُ أَبناِئكُم الَِّذين ِمن أَصالَِبكُم وأَنْ تجمعوا بين األختيِن إالَّ دخلْتم ِبِهن فَِإنْ لَم تكُو

  .)١(ما قَد سلَف ِإنَّ اَهللا كَانَ غَفُوراً رِحيماً

ن إ :ثييف حد )عليه السالم( أيب جعفر عن، د العجلييفعن بر: ات املتواترةيه الروايدل عليما ك

  .)٢(رم من النسبحيرم من الرضاع ما حي: قال )صلى اهللا عليه وآله(رسول اللّه 

  رم من الرضاع حي: قوليمسعته : قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ،  بن سنانعبد اللّهوعن 

                                                

 





  .)١(رم من القرابةحيما 

رم من حي: ل عن الرضاع فقالئسنه إ ،)عليه السالم( د اللّهعب عن أيب ،ناينكوعن أيب الصباح ال

  .)٢(رم من النسبحيالرضاع ما 

رم من حي رم من الرضاع ماحي: قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، وعن داود بن سرحان

  .)٣(النسب

ـ  :قال أن ىل إـ ريبكت ينا أهل بأ: )عليه السالم( عبد اللّه أليب قلت:  قال،د بن زرارةيوعن عب

  .)٤(رم من الرضاعحيرم من النسب فهو حيما : فقال

صلى اهللا (س قد قال رسول اللّه يلأ : قال،ثييف حد )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، وعن ابن سنان

  .)٥(رم من النسبحيرم من الرضاع ما حي: )وسلم عليه وآله

رم من حيرم منه ما حي:  فقال،عن الرضاع )معليه السال( عبد اللّهسألت أبا :  قال،وعن احلليب

  .)٦(النسب

رم من حيرم من الرضاع ما حينه إ :قال ،)عليه السالم(عن أيب احلسن ، ىسيوعن عثمان بن ع

  .)٧(النسب

رسول اللّه ن إ :)عليهم السالم(عن آبائه ، هيعن أب، نا عن جعفر بن حممديرو، سالموعن دعائم اإل

  .)٨(رم من النسبحيرم من الرضاع ما حي: قال )صلى اهللا عليه وآله(

                                                

 

















اح كرم من النسب يف وجه النحيرم من الرضاع ما حي أنه علماو: )عليه السالم(ويف الفقه الرضوي 

  . )١(فقط

  .)٢(رم من النسبحيرم من الرضاع ما حي: )عليه السالم(قال الصادق :  قال،ةيوعن الصدوق يف اهلدا

يف ك ا رسول اللّه هل لي: قلت: قال )عليه السالم(أيب طالب  علي بن عن ،بيد بن املسيوعن سع

 تعاىلاللّه ن أ و،محزة أخي من الرضاعة أن تمعلأما  : فقال،شيا أمجل فتاة يف قرفإمحزة ك بنت عم

  .)٣(حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

 ،هايمة بنظرهم فكت مقدمات احلمتث يح، ات املتقدمةي يف مجلة من الرواطالقرون اإليالعرف مث إن 

ك صح التمسيقن فياخلالف وعدم وجود القدر املت على نةيان وعدم نصب قريلم يف مقام البكون املتكمن 

ان املقام مقام ك لو أنه ارهي املقامي الذي معطالقاإل إىل والحاجة، هيفك د شيل شرط أو قك يف طالقباإل

  .هإطالقبك  متس املوىلنيبيان ومل يالب

س املراد يل أن علمي أنه من(: راته يف الرضاعي عن ابن العم يف تقريكما حيظهر وجه النظر فيومنه 

 املرأة ية املوضوع عرفاً الذي هو مطلق امتصاص الطفل ثديام الشرعكحه باأليوم علكباملوضوع احمل

 نعم ال، ةكوكرد املشابه عند املوك تمسي لفظي إطالقس يف أخبار الباب يل أن كفقد ظهر بذل، والتقامها

  يف ك  املقامي احملرر من عدم وصول ما شطالقبعد استفادة اإلي

                                                









 ريود والشروط نظيللرضاع من الق ع مايان مجيون الشارع املقدس يف مقام بك مع ته مثالًيشرط

  .)هاري املقامي يف باب الصالة وغطالقاإل

 اإلشكال به يف اإلطالق يف كل مقام حبيث اإلطالق يف هذا املقام، أمكنيف ك ل مبثل ذلك لو أشفإنه

ون به يف كتمسيبل نراهم ،  من املقاماتريثك يف طالقاإلرون يالعرف  أن  مع، لفظي أصالًإطالق ىبقيال 

  .م الرباع وحري اهللا البأحلّ يف مثل  حىت، مورد من موارد الفقهريغ

 الشرائط أدلةف املستفاد عرفاً من ل العنوان واحملصل هو خاليام من قبكحون األك أن ىفخي مث ال

ه يوعل، هارياف أو املعامالت أو غك سواء يف باب الصالة أو الصوم أو احلج أو الطهارة أو االعت،جزاءواأل

ط منتزع يات يف هذا الباب من باب احملصل لعنوان بسيورة يف الرواك املذمورون األكفال وجه الحتمال 

العنوان الذي ك  لذلل الشروط حمصالًكون ك ني فرق بري من غ،اتيتولد من هذه الشروط واخلصوصي

ون كي بأن ، حمصلري وبعض الشروط غون بعض الشروط حمصالًكي أن أو، ثر الشرعيون هو موضوع األكي

ون املطلوب أمراً منتزعاً من اجتماعها من كيث يد حبيبعض الشروط هو العنوان املتق إىل املوضوع بالنسبة

شيء ك ون هناكي أن ر اجتماع ذواا فقط من دونخاآلبعضها  إىل وبالنظر، ذواادون اعتبار بنفس 

  .مطلوب وراء الذوات

ود والشروط الرضاع يون نفس القكل هو يثبات والداللة ظاهر الدليف مقام اإلن إ :ولذا قال ابن العم

ثر الشرعي ملوضوع لألون هو اكي ود والشروط حىتيالقك  من تلون حمصالًكيمن دون اعتبار أمر واقعي 

ات يالروا إىل ما بالنظريس جزاء والشرائط البة من األكنئذ حال الرضاع حال املوضوعات املريون حكفت

  .قةيان متام احلقيده الظاهر يف بيالواردة يف حتد



عليه ( فقال ،ؤخذ بهيهل للرضاع حد  :)عليه السالم(جعفر  أليب قلت: هاي وف،اد بن سوقةيموثقة زك

ات عن امرأة واحدة من لنب فحل ي أو مخس عشرة رضعة متوال،لةيوم وليرم الرضاع أقلّ من حي ال: )مالسال

ة عشر رضعات من لنب فحل يامرأة أرضعت غالماً أو جار أن  فلو،هارينها رضعة امرأة غيفصل بيواحد مل 

  .)١(احهماكرم نحي من فحل آخر مل ىخرأواحد وأرضعتهما امرأة 

  .ةيتات املتقدمة واآليمن مجلة من الرواك ظهر ذليما ك ،رهكما ذكوهو 

  .اتيه بعض اخلصوصياً زاد الشارع عليموضوعاً عرف إالّ سيالرضاع ل أن ظهريومما تقدم 

 القاعدة يف ىما هو مقتضك ،ة ال املخصصي احللأدلةون املرجع كييف املصداق ك حصل الش إذا مث

  : اتيلة من الرواده مجيؤيو، ةيع موارد الشبهات املصداقيمج

 أنه  تعلمحالل حىتك ل شيء لك: قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، ة مسعدة بن صدقةيففي روا

ولعله  كون عبدكيأو العبد ، ولعله سرقةك يون علكيمثل الثوب ك وذل، كنه فتدعه من قبل نفسيحرام بع

 على لهاكاء يشواأل، كعتيأو رضك ختأوهي ك أو املرأة حتت، عيأو خدع فب، عيأو قهر فب، حر قد باع نفسه

  .)٢(نةي أو تقوم به البنيستبي هذا حىت

 أن ابين وابنة أخي يف حجري فأردتن إ :)عليه السالم( عبد اللّه أليب قلت: ة احلناط قاليوروا

أن  على فأدرين: قال، ريدما أ:  قلت،مك :فقال، نا قد أرضعنامهاإ: فقال بعض أهلي، اهيزوجها اأ

  : قال، ما أدري: قلت:  قال،أوقت

                                                







  .)١(وقتأ أن فأرادين: ويف بعض النسخ .زوجه: فقال

يف امرأة أرضعت غالماً  ،)عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، ناأصحابعن بعض ، ريك بن بعبد اللّهة يوروا

  .)٢(هارين غكيمل ا  إذتصدق ال: )عليه السالم(فقال : قال، ال: قال، هاريغك علم ذلي:  قال،ةيوجار

 أا رتكيل ذ ولد أم أسأله عن )عليه السالم( ىأيب احلسن موس إىل تبتك:  قال،وعن اخلثعمي

  .)٣(تصدقها قبل قوهلا وال تال :قال، ةيأرضعت يل جار

  .اتيها من الرواري غإىل

  .تعاىلاللّه  شاء نإالم كل الية بعض تفصيتيف املسائل اآلك يء لذلجيولعله 

ن أ و،املوضوع الشرعي هو نفس املوضوع العريف أن ث قد عرفتيفح، ةييف الشبهات املفهوموأما 

  .هاية فيصول اللفظباألك صح التمسي ه فإن،انيوا يف مقام البكات طالقستفاد عرفاً من اإلاملالظاهر 

ود ي من القالرضاع هل هو املفهوم املنتزع أن من(: رات ابن العميما يف تقريعلم وجه النظر فيومنه 

ك ه تليدت علياً قد زيموضوعاً عرف إالّ سيأو ل، ن اعولة للشارعيها من العناورية وغيركالكوالشروط 

 ريون نظكي وعرفاً فهو املنسبق من املفهوم لغةً  ماريود والشروط واملقدار املعترب غيالق أن فمن،  املعتربةموراأل

فاملوضوع هو ما ، قة الرضاعي املعتربة خارجة عن حقموراأل كتل أن ومن، نية من العناوياعوالت الشرع

   ،ن واضحةياألمر ني ومثرة اخلالف ب،اعتربت يف املوضوع احملرم إمنا مورهذه األن أ و،قةيعند العرف من احلق

                                                

 



 



خبالف ، ن تصور االشتباه املفهومي يف الرضاعكمي األول على نهإ ، سابقاً إليهأشرنا ما إىل  مضافاًفإنه

ون كث رجح يح، المهكآخر  إىل )األول األمره يقتضي اللفظي دون ما األصلنئذ بيحك تمسيو، ثاينال

  .كون العرف مرجعاً يف ذلكي فال ،فهمه العرفي ما رياملوضوع الشرعي غ

  



ون اللنب عن كي أن :األول ،شروط على توقفيانتشار احلرمة بالرضاع : قال يف الشرائع ):٢مسألة (

  .نشر احلرمةيمل  فلو در ،احكن

  .اح الوطيكاملراد بالن: أقول

،  بدون زوجنثىر واألكالذ فلنب ،هيه علي بقسممجاعبل اإل، كخالف أجده يف ذل ال: ويف اجلواهر

  .وجب نشر احلرمةي ر الك امللحق بالذىمة واخلنثيوالبه

عن امرأة در لبنها من سألته : قال ،)عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، عقوبيونس بن يه موثقة يدل عليو

  .)١(ال:  قال،رم من الرضاعحياللنب ما ك رم بذلحيهل ، اللنبك ة وغالماً من ذلي والدة فارضعت جارريغ

 والدة ريامرأة در لبنها من غ: )عليه السالم( عبد اللّه أليب قلت:  قال،بيعقوب بن شعيوعن 

  .)٢(ال:  فقال يل،عرم من الرضاحيما ك رم من ذلحيراناً وأناثاً أكفأرضعت ذ

ك هو ما أرضعت امرأت :همايف فإن ،كد اللنب يف ذلي بن سنان الواردتان يف حتدعبد اللّهحتا يوصح

  .)٣( فهو حرامىخرأولد امرأة ك ولنب ولدك من لبن

اف كه ري وغمجاعما عرفت من اإلضافة إىل باإل، )٤(عقوبيونس بن يموثقة  وحةيالصح أن ىفخيوال 

  .هذا الشرطعلى  يف الداللة

 ري غ،بيعقوب بن شعيو عقوبيونس بن ييت ية رواينصاري من القدح يف حجفما عن العالمة األ

  . منهما موثقةاألوىلون كظاهر الوجه بعد 

                                                











وجب يان الدر من ذات الزوج قبل الوطي أو بعد الوطي وقبل احلمل مل كلو أنه  القاعدةىمقتضمث إن 

  .بعد النشريأو بعد ولوج الروح فال ، مل وقبل ولوج الروحان بعد احلكلو  أما ،نشر احلرمة

ففي ، كالم العالمة يف ذلك اختلف ،ونه محالًكفي كي أم ،شترط انفصال الولديهل (: كقال يف املسال

ة يظاهر روا إىل ولعله نظر، ر اعترب الوالدةي ويف التحر، باحلمل وقطع بعدم اشتراط الوالدةىتفكا القواعد

ه يوف، مع الوضع إالّ ه اسم الولديطلق علي  الفإنه، )١(كولنب ولد: ث قالين سنان السابقة ح بعبد اللّه

  .)٢()تفاء باحلمل أجودك ولعل اال،نظر

انت ك وإن ، والدة عدم النشر به بعد الوطيرييت الدر من املرأة من غيظاهر روا(: ويف اجلواهر

ة يبل عن اخلالف والغن، ةيشهر يف الثان واألاألوىل ه يفيما هو جممع علك انت حامالًك وإن بل، وحةكمن

 الواجب طالق لإل،ةيتوالروضة وظاهر عبارة املصنف اآلك خالفاً للقواعد واملسال، هي علمجاعوالسرائر اإل

  إليهومييما عساه كها لتعارفه يوعدم انسباق الوالدة من الرضاع ف، ده مبا عرفت لو سلم مشوله للفرضييتق

  .)٣()نين السابقيفظ الرضاع يف اخلربرادته من لإ

  .اط معهميال فاالحتإقرب هو املشهور وون األكي أن بعديوال 

 نيأشهرهم ما ب،  قوالن،في جمرد احلملكيشترط انفصال الولد فال يوهل (: رات ابن العميقال يف تقر

ستهل ي اعاً حىته مرإرثده بقاء يؤيو، نياحلمل واجلن على  لعدم صدق الولد، هو االشتراطصحاباأل

   احلمل واملنفصل فال تصح له املناقشة نيفرق يف صدق الولد بيومل ك ناقش أحد يف ذل فإن ،صائحاً

                                                

 



 



  .األمرمث احتاط يف ، )ىفخي ما الكها حين صركيلمة الوالدة يف االنفصال لو مل كيف ظهور 

تاً فال يلو وضع م أما ،ان قبل الوضعك إذا  قبل ولوج الروح وبعدهنيفرق ب ال أنه عرفيك ومن ذل

سند عرفاً بأن اللنب لنب يدة ما يبعد مدة مد إالّ در اللنبينه مل كل اًيلو وضع ح أنه ماك،  يف النشرإشكال

  .ان ناشراً للحرمةك ،ديلنب جد أنه ال، الولد

  ال أو،هي أو بعد ولوج الروح ف،ش الولديعيوا يف حمل كعترب يف الوالدة يهل (: اجلواهر قالمث إن 

 مل أجد هلم نصاً يف ،ونه دراًكعرف يمل  امه مايقلت أ وإن في مطلق الوضع لهكيبل ، كعترب شيء من ذلي

ان ك أن عارضه عموم احلل بعدي الذي ال طالق لإل،أقوىن كيمل ن إأحوط  ري أن األخبير وال، كذل

  .)موضوعه وراء احملرمات

مال قبل كون بعدالكمال وقد تكل ولوج الروح والون قبك الوالدة قد ت ألن،صور املسألة مثان: أقول

 الولد بواسطة االنبوب أو مات أو بعد يسواء بق، ون بعد ولوج الروح قبل أقل احلملكوقد ت، ولوج الروح

ون مع شق البطن أو اخلروج عن كمث الوالدة يف الصور االربع قد ت، ولوج الروح ومات يف البطن وخرج

الفرق  أنه والظاهر،  عدم نشر احلرمةاألصلان ك له دلةقن مشول األيتيمل إذا  ل الصوركو، عتاداملوضع امل

  .هاريأو جبذب الرحم ماء الرجل أو غ، الفرج على ون خلق الولد بالوطي أو بانزال املاءكي أن نيب

نئذ عدم ي ومقتضاه ح،م الرضاعكه اعتبار الوطي يف ترتب حريظاهر املصنف وغ: قال يف اجلواهر

  .فرجها من دون دخول مث ولدت إىل ن محلت امرأته من مائه السابقالعربة مب

 على  جعل املداراألوىلف، كه ندرة اتفاق ذليقدح في  الذي الدلة األطالقمناف إلنه إ :هين فكول

    إليهنسبيوجه  على ون الولد من مائهكت



 على كن املراد اشتراط ذل أال،  بالوطي باعتبار الغلبةصحاب األريولعل تعب، تبعه اللنبيالولد الذي 

 ه ماين فكول، ح باعتبار الدخولين التصريدي عن ثاين الشهيكان رمبا حك وإن ،رج به ما عرفتخيوجه 

  .)عرفت

عليهما (ه يعن أب، عن جعفر بن حممد، عن أيب البختري،  بن جعفرعبد اللّهة يففي روا، ركما ذكوهو 

ة حدثة يامرأيت هذه حامل وهي جارن إ :فقال )ليهما السالمع(أيب طالب  علي بن ى أترجالًن إ :)السالم

فقال ى حاهلا، ا لعلإ ما اقترعتها وريبكخ يأنا ش واًريخ إالّ وال أعلم، وهي عذراء وهي حامل يف تسعة أشهر

ل كلن إ :)عليه السالم(فقال ، نعم: قال، فرجها على قينت ركاللّه هل ك نشدت: )عليه السالم(له 

حتت الثقب الذي يدخل أفواه الرحم  وإن ،منه البول رجخيوثقب ، ه ماء الرجليدخل في ثقب ،نيبفرج ثق

 محلت ني دخل من اثنوإذا، محلت املرأة بولد يف فم واحد من أفواه الرحم فيه ماء الرجل، فإذا دخل املاء

وقد ، ك ذلريغك  هناسيول،  دخل من أربعة محلت بأربعةوإذا ، دخل من ثالثة محلت بثالثةوإذا، نياثن

  .)١(ت بغالم فعاشء فشق عنها القوابل فجا،ولدهاك أحلقت ب

فحملت وزعم ، ريبكخ يحها شكامرأة ن أن ثار من العامة واخلاصة نقلة اآلىرو: قال أنه ديوعن املف

 انتك و،خيالشك عثمان وسأل املرأة هل اقتض على األمر فالتبس ،ر محلهاكا وأن إليهصليمل  أنه خيالش

للمرأة ن إ :)ه الصالة والسالميعل( نياملؤمن ريمأفقال ، هايموا احلد عليأق: فقال عثمان، ال:  فقالت،راًكب

فاسألوا ، ض فحملت منهيه يف سم احملؤفسال ما، نال منهايان كخ يفلعل الش، ضي سم البول وسم احملنيمس

  نت أنزل املاء يف قبلها كقد : ل فقالئ فس،كالرجل عن ذل

                                                





 ىوأر، احلمل له والولد ولده: )عليه السالم( نياملؤمن ريمأفقال ، ا باالقتضاض إليه وصولريمن غ

  .)١(قضائه إىل فصار عثمان، اركناإل على عقوبته

: قال ،)عليهم السالم(عن علي ، هيعن أب، عن جعفر بن حممد، عن أيب البختري، ىخرأة يويف روا

صلى (فقال ، ت بولدءة يل فجاينت أعزل عن جارك: فقال ) وآلهصلى اهللا عليه(رسول اللّه  إىل جاء رجل

  .)٢(حلق به الولدأف، فلتنياء قد كالون إ :)اهللا عليه وآله

 )عليه السالم( ي إىل علجاء رجل:  قال،ىيحي بن عبد اللّهعن جابر بن ، أما ما رواه ابن شهر آشوب

ا أاللّه وطك شدأنا: )عليه السالم( فقال ،ت بولدءا جافإنت أعزل عن امرأيت كين إ نياملؤمن ريمأا ي :فقال

احلمل  أن ظاهره إذ ،المكفال ربط له مبحل ال .)٣(كفالولد ل: قال، نعم:  قال،تبول أن وعاودا قبل

  .ا املاءيبالوطي من بقا

 أنه ماك، املرأةه وزرق يف يمنا أخذ منإو  الرجلأطيمل  إذا ماي الرضاع فميالم يف حتركعلم اليومما تقدم 

  . الرحم جتذب ألن،ىفكبر فحملت أ يف الدلو وط

 رينشر احلرمة بغي احلادث من الوطي احلاصل بالزنا الاللنب ن إ :مهاريواجلواهر وغك ويف املسال

  .هيه علي بقسممجاعبل يف الثاين اإل، خالف

ومثل ، رم احلاللحي رام اللنب احل: قالنه إ )ه الصالة والسالميعل(عن علي ، ده ما عن الدعائميؤيو

رم حية مل يومن أرضع من فجور بلنب صب:  قالرضعت بلنب فجورأرضعت بلنب زوجها مث أامرأة ك ذل

  .)٤(رم احلاللحي اللنب احلرام ال  ألن،احهاكن

                                                











 ،عن لنب الفحل )عليه السالم( عبد اللّهسألت أبا ، ح ابن سنانيما تقدم من صحضافة إىل هذا باإل

  .)١( فهو حرامىخرأولد امرأة ك ولنب ولدك من لبنك هو ما أرضعت امرأت: فقال

 ىخرأولد امرأة ك من لنب ولدك رضعت امرأتأما : عن لنب الفحل فقال، حه الثاينيصحك ذلكو

  .)٢(فهو حرام

 على  الزوجةميببعض العلل الواردة يف باب املصاهرة يف مسألة عدم حترك ذل على بل رمبا استدل

عن ، مثل ما عن حممد بن مسلم، اتيوهي قد وردت يف عدة روا، ختهاأمها أو بنتها أو أ بزىنإذا  الزوج

انت عنده كن إ نكول، ال:  قال،تزوج بابنتهايفجر باملرأة يل عن الرجل ئسأنه ) عليهما السالم( أحدمها

  .)٣(لفسد احلالي احلرام الن إ ،ه امرأتهيختها مل حترم علأمها أو بأامرأة مث فجر ب

، مهاأ ففجر بية فدخل ا مث ابتلييف رجل تزوج جار، )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، ة احلليبيوروا

  .)٤(رم احلالل احلرامحي ه ال ألن،ال:  فقال،ه امرأتهيهل حترم عل

: الختها فقأ بأم امرأته أو بنتها أو بيف رجل زىن: قالنه ، إ)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

ه امرأتهيعلك رم ذلحي ال ،مث قال :ًقطما حرم حرام حالال )٥(.  

  م أ بعن رجل زىن )عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،ةية زرارة الثانيوروا

                                                













  .)١(رمهحيفسد احلالل وال ي احلرام الن إ ،امرأتهك رم ذلحي ال:  فقال،ختهاأامرأته أو ب

خت امرأته أب من يصيالرجل : )عليه السالم( عبد اللّه أليب لتق:  قال، بن سنانعبد اللّهة يوروا

  .)٢(صلح به احلراميواحلالل ، فسد احلاللياحلرام الن إ : فقال،ه امرأتهيعلك رم ذلحيحراماً أ

مها أو أ بانت عند امرأة فزىنكسئل عن رجل : قال ،)عليه السالم(  عن أيب جعفر،ة زرارة الثالثةيوروا

  .)٣(امرأته له حالل، م حرام قط حالالًما حر:  فقال،اختهأبنتها أو ب

م ون اللواط حمرماً لألكمثل ، رج منها اخلارجخي أن لزمية يلكقاعدة  أنه ستفاد منهايمما ك  ذلري غىلإ

 أن ر االستدالل ذه العلليفتقر، اتيمن املستثنك  ذلريغ إىل ، حرام حرم احلاللفإنه، ت والبنتاألخو

ة ياحلرام حمرماً للحلون كي أن ملزيان االرتضاع به ناشراً للحرمة كن إ م املوجب حلدوث اللنبالوطي احلرا

وأُِحلَّ لَكُم ما وراء : تعاىلوقوله  ،)٤(فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النساء: تعاىلالثابتة للنساء بقوله 

ذَِلكُم)٥(.  

  .ديس بسديهذا االستدالل ل(: اته قالريابن العم يف تقرك ذل على لكن أشكل

  بل ، ست مسببة عن الوطي احلرامين احلرمة يف املسألة لفأل: أما أوالً

                                                

 







 



 من العلل هو استقالل رالظاه :وبعبارة واضحة، وديله من الشرائط والق احلرمة ناشئة من الرضاع مبا

ح هو يالوطي الصح أن ومن املعلوم، دخل يف قوام بعض الشرائطيونه مما ك ال،  احلاللمياحلرام يف حتر

  .ةيرضاع الطول مقدمات اإلىحدإ

مورد هذه  فإن ،ةة ارديعية ال الطبية الفعلي احلالل هو احلل يف معىننين الظاهر بل املتعفأل: اًيوأما ثان

ها نية بية املرأة قبل حدوث علقة الزوجيل الزنا حميحتر )١(ة حممد بن مسلميح روايما هو صركالت يالتعل

 وإن أيـ  الإو، ةية الفعليحترمها احلرام هي احلل ة اليت اليون احللكمن جهة  إالّ كس ذليول،  الرجلنيوب

ونه كو، وركم املذكلزم خروج املورد عن نفس احلي  ـةيعية والطبية الفعليعم من احللد باحلالل هو األيرأ

  .)ىفخي ة االستهجان مما الييف غا

ان كأو ،  احلاللمي يف حترون احلرام مستقالًكي أن ورة أعم منكات املذياالرون إ :قالي أن نكمين كل

الظاهر من  أن ماك،  احلاللمية له جزءاً أو سبباً يف حترياحلرام ال شأن أن ظاهرها فإن ،جزء شرط وحنوه

  .ىفخي ما الكة يعم من الفعلل األيالتعل

املرتضع  على محل من زنا حرمت وأهلهارضعت بلنب ألو  أا د منيفما عن ابن اجلن، حال أي ىوعل

  .ة حمل نظري الزاين والزاننيمث فرق ب،  وأوىلأحوطان جتنبه أهل الزاين كو

  

                                                

 



  .حياح الصحكالن على لهي أشبهه ترت،اح الشبهة ترددكويف ن: قال يف الشرائع )٣مسألة (

  .ما يف البلغةكاً إمجاع و،ما يف اجلواهركثر كوفاقاً لأل، لي القاعدة الترتىمقتض: أقول

  . عن احللي التردديكظاهر احمل فإن ،ه خالفاً حمققاًيمل جند ف: ويف اجلواهر

 إالّ ر خمالفكوعدم ذ، ور والشهرة احملققةك املذمجاعحلاق لإل يف اإلشكالنبغي اإلي ال أنه والظاهر

ن النسبة وثبوت ام مكحع األيالولد النسيب يف مجكوالولد بالشبهة ، احللي الذي قد عرفت التردد منه

ة ريثكام الكحمن األك  ذلريوغ، ده بالسرقة من مالهيتقطع  قتل به والي الاألب ون كو، ةي واحملرمرثاالتو

  .ليمة وولد التحلاح عقدي وولد األكالولد عن نكولد الشبهة  على  ترتبهاشبهة للفقهاء يف اليت ال

بار األخات ويرضاع املطلق يف اآلومنع العموم يف ال، لألصلن يوجه لتوقف بعض املعاصر فال

عليه ( مثل ما تقدم من قوله ،اتيوللمفهوم يف مجلة من الروا، الشبهة إىل ال، اح وحنوهكالن إىل لالنصراف

  .)١(كولنب ولدك من لبنك هو ما ارضعت امرأت: )السالم

صلى اهللا (لّه عن قول رسول ال) عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،ثيد العجلي يف حدية بريوروا

ل امرأة أرضعت من لنب ك: فقال، كيل ذل  فسررم من النسبحيرم من الرضاع ما حي: )وسلم عليه وآله

  . وما أشبه)لنب فحلها(و )كلبن(و )كامرأت(صدق يف املقام ي  الفإنه، )٢(ىخرأفحلها ولد امرأة 

                                                

 





ولد  على ة صادقييف الروا )كلنب ولد(و، واالنصراف بدوي، ليأصل بعد الدل ال أنه هيرد عليذ إ

  . شامل للمقام ولو بنوع من التوسعأيضاً )كامرأت( و)الفحل( و،ه ولده ألنالشبهة

يف رجل تزوج امرأة فولدت ، )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، ريعن أيب بص، ل بن صاحلية مجيففي روا

الغالم ك ل لذلحيرضعت من لبنها غالماً أا إ مث،  فولدت منه ولداًىخرأة مث ماتت املرأة فتزوج يمنه جار

تزوج ابنة ي أن ما أحب: فقال، ةرياألخانت حتت الرجل قبل املرأة كتزوج ابنة املرأة اليت ي أن الذي أرضعته

شمل يما كشمل الفحل املشتبه ي )ابنة فحل(: )ه الصالة والسالميعل(فقوله ، )١(فحل قد رضع من لبنه

  .احكالن

ما تشمل صورة كف، )٢()كما أرضعت امرأت(: )ه الصالة والسالميعل(مول لقوله عرف وجه الشيومنه 

، مل املقامشيك ذلكة مبوت الزوج أو بالطالق أو ما أشبه ية وصورة خروج املرأة عن الزوجية واحلليكاملل

شهور قال مبقالة امل وإن ،ما احتملهما اجلواهرك، احكل قوم نكلوال من باب ،  من باب الظناألمرس يفل

ح يف يته للصحكصل من استقراء مشارحيدة مبا يح للعمومات املؤيب يف اللحوق بالصحير ال(: ث قاليح

نا مل نعثر يف ك وإن ،ما خرج إالّ له مرتلتهيمن الظن بترتك وحنو ذل د به واالعتداد واملهراألوالحلوق 

ل كله يمن الشبهة ما ورد فن إ :قاليأن  إالّ اللهم، هيله مرتلته أو محله عليهه به أو ترتيتشب على النصوص

 ،قةياح حقكن أنه املراد منه أن ال، احكم النكهم من العقود الفاسدة هلا حيديما بأ أن  املراد منهاحكقوم الن

  .)تاألخم واح األكة بطالن نيضرورة معلوم

                                                







ما لو ك، رعة بامسهان الرضاع ملحقاً مبن خرجت القكالقرعة  إىل مكوصل احل لو أنه ظهريومما تقدم 

  . أو عقد وشبهة،ني أو شبهت،ما تقدم يف النسب مثلهكن يسواء عن عقد، حانيان صحيان وطك

سواء ، احلالل واحلرام أن ماك، حلاق الولد ذا أو ذاأقرع إل وإن ،م زناء واحدكأما الزنائان ففي ح

  .للفراشلد الووجب حلوق الولد باحلالل لقاعدة ي ،ان احلالل شبهة أو عقداًك

  .ل بعض هذه املسائل يف باب النسبيوقد تقدم تفص

م يف حق من ثبت له كال ففي الروضة ثبت احلإو، نيله يف الشبهة من الطرفكهذا (: اجلواهر قالمث إن 

 لبعض ما مسعته يف ،ان الزاين الزوجك إذا مايما في التوقف سأمكنال إو ،كاً فذاإمجاعمت ن إ وهو، النسب

  .)هريدم الفحل شرعاً وغالزنا من ع

ما ك،  العتبار الفحلميوجب الرضاع التحريان الزاين الزوج مل ك لو فإنه، ره اجلواهركما ذكوهو 

ل امرأة أرضعت من كو: )عليه السالم(واليت منها قوله ، أيت بعض أخريو، كات يف ذليتقدم بعض الروا

س بالرضاع الذي قال رسول يرضاع لك ذلفإن  ،ة أو غالميان هلا واحداً بعد واحد من جارك نيلنب فحل

ة الصهر ينما هو نسب من ناحإو، رم من النسبحيرم من الرضاع ما حي: )وسلم صلى اهللا عليه وآله(اللّه 

  .)١(حرمية لنب الفحولة فيس هو سبب رضاع من ناحيول، ئاًيرم شحي رضاع وال

  احدة من لنب فحل انت املرأتان رضعتا من امرأة وكن إ :ة احلليبيويف روا

                                                





  .)١(ك فال بأس بذلنيانت املرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لنب فحلك وإن ،لحيواحد فال 

م وجه كياً مل يان زانكذا إف، هو احملرمك ذلن أ واللنب للفحل أن ات الظاهرة يفيمن الرواك  ذلري غىلإ

  .ميللتحر

ان قد ك وإن ،لك مشىفلو ارتضع من خنث،  احلرمةأة يفمراالب يف اعتبار العلم بيالر(: مث قال اجلواهر

ظ حلمن ك شياد كي ال فإنه، رناهكص عمومات الرضاع مبا ذي لتخص،نشر حرمةيوطئت بالشبهة مل 

 أو مخس عشرة ،لةيوم وليرم من رضاع أقل من رضاع حي ال: )عليه السالم( النصوص حنو قول الباقر

ظهورها يف ، هير فكذيع ما ية من مجيديرادة القإان ظاهره كه مما وحنو، )٢(ات من امرأة واحدةيرضعة متوال

  الوفاقىظهر من بعضهم من دعويعساه   ماأيضاًشهد له يما ك، ر خاصةكاخلارج الذ أن ال، نوثةاعتبار األ

  .)عدم النشر بالرضاع منهاعلى 

 احكللنب صادراً عن نون اكي أن د من قول احملققيقد استف(: كولذا قال يف املسال، رهكما ذكوهو 

عندنا ك ل ذلكو، احهك نميمره بتحرأل ك املشىمة وال للنب الرجل وال للنب اخلنثيم للنب البهكال حأنه 

  .)هينهم فياختالف ب على كع ذليم بنشر احلرمة جبمكه بعض العامة فحيخالف فمنا إو، موضع وفاق

ره وامللجأ وانون والنائم كم املضطر واملكعرف حي ،رناه هناكوما ذ رناه يف باب النسبكمما ذمث إن 

ر ولو من احلرام أو كاملراد هل هو الس أن تالف يفخاالران كوقد تقدم يف الس، األمرل له حيران مما كوالس

  .كالم هناكالكالم هنا ك فال،من احلالل

                                                







اف أو كالعتض أو النفاس أو االستحاضة أو الصوم أو ايانت احلرمة من جهة الوطي يف احلك إذا أما

توجب  ة الي واحلرمة العرض،ه امرأته وهو فحلها ألن،نشر احلرمةيالرضاع  أن  يفإشكالحرام فال اإل

يف مورد  إالّ الوطي يف العدة حاله حال الوطي للمزوجة يف عدم النشر أن ماك،  أو ما أشبهطالقانصراف اإل

  .الشبهة

، اًإمجاعأة يف حبال الرجل قطعاً ومراال يف النشر بقاء تربعي ال(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

أو ، الوالدةكونه ك على أو أرضعت وهي حامل بناًءك فلو طلق الزوج وهي حامل منه مث وضعت بعد ذل

انت يف حباله كما لو ك،  نشر هذا الرضاع احلرمة،فأرضعت ولداًك ذلك أو مات عنها ،طلّقها وهي مرضع

  .)هيه علي بقسممجاعاإلبل ، هيخالف أجده ف بال

ون خروجها عن حباهلا بسبب موته أو ارتداده أو كي أن ني فرق بري من غ،دلة األطالقإلك ذلكوهو 

  .ك ذلريغ أو اً أو بائناًيفسخه أو فسخها أو طالقها رجع

 نيب وال، أو بعدهارتضع يف العدة ي أن نيها بريواملستند واجلواهر وغك ما يف املسالكفرق  المث إنه 

  .مجاعدة باإلي املؤدلة األطالقإلك ل ذلك، عود وعدمهينقطع اللنب مث ي أن نيب وال، طول املدة وقصرها

لو  أما ،ذا لو تزوجت ودخل ا الزوج الثاين ومحلتكو(:  قال،ره الشرائعكعلم وجه ما ذيومنه 

ان كع احلمل من الثاين  تضولو اتصل حىت، األولان له دون كون للثاين كي أن نكميانقطع مث عاد يف وقت 

  .)وما بعد الوضع للثاين، ولما قبل الوضع لأل



أو مرضع ،  فلو طلّقها أو مات عنها وهي حامل منه،احلبالة على شترط البقاءي وال(: دنتسويف امل

 استمر ،قصر أم  طال الزمان،بعدها أم انت يف حبالته يف العدةكما لو ك، فأرضعت من لبنه ولداً نشر احلرمة

تزوجت ، األولدر بنفسه ال من  أنه طال بقدر علم إالّ إذا ،قصر أم  طال زمان االنقطاع،لنب أو انقطعال

ذا لو محلت من الثاين كو، مجاع اإلىدة بدعويللعمومات املؤ ،كل ذلك األولنشر احلرمة من ي ف،ال أم هريبغ

ه ال من جهة يادة فيان الزك وإن ،ين عدم حدوث اللنب من الثااألصل  ألن،زاد اللنب بعد احلمل وإن ،أيضاً

  .رهكآخر ما ذ إىل )ون للثاينكي أن نكمي مث عاد يف وقت ،الًيانقطع انقطاعاً طو إذا احلمل

 أنه  العرفىرأ وإن ،ولول فهو لأللأل أنه  العرفىرأ فإن ،لو انقطع مث عاد أنه  القاعدةىومقتض

 إىل  مستندريد غيجد در أنه  العرفىرأ فإن  انقطع مث رجعذاإف نين ثان يف البكي مل وإذا، للثاين فهو للثاين

  .ال نشرإ و،نشريالوالدة مل 

س دراً ينه لأو وللأل أنه  االستصحابيفمقتض، ول أو درول أو للثاين أو لأللأل أنه يفك ولو ش

  .لدر السابقا أنه الدر بعد الوالدة من الوالدة ال أن رونيالعرف  فإن ،س بأن در مث ولدتكولو انع، داًيجد

  ألن،مل تلد من الثاين مطلقاً ول ما عن الشافعي من قول بأنه لأليكما حيظهر وجه النظر فك ومن ذل

غذاء احلمل الذي  وهو غذاء الولد ال،  إليهلقه اللّه للولد عند خروجه حلاجتهخيمنا إو، ي اللنبضقتي احلمل ال

  ألن،وماًيرتل معه اللنب وأقله أربعون يحال  إىل هون هلما مع انتهائكينه إ وقول آخر، ضي بدم احلىتغذي

ما كما  إليهان مضافاًكرجع بسبب احلمل للثاين ف أنه فالظاهر، فلما عاد حبدوث احلمل، ولان لألكاللنب 

  .نقطعيلو مل 

  ، )١ ()ونه للثاينك على نا فقد عرفت اتفاقهمأصحابأما ( :ولذا رده اجلواهر بقوله

                                                





 إىل س دراً مستنداًيول، دي علم بأنه در جدطال الدر حىت فلو، ما عرفتك عريف حيث إن األمرو

 ىن استصحاب فمقتضكيمل إذا  أما ،ولو اختلف العرف فاملرجع االستصحاب، نشر احلرمةيالوالدة مل 

  . العدمصالةالقاعدة عدم نشر احلرمة أل

رناه كومما ذ، مي عدم التحر معصالةفاأل الإو، املدار صدق نسبة اللنب مث االستصحاب أن ومنه علم

 ،هريح زوجاً غكتن أن رضاعها ذا اللنب قبلإون كي أن من ،كرها املسالكظهر أحوال الصور الست اليت ذ

ون بعد احلمل من الثاين وقبل الوالدة واللنب كين أ و،تزوجت بآخر ومل حتمل أن رضاع بعدون اإلكين أو

 ةادين جتدد يف اللنب زكول ون بعد احلمل الثاين وقبل الوضعكين أ و،ادةيه زيدث فحينقطع ومل يحباله مل 

، وأن ينقطع اللنب عن األول انقطاعاً بيناً مث يعود يف وقت ميكن أن يكون ن استنادها للحمل من الثاينكمي

  .ون بعد الوضعكيللثاين، وأن 

، اًي ثان االستصحاب مث،ة أوالًيرناه من العرفكار ما ذيواملع، ثر من ستكالصور أ أن قد عرفتك نكل

  . ثالثاًاألصلمث 

  



  .ةيمكال: ميالشرط الثاين من شروط التحر ):٤مسألة (

 املةك بل وال الرضعة ال، ونصوصاً،هياً بقسمإمجاع الرضاع ى مسمميفي يف التحركي ال: ويف اجلواهر

ف وج  اخلاليكيف حمك ذلكبل هي ، اًإمجاعون كادت تكمة ي شهرة عظصحاب األنياملشهور بعلى 

بل صرح مجلة ، هاريد بغيضة أو املتواترة الواردة يف التحدي للنصوص املستف،رةكوعدة مواضع من التذ، احلق

 رية غياكس يف السرائر من حيدرإن اب وانيخ يف التبيفما عن الش، نيمنهم بعدم االعتداد بالرضعة والرضعت

  .نا مل نعرفهأصحابعن بعض ك ذل

ث وابن يوزاعي والثوري والبلخي واللواألك ه ومالأصحابوفة يأيب حنك ةم من العاريثكعن فما  هيوعل

وابن عباس وابن عمر معلوم  )عليه السالم(عن علي ك ن ذلي راوقل، وإن  مبطلق الرضاعميسعد من التحر

  .لزاماإل على ملحي )عليه السالم(المه ك أو ،البطالن

  : اتي متواتر الرواصحابره األكذ ما على دليو

: فقال ،به ؤخذيهل للرضاع حد : )عليه السالم(جعفر  أليب قلت:  قال،اد بن سوقةيرواه ز امثل م

من امرأة واحدة من لنب فحل واحد مل ،اتيأو مخس عشرة رضعة متوال، لةيوم وليرم الرضاع أقل من حي ال 

نب فحل واحد  رضعات من لرة عشيامرأة أرضعت غالماً أو جار أن فلو، هارينها رضعة امرأة غيفصل بي

  .)١(احهماكرم نحي من فحل آخر عشر رضعات مل ىخرأرضعتهما امرأة أو

ما :  قال،رم من الرضاعحيما : قلت: قال ،)عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، رئاب علي بن رواه وما

شر تشد العظم ع تنبت اللحم وال ه ال ألن،ال:  قال، رضعاترحرم عشيف: قلت، أنبت اللحم وشد العظم

  .)٢(رضعات

                                                







حترمن  عشر رضعات ال: قوليمسعته : قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، د بن زرارةيرواه عب وما

  .)١(ئاًيش

  .)٢(حترم عشر رضعات ال: قوليمسعته : قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، ريك بن بعبد اللّهوعن 

قوم  إىل تزوجك يبعض موالن إ :قلت له: قال )عليه السالم(عن أيب احلسن ، رك بن بىوعن موس

ون ظئراً كي إالّ أن س بشيءيالرضعة والرضعتان والثالث فلأما  : قال،نهما رضاعاًيب أن فزعم النساء

  .)٣(هيمة عليمستأجرة مق

نبت أشد العظم و ما إالّ رم من الرضاعحي ال: قال ،)عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، وعن العبدي

  .)٤(ن متفرقات فال بأسك إذا  بلغ العشرفأما الرضعة والثنتان والثالث حىت ،اللحم

ل ئوس: قال، ما أنبت اللحم وشد العظم إالّ رم من الرضاعحي ال:  قال،وعن الصدوق يف املقنع

 أو مخس عشرة ،لةيوم وليرضاع  إالّ رم من الرضاعحي ال:  فقال،حدك هل لذل )عليه السالم(الصادق 

  .)٥(نهنيفصل بي ات اليتوالرضعة م

 نيبأس بالرضعة والرضعت ال: قال ،)عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، ةابيوعن صباح بن س

  .)٦(والثالث

  ما  إالّ رم من الرضاعحي ال: قال ،)عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، وعن محاد بن عثمان

                                                















  .)١(أنبت اللحم والدم

ما  إالّ رم من الرضاعحي ال: قولي )عليه السالم( عبد اللّهمسعت أبا  : قال، بن سنانعبد اللّهوعن 

  .)٢(أنبت اللحم وشد العظم

رم املصة واملصتان والرضعة حي ال: قال )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، وعن درر اللئايل

  .)٣(والرضعتان

 حتمل أن بجي ،لة بعضهاضعف سند بعضها ودالضافة إىل  باإل،ات املعارضةيالروا أن ظهريك وبذل

رم من حي: قال أنه )عليه السالم( نياملؤمن ريروي عن أم أنه ، مثل ما رواه الدعائم،لزامة أو اإليقتالعلى 

اللّه ن إ ،ووفق لفهمه،  صوابه ملن تدبرهنيوهذا قول ب: مث قال،  املصة الواحدةله حىتيه وقلريثكالرضاع 

  .)٥(ريثكل واليالقل على قعيوالرضاع  )٤(لالَِّتي أَرضعنكُمأُمهاتكُم ا: قولي شأنه تعاىل

 تبك ف،رم من الرضاعحيسأله عما ي )ه الصالة والسالميعل(أيب احلسن  إىل اريمهز علي بن اتبةكوم

  .)٦(ه حرامريثكله ويقل: إليه

 املائة رضعة الكحدة الرضعة الوا: قالنه إ ،)عليهم السالم(عن علي ، عن آبائه، د بن عليية زيوروا

  .)٧(حتل له أبداً

  رضع إذا  : قال،رم من الرضاعحيسألته عما :  قال،عفورية ابن أيب يوروا

                                                

 















  .)١(رمحيالذي ك نبت اللحم والدم وذليك ذل فإن  بطنهتألمي حىت

 الرضاع: قال )عليه السالم( عبد اللّهرواه عن أيب ، ناأصحابعن بعض ، رية حممد بن أيب عميوروا

  .)٢( نفسهينتهي وىتملّيتضلع وي رضع حىتينبت اللحم والدم هو الذي يالذي 

ه يرم به الرضاع مما عمل علحيواحلد الذي :  قال)ه الصالة والسالميعل(ة فقه الرضا يل روايوذ

ات أو يام متواليوهو رضاع ثالثة أ،  العظمينبت اللحم وقوأ ما ، خمتلففإنه ل ما رويك دون صحاباأل

  .)٣( وثالثةنيمصة ومصت: وقد روي، ات بلنب الفحليات حمررات مرويضعات متوالعشر ر

املصة الواحدة : قوليان كنه إ ،)هم الصالة والسالميعل( ي إىل علئمةبسند األ، اتية اجلعفريوروا

  .)٤(حترم

اوا : )لسالمعليه ا( نياملؤمن ريقال أم: قال ،)عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، وينكة السيبل وروا

  .نينسين فإ ناً ومشاالًيميرضعن ي أن مكءنسا

  : اتية يف مجلة من الرواية بادين قرائن التقكل، ثيتب الفقه واحلدكدها املتتبع يف جيها مما ري غإىل

:  فقال،رم منهحي عن الرضاع ما )عليه السالم(احلسن  سألت أبا:  قال،ىيحيرواه صفوان بن  مثل ما

ا بأس وثنتان حىتيواحدة ل: فقال،  عنهسأل رجل أيب بلغ مخس رضعاتس  ،ات أو مصة يمتوال: قلت

  ، ذا قال لهكه:  قال،بعد مصة

                                                











  )١(ثر ما أسأل عن الرضاعكما أ: وقال، تسع إىل  بهانتهىوسأله آخر عنه ف

ما كع ياجلمن إ( :ارناهكات املشهور مما ذيات املعارضة لرواير بعض الرواكولذا قال يف اجلواهر بعد ذ

ة ية املشهورة رواحيحة الصريها عن معارضة النصوص الصحريص العمومات وقصور غي ضرورة ختصىتر

وخمالفة أهل احلق  اتبة وموافقة أهل اخلالفكضمار واملرسال واإلالضعف واإل وها من الشذوذي مبا فىوفتو

 مضافاًك ل ذلك، ك ذلريغ إىل ،د ايحدالت د الرضعة الير حتدخاآلواحتمال بعضها ، ة منت بعضهاكاكور

ورد من النشر مبا   بشذوذ ماصحابوقطع األ ،خالفهما على  بعدمهامجاعانقراض القائل واستقرار اإلإىل 

  .)نئذ من هذه اجلهةيحك غي الشبنيفال ، وندرة القائل به وعدم االعتداد به، دون العشر

 أنه ، عن ابن حزميكفقد ح، ورةكات املذييف الرواة يظهر له التقيتب العامة كراجع  إذا نسانواإل

أو مخس مصات مفترقات ، ىرخاألل رضعة من كس رضعات تقطع مخ الإرم من الرضاع حي ال(: قال

فع دانت املصة تغين من ك إذا هذا، ىراألخل واحدة من كوتقطع ،  مصة ورضعةنيب أو مخس ما، كذلك

 إالّ رمحي ال أنه فروي عن طائفة، ه السلفيان اختلف فكوهذا م ،رم شيئاًحتوال  ئاًيست شيال فلإ و،اجلوع

 ال: وقالت طائفة،  بن عمرعبد اللّهعن نافع عن ك ق مالينا عن طريما روك، كأقل من ذل عشر رضعات ال

 ،ثر ولو بقطرةكقل أو   مماميالتحر إىل وذهبت طائفة، معاء وأخصب اجلسماأل فتق ما إالّ رم من الرضاعحي

  .)٢()هين ابن عمر وابن عباس يف أحد قولعك صح ذل

  ك ذلك عبد اللّه وعن جابر بن ،وابن مسعود )عليه السالم(أيب طالب  علي بن وروي عن

                                                







 عن يورو، سو عن عطاء وعروة وطاوأيضاًوصح ، هيب يف أحد قوليد بن املسيوصح عن سع، أيضاً

ك فة ومالي وهو قول أيب حن،بيبن ذئصة يعة والقاسم وسامل وقبيحول وقتادة وربكاحلسن والزهري وم

  .ان الثورييث ابن سعد والسفيوزاعي واللواأل

قوماً قالوا  فإن أما مقدار احملرم من اللنب(: ة املقتصدية اتهد واي بداهتابك يف يبوقال ابن رشد القرط

وهو قول ابن  ،وابن مسعود )عليه السالم(عن علي وروي ، هأصحابوك د وهو مذهب ماليه بعدم التحديف

، وزاعيه والثوري واألأصحابفة ويوبه قال أبو حن، انكقدر  أي رم عندهمحيعمر وابن عباس وهؤالء 

حترم  ورم املصة واملصتان حت ال:ائفةطفقالت ، وهؤالء انقسموا ثالث فرق، د القدر احملرميوقالت طائفة بتحد

 وبه قال ،احملرم مخس رضعات: قالت طائفةو، دة وأبو الثوريوبه قال أبو عبالثالث رضعات فما فوقها، 

  .)عشر رضعات: وقالت طائفة، الشافعي

  : أقوال هو مخسة ني العبارتنيظهر من هاتي عند العامة مما قوالحمصول األ أن دفخي وال

  .مخس رضعات: األول

  .عشر رضعات: والثاين

  .معاء وأخصب اجلسمفتق األ ما: والثالث

  . الرضاعيمسم: والرابع

  .ثالث رضعات: سواخلام

  : رات ثالثةيد الرضاع احملرم تقدي يف حتدصحابأللف، انكف يكو

  .ثراأل: األول

  .العدد: والثاين



  .الزمان: والثالث

د ياملفك واملخالف يف ذل، انيراألخن كيمل  وإن ،ل من هذه الثالثةك بميواملشهور ثبوت التحر

 على واملقنع، الزمان على تهي من هدايكا حميفث قصره يوالصدوق ح،  بالعددميلمي فخص التحريوالد

  .ثراأل

  .ثر مبا عدا األريص التأثيد ختصيي عن ابن سعكوح. ةيالروا إىل مهماكان حرياألخوقد أسند 

  . واحد من الفقهاءري غ إليهوشد العظم فذهبأما ما أنبت اللحم 

ها، ويف ريوغص اخلالف يوتلخك  واملساليضاحرة واإلك املعلوم املنقول عن التذمجاعاإل: ويف اجلواهر

  .ني املسلمإمجاعه يعليضاح أن اإل عليه، ويف مجاعاملستند اعتباره متفق عليه، بل صرح مجاعة باإل

اً مي واملعمول ا قد،ة الداللةحيحة السند وصريات اليت مجلة منها صحيمتواتر الرواك  يف ذلاألصلو

  .ثاًيوحد

 ما:  قال،رم من الرضاعحي ما: قلت: قال )عليه السالم( هعبد اللّعن أيب ، رئاب علي بن مثل ما عن

 تنبت اللحم وال ه ال ألن،ال: )عليه السالم( قال ،حرم عشر رضعاتيف: قلت، أنبت اللحم وشد العظم

  .)١(شد العظم عشر رضعاتت

  .)٢(عن حسن بن حمبوب، سنادي عن قرب اإلريورواه احلم

شد  ما إالّ رم من الرضاعحي ال: قال )عليه السالم( بد اللّهععن أيب ، اد العبدييوعن مسعدة بن ز

  .)٣(العظم وأنبت اللحم

أنبت  ما إالّ رم من الرضاعحي ال:  قال)يهم السالمعل (نياحلس علي بن عن حممد بن، وعن املقنع

  :  فقال،حدك هل لذل )عليه السالم(ل الصادق ئوس: قال، اللحم وشد العظم

                                                









لةيوم وليرضاع  إالّ عرم من الرضاحي ال)١(.  

ان الفرح كفرمبا ، ريبكت ينا أهل بإ: )عليه السالم( عبد اللّه أليب قلت:  قال،د بن زرارةية عبيوروا

شف رأسها عند كت أن املرأة )خ ل ،تياستح(فرمبا استخفت ، ه الرجل والنساءيتمع فجيواحلزن الذي 

 فقال ،رم من الرضاعحيفما الذي ، كذل إىل نظري أن لورمبا استخف الرج، نه رضاعينها وبيالرجل الذي ب

رم من حي ما: قال، دع ذا:  فقال،فهل حترم عشر رضعات: قلت، أنبت اللحم والدم ما: )عليه السالم(

  .)٢(رم من الرضاعحيالنسب 

 اللحم ما أنبت إالّ رم من الرضاعحي ال: قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، وعن محاد بن عثمان

  .)٣(والدم

أنبت  ما إالّ رم من الرضاعحي ال: قال )عليه السالم( عبد اللّهمسعت أبا :  قال، بن سنانعبد اللّهوعن 

  .)٤(شد العظم واللحم

نبت يالرضاع الذي :  قال، يف مرسلته)ه الصالة والسالميعل( عبد اللّهعن أيب ، ريوعن ابن أيب عم

  .)٥( وتنتهي نفسهىتمليتضلع وي رضع حىتياللحم والدم هو الذي 

رم من الرضاع الرضعة حي: قلت له:  قال،)عليه السالم(عن أيب احلسن ،  بن سنانعبد اللّهوعن 

  .)٦(ه العظم ونبت اللحميما اشتد عل إالّ ،ال:  قال،والرضعتان والثالث

                                                









 





، ضياملركمنعه مانع وك ن شأنه ذلعربة مبا م ان فالينبات والشد الفعلاملعترب اإل(: قال يف املستندمث إنه 

  .)العدد إىل هيرجع فيبل 

ة ي فعلىنعم ظاهر النص والفتو(: قال،  ظاهررية فغية الشأنيفاكاحتمال اجلواهر  أما ،رهكما ذكوهو 

 ،مع احتماله ؤثريمرض وحنوه مل ك منه مانع عن منكل، هيعلك  رضاعاً من شأنه ترتب ذلعفلو ارتض، كذل

 جعل الزمان والعدد أيضاً  إليهومييبل ، نبتيمما أنه  على أهل اخلربة املبين خبارإتفاء بك اال إليهومييما ك

 ريغ على م بهكله احلكك  ذلىأقصن إ :قالين قد كل، كذل على شفهماك ضرورة ابتناء ، عنهنياشفك

قها ية اليت طرياعتبار الفعل إىل ومرجعه، قوىولعل هذا هو األ، علم عدمه ما وعم منهمعلوم احلال ال األ

  .)ماعرفت

ل ك وعمل وأظاهر بىنحيث إن ، الم يف مقام الثبوتك وال،ثباتخبار أهل اخلربة يف مقام اإلإن إف

ة ية له يف الفعليمدخل  عنه النياشفكوجعل العدد والزمان ، ةيالشأن ة اليلها الفعلك ك ذلريوشرب ونبت وغ

  .كقلنا بذلن إ قيمنا مها طرإو، ةيوالشأن

 نبت اللحم وال تا الأل :ة بظهور أمثاليوالقابلة االستعداد يفاك على استدالل بعضهم أن لمعيومنه 

 دلةظهور األ: ر نقولكم الظهور يف ما ذي بعد تسلفإنه،  ظاهر الوجهريغ هايتشد العظم عشر رضعات ف

أنبت اللحم وشد  ما  إالّرم من الرضاعحي ال: )ه الصالة والسالميعل(قوله ك، أقوىة ي يف الفعلىراألخ

  .العظم

نبات إ ومها اشتداد العظم وني اعتبار اجتماع الوصفى النصوص والفتاوىومقتض(: قالك سالاملمث إن 

ل يدل ال إذ ، وهو شاذأحدمهااالجتزاء ب على دلي د ماي ويف بعض عبارات الشه،أحدمهافي كيفال  اللحم

.) معلومريتالزمهما غ على كوالبناء يف ذل، هيعل



ا تأيت للجمع  أل،ست ظاهرة يف اجلمعي بأن الواو لأحدمهاةيفاكاستدالل من قال ب أن ظهرك وبذل

م من النساء كطاب ل حوا ماكنأف: تعاىل ومثل قوله ،لمة اسم وفعل وحرفكمثل ال، ىخرأق يتارة وللتفر

ر كذي فلم ،م والدمنبات اللحإات ينه ورد يف بعض الرواوأل، س للجمعيث ليح )١( وثالث ورباعمثىن

  ألن،نبات اللحم واشتداد العظمإ نيمع وضوح عدم التالزم ب، نبات اللحم فقطإة يفاك على دليالعظم مما 

لنب املرأة فعل اللنب فعل  إىل ذا حتولتإف، ة تشد وال تنبتيغذبعض األ أن ماك، تشد ة تنبت واليغذبعض األ

  . ظاهر الوجهريغ،  إليهالغذاء املبدلك ذل

نبات ون اإلكوالغالب ، ل خارجيستفاد من دليمنا عدم اجلمع إو، الظاهر من الواو اجلمع فإن

ما يف كاً إطالقالدم  إىل تبدليون الغذاء كي ال أن ات يف قبالير الدم يف بعض الرواكمنا ذإو، واالشتداد معاً

الدم مث الدم  إىل تحوليالغذاء  فإن الإ و،ما تدخلك ة اليت خترجيغذضة أو بعض األيمزجة املربعض األ

  .حلم وعظم إىل تحولي

ويف ، ثرك عن األيكظهر احملما هو األك ،ن معاًياألمربار اعتبار األخ ىمقتضن إ( :ولذا قال يف املستند

، ليما قكن ياألمر نيولعله للتالزم ب، صحابمجع من األ إىل  ونسبه يف شرح النافع،أحدمهاتفاء بكاللمعة اال

ة يومنطوق روا، )٢(أنبت اللحم والدم ما إالّ رم من الرضاعحي ال :حة محادييف صحوملفهوم االستثناء 

 واحدة ىتر: مث قال، أنبت اللحم والدم ما:  قال،رم منهحي  ماىند ما أ،)عليه السالم(  عن الرضا،ديعب

   یه حتيفلم أزل أعد عل، ال:  قال،اللّهك اثنتان أصلح: فقلت، تنبته

                                                







  .)١(تبلغت عشر رضعا

 نبت اللحميوما الذي : فقلت، أنبت اللحم والدم ما:  فقال،الرضاعرم من حيفما الذي : حتهيوصح

  .)٢(دع ذا:  فقال،رم عشر رضعاتحيفهل : قلت، عشر رضعات: قالين اك:  فقال،الدمو

 األوىلطوق  مننيان التعارض بك وإن ،األوىلة بيبار الثاناألخص ي وختص،ثبوت التالزم عندنا: وجوابه

 قال املوىلفإنه إذا ، صيالم التخصكالك فهم من مثل ذليالعرف  أن  مبعىن،ة بالعموم من وجهيومفهوم الثان

  .)بل حلم اإلىذم لو اشتريرادة حلم البقر وإفهم ي، حلم البقر إالّ ال تشتر: مث قال، اللحم إالّ  تشترال: لعبد

 نيل املثبتي من قبنيالطائفت أن فتوهم، اتين هذه الروامك اكرون االنفي العرف ال فإن ،رهكما ذكوهو 

، ىمدفوع من جهة الصغر إالّ أنه ةيلك الىربكة اليمن ناحك ذلكان ك وإن ،هايد فيمل املطلق املقحي ال

 د حىتياملق على فالبد من رفع املنافاة حبمل املطلق، ديالن يف مقام التحديان الدلكما يلوضوح التنايف فك وذل

  .ةي اللغولزمي ال

) ال( ولفظة، ن بواو العاطفةياألمر نيها بيث فصل في ح،)٣(رئاب املتقدمة علي بن ةيفاالستدالل بروا

ك ذلكر كما ذيستعمل فيما ك الفصل  ألن، ظاهرريغ، رين يف التأثياألمرل من كالظاهر يف استقالل 

 النه إ :رام رجل جاهل فاسقكإم يف عدم لزوك قولك، ي جزء املقتضيون املنفكيستعمل يف املوارد اليت ي

   فإنه، رمهكت

                                                









اجلمع  فإن ،رامك لإليمن املوضوع املقتضل من العلم والعدالة جزءاً كان كما ي ف،عادل الس بعامل ويل

محل  ال، هايعل ي علةيقتضي محل رواين بواو العاطفة ياألمر نيات اليت مجعت بيوسائر الروا ي علةي روانيب

  .نياألمر نيثاً لزوم اجلمع بياً وحدميولذا فهم املشهور قد، ة علييروا على اتيالرواك تل

 إىل تاجحيفال ، كلي صادق بذلك ال ألن،نبات بعض اللحم واشتداد بعض العظمإفي كي أنه مث الظاهر

  ألن،كبعد ذلي  ال،ه احتماالني ف،وهل من العظم الغضروف، نبات اللحم عامة واشتداد العظم عامةإ

  .ه اشتداديس فيلنه إ :قاليفال ، شتد يف حدودهي نوع من العظم أيضاًالغضروف 

لها تعد من اللحم كأشبه  معاء ومابد واملعدة واألكوالمثل القلب والرئة والطحال  أن الظاهر أن ماك

ما للعظم كلللحم  فإن ، داخل يف اللحم يف املقامأيضاًمثل الشحم  أن بل الظاهر، ةييف مثل هذه الروا

.ات عن القرائنطالقاإلك ل مراد من تلكهم فيات إطالق

 حلصول املوضوع ،ضريمل ك ن ذاب العظم واللحم بعد ذلكل، لو أنبت اللحم واشتد العظممث إنه 

 ريغ نبات من اللحم والدم بعد االشتداد واإلىبقي ما إىل  فاحتمال انصراف اللفظ،مكاملوجب لتحقق احل

  .ظاهر الوجه

فهل ، شد عندهمي  أو العظم ال، عظماًىسميس يف بدم عظم ياض لمراألطفال لبعض بعض األمث إن 

ن كل،  احتماالن،نبات اللحم فقطإفي يف مثل هذا الطفل كيأو ،  اشتداد العظم مطلقاًميشترط يف التحري

  . يف هذه الصورةمي القاعدة عدم التحرىمقتض

 ي أو من جهة اللنب املقو،نب العاديلنبات واالشتداد من جهة الون اإلكي أن نيفرق ب ال أنه والظاهر

شد ينبت لبنها اللحم ومل ية مل يانت وحدها بدون تقوكاملرأة لو  أن مايف، ة اخلاصةية واألغذيدوبسبب األ

   دلة األطالقإلك  وذل،العظم



  . ظاهر الوجهرياللنب العادي غ إىل  فاحتمال االنصراف،نيالشامل للصورت

  . لالنصراف،فكيـ لو فرض ـ مل اشتداد الظفر وحده  أن والظاهر

  : ث قالياً حريالم اجلواهر أخكظهر وجه النظر يف يفمما تقدم ، انكف يكو

 أن بعد إالّ شتد العظمي فال، هي التالزم من جهة اشتداد العظم باعتبار سبق اللحم علىن دعوكمي(

 األولغناء الثاين عن إبار مع األخنئذ يف ينهما حيون اجلمع بكيو، ه عن الغذاءي اللحم املشتمل علستغيني

  : نيلوجه

  .نشر احلرمة هلمان إ :األول

وبعضها ، نبت اللحم خاصةيفبعض الرضعات ،  العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاءيتغذن إ :رخاآلو

ان تصور شد العظم خاصة من رضاع امرأة كمإ ضرورة أيضاًمع احتمال عدمه ، ل معتربك وال،شد العظمي

  .ىخرأللحم من امرأة بعد استغناء ا

 مبا أنبت ميتفاء يف النصوص املتضمنة للتحركبل لال، كذل إىل ديون نظر الشهكي الأمكن أن ومن هنا 

  .نين السابقيما من املعتربك ،اللحم بدون اعتبار اشتداد العظم

  .)١(أنبت اللحم والدم ما:  فقال،رم من الرضاعحيفما الذي : قلت له: حيويف الصح

  .)٢(الدم وأنبت اللحم ما إالّ رم من الرضاعحي ال :واحلسن

، اًيرياعتبار االشتداد مجعاً أو خت على مجاعشد العظم لإلي مبا ميقتضي التحرينبت اللحم ي مبا ميوالتحر

، نبات اللحمإ على ه متقدم ألنباراألخنبات الدم يف هذه إاعتبار ك نايف ذلي وال،  ثبت الثايناألول ىذا انتفإف

   .) اشتراطهلىد اشتراطه عيزي فال

 رضعة تنبت  مثالً،مجلة من الرضعات إىل ان مستنداًاألمرون كي أن فيكي أنه فالظاهر، حال أي یوعل

  الغذاء الذي حيث إن ،  ورضعة تشد العظم،اللحم

                                                

 

 



 أن شترطيفال ،  مربوط بالعظمنيويف أحد الغذائ،  مربوط باللحمنيتغذت به املرأة يف أحد الغذائ

ل رضعة ك إىل ون االستناد منهماكي أن ان رمبا احتملك وإن ،ل رضعة تنبت هذا وتشد هذاك ونكي

الظاهر استناد  فإن ،اًيون االنصراف بدوك ظاهر بعد ريغ ل باالنصرافيهذا االحتمال ولو ق إالّ أن ،رضعة

  .جمموعها إىل جمموعهما

، سكنبت حلمه أو بالعيمنا إو،  عظمهشتدي ث اليضاً حبيان الطفل مرك إذا ظهر حال مايومما تقدم 

، ةياعتبار بالشأن ال أنه قد عرفت سابقاً إذ ،ةيانت الشأنك وإن ،ةي لعدم الفعلميفي يف التحركي  الفإنه

شتد عظمه يو نبت حلمهي أشبه حىت ق أو هواء أو ماء أو ماياد االستعداد يف الطفل بسبب تزرجيإ أن والظاهر

  .ضار ريبسبب اللنب غ

  .كالم يف ذلكأيت اليما سك مينفع يف التحرينبات والشد مل اً يف اإلكيان الشيء اخلارجي شركا  إذنعم

 تنبا اإل إليهنسبيزي وهو الذي يات الغرياملراد بالدم يف الروا أن شف اللثام منكره كذ ماأما 

 أن عرفت من  عنه ملاتغىنمس أنه فالظاهر، عضاءاأل إىل بد قبل االنتشار منهك الغذاء يف ال إليهليستحيوالذي 

ات املتقدمة ير الدم يف الرواكوذ، نباتة لالشتداد واإليمنا املدخلإو، لي والتحلمية يف التحريس له مدخليالدم ل

  .ما إليهتبدليمل  شأن له ما بد الك الغذاء يف ال إليهتحوليفالدم الذي ، من باب املقدمة

ما عرفت كنبات الظاهر ختلف االشتداد عن اإلن إ :هيف(: ه بقولهي اجلواهر عل أن إشكالعلميومنه 

ه يذي فغان التكبل رمبا ، نبات اللحمإتأخر اشتداده عن يه يالعظم لتغذ فإن ،ه النظريقتضيشهد به احلس وي

   ،بعد استغناء اللحم عن الغذاء



بل ، استغنائه عنهبعد  إالّ العظم إىل صلي فال، نفسه إىل ذبهجي  إليهاجهينه لسرعة قبوله له وشدة احتأل

 إىل نصرفيالبدن بعد استغناء اللحم مبا تقدمه ف على ورد الغذاء إذا ماينبات عن االشتداد فتخلف اإليقد 

  . حمل تأمل)العظم

ه الصالة يعل(لقوله ، ينيراألخ نيمنا االعتبار بالعالمتإو، ثر تابع فال اعتبار بهاألن إ :قاليقد مث إنه 

وم يرم الرضاع أقل من رضاع حي ال:  قال،ؤخذ بهيهل للرضاع حد  : سوقةاد بني يف موثق ز)والسالم

  .)١(اتي أو مخس عشرة رضعة متوال،لةيول

وم يرضاع  إالّ رم من الرضاعحي ال:  فقال،ث سأله هل للرضاع حديح )ه الصالة والسالميعل(وقوله 

  .)٢(نهنيفصل بي ات الي أو مخس عشرة رضعة متوال،لةيول

، ما موضوعان يف قباله أثر الاأل إىل قيران طرخاآلان األمر و،ثر هو احملرممنا األإو، سكالعقال بيوقد 

  .)٣(أنبت اللحم والدم ما:  قال،رم من الرضاعحيث سأله فما الذي يح )ه الصالة والسالميعل(لقوله 

  .)٤(عظمما أنبت اللحم وشد ال إالّ رم من الرضاعحي ال: )ه الصالة والسالميعل(وقوله 

  .)٥(أنبت اللحم وشد العظم ما إالّ رم من الرضاعحي ال: ىخرأة يويف روا

  نبت يالرضاع الذي : قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، ريويف مرسلة ابن أيب عم

                                                

 







 



  .)١( وتنتهي نفسهىتمليتضلع وي رضع حىتياللحم والدم هو الذي 

وجب سقوطهما يمة مع تعارض بعضها لبعض مما كحلاك مورون هذه األك القاعدة بعد ىن مقتضكل

لو ارتضع مخس  أنه  حىت، عالمة برأسهة الثالثمورل واحد من هذه األك أن ،داتيأصل التحد إىل والرجوع

  بدونلةًيوماً وليان ك إذا كذلكو، ان حمرماًكنبات  إاشتداد وال وال لةيوم وليلك ن ذلكيومل ، عشرة رضعة

  .عدد واللة يوم وليون كي أن اشتد بدون إذا ذاكوه، نباتإون عدد أو شد وكيأن 

 ىرورة ظهور النص والفتاوض(: صاحب اجلواهر قالأن ى حىت  من الفتاوريثكظهر من يوهو الذي 

سة فال ك منعريها من العالمات مطردة غريغكا أو، ل واحدة أصل برأسهاكوا عالمات مستقلة كيف 

  ).رانخاآلنتف يمل  ما بانتفاء أحدها مي التحرينتفي

 متوقفة ريغعالمة مستقلة مقابلة هلما   ـثرأي األـ  أا صحاب األنيواملشهور ب (:أيضاًوقال 

وعامة  يكركدان واحملقق اليوالشه، ون الثالثةية واخلالف والقاضي واحللّيخ يف النهايوبه قال الش، همايعل

نعم قد  . أو خالفأحدمهاسواء وافق ،  بهمي التحراملستفاد من النصوص حصولإذ ، صحوهو األ، نياملتأخر

 ميالتحرأن  إىل شارة يف بعضها من النصوص مبا أنبت اللحم مع اإلريثكحصر الرضاع احملرم يف ن إ :قالي

 أا قتضييون العشر تنبته كض مبا عند العامة من يالتعر إىل أومأ أنه حىت، ك لذلونه حمصالًكبالعدد ل

  ظهر األ (:شف اللثامكه قال يف ريبل لعله لذا وغ. هرياملصنف وغما هو ظاهر ك، األصل

                                                

 



  .شف اللثامك عبارة انتهى )ان عالمتان لهي والباقاألصلثر هو ون األكبار األخيف االعتبار و

فاملراد ، بدوماك هم ذلريبل وعند غ تحقق عند أهل اخلربةيفقد ، همايتنحصر عالمته ف ن الكل

فما عن ، هل اخلربةألك ظهر ذليمل  وإن ،ثر عندمها حبصول األميم بالتحرك احلنيوما عالمتكنئذ من يح

نا مل نتحقق أمع ، ران عند عدم االنضباط به واضح الضعفخاآلعترب يمنا إو،  العدد أن األصلبعضهم من

  .الم اجلواهرك انتهى )القائل به

ولعله ، الوجه الذي عرفته على ن لهران عالمتاخاآلنبات و اإلن األصلإ( :اًريقوله أخ أن علميومنه 

  .حمل نظر)  يف النظرقوىاأل

 ،نياألمربار يف األخ بالرضاع يف مين حصر التحرإ(: ث قالياض حيعلم وجه النظر يف قول الريما ك

 يف ثبوت األصلوما كعرب عن ي، حيل لعدم النشر بالعشر بعدمهما يف الصحيمع التعل، نبات والشداإلأي 

واختاره الفاضل ،  عن جدي السييك حمقوالما هو أظهر األك،  هلماني عالمتينيتن اآليمراألون كالنشر و

منا إ هو العدد واألصل: ليوق، صولأل منهما ك نييتن اآلياألمرما وإ: ليوق، وهو ظاهر االستبصار، اهلندي

  .)همايل عليدل وال، ما عن املبسوطكعدم االنضباط والعدد د ران عنخاآلعترب ي

ك ره املسالكذا ذكوه، الم اجلواهركقد عرفت  إذ ، ظاهرري غقوالاختاره أظهر األ اض مايجعل الرو

ها حصلت يبل أ، رخاآلد أحدها بيتقي صول برأسها الأهذه الثالثة  أن ثركظهر من املصنف واأليو(: قائالً

تلف خيهو و، تم العدديمل ن أ وىفكون رياناً يف مجيع الوقت كيث يحبيوماً وليلة ذا رضع إف، مك يف احلىفك

  لة مقدار العدد يوم والليلا بلغ يفي فمنهم من ال، اًريثكد األوالباختالف 



 اتيوقد ظهر من الروا، باًيالعدد تقر على أيتيان املتوسط كورمبا ، ديأز إىل تاجحيومنهم من ، املعترب

وهلذا جعلها الشارع مناطاً من ، تقاربةصول الثالثة مواأل، أيضاًك صل مبثل ذلحينبات اللحم وشد العظم أن 

  .)رخاآلد أحدها بيتقي أن ريغ

فهم عرفاً من العالمات املتعددة اليت يصول الثالثة متقاربة هو الذي األ أن من: كره املسالكوما ذ

از العرف بأا تؤثر كخصوصاً مع ارت، م واحدكاملوضوعات املتعددة اليت جتعل حل أو من، جتعل لشيء واحد

تجمع من يثر األ أن ه من الواضحألن، ف مبصةيكل احلاصل ولو برضعة فيثر القلاعتبار باأل فال، اً واحداًئيش

ثر ثر األس املراد باأليل أنه ماك، الًيان قلكثر ولو ل واحدة منهما بعض األكلحيث إن ، املصات والرضعات

نة يفبقر، انيبدو شيء للعي  رضعة اللة أو مخس عشرةيوم وليبارتضاع  أن من الواضح فإن ،انيالبادي للع

وجب ي  العالمات الثالث النيبك كفالتف، قارماي نبات والشد هو ماراد باإلين يرخاآل نياق مع االثنيالس

 امل خبمس رضعات فرضاً لقوة اللنب أو لشدة جذب الطفل لهكثر الذا حصل األإف، بعض إىل رجاع بعضهاإ

 ـ اجلسم إىل نجذبي أن  بدوندفع عنه فضوالًينسان  به اإلىتغذيثر ما كأ أن قد قرر يف الطبـ حيث 

رنا يف كوقد ذ، املتعارف على هو منصب إمنا ات العشريوالنفي يف روا، ميسبب التحرك أشبه ذل أو ما

 لصغر حجم مثالًشبار ان مبقدار نصف األكألف ومائة رطل بالعراقي لو  أن ،ركتاب الطهارة يف باب الك

رب كل، بقدر ألف رطل بالعراقيشبار انت األكلو  أنه س، وهوكالعكان مطهراً ك وزنه ىلإ  بالنسبةاملاء

  .أيضاًان مطهراً كحجمه 

ما أ ال، ما متالزمانأه ريه اهلمداين وغيالفقك نير مجلة من احملققكذان واجلدران فقد ذأما اختفاء األ

  نهما عموم من يون بكيث يعالمتان مستقلتان حب



  .وجه

ن كمل ت وإن ،مكل عالمة سبباً للحكانت ك الشارع عالمات مستقلة نيلما عكف، حال أي يوعل

  .راألخالعالمات 

م أو الولد األمهات وشرب األود األوالان وكحوال يف الزمان واملم اختالف األكعرف حيومما تقدم 

م دواًء شربت األ إذا ثرة شربهكواً ي مقوم دواًءشربت األ إذا ؤثر يف قلة شرب الطفليث ياً حي دواًء مقومثالً

مثل ، ةءحوال الطارمن األك  ذلريغإىل  ، بدواء مضعف بدواء مقوحقن الطفل مثالً إذا قلة شربهكمضعفاً 

  .كأشبه ذل م أو حالة رضاها أو ماحالة غضب األ

إىل  نبات والشد مستنداًذا حصل اإلإف، نبات والشدشترط استقالل الرضاع يف اإل ال أنه  الظاهرمث

ان يف ظرف ثالثة أشهر ك مثالً، ان حمرماًكل واحد منهما ك إىل سناد مبا صح اإلر مثالًكاللنب والسك نيئيش

أو رضعة اللنب ورضعة  ،ركوماً ماء السينب ووماً الليشرب يأو ، لير يف اللكشرب اللنب يف النهار وماء السي

  .للصدقك وذل، ركماء الس

، نفعير مل كان منفرداً بدون السكف لو كيث مل ياللنب حب إىل نباتان نسبة االشتداد واإلك إذا نعم

  .شد العظمينبت اللحم وي أنه نشر العشر معي ال أنه اتيده روايؤيو

  .ار صدق النسبة بقدر االنفرادياملعن إ :واحلاصل

ثر األ بمياملدار يف التحر أن علمي أن نبغيينعم (: ث قاليح، علم وجه النظر يف قول اجلواهريومنه 

 على ر مثالًكب غذاء الصيب منه ومن السيفلو فرض ترت ، إليهنسبيوجه  على استقالل الرضاع يف حصوله

نبات واالشتداد ون التغذي واإلكيف، ركذائه بالسغمل كيرتضع رضعة ناقصة في أنه وجه االمتزاج مبعىن

امتزجا  وإن ماأ ىدعي إالّ أن مالله،  بعد عدم صدق النسبةلألصل به ميل ثبوت التحركشأما  إليهمنسوباً

   على صدقي فل منهما أثراً مستقالًكل إالّ أن يف املعدة



  .ىما تركإالّ أنه  ،نئذي حميتحقق التحريأنبت حلماً وشد عظماً ف أنه ل منهماك

أن ك، يف وقت آخرر كوالس ،ما لو فرض استقالل الرضاع بالغذاء يف وقتيفك  ذلىدعينعم قد 

لعدم العلم  ،إشكاللو من خي  ال أنه أيضاًر معك بالسىتغذيل يوبالل،  باللنبىتغذي ومثالًرتضع بالنهار ي

تسمعه من   ما إليهيوميورمبا ،  احللاألصلهذا العمل و على استمر وإن ،حتققها و إليهبصدق النسبة

  .)ان متفرقات بعد حصره الرضاع احملرم بالذي أنبتك إذا عدم النشر بالعشر على النصوص

انت الرضعات ك إذا ماي من املوارد بقدر صدق النسبة فريثكذ قد عرفت صدق النسبة عرفاً يف إ

  إليهلعدم العلم بصدق النسبة: اًريخصوصاً قوله أخ، أشبه ر وماكالسكئاً خارجاً يله شكأ ات باليمتوال

ستمرار يف هذا العمل النسبة حمققة يف مثل اال أن لوضوح،  احللاألصلو هذا العمل على تمراس وإن حتققهاو

نصفاً من هذا  و نصفاً من هذار يف سنة مثالًكشرب اللنب والسياً يصب أن فلو فرض، صل احللجمال أل وال

اللنب أنبت ن إ :قالي أن صحي أنه يفك شيالعرف ال  فإن ،أو شربة من هذا وشربة من هذا ،بعنوان االمتزاج

  . وعدم االمتزاجة يف االتصاليرون خصوصي وال، اللحم وشد العظم

ر يوأما التقد(: ث قاليح، ان أقرب من قول اجلواهرك وإن ،كعلم وجه النظر يف قول املساليومنه 

 م أهل اخلربة بانتساماكحيمل  إذا هريختلله غ وإن ،الرضاع إىل نبات اللحم وشد العظم فاملعترب استنادمهاإب

  .)ماإليه

جباً لشد العظم ونبات ل واحد منهما موكن كيمل  إذا ضريا  إمنما إليهم أهل اخلربة بانتساماكن حإف

ة العرف مقداراً خاصاً من الشد يار رؤياملع أن قد عرفت إذ ،نبتيشد ويان كان منفرداً كن لو أ اللحم بقدر

  .نباتواإل

  قدح الفسخ يما كو(: د السند يف شرح النافع قائالًيث نقل قول السيولقد أجاد احلدائق ح



 ول واملشروبكقدح تناول املأيبل ، لةيوم والليلا قدح يف رضاعيذا ك توايل العدد املعترب بالرضعة يف

  .ديوهو ج: مث قال .)انكف يكثر فاملعترب حصوله ر باأليوأما التقد،  خبالف العددأيضاً

شترط عدم ي ثر فالأما يف حصول األ(: ث قاليعلم مما تقدم وجه النظر يف قول املستند حي أنه ماك

نبات من هذا اللنب اخلاص نشر مع حصول العلم باإليبل ، كما صرح به يف شرح النافع واملسالك،لل أصالًخت

مع التخلل ك ن يف حصول العلم بذلكول،  وصدق الوصفلألصلول أو مشروب كولو ختلله رضعة أو مأ

 بعضهم باشتراط ولذا صرح، نئذ باللنب الواحد وحدهينبات حل عدم حصول اإليما قكبل الظاهر ، إشكاال

  .)أيضاًة يعدم التخلل يف الرضعات الوصف

ر وحنوه كالسأي  ،نياألمر إىل نبات واالشتداد مستنداًرون اإليالعرف  فإن ،صل العلمحيذ ملاذا مل إ

وجه  فال، ميار يف التحرياملع أنه رناك املتخلل مما ذريسناد يف غاللنب بقدر اإل إىل سنادان اإلكذا إف، واللنب

  .المه ومتأخرهك مقدم ني شبه تدافع بىفخي ال أنه ماك، الشكلإل

، ينيراألخ نيمل تتصادق مع العالمت وإن ،ل عالمةكتفي بكي أنه فقد عرفت مما تقدم، انكف يكو

مال الرضاع ونقصه والزمان كد واألوالب يف اختالف احلال باختالف اللنب وير ال(: ولذا قال يف اجلواهر

ومن عدم ، هري وعموم املوثق وغاألصلمن  ،ا دون العدد املعترب واملدة وجهانويف حصوله مب، انكوامل

 ببعض مينايف التحريبعضها فال  إىل  بالنظرمينفس التحر على حمل العموميف، اس يف العالماتكاشتراط االنع

  .)ك وبه قطع يف املسالقوىولعله األ، آخر

  .راهكما ذكوهو 

  رجع ياملوضوعات سائر كموضوع الرضاع  أن ىفخي مث ال



ن أو يشهركلة ينسان بنفسه حتقق الرضاع بسبب ارتضاع مدة طوعلم اإليإالّ أن  ،أهل اخلربة إىل هايف

مال يف املدة كانت الرضعات ناقصة واشترطنا الك إذا مثل ما ، شرط الزمان والعددل مع اختالثالثة مثالً

  .ثرا بعدم اشتراط التوايل يف النشر باألوقلن مال العدةكإأو حتقق الفصل يف العدة قبل  ،العددك

أن   :والثاين، قول أهل اخلربة إىل الرجوع :أحدمها ،نيقيثر طرجعل اجلواهر للعلم باأل أن علميومنه 

  اليني الطولنيقيهو من باب الطر إمنا ،ن مع اختالل شرط الزمان والعدديشهركلة يتحقق الرضاع مدة طوي

  .قول أهل اخلربة إىل شف رجعكي مل وإذا، نسان عنها فبهاشف اإلك إذا  املوضوعات ألن،ينيالعرض

 أم ه التعدد والعدالةيشترط فيوهل (: ق هو العلم فقط قائالًيعلم وجه النظر يف جعل املستند الطريومنه 

ه من باب اخلرب  ألن،د الداماديواختاره الس، في العدل الواحدكيبل  ال: ليوق، لألصلثر نعم كظاهر األ ،ال

، ة مطلق الظنيفاك ىوعل ة مطلق اخلربيحج على ليمطالب بالدلنه إ :هيوف، وحلصول الظن، دون الشهادة

ما ك جعله منوطاً بالعلم األوىلبل ،  مطلقاًنية شهادة العدليفاك لعدم ثبوت أيضاً نية العدليفاكقدح يف يبل 

  .)ةييف السرائر والنها

  .شاء اللّه نإ ،لعلم اري غ إليهقيالم يف الطركل اليأيت تفصيوس

  



  .العدد:  الرضاعميحتراحلد الثاين من حدود  ):٥مسألة ( 

والسبب ، نيقولعلى  ،مخس عشرة رضعة إىل تاجحيأو  ،تحقق بعشر رضعاتيهل  أنه وقد اختلفوا يف

  .باراألخيف اختالفهما اختالف 

 رم من الرضاع ماحي ال: )عليه السالم(عن أيب جعفر ، ساريل بن يرواه فض ما: ىلاألوفمن الطائفة 

 مث ترضع ىشتر وظئر تستأجر وأمة تتريبأم  :قال ،وما ابور: قلت: قال، ابور إالّ رم من النسبحي

  .)١(ناميروي الصيب ويعشر رضعات 

  : تانيسار روايروي عن فضل ابن نه إ :ة اجلواهرين يف حاشكل، تب الفروعكذا رووها يف كه

باخلاء  ـ ان خمبوراًكما  إالّ رم من الرضاعحي ال: قال )عليه السالم( اللّهعبد عن أيب : األوىل

ة يمربأم  :قال ،املخبور وما: قلت  ـم املعجمة من حتتي باجلجمبوراً: ويف بعض النسخ، املعجمة من فوق

  .)٢(ىو ظئر تستأجر أو خادم تشترأ تريب أم أو

رضع ياملخبورة أو خادم أو ظئر مث  إالّ رم من الرضاعحي ال :قال )عليه السالم(عن أيب جعفر : ةيوالثان

تب الفروع مأخوذ كوالظاهر ما روي يف : قال يف هامش اجلواهر ،)٣(ناميروي الصيب ويعشر رضعات 

  .عنهما

شد العظم  ما إالّ رم من الرضاعحي ال: قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، وعن هارون بن مسلم

  ن ك إذا  بلغ عشراًفأما الرضعة والرضعتان والثالث حىت ،نبت اللحمأو

                                                









  .ن متفرقاتكما مل تياملفهوم البأس فحيث إن  ،)١(متفرقات فال بأس

 ال: قال ،نيثنتالورضع الرضعة يعن الغالم  )عليه السالم( عبد اللّهسألت أبا  :ديزيوخرب عمر بن 

  .)٢(انت متفرقة فالكإذا  :فقال، ه شعر رضعاتيملت علك أه حىتي فعددت علمرحي

: قال ،رم منهحي ما دىنأسألته عن الرضاع ما ، )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، د بن زرارةيوخرب عب

نبت اللحم والدمأ ما ،مث قال :واحدة تنبتهىتر  ،قال ،اللّهك اثنتان أصلح: فقلت :ال،  فلم أزل أعد

  .)٣( بلغت عشر رضعاته حىتيعل

أنبت  ما: فقال ،رم من الرضاعحيفما الذي : ثييف حد )ه الصالة والسالميعل( عنه، رخآلاوخربه 

رم حيفهل : قلت، عشر رضعات قالين اك: فقال ،نبت اللحم والدميوما الذي : فقلت، اللحم والدم

  .)٤(رم من الرضاعحيرم من النسب فهو حي ما ،دع ذا: فقال ،عشر رضعات

ه العصابة دون يرم به الرضاع مما علحيواحلد الذي : قال )ه الصالة والسالميعل( ويف الفقه الرضوي

ات أو عشر رضعات يام متواليوهو رضاع ثالثة أ ، العظمينبت اللحم وقوأ ما،  خمتلففإنه ل ما رويك

  .)٥(ات بلنب الفحليات حمررات مرويمتوال

  .)٦( وثالثنيمصة ومصت: وقد روي

  اط خصوصاً يف يتاب والسنة واالحتكومات من الد هذا القول بالعميوقد أ

                                                

 

 

 

 

 

 



: ما يف املستندك  إليهوهذا القول ذهب، شد العظمينبت اللحم ويالعشر رضعات مما  وإن ،الفروج

وابنا زهرة ومحزة ، احكتاب النكلمي واحللي يف أول يد واحلليب والقاضي والديد والسيالعماين واملف

د يما صرح به مجاعة منهم الشهكبل هو األشهر ، وابن فهد الدامادد ي واللمعة والسيضاحواملختلف واإل

  .د الداماديمري والسيالثاين والص

  :فهي ،مخس عشر رضعة على ات واليت تدليمن الروا ةيالطائفة الثانأما 

رمن حي عشر رضعات ال: قوليمسعته : قال  ،)عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، د بن زرارةيموثقة عب

  .)١(ئاًيش

 ما: قال ،رم من الرضاعحي ما: قلت: قال ،)ه الصالة والسالميعل( عنه، رئاب علي بن حةيوصح

شد العظم عشر ينبت اللحم وال ي ه ال ألن،ال: قال ،حرم عشر رضعاتيف: قلت، نبت اللحم وشد العظمأ

  .)٢(رضعات

رم حي ال: قال ،ذ بهؤخيهل للرضاع حد : )عليه السالم(جعفر  أليب قلت، اد بن سوقةيوموثق ز

فصل يات من امرأة واحدة من لنب فحل واحد مل يأو مخس عشرة رضعة متوال، لةيوم وليالرضاع أقل من 

رضعته أ عشر رضعات من لنب فحل واحد وةًيرضعت غالماً أو جارأامرأة  أن فلو، هارينها رضعة امرأة غيب

  .)٣(احهماكرم نحي من لنب فحل آخر عشر رضعات مل ىخرأامرأة 

  .شد العظم ونبت اللحمأما  إالّ رم من الرضاعحي وال:  املقنع قالويف

  رضاع  إالّ رم من الرضاعحي ال: فقال ،حدك هل لذل )عليه السالم(ل الصادق ئوس

                                                

 

 

 



  .)١(نهنيفصل بي ات اليلة أو مخس عشرة رضعة متواليوم ولي

  .)٢(حترم عشر رضعات ال: قوليته مسع: قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، ريكوخرب ابن ب

رم من حي رم من الرضاع ماحي ):وسلم صلى اهللا عليه وآله(قال النيب : ةيوعن الصدوق يف اهلدا

  .)٣(نهن رضاعيس بيول، هنياليوماً وليرم من الرضاع مخسة عشر حي وال، النسب

بار واحللي يف أول باب األخ تايبكة واملبسوط ويخ يف النهايالش إىل وقد نسب هذا القول يف املستند

 نيولعله املشهور ب، د الثاينيواحملقق الثاين يف شرح القواعد والشه، تبهكواحملقق والفاضل يف بعض  ،الرضاع

  .ثر مطلقاًكاأل إىل رت العرفانكبل نسبه يف ، نياملتأخر

رم املصة حي ال: لقا )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب  ث نقل غوايل اللئايليح، الوسائلك ويف مستدر

  .)٤(واملصتان والرضعة والرضعتان

قاوم ما ي ه اليوما دل عل، كالعشر شاذ مترو إىل  باملصة والرضعة الواحدةميالقول بالتحر: قلت( :قال

 ما قوىالنشر بالعشر واأل على قرب منه ما دليو، ةيالتق على وحممول، دةيخالفه من جهات عد على دل

  .)٥()ه املعظميعلة ويه خرب اهلدايدل عل

  مخس عشرة رضعة  على  دالةىخرأة يس وجود روايدرإظهر من ابن يمث إنه 

                                                

 

 

 

  

 



فقد قال يف ، أيضاًعاظم بعض األك ما اعترف بذلكة ينا مل جند هذه الرواكل، ىرواها عمار بن موس

ىل  إناأصحابوذهب بعض  ،ح عن املذهبيات يف الصحياحملرم عشر رضعات متوال(: اح السرائركأول ن

وهو فطحي املذهب خمالف للحق  ،)١(ىة عمار بن موسيخرب واحد وهو روا على مخس عشرة رضعة معتمداً

  .)عمل ا ولو رواه العدلي حاد الأخبار اآل أن نا قد قدمناأمع 

ة ريثكبار الاألخظفر بيمل  )قدس اللّه سره( أنهكف، خرب واحد على سيدرإملاذا قال ابن  أنه ظهريومل 

  .هيها املتقدمة علريربعة وغتب األكموجودة يف ال أا اها معاليت نقلن

 املعارضة  ألن،مخس عشرة رضعة إىل ن ذهبواي القاعدة هو مع املشهور الذىفمقتض، حال أي ىوعل

وضعف  ، املشهورريات غي ضعف السند يف مجلة من روادبع ،كتل على  هذهمي توجب تقدني الطائفتنيب

اج ييف مقام االحتحيث إنه ، د بن زرارةية عبيتقدم يف روا ص مااألخوب ،ةيور التقوظه الداللة يف مجلة منها

  .منا أعرضإمام عنه وب اإلجيمل 

ه يتمع فجي واحلزن الذي حان الفركفرمبا ، ريبكت ينا أهل بإ: )عليه السالم( عبد اللّه أليب قلت: قال

، نه رضاعينها وبيرأسها عند الرجل الذي بشف كاملرأة ت )خ ل ،تياستح( فرمبا استخفت، الرجال والنساء

ما أنبت اللحم : )عليه السالم(فقال  ،رم من الرضاعحيفما الذي ، كذل إىل نظري أن ورمبا استخف الرجل

رم حي ما: وقال، دع ذا: فقال ،فهل حترم عشر رضعات: تقل، قال عشر رضعاتيان ك: فقال، والدم

  .)٢(رم من الرضاعحيمن النسب فهو 

                                                







 شارةاإلحيث إن ، النشر بالعشر على ات الدالةيشأن الروا إىل ناظر أنه ة ظاهر يفيل هذه الرواين ذإف

ه الصالة يعل( خصوصاً قوله، ةيصدوره تق على دلي يف مثل هذه املقامات ه قائلينيالقول من دون تعإىل 

 ني اجلمع الصناعي بيتضمقأن ضافة إىل هذا باإل، عراض عن جوابهواإل، دع ذا: كبعد ذل )والسالم

عدم  على ات اخلمس عشرة الناصةينة روايبقر ،راهةكال على ةي محل النشر بالعشر لوال التقنيالطائفت

  .ميالتحر

عن بقطع النظر  ـ ني الطائفتنيبعد وقوع املعارضة بمث إنه ( :راتهيقال ابن العم يف بعض تقر

 على دل ما على عشرة رضعة مخس ميحتر على ت الدالةاي الروامياملتجه هو تقد  ـرناهاكاملرجحات اليت ذ

وتوهم  ،حتقق مخس عشرة رضعة إىل ةي مفادها بقاء احلل ألن،تاب أوالًك العشر رضعات ملوافقتها للميحتر

 أقوىبل موافقتها له ، نيتيت الرضاعاألخم و األمي حترإطالقتاب وهو ك موافقاً للأيضاًون العشر رضعات ك

ون كفوع بعدم دم، ةيعية الطبياحللك ومفاد تل ةي مفادها احلرمة الفعل ألن،ة رضعةمن موافقة مخس عشر

  ).ان من هذه اجلهةيات يف مقام البطالقاإل

  : قالأن  إىل

ات اخلاصة يف مسألة تعارض يحات فالقاعدة املستفادة عن الروايرناه من الترجكتم شيء مما ذيوان مل (

ل ي والتحلميالطهارة والنجاسة والتحركة يام الوضعكح يف األيري التخوتوهم عدم صحة، يريات هو التخيالروا

 يف يرياملقصود بالتخ إالّ أن حي صحرية غيام الوضعكحيف األك ذلك ريان التخك وإن مدفوع بأنه، ينيالوضع

خذت أهما يبأ :)عليه السالم(ما هو املستفاد من قوله ك ،نيل واحد من اخلربكذ باألخ يف يرياملقام هو التخ

  .)ةيقن من احملرميه املت ألن،نياألمرثر كذ بأاألخأو  كم وسعيمن باب التسل



اح رجع عنه يف باب كتاب النكعنه القول بالعشر يف أول  س الذي نقلنايدرإابن  أن ىفخيمث ال 

 واخترنا ىما مضينا اخلالف فيكقد حو(:  قائالًقوالظهر من األم بأن اخلمس عشرة هو األكالرضاع وح

نا أصحابع ي العموم قد خصه مج ألن،ه مخس عشرةيعمل علأبه و والذي أفيت، ناهي بالعشر وقوميالتحرك ناه

 به أوىلك ل حترم اخلمس عشرة فالتمسك من المجاعفباإل ئ، طارميوالتحر ،باحة اإلاألصل ونياحملصل

  ).تبعي أن  احلق أحق ألن،وأظهر

   : قالةالذي هو مخس عشرة رضعته لقول املشهور ياجلواهر يف مجلة تقومث إن 

  : أقوال بالعدد منهم ثالثة نيللقائل فإن ،امي العامة ورواأقوالة البعد عن ي غاهذا القول يفن إ(

صلى (ملفهوم قوله ، ثور وابن املنذر وداود وأهل الظاهر د بن ثابت وأبويبه قال زو، الثالث :أحدها

  .)١(حترم الرضعة والرضعتان ال: )اهللا عليه وآله

د بن يوعطاء وسع وس وطاوإسحاقوبه قال الشافعي وأمحد و ،نهميوهو املشهور ب، اخلمس: هايثان

نزل اللّه يف القرآن أما يف انك: قالت أا ملا رووه عنها ، بن مسعود وعائشةعبد اللّه وري بن زبعبد اللّهو ريجب

 يف أ وهي مما تقرتويف ) عليه وآلهصلى اهللا(نه إو، رمن مث نسخه خبمس معلوماتحيعشر رضعات معلومات 

  .البخاري إالّ خرجه الستةأث مشهور عندهم يواحلد ،)٢(القرآن

: قالت أا ملا روي عن عائشة ،ي عن عائشة وحفصة وطائفة منهمكما حك ، بالعشرميالتحر: وثالثها

  ان يف كولقد ،  عشراًريبكة الرجم ورضاعة اليزلت آن(

                                                

 





وتشاغلنا مبوته دخل داجن  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اللّه ري فلما ماتيفة حتت سريصح

  .)١()لهاكفأ

  :ما بلغنايف قال هلا )صلى اهللا عليه وآله(رسول اللّه ن إ :ليث سهلة بنت سهيوملا رواه عروة يف حد

  .)٢()هيه عشراً حترمي عليرضعأ(

انت عائشة تأمر بنات كك ولذل  ،)ه مخساًيرضعأ (:قال هلا أنه ة عندهمين املعروف يف هذه الرواكول

 ،الم اجلواهرك انتهى) اًريبكان ك وإن ،راها مخس رضعاتي أن رضعن من أحبتي أن خوااأخوا وبنات أ

ثر من ك أقوالفاأل،  اليت نقلها اجلواهر عنهمقوال خمالفة هلذه األأقواالًوقد تقدم النقل عن بعض علمائهم 

  .الثالث

  .نير اخلارجة عن الطائفتاألخات ي ضعف الروافقد ظهر مما تقدم، انكف يكو

رم من حي رم من الرضاع ماحي: )صلى اهللا عليه وآله(قال النيب ، ةيمثل ما رواه الصدوق يف اهلدا

  .)٣(نهن رضاعيس بيول، هنياليوماً ولي ررضاع مخسة عش إالّ رم من الرضاعحي وال، النسب

مخس عشرة رضعة : قولي  )ه الصالة والسالميعل( لّهعبد المسعت أبا : قال ،دية عمر بن زيويف روا

ون الرضعات متفرقات ك على خيمحله الش  :ديزية عمر بن يبعد نقله روا ولذا قال يف الوسائل، )٤(حترم ال

  .ةي التقىار وعلكناإل على تمل احلملحيو، ة حترميانت متوالك إذا افإ، من نساء شىت

   يف عدم نيتي الروانيومثل هات

                                                











ن إ :قلت له: قال،)عليه السالم(عن أيب احلسن ، رك بن بىما رواه موس،عيعراض من اجلملعمل واإلا

س يالرضعة والرضعتان والثالث فلأما  :قال،نهما رضاعاًيب أن قوم فزعم النساء إىل تزوجك يبعض موال

  .ن الثالثةيأحد املواز على قامةمل اإلحيمل  إذا مايف، )١(هيمة عليون ظئراً مستأجرة مقكي إالّ أن بشيء

حتل له املائة رضعة الكالرضعة الواحدة : قال)الصالة والسالمعليه (عن عليومثلها ما روي 

  .)٢(أبداً

رم من حيال: فقال،سألته عن الرضاع: قال )عليه السالم( عبد اللّهعن أيب ، نية عالء بن رزيوروا

  .)٣(ما ارتضع من ثدي واحد سنة إالّ الرضاع

ه الصالة يعل(محل قوله إالّ إذا ،)٤(نياملك نيان حولكما إالّ رم من الرضاعحيالنه إ روي: واملرسلة

  .ثنائهماأون يف كيأن أي )نياملك نيحول()والسالم

  .مهاريوغك دها املتتبع يف الوسائل واملستدرجيها مما ريغإىل

  .قوالاألك نا بعض تلي إلمل تصل وإن ،قوالاألات الختالف العامة يف ين اختالف هذه الرواوالظاهر

،رم منهحيعن الرضاع ما )عليه السالم(سألت أبا احلسن : قال،ىيحيرواه صفوان بن ماك د ذليؤيو

ات أو يمتوال: قلت،  بلغ مخس رضعاتس ا بأس وثنتان حىتيواحدة ل: فقال، سأل رجل أيب عنه: فقال

  ،ذاكه: فقال، مصة بعد مصة

                                                











  .)١(سأل عن الرضاعأثر ما كما أ: )عليه السالم(وقال ،تسع إىل  بهانتهىوسأله آخر عنه ف: قال

 من نياً يف وجه الطائفتريثك الًيروا تفصكهم ذرياجلواهر واملستند واحلدائق وغكمجعاً من الفقهاء مث إن 

  الطالبىفعل، رناه مبا تقدمكا ذتفاء ملكا لظهور اال إليهحاجةث اليوح، جهة السند أو الداللة أو ما أشبه

  .تبكالك راجع تليأن 

ال أن ناأصحابع ياط املخرج من خالف مجيومتام االحت(: اً من قولهريأخك فما يف املسال، انكف يكو

د يخرج من خالف ابن اجلني ولو مرة واحدة لميد السالمة من التحريرأن إ ةيجنبشبع الولد من رضاع األي

تفاء منه كاال إىل فقد ذهب مجع من العامة، نيع مذاهب املسلميسلم من خالف مجيالك ومع ذل، اتهيوروا

  .) أهل العلمإمجاعه ي علىوادع، ائمصفطر اليوقدره بعضهم مبقدار ما، مبسماه

اط ياالحت أن الظاهر فإن ،مبحل من الضعف والقصورإنه( :ولذا قال يف احلدائق يف رده، حمل نظر

 وحنوه، )٢(كبيريالما إىل كبيريدع ما: )عليه السالم(ه من قوهلم يبار علاألخيف احملثوث  و إليهاملندوب

واحتمال ، نه مراد له سبحانهأو، راد اخلروج من عهدتهيالقول الذي ك تمل صحة ذلحيهو يف موضع إمنا 

خصوصاً ، هي علدلتخالف ما على بار الدالةاألخرضتهما تان ممنوع ملعايه هاتان الرواي مبا دلت علميالتحر

ات العدد مع استفاضة يل وروايوم واللليا اتيوروا، نبات اللحم وشد العظمإات يوهي روا، وعموماً

فأي ، ذ خبالفهماألخمذهب العامة و على تالفخاالبار يف مقام األخبعرض  )السالممعليه(بار منهم األخ

  .المهكآخر  إىل )رناهكذه واحلال ماياشتملتا علجمال الحتمال صحة ما

                                                







م كمهاتأظاهر : قاليه  ألن،ة ولو مبصة واحدةيفاكة يف اليرناه ظهور اآلكره وذكذما على رديوال

واملرضعة معه   أماً يف العرف املرضعةىسميعتد به مبا مل الرضاع ا)١(م من الرضاعةكخواتأم وكالاليت أرضعن

ك ة مبجرد تليتاألخومومة الصدق العريف باأل يف شكال اإلأمكن اليت عرفت ةات اخلاصيبل لوال الروا، ختاًأ

  .العرف على عرضي إمنا ةيع العرفياملواض فإن ،اتيورة يف الرواكالعالمات الثالث املذ

 بل حىت،  عشراً أو ثالث أو حىتنيارتضع من ثدي امرأة مصة أو مصت إذا الطفل أن ومن الواضح

ة وورود يون االصطالح عن نزول اآلكي أن  إالّاللهم،  املرضعة أماًىسمي المخس عشرة رضعة مثالً

  .ن االصطالح عندنا اآلريات غيالروا

  .واللّه سبحانه العامل، ةيفاكرناه كما ذيفف، حال أي يوعل

  

                                                





  .ر بالزمانيالتقد: احلد الثالث من احلدود اليت تسبب الرضاع احملرم):٦مسألة (

اً مي الطائفة ذا احلد قدقد أفىت: اجلواهروقد قال يف ،  والخالفإشكاللة باليوم وليوهو مقدار 

ويف اخلالف ، هيها عدم اخلالف فري وغيضاحة واإليان والغنيان وجممع البي التبيكحم ظهر منيبل قد ، ثاًيدوح

  .هياالتفاق عل شف اللثامكويف ،ةيمامعلماء اإل إىل نسبته رةك التذيكويف حم، هي الفرقة علإمجاع

أو مخس ،لةيوم وليرم الرضاع أقل من حيال: ها قاليوف، سوقة املتقدمةاد بنية زقه موثيدل عليو

  .)١(اتيعشرة رضعة متوال

 الّإرم من الرضاع حي ال:  فقال،حدك هل لذل )عليه السالم(ل الصادق ئوس: رواه املقنع قالوما

  .)٢(لة أو مخس عشرة رضعةيوم وليرضاع 

ه الصالة يعل(الرضا  إىل عن الفقه املنسوب مثل ما، كفة لذلات املخاليعلم وجه اخللل يف الروايومنه 

ما :  خمتلففإنه ل ما رويك دون صحاب األله عميرم به الرضاع مما علحيواحلد الذي :  قال)والسالم

ات يات حمررات مروي أو عشر رضعات متوال،اتيام متواليوهو رضاع ثالثة أ،  العظميأنبت اللحم وقو

  .)٣(بلنب الفحل

 احلق العمل أصحابي عن أحد من كح بل وال، مل نعرف أنه ضرورة(:  رده يف اجلواهر بقولهولذا

 نيب بعد ماك ي علىفخي الأنه  على ،ثرة أخبار البابكة ولو شاذة توافقه مع يروا على بل مل نعثر، كبذل

  ما  إىل مضافاً، تابكوهذا أحد املقامات اليت تشهد بعدم صحة نسبة هذا ال، نيالعالمت

                                                









ثبت  أو ما )عليهم السالم(ئمة ومما هو خمالف للمتواتر عن األ، مامةق مبنصب اإليلي ه مما الياشتمل عل

  .)مةبل األ، ةيمام اإلإمجاعبطالنه ب

احلاج النوري يف خامتة  رك وقد ذ،تابكبطالن نسبة ال على ملحي أن نكمي الك ن ذلكل: أقول

بار الشاذة األخ ووجود بعض ،داً لهيون مؤكي أن نكمي )لسالمعليه ا(فقه الرضا أن  على دلي ماك املستدر

  .أيضاًتب املعتمدة كبار الشاذة يف بعض الاألخه مثل وجود بعض يف

عليه ( عن الصادق ،ةييف الشذوذ مرسل الصدوق يف اهلدا فمثل ما يف الرضوي، حال أي ىوعل

وماً ي عشر ةرضاع مخس إالّ  الرضاعرم منحي وال، رم من النسبحي رم من الرضاع ماحي: قال )السالم

  .)١(نهن رضاعيس بيول، هنياليول

نهن يس بيهن لياليوماً ولي عشر ةرضاع مخس إالّ رم من الرضاعحي ال أنه روي: قالنه إ ،وعن املقنع

  .رضاع

ات السابقة يات مثل الروايهذه الروافإن  ،)٢(خنا حممد بن احلسنيفيت شيان كوبه : قال يف املقنع

 العامة يف بة لتشعب مذاهي أو القول بأا صدرت بالتق،أهلها إىل ب رد علمهاجي نيدودة للسنة والسنتاحمل

  .هريغ و)٣(نهميأنا خالفت بوا من باب كمثل  ك أو ما أشبه ذل،الرضاع

 فال بأس بأن ،دات الثالثةيدد بأحد التحدحي الرضاع احملرم هو ما أن ث قد عرفت سابقاًيحك مث إن

ظهر وجه النظر يف قول ي، نبات اللحمإ أو بقدر شد العظم و،وافق مخس عشرة رضعةي ل الي واللليوما نوكي

   على مث(: ث قاليح، املستند

                                                









ما عن املبسوط ويف ك أو بشرط عدم انضباط العدد ،املشهور على ماكعترب مطلقاً يالقول باعتباره هل 

جعلنا املستند  فإن ،لةيوم واللالي ن ونقصان العدد يفيثرألظهر الثمرة مع عدم حصول ايو، رةكة والتذيالنها

فوجوب   خاصة وقلنا بثبوتهمجاعجعلناه اإل وإن ،األولقتضي يه إطالقاملوثق واعتربنا مفهوم اللفظ و

  .حمل تأمله يالمكال ك فإن )األولاط غالباً مع يواالحت، قتضي الثاينيه يامع عل على االقتصار

، بلغ العدديمل  وإن ،كتفاء بذلك يف االىظهور النص والفتوك ي علىفخي ال(: هرولذا قال يف اجلوا

 على أيتيك ما اعترف به يف املسالك فإنه، ه الوسط من الناسيد الشارع مالحظاً فيون حتدكي أن نكميو

فما ، بيقاً يف تقريون حتقكيو، دةي الشرع يف مقامات عدنيوهذه عادة الشارع يف ضبط قوان، باًيالعدد تقر

يف ، نضبط العدد ومقتضاها عدم اعتبارمها مع العلم بالنقص عن العدديما ملن مل أمن  رةكخ والتذيعن الش

  .)ناًياختالفاً بك طفال يف ذلة اختالف األي مع معلومىالفتو و النصإطالقخصوصاً بعد ،  حملهريغ

تلف شرب اللنب يف خيث يح، فيلصل يف الشتاء أو يف ايوم واللالي نيلة بيوم واللالي فرق يف مث ال

 ري فالطفل الصغ،ربكالل يف حالة الصغر ويف حالة يوالل اليوم تلف شرم من اللنب يفخيما ك، همايطفال فاأل

  .ما هو واضحك نيانا يف احلولك وإن ريبكشرب أقل من الطفل الي

ولذا قال يف ، عرف عدم الفرق بعد فهم الدلة األطالق إل، وامللفقينيقيلة احلقيوالل اليوم نيفرق ب وال

بل ، ينيقيلة احلقيوالل اليوم مسعت والعدد وحنومها عدم اعتبار خصوص الظاهر من مالحظة مان إ( :اجلواهر

  .) مع احتمال العدم،هينئذ املقابل هلما يف املقدار مع مالحظة االتصال فيامللفق ح



ظهر وجه يما ك ، عدم الفرقنرويرف الع أن قد عرفت إذ ،ه نظريف، مع احتمال العدم: ن قولهكل

ويف ، ر أبداًخاآلباره بجن الريل والقصي الطونيلة بيوالل اليوم فرق يف ال(: ث قاليح، النظر يف قول املستند

ثناء من اشتراط عدم االرتضاع يف األ: كنعم قوله بعد ذل، )قتضي العدمي األصل و،إشكالتفاء بامللفق كاال

  .ليهو الظاهر من الدل، لة معهيوالل اليوم رضاعإتفاء صدق ن اللنب آخر

هما ياملراد ارتضاع الصيب ف أن  يفطالق ولو لإلىظهور النص والفتوك ي علىفخي ال(: أما قول اجلواهر

 ل مثالًيبعد انتصاف الل إالّ الرضاع إىل تجحيوجه مل  على ريسيلة بينئذ قبل اللي يف ارتوائه ح إليهتاجحيلما ك

  .)عاما بالرضاعياست رضاعه من أوهلما والإبعد عدم اعتبار ابتداء ضرورة حتقق الصدق 

، لينا من أول اللأذا ابتدإف، لةيوم وليون االرتضاع لكي أن ىالظاهر من النص والفتو إذ ،ل نظرحفم

نصف  إىل ون بقاء االرتضاعكي أن لزميل ي بالرضاع من نصف اللئبتديث يح، كان مرتضعاً قبل ذلكوقد 

 ني أول الغروب وبنيد بيارتضاع جد إىل تاجحيان ك وإن ،الغروب إىل نتهييأن  ال، ةيلة الثانياللل من يالل

  .ةيلة الثانيل من اللينصف الل

ذا إه فيوعل، ملا قلناه ، الظاهرىعل ةي وافريانت عبارته غك وإن ،رناهكذ د اجلواهر مايري إالّ أن اللهم

 الرتوائه الًيئاً قليه يف فمه فارتضع شيم ثدمث وضع األ،  مثالًاً من اللنب يف أول الصبحيان الصيب مرتوك

  .أخذ الثدي جلوعهي نيبل االعتبار من ح، ومالي من أولك عد ذلي مل ،السابق

  موضوع احلد يف الزمان هو ألنكوذل، ل مرة يف هذا احلدكمال الرضعة يف كعترب ي ال أنه مث الظاهر

خبالف ك وذل، همايا الطفل ف إليهل رضعة من الرضعات احملتاجك إىل تاج حتقق هذاحي وال، لةيوم وليرضاع 

  اخلمس عشرة 



الظاهر  أن ماك، عرفت ما على شد العظم وشترط هذا الشرط يف نبات اللحمي ال أنه ماك، رضعة

 عرض حال النوم فال إمنا اجلوع أن ث علميامهم من النوم جائعاً حبيطفال من قتعارف يف حال األ ة مايفاك

  .هيشبع فيث الرضعات بأن يلة من حيوالل اليوم عيعاب مجيعترب استي

الضابط يف هذا احلال هو احلال املتعارف لشخص الطفل يف مقدار ( :رهيابن العم قال يف تقرمث إن 

لة ملتعارف يوم وليقدر متعارف االرتضاع يف  إىل هيتاج فحي فال ،لةيوالل اليوم ا يف إليهرضعاته احملتاج

عتاد الطفل يأن ك ، رضعاتهنيثر من الفصل املتعارف لشخص الطفل بك فلو أبطأت املرضعة مبقدار أ،طفالاأل

ون هذا العدد حاله املتعارف يف االرتضاع وقد أرضعته كياالرتضاع مخس عشرة مرة بأن  على لةيوم ولييف 

  .)ليوم ولي لعدم صدق ارتضاع مي فال حتر،املرضعة مخس أو عشر مرات

، طفالر األئسا إىل كاس ذلي قري من غ،ل طفل حبسب شخصهكار ارتضاع يفاملع، رهكما ذكوهو 

  .ان الطفل موافقاً يف ارتضاعه هلم أو الكسواء 

ان بعض ك و،لة مقدار نصف صاع من اللنبيوم وليل كانت املرضعة تنتج يف كلو  أنه علميومنه 

طفال وبعض األ، شربون ربع الصاعي طفالوبعض األ، شربون نصف الصاعيلة يوالل اليوم طفال يفاأل

ذا إف، نياألول إىل ون حمرماً بالنسبةكينما يب، لثالثا إىل ن حمرماً بالنسبةكي مل ،شربون ثالثة أرباع الصاعي

لو أرضع ربع الصاع  أنه نمايب، ان حمرماًكشرب ربع صاع يل طفل كما يلة فيوم ولي يف نيأرضع الطفل

  .ما هو واضحكون حمرماً كي صف الصاع الشرب نيالطفل الذي  إىل بالنسبة

  طفال الفصل به عتاد األيضر االتصال عرفاً مما ي بأس بفصل ما ال المث إنه 



ن مانعاً كمل تأيضاً إذا بل مثل احلقنة ، كأشبه ذل ل أو مايل دواء قلكمثل شرب املاء عند العطش وأ

فصل ي ال:  يف موثقة ابن سوقة)لصالة والسالمه ايعل(ولقوله ، دلة األطالقإلك  وذل،املكاالرتضاع العن 

وقد قال بعض ، نيمصت ومثل مصة املة الكواملنصرف من الرضعة الرضعة ال، هارينها رضعة امرأة غيب

  .نيمثل املصة واملصت ا هي املانعة دونفإ، فاملراد مرة من الرضعة، ئة الرضعة للمرةيهن إ :الفقهاء

  ألنك وذل،ضر ارتضاعه املتعارفيالن بالصيب مما ي ضرر وصل السعرفياملتعارف  على ومن احلمل

ون الرضعات غذاء املرتضع يف امتداد حصول العدد بدون ك االشتراط عند العرف هو أدلةالظاهر من 

  .أشبه الن أو مايأو سك ذلكاملة أو حقنة كسواء برضعة ، راه العرف ضاراًية شيء خارجي يمدخل

قد  إذ ، ظاهرريفاحتمال الفرق غ، هري الغذاء وغني ضار بريل ضاراً أو غه فال فرق يف املتخليوعل

 ، التوايل عرفاًناىف فالضار ما، كات ذليهاء من الرواقولذا استفاد الف، يف الغذاء والرضعةك عرفت وحدة املال

ثل مصة يف ضر مي فال ،تلقاه العرفي ات حسب ماي هذا هو املفهوم من الروا ألن،املة مطلقاًكن كمل توإن 

  .مصة إالّ املكضر مثل الرضاع الي أنه ماك، التوايل

املراد بالتوايل عدم الفصل خبصوص رضاع (: ث قاليح،  اجلواهر يف الغذاء حمل نظرإشكاله فيوعل

، هيخالف أجده ف  بال،بل وبوجود اللنب يف فمه، ل وحنوهكقدح الفصل باألي فال، ى نصاً وفتوىخرأامرأة 

نبات اشفاً عن اإلكون العدد ك على بناًءك ل ذلكشين قد كل، ة منهيها املفروغريوغك الظهر من املسيبل 

ما لو اتفق الفصل ك، نبات باخلمس عشرة املتخللةعلم عدم اإليوجه على ل وحنوه كان الفصل باألكما يف

  مل اخلمس عشرة رضعة ك أ حىتل رضعة مثالًك نيب



شف كون قد الحظ الكي أن نكميو،  بهىاشف شرعاً وهو أدركالعدد املزبور ن إ :قالي إالّ أن اللهم

  .)ضبط الشرع على وجعلها عالمة دائماً حمافظة، فراديف أغلب األ

  .تقدم ما على رناهكار ما ذياملع أن ذ قد عرفتإ

لة كيف حصول التوايل وعدمه لفصل رضعة أو أك لو شمث إنه ،  عدمهاألصلان ك مييف التحرك ولو ش

 على مكترتب احليمنا إو، يف املشروطك وجب الشييف الشرط ك  الش ألن، عدم احلرمةألصلاف أشبه أو ما

  . العلم أو حنوه إليهقيون الطركياملوضوع الذي 

ون املراد ك ىالظاهر من النص والفتومث إن (: ث قاليح، علم وجه النظر يف قول اجلواهريومنه 

، كلزمه ذلياملراد به أمر وجودي  أن ال ،كم به مع الشك يف احلاألصلفي كيبالتوايل عدم الفصل املزبور ف

أة ملا عرفته من ظهور مراالعلم حصول العدد من  وإن ،بهك م مع الشكنئذ يف احلي حاألصلفي كيفال 

  .) الرضاعإطالق إىل مضافاً،  خبالفهىالنص والفتو

  .نه أمر عدمي أأمر وجودي ال أنه الظاهرن إ :ه أوالًيرد عليذ إ

هل حصل التوايل يف  أنه يفك فاملقام مثل الش، طالقاإل إىل وجه للرجوع د الييبعد التقنه إ :اًيوثان

 ام مثالًي الصأدلة إطالق عدم الفصل أو أصالة إىل ن الرجوعكمي ث الي ح،ال أم هيام الواجب التوايل فيالص

  .اتييف بعض الروا

 إىل حاجة لة اليوالل اليوم واعتباره يف، تنباث قد عرفت سابقاً عدم اعتبار التوايل يف اإليحمث إنه 

  .رار املسألةكت

: ر اعتبار التوايل يف اخلمس عشرة رضعة قالكذ أن  بعدفإنه،  النظر يف قول اجلواهرهعرف وجيومنه 

حصول  على نبغي املداري ف،هماي فس يف النصوص اعتبار التوايل ذا املعىنيران فلخاآلران يوأما التقد(

   ريمن غ، مسمامها وعدمه



ب يف ير وال،  حصول مسمامها اعترب عدمهىفنا ل ماكنه بالرضاع فيل وحنوه وبك الفصل باألنيفرق ب

  .)ما هو واضحكثرة بتغذي الصيب وعدمه كحبسب القلة والك فراد يف ذلاختالف األ

ل مرات كلة أو أكة أليوالل اليوم ل مرة يفكأفإنه إذا ، لةيوالل اليوم  إىلوجه لعدم االعتبار بالنسبة ذ الإ

 ال: اد بن سوقةييف موثقة ز )عليه السالم(ظاهر قوله  فإن ،لةيوماً وليارتضع  أنه صدقيمل ك أو ما أشبه ذل

  .)١(اتي أو مخس عشرة رضعة متوال،لةيوم وليرم الرضاع أقل من حي

أو مخس عشرة  ،لةيوم وليرضاع  إالّ رم من الرضاعحي ال: )ه الصالة والسالميعل(وقول الصادق 

  .)٢(رضعة

 يف )اتيمتوال(مل نقل بأن  وإن ،تتابعه يف اخلمس عشرة رضعةكلة يوالل اليوم لزوم تتابع الرضاع يف

من ك لان هناك إالّ إذا ةرياألخونه مرتبطاً باجلملة كد يف ي لظهور الق،نياحلد إىل ث ابن سوقة راجعيحد

  .لياخلارج دل

ولذا قال ، حترم  بأن الرضعات املتفرقات ال،ديزيدة وعمر بن ة مسعيبرواك ستدل لذلي أن نكميبل 

  الرضعات رضعة والنيفصل بي ال أن هايشترط فيثر بأنه كة فصرح األيالرضعات الزمانأما ( :يف املستند

 إذ ،ل أو شربك أو أىلة مع ختلل رضعة أخريوالل اليوم  لعدم صدق رضاع،مشروب آخر والول كمأ

ل أو شرب كومع ختلل أ، ون منهاكلة تيوالل اليوم الرضاع املتعارف يف أن لة عن امرأةيوالل اليوم  رضاعمعىن

تخلل يمل   مامجاعوما ثبت اعتباره باإل،  لو ثبتمجاعاعتباره اإل على ل التاميالدل أن مع، كذلكون كي ال

  .)شيء أصالً

  ثر  املستند يف التخلل من جهة األإشكالظهر وجه النظر يف يومما تقدم 

                                                







بل ، كما صرح به يف شرح النافع واملسالك شترط عدم ختلل أصالًين فال يثرصول األحوأما (: قال

 لألصلول أو مشروب كولو ختلله رضعة أو مأ، نبات من هذا اللنب اخلاصنشر مع حصول العلم باإلي

نبات  اإلل عدم حصوليما قكبل الظاهر ، إشكاالًمع التخلل ك ن يف حصول العلم بذلكل، وصدق الوصف

  .)أيضاًة يولذا صرح بعضهم باشتراط عدم التخلل يف الرضعات الوصف، نئذ باللنب الواحد وحدهيح

رتضع خالل يان املرتضع ك ما مثلناه بأنه لوك،  إليهستنديو صل قطعاًحيثر األ أن ذ قد عرفت سابقاًإ

العرف ك شي  الفإنه، لةكملرأة وأ أو رضعة من هذه ا،ثالثة أشهر رضعة من هذه املرأة ورضعة من هذه املرأة

  .نبات واالشتدادن من اإليثراللنب سبب األ أن يف

قدح يف يذا كقدح الفصل بالرضعة يف توايل العدد املعترب يما كو: د يف شرح النافعيوقد تقدم عن الس

ف يكحصوله عترب ملثر فار باأليوأما التقد، أيضاًول واملشروب كقدح تناول املأيبل ، لةيوالل اليوم رضاع

  .راهكما ذك وهو ،رهكاحلدائق استجود ما ذ أن كرنا هناكوذ، انك

ة خصوصاً يه املستفاد عرفاً من الروا ألن،املةكل رضعة كة لزوم يالرضعات العدد إىل مث الظاهر بالنسبة

 نبت اللحم والدم هويالرضاع الذي : ري يف مرسل ابن أيب عم)ه الصالة والسالميعل(بعد قول الصادق 

  .)١(نتهي نفسهيتضلع وي وىتملّي رتضع حىتيالذي 

نبت يك ذل فإن ، بطنهئتلمي رضع حىتإذا  : قال،رم من الرضاعحيسألته عما ، عفوريويف خرب ابن أيب 

  .)٢(رمحيالذي ك  وذل،اللحم والدم

                                                







 ن شرب يفكل، أشبه ل أو ماك أو أىخرأة بدون فصل امرأة يشرب مخس عشرة رضعة متوال إذا نعم

ضر لصدق التوايل عرفاً ياملة مل ك الرياملرأة بعض الرضعات غك اخلمس عشرة رضعة من نفس تلك ثناء تلأ

  أو مانيشربون بعض الشربات مصة أو مصتيطفال  من األريثك إذ ،املتعارفأنه ضافة إىل باإل، كيف مثل ذل

املة مث واحدة ناقصة مث كأة مخساً لو أرضعت امر: ولذا قال يف املستند، شتغلون باللعب وحنوهيمث ، أشبه

  .لعدم صدق التفرق، األول الظاهر ،ستأنف النصابينشر أو يفهل ، املةكمخساً 

  .اخلمس عشرة رضعة إىل هذا بالنسبة

انت كذا إف، لةيوماً وليصدق االرتضاع  إذا مالكفالظاهر عدم اشتراط ال، لةيوالل اليوم  إىلأما بالنسبة

، املةك االرتضاعات الىث ساويلة حبيوماً ولي ونصف رضعة ونصف رضعة املرضعة ترضع نصف رضعة

ن ملا ارتضع نصف كل، امالتكانت الرضعات ك إذا لةيوالل اليوم رتضع عشر رضعات يفيان الطفل ك مثالً

  .لةيوماً وليارتضع  أنه لصدق ،كضر ذلي مل ،ن رضعةيرضعات ارتضع عشر

 ولقد أجاد اجلواهر ،ثرمال يف األكشترط الي  فال،ثروهي األعلم عدم الضرر بالعالمة الثالثة يومنه 

  : ث قاليح

 على يبق إذا ان حتققه بالناقصةكمإ ضرورة ،نباتة الرضعة فقد عرفت عدم اعتبارها يف اإليمالكأما (

ان يرادة بإ على ب محلهماجيما إ(: عفور وقالي وخرب ابن أيب رير مرسل ابن أيب عمكمث ذ، )مدةك ذل

ه اعتبارها ريلثام وغلشف ااكنعم صرح يف  .ان خمالفاً للوجدانكال إوك ث العدد أو حنو ذليت من حاملنب

يف ك  ذلىن دعوكل، كلة بذليوم ولي وهو متجه مع فرض انتفاء صدق رضاع ،ر الزمايني يف التقدأيضاً

  ع يمج



 حتقق الفصل  حىتواشتغل بلعب وحنوه،  ارتضاع الصيب بعض الرضعةضما لو فرك، كاالفراد حمل ش

 على كضرورة ابتناء ذل ،هيلة فيوم ولينع عدم صدق رضاع مي قد فإنه، املةك مث ارتضع رضعة ،ليالطو

مال يف اجلملة كوعدم اإل،  وقت رضاع الصيب يف اجلملةريمن تأخك ه أمثال ذليقدح في العرف الذي ال

ببعض  اليوم لة أويان متام اللكبل لو ، احمةقة دون املسيوجه احلق على نايف الصدق عرفاًي مما الك وحنو ذل

  .)هي املعترب يف العدد فمال باملعىنكاف يف عدم اعتبار الكك وذل، إشكال بال ىفكالرضعة 

ل كالعرف الذي هو املرجع يف  إىل ر الرضعةيرجع يف تقديو(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

 فلو التقم ،صدر من قبل نفسهي و الصيب مثالًىروي أن حدها: ليوق،  له الشارع حداً مضبوطاًنيعيلفظ مل 

ة يبن ان الك وإن ،رادته فهي رضعةإ عن الرضاع لعدم ان أعرض أوالًك فإن ،الصيب الثدي مث لفظه وعاود

 على نةيون قركيمما ك  ذلريأو غ، آخر إىل يمالعب أو االنتقال من ثد إىل التنفس أو االلتفاتكعراض اإل

 عرفاً مبجرد األولقال بتحقق الرضعة يف ينعم قد ، ل رضعة واحدة عرفاًكالکان  األوىل مالكإعدم 

ماله كرضعة مثال قبل استولو منع بأن قطعته امل، إشكال على النقصان على نة تدليعراض مع عدم قراإل

  .)عترب يف العدد قطعاًيالرضعة مل 

 نيعيالشارع مل أن  على ل احملقق البحراينكان أشك وإن ،نهميبل هذا هو املشهور ب، راهكما ذكوهو 

الرضاع : ري يف خرب ابن أيب عم)ه الصالة والسالميعل(ث قال يح،  لهنيبأن الشارع ع، له حداً مضبوطاً

  نبت اللحم يالذي 



  .)١(نتهي نفسهي وئتلميتضلع وي رتضع حىتيوالدم هو الذي 

الذي ك وذل، الدم ونبت اللحميك ذل فإن ،بطنه ئتلمي أرضع حيتإذا  : قال،عفوريويف خرب ابن أيب 

  .)٢(رمحي

  .)٣(ناميروي الصيب ويرتضع عشر رضعات يمث  :ساريل بن يويف خرب فض

المه يف كه يدل عليما ك، حد له يف الشرع ه ال ألنالعرف إىل من قال بالرجوع أن ظهريك وبذل: قال

جب الوقوف يف ،كت حصول حد شرعي لذلما عرفكبار األخ هذه ىمقتض فإن ،س يف حملهياملبسوط ل

  .كرج عن ذلخي ان العرف الك وإن بالعرفك التمس إىل تاجحي وال، هيعل

  .)٤(اتيات حمررات مرويرضعات متوال :ة الرضوييوقد تقدم يف روا: أقول

روي ي وهو الذي ،امالًكعده العرف  املة ماكواملراد بالرضعة ال: علم وجه قول املستنديومما تقدم 

  مع ما،هماينتهي نفسه فيتضلع معه الصيب وي والذي :لية الفضيما يف رواكنامته إان من شأنه كلصيب وا

 للتنفس أو املالعبة أو ينينها لفظ الثديسب الرضعات املتخللة بحيمث إنه ، عده العرف متحدان أو متقارباني

ع يال احتسب اجلمإطل الفصل ويمل ن إ ،مال بعدها رضعة واحدةكاملنع من املرضعة مع املعاودة وحصول ال

  .نشر حرمةي حاد رضعات ناقصات فالاآلك

ة من الوجه يف تعدد الرضعات ي عن بعض الشافعيكما حيالنظر فك فقد ظهر بذل، حال أي ىوعل

  إالّ  اليوم لتكأ لو حلف الأنه  إىل  نظراً،بتعدد قطع املرضعة

                                                











  إليهنها مث عاديل وقطع قطعاً بكأ وإن ،نثحيه مل آخر إىل ل من أول النهاركلة واحدة فاستدام األكأ

تسب نئذ مل حتيوح، ني املقامني بالعرف فارقاً بىفكنه إ هيه بأن فريه اجلواهر وغيل علكولذا أش، حنث

ن كل، رجان معاً عن االعتداد ما يف العددخيبل ، ىخرألفقت برضعة ناقصة  وإن ،قصة يف العدداالرضعة الن

ملعب  إىل ما عرفت من التنفس أو النظرك ، عرفاًاملةًك الرضعتان الناقصتان تعدان رضعةًون كيال  أن البد

  .ال لفقت الرضعتان الناقصتان وصارتا رضعة واحدةإ و،يثد إىل يأو حنوه يف الوسط أو االنتقال من ثد

العددي ود ثالثة معتربة يف الزماين ويث جعل القي ح،اضيما تقدم عن الريعلم وجه النظر فيومنه 

  .ه مبا تقدم ردهيواحتج عل

 تعترب يف الرضعات بالنسبة إمنا ود الثالثةيهذه الق(: ث قاليح،  القاعدةىهو مقتض كنعم ما يف املسال

عترب يف يومنها ما ، يه مطلقاً وهو االرتضاع من الثديعترب في فمنها ما، نيريه من التقدريغ أما ،العددإىل 

ون جمموع غذاء الولد كلة يوالل اليوم املعترب يف رضاع فإن ،هو توايل الرضعاتر الزماين دون النشوي ويالتقد

  .)دهجي  إليهحتاجال ما كث يالوقت من اللنب حبك يف ذل

قدح يف ي العرف ال على الصدق مبين أن ث قد عرفتيوح، ما سبقيرناها فكود اليت ذين مع القكل

 نايف الصدق عرفاًي مما الك مال يف اجلملة وحنو ذلكإل وقت رضاع الصيب يف اجلملة وعدم اريأمثال تأخك ذل

 ،إشكال بال ىفكببعض الرضعة  اليوم لة أوي اللمان متاك بل لو(: مث قال، قة دون املساحمةيوجه احلقعلى 

  .)هي املعترب يف العدد فمال باملعىنكاف يف عدم اعتبار الكك وذل

 دلة األ ألن،ميسبب عدم التحريتعارف الرضاع م املوجب لعدم مرض الولد أو مرض األ أن مث الظاهر

نع املرض من ميسبب عدم التعارف مل ي  أو مرضهما الأحدمهاان مرض كلو  أما ،ةيالعرف على منصبة

  .ميالتحر



حصول العدد بشرائطه ك وهل املعترب مع ذل(: ث قاليح، ك املسالإطالقعلم وجه النظر يف يومنه 

ة يمكل اليضاً ورضاعه قليان مرك وتظهر الفائدة لو ، وجهان،مزاج الولدعترب معه صحة ي أو ،اتفق ف مايك

  .عها حبسب حالهياً يف مجيان مرتوكث يه حبيوحصل العدد املتعرب ف

  . النص الشامل لهإطالق ب عمالً،يف نشر احلرمةك في ذلكي: األول ىفعل

  .املعهودعلى   محالً،ح املزاجيتناول صحي ة مقدار مايمكعترب يف الي:  الثاينيوعل

  .)عتد بهيشيء  على هيوقفت ف ر الزماين ومايان يف التقديوالوجهان آت

ه يف يل علكولذا أش، من تأمله على فىخي ما الك اًراه خمتلفيوالعرف ، ار العرفياملع أن ذ قد عرفتإ

زاج احنراف مك ذلكبل و، س خاصاً باحنراف مزاج الولدي ل أن األمروقد عرفت، رناهكاجلواهر مبا ذ

  .الوالدة

ار املتعارف يف الزماين والعددي أو يفهل املع، ثرة شربه عن املتعارفكوجب ي الولد مبرض يابتلمث إن 

  . القاعدةىاملتعارف هو مقتض على ان احلملك وإن ، احتماالن، باملرضىار هذا الولد اخلاص املبتلياملع

خبالف املقام  ،ك الختالف التعارف هنا،هريول وغك الولد األنيفرق ب ال أنه  سابقاًرناكنعم قد ذ

نبات اإل إىل ضر بالنسبةي فال صةًي أو نقادةًياملرض يف الوالدة أو الولد ز أما ،شاذ عن التعارفحيث إنه 

 إذا ل مرض الولد مايومن قب، ود السابقةيالق على مينبات والشد أوجب التحره مهما حصل اإل ألن،والشد

  .ئاً سبب احنراف لبنهي شل الوالدة مثالًكاف يف اللنب من جهة أرحن الشتهي االرتضاعي ان الك

ما يف اللنب املنبعث عن حالة الغضب يف ك ،ال أم ون اللنب ممرضاًكي أن ني بميفرق يف التحر وال

  .ميمل أحد العالمات الثالث أوجب التحركا  إذفإنه ،وجب مرضهيراف صحة الولد مما حن ال أو،الوالدة

  



في كي فال ،ان االمتصاص من الثديك إذا رم الرضاعحي أنه إمنا  يفشكالنبغي اإلي ال ):٧مسألة (

  .صحاب األنيالوجور يف حلقه وهو املعروف ب

له جبناً مل ك فلو وجر يف حلقه أو احتقن أو أ،يرتضع من الثدي أن :ويف املستند يف ضمن الشروط

  .هي علمجاعاإلرة كبل ظاهر التذ، صحاب األنياملشهور ب على نشر احلرمةي

 املخالف يف املسألة أن ىفخيوال ، ديابن اجلن إالّ ناأصحابحد من ه خالفاً أليعلم فن  ال:كويف املسال

وقواه ، ايفكسوافق املشهور يف موضع آخر واإل وإن ،خ يف املبسوط يف مواضع منهيروا هم الشكذ ماعلى 

  .تفوا بالوجوركح وشرحه فاياملفات

 صدقاني الك ذلكو، رضاع واالرتضاع بسبب الوجورشهور لعدم صدق اإل القاعدة هو املىومقتض

  .بت فشرب لبنهالح إذا ةيارتضع فالن من دابة فالن أنه صدقي ما الك، حلبت يف شيء فشرب الولدإذا 

جاء : )ه الصالة والسالميعل( عبد اللّه قال أبو ،ة احلليبيرناه رواكذ ماضافة إىل باإلك ذل على دليو

فأسقته ك وكامرأيت حلبت من لبنها يف من إ ،نياملؤمن ريأم اي: فقال )عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل رجل

  .)١(كتيجبارك يوعلك أوجع امرأت:  فقال،يتيجار

 السؤال وفهم املشهور منه ىستأنس له مبقتضيما ك، سقاء قد وقع مبقدار حمرمون اإلكي أن ن الظاهرإف

  .كذل

ده يؤيو، عملها هذا خالف املعاشرة مع زوجها مبعروف أن فلعله من جهة، أةمراالاع جيإوأما مسألة 

   روجو:  يف املرسل)ه الصالة والسالميعل(قول الصادق 

                                                

 



  .وإمنا جعله مبرتلة الرضاع، عله رضاعاًجي مل فإنه، )١(الصيب مبرتلة الرضاع

املرتلة  فإن ،س رضاعاًيول، لرضاعم اكه حيترتب علي مبرتلة الرضاع فال أنه نيبي أن مام أرادولعل اإل

  . فتأمل،نياألمرتستعمل يف 

 نيما ارتضع من ثدي واحد حول إالّ رم من الرضاعحي ال :حيالصح: ميد عدم التحريؤي أنه ماك

  .)٢(نياملك

  .)٣(ارتضع من ثدي واحد سنة ما إالّ رم من الرضاعحي ال: رخاآلح يويف الصح

ما حقق يف  على ةية الروايد عن بقالي وجب رفعي  وسنة النينتسكة ين عدم العمل ببعض الرواإف

  .أيت يف حبث اشتراط وحدة املرضعةيما سك ،نيون املرضعة اثنتكت ال أن  ثدي واحدومعىن، صولاأل

: ـث عرب الراوي بيحك وكة امليتقدم يف روا رناه من عدم صدق الرضاع ماكذ  ماأيضاًد يؤيومما 

عن امرأة حلبت من لبنها فسقت زوجها ، ىخرأة ييف رواك ذلكو، )رضعتأ(قل ي ومل )يتيسقته جار(

  .)٤(ها وأوجع ظهرهاكمسأ: )ه الصالة والسالميعل( قال ،هيلتحرم عل

  : نيفقد استدلوا بأمر، ة الوجوريفاكن قالوا بيأما الذ

  .لت الوجور مرتلة الرضاعة السابقة اليت نزيالروا: األول

  .أيضاًصل به حينبات اللحم وشد العظم إطلوبة اليت هي ة املي الغا ألن:والثاين

                                                

 









واختالل جهة ، ا مرسلة أل ضعف السند،ما عرفتكضعف الداللة ضافة إىل باإل: األول على رديو

ة املقتصد ية اتهد واييف بدا ما على كة ملوافقتها لقول ماليالتق على ث محله بعض الفقهاءي ح،الصدور

  .البن رشد القرطيب

 مكحي الظواهر ونيمع بجي أن منا الالزمإو، ميس موجباً للتحرينبات مطلقاً لاإلن إ :الثاين على رديما ك

 للوالدة ووحدة الفحل وما أن ماك، ة يف نشر احلرمةيون املص من الثدي له مدخلكتمل حيو، طبقهاعلى 

  .ة يف احلرمةيأشبه مدخل

املعترب هو ما  فإن ،ب الوجور من الثديي وجور احللمكون يف حكي أن بعدي بل ال(: اجلواهر قالمث إن 

متصاص مه باالكان حييف جرك شيبل قد ، شف اللثامكما صرح به يف كان بالتقامه الثدي وامتصاصه ك

يب اللنب من جذب الصبل ويف ، ثقب وحنوهك الثدي ري عن االمتصاص من غفضالً،  رأس الثديريمن غ

  .) فتأمل، الفمريالثدي بغ

  . من احتمال الصدق يف االمتصاص من ثقب يف الثدي مثالًيله ناشولعل تأم

 ،)عليه السالم(عن علي ، سالمان العمل مبا رواه دعائم اإلكمإفقد ظهر مما تقدم عدم ، انكف يكو

  .)١(فهو رضاع، نيعين يف احلولي، وجر الصيب باللنبأإذا  :قالأنه 

  .ات مثلهيوعن اجلعفر

  .)ةيقتال على صحابمحله األ: قلت(: ئلالوساك ولذا قال يف مستدر

ما ك )السالم وه الصالةيعل(مام  اإل ألن،ةيمن باب التق ال، لزامون من باب اإلكي أن نكميو: أقول

   العامة فيتيان ك أنه هارية وغية املنربيظهر من الرواي

                                                





  .)١(ألزموهم مبا التزموا بهبنظرهم من باب قاعدة 

تعارف يما كامتص من الثدي بسبب مطاط وحنوه  إذا و من الرضاع ماأ ون من الوجوركيهل مث إنه 

،  الفمني حلمة الثدي وبنيان فاصل بك وإن ه االرتضاعيصدق علي أنه من،  احتماالن،يف احلال احلاضر

  . فتأمل،بعد الصدق العريفي ن الكل، يف الصدقك شي أنه ومن

 أنه فالظاهر، املك الصيب من االمتصاص النكالثدي لتم على  النساء من الضغطدتعارف عنيأما ما 

  .رضاع واالرتضاع لهومشول اإل ،ك لتعارف ذل، ضارريغ

  

                                                





 أو رضع ،تة متام العدد مثالًيولو ارتضع من ثدي امل(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٨مسألة (

، نشر احلرمةيمل  ،كذلكنها ة مرياألخضعة مل الرك أو أ،تةيملها منها مكة مث أيبعض الرضعات منها وهي ح

ا خرجت  أل بل،هيما فك ي علىفخي مما الك س يف حمل الوالدة أو حنو ذليحرام أو ل  اللنب متنجس أو ألنال

نئذ يفهي ح ،كحنو ذل و)مكأرضعن(وا مرضعة وكة اليت منها صدق يام العرفكحباملوت عن التحاق األ

ها وحنوها ي علىوالنائمة والغافلة واملغم،  منهانيعي الرضنيرمة بمة املرضعة اليت قد عرفت عدم نشر احليالبهك

ل ك، ه حبالهري وغ)مكأرضعن(اة املستفاد من ي اعتبار احلىبقيعدم اعتبار القصد ف على ليقد خرجن بالدل

  .هيمع عدم ظهور خالف فك ذل

ك ن يف املنت مع ذلكول ،رةكظهر من التذيما ك، أيضاًتة باالتفاق يم للنب املكح شف اللثام الكبل يف 

 كل من الشقأ  ال،ب اخلروج عنها مبا عرفتجي الرضاع الذي أدلة إطالقولعله مما عرفت من ، ه تردديف

  .) احللاألصلو

بأن ار يتخاال يف نية الظاهرتية والروايور باآلكفاحتمال املناقشة يف االستدالل املذ، رهكما ذك وهو

عدم اعتباره يف  على مجاعام اإليبقتيار خاالمن جهة ظهورمها يف اعتبار   إالّستيهما علی اعتبار احلياة لتلدال

ها أو يوهي نائمة والتقم ثد ا إليه الولدىسع إذا ارها حال مايحال املوت من جهة عدم اختن أ و،االنتشار

نومة رانة أو شاربة املرقد أو مكأة أو سهة أو مضطرة أو ملجركمانت كما لو ك، كشبه ذل وهي غافلة أو

  .اةياعتبار احل على ةيوالروا ةي جمال لداللة اآلىبقي فال ،نشر احلرمة قطعاًيمما ك اً أو شبه ذليسياً مغناطميتنو

ستظهرها العرف من خمتلف املقامات تعطي الفرق ية اليت ية واخلارجيالقرائن الداخلحيث إن ، ممنوع

   إالّ نعميلة فال نة املنفصيل القريون من قبكيث يح، مجاعاإلضافة إىل باإل



فال حاجة لقول اجلواهر بأن ، عن أصل ظهورمها يف اعتباره ار اليتخاالة ظهورمها يف اعتبار يعن حج

تة هي اليت يامل أن منا الظاهرإو، عدم اعتبار القصد على ليها وحنوها خرجن بالدلي علىالنائمة والغافلة واملغم

  .ليخرجت بالدل

ه أو ركنسان مضطر أو مإأو ، تينسان مإ به بى فأت،نسانإائتين ب: قالذا  إماي الفرق العريف فىولذا نر

 ريتة تتغيخصوصاً وامل، نيرخاآل على صدقي واألول على صدقي ث اليح، أشبه ه أو نائم أو ماي علىمغم

  .جمال لالستصحاب بعد تبدل املوضوع وال، نفع يف الرضاعيلبنها هو اللنب الذي  أن يفك شيأحواهلا ف

اة مبا ياعتبار احل على )قدس اللّه سره( نصاريخ األياستدل به الش ما إىل الحاجة أنه رناه ظهرك ذومما

ع الرضعات يف حال املوت يان مجك إذا  وهو ما،تةيبعض فروض االرتضاع من امل أن  يفةشبه النه إ :حمصله

 ،)٢(م من الرضاعةكتخواأو: وقوله ،)١(مكم الاليت أرضعنكمهاتأو: تعاىل قوله إطالقخارج عن 

مة ي وبضم،)٣(مكوراء ذل م ماكوأحل ل: تعاىلدخل حتت قوله يف،  هذا الفرضريغ إىل ضرورة انصرافه

، ع الرضعاتياة مطلقاً ويف مجي من اعترب احلنيم بحيث إتة يعدم القول بالفصل يف فروض االرتضاع من امل

  .تة مطلقاًيالرتضاع من املثبت عدم نشر احلرمة باي ،كذلكعتربها ي من مل نيوب

انت ك إذا تة وهو مايبعض فروض االرتضاع من امل أن شبهة يف ال: قاليل بأن يوقلب هذا الدل

ثبت نشر احلرمة يل صبالفمة عدم القول ي وبضم،مية التحري آإطالقة يف حال املوت داخل يف رياألخالرضعة 

   وإن ،تة مطلقاًيباالرتضاع من امل

                                                

 



 



نئذ بواسطة عدم القول بالفصل يته وقوع التعارض حيغا إذ ،ضر مبا حنن بصددهي الأنه  إالّ ناًكان ممك

  .لية بالتحلية القاضيصول العملاأل إىل الرجوعفيجب  ،لي والتحلمييت التحري آنيب

تجه لو ي إمنا ةيصول العملاأل إىل الرجوع فإن ،)رمحه اللّه(  احملقق اخلراساينهناقش ماضافة إىل هذا باإل

حيث إن ، مية التحريآ إىل ل ناظرةية التحليآ أن  ضرورة، وهو ممنوع جداًنيتي اآلنيض وقوع املعارضة بفر

تة مطلقاً يفمع استفادة نشر احلرمة باالرتضاع من امل، مية التحري احملرمة يف آمورعدا األ ل ماياملستفاد منها حتل

عرفت   مع ما،متهيته بضميل من آيستفادة التحلن اكميف يك ،مة عدم القول بالفصلي بضم)١(مية التحريمن آ

  .مية التحريعدا ما حرم يف آ ل مايحتل على  إالّمن عدم داللتها

، مال الرضعاتكإ إىل اة املرتضعيشترط حيك ذلك ،مال الرضاعكإ إىل ماة األيشترط حيما كمث إنه 

  .اًميوجب حترييف حلقه مل م وجرت األأمال الرضعات وكإة الوجور ومات الولد قبل يفاكذا قلنا بإف

 األصل ف،مل الرضعات مث ماتكالولد أ أن  أو،ملت الرضعات مث ماتتكم أاأل أن يفنا ككولو ش

  .املفروض عدمهماو، قوم مقامهي العلم أو ما إىل  املوضوع حباجة ألن،احلل

وم كحم أنه فالظاهر، حنوها قبل موت الرأس وجلم دون بعض لتعارف موت الِرلو مات بعض األو

 ميؤثر يف عدم حتري  النيحنومها مثل قطع الرجل ونيجلفموت الِر، اةيا أرضعت يف حال احل أل،اةيم احلكحب

  .ه مثالًيموت رجلكمات بعض الولد دون بعضه  احلال لوك ذلك و،الرضاع

  عترب يف النشر يذا كو(:  فقد ظهر مما تقدم وجه قول اجلواهر،انكف يكو

                                                





  لعدم االمتصاص،تيمعدة امل إىل صالي املعدة وال باإلري فال اعتبار بغ، احليمعدة الصيب إىل الوصول

ال  وصر أباً لهينئذ لنب للفحل يف معدته مل يجر ح و فلو،شد العظم ونبات اللحم واالغتذاء واالرتضاعو

  .)ما هو واضحكلة ابن يزوجته حل الو، له  أماًاملرأة

  .رهكما ذكهو و

ث لواله مل ي حب،ن من املصكتمي ة حىتيلط تنفس الصيب باملنشطات اآليتنشرضاع احملرم ضر باإليال و

 ن من التقام الثديكتميحنوها ل وةيبر املقوطه باأليشنحال تك حال ذل فإن ،ن من االمتصاصكتمي

  .امتصاصهو

خرج  أنه إذا أما ،دلةه هو الظاهر من األ ألن،امالًك  انفصال الولد انفصاالًني هو حنيأول احلولمث إن 

 خروج أول نيال من ح، املك االنفصال الني من حة عدي خرجت البقبعد ساعة مثالً و البعضيبق وبعضه

 القرائن يف املقامات  ألن،ظهر بعضها إذا ،طلعت الشمس: قوهلمك نايف ذليال و،  منه أو نصفه مثالًجزء

من  ال، املك االنفصال النيترب من حعي أيضاًحنوه  وعمره يف البلوغ أن ماك، ار تلقي العرفياملع و،خمتلفة

  . خروج بعضهنيح

عربة برضاعه   فال،ماهلماكقبل است وني احلولون املرتضع يف أثناءكي أن الشرط اخلامس: قال يف املستند

ت كن ويضاحاإل وشرحه والقواعد واملختلف ورةكيف التذ و،ةيالغن واً عن اخلالفيكحم واً حمققاًإمجاعبعدمها 

  . خالفريح من غييف شرح املفاتو، هاريغ ومرييشرح الصوك لاملسا وديالشه

  : اتي مجلة من الروا،مجاعاإلضافة إىل باإلك ذل على دليو

قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، ونسيمنصور بن و، مثل ما عن منصور بن حازم

  )١(.تم بعد احتالمي الو، اميصال وصال يف و، رضاع بعد فطام ال: )سلم وصلى اهللا عليه وآله(

                                                





  .)١(رضاع بعد فطام ال:  قال،)عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، وعن احلليب

 أن احلولني قبلالرضاع قبل : قال ،)عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، كاملل وعن الفضل بن عبد

  .)٢(يفطم

وما :  قلترضاع بعد فطام ال: قولي )عليه السالم(اهللا  مسعت أبا عبد: وعن محاد بن عثمان قال

  .)٣(احلولني الذين قال عزوجل:  قال،الفطام

يف رواية منصور بن يونس بعد  فإن ،فرق بني رواية منصور بن يونس ومنصور بن حازم أنه ىخيف وال

ك حيرم ذل شرب لنب املرأة بعد ما تفطمه ال إذا الولد أن رضاع بعد فطام ال:  قولهفمعىن(: متام الرواية قال

  .بينما هذا التفسري غري موجود يف رواية منصور بن حازم، )٤()حكالرضاع التنا

حيرم من  ال:  فقال،سألته عن الرضاع:  قال،)عليه الصالة والسالم(اهللا  عن أيب عبد، وعن زرارة

  .)٥(املنيكارتضع من ثدي واحد حولني  ما إالّ الرضاع

  .)٦(املنيكيعين يف أثناء حولني ،  ظرف للرضاع)حولني(: قولهأن  على فقد محله الشيخ

ان ك ما إالّ حيرم من الرضاع ال: قال )عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، عن احلليب، رواه زرارة ومثله ما

  .املنيكحولني 

  .)٧(رضاع بعد فطام ال:  قوله)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب يرو أنه ،وعن الصدوق

                                                

 

 

 

 

 

 

 



صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،) السالمعليه( يإىل عل) عليهم السالم( ئمةد األبسن، وعن اجلعفريات

 وال، يللال إىل صمت من غداة وال، كمن بعد مل إالّ عتق وال، احكمن بعد نطالق إالّ  ال: )عليه وآله

 لولد مع ميني وال، ميني المرأة مع زوجها وال، يتم بعد حتلم وال، رضاع بعد فطام وال، وصال يف صيام

، يبذل ميني فيما ال وال، ميني يف قطيعة رحم وال، وال تعرب بعد هجرة، مع سيدهك ميني للمملو وال، والده

  .)١(ميني يف معصية وال

  .)٢( عن الرضاع بعد فطامىنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، سالموعن دعائم اإل

قال اهللا ، رضاع بعد فطام وال، يف احلولني فهو رضاعان ك ما: قالنه إ )عليه السالم(عن علي و

  .)٤( )٣(يتم الرضاعة أن املني ملن أرادك﴿والولدات يرضعن أوالدهن حولني : عزوجل

برية كامرأة يل أرضعت جارية ن إ : سأله فقالرجالًن إ :أيضاً )عليه الصالة والسالم(عن علي و

  .)٥(رضاع بعد فطام ال ،كتجباريك وعليك أوجع امرأت:  قال،لتحرمها علي

عن ، )عليهم السالم(عن آبائه ، )يه السالمعل ( بن جعفرىسناده عن موسإ ب،وعن الراوندي يف نوادره

  .)٦(رضاع بعد فطام ال: قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

                                                

 

 

 

 

 

 



 اهللا جعلين: فقال له فأتاه رجل )عليه السالم( ىنت قد حضرت جملس موسك:  قال،وعن أيب خداش

عليه (حلسن ا  فقال أبو،حترم علي أم احهاكولد يل أرضعت جارية يل بالغة بلنب ابين أحيل ن أم ،كفدا

فسألته  )عليه السالم( الرضا على فدخلتك فحججت بعد ذل: قالأن  إىل ،رضاع بعد فطام ال: )السالم

ر سؤاله عن أيب جعفر كذأن إىل  ،)عليه السالم( ىعن هذه املسائل فأجابين باجلواب الذي أجاب به موس

  .)١()عليهما السالم(فأجابه مبا أجابا  )عليه السالم(

سر من الشهور من اخلامس كميل املنكاالعتبار من حني انفصال الولد ولو بت(: اجلواهر قالمث إن 

جري  في،ذاكوه ماله مما يليه من الشهركإوحيتمل ، ون شهراً هاللياً أو عددياًكوجه ي على والعشرين

ن الدليل ظاهراً كمل ين إاألول  قوىولعل األ، ملة حينئذ هاللية أو عدديةكوالت، سار يف اجلميع حينئذكاالن

حقه ال وإن ،سر عنهماكوجه خيرج املن على رادة حتقق احلولني املراد منهما أربع وعشرون شهراً هاللياًإيف 

:  قال،و املراد من أحد االحتمالني يف جامع املقاصدولعل هذا ه، مسعته سابقاً يف خيار احليوان م حنو ماكاحل

.) فاحتماالناألولسر الشهر ك ولو ان،ما يف سائر أبواب الفقهكهلة واملعترب يف احلولني األ

 إىل ماهلماكون ك احلول من خامس عشر شهر حمرم يأابتد فإن ،ميلكهو قوة احتمال الت ن الظاهركل

ان مخسة عشر ك هل األولالباقي من احملرم  أن من غري مالحظة، ةخامس عشر شهر حمرم يف السنة الثالث

ذ بأربعة عشر يوم من األخان الالزم ك ان الباقي أربعة عشر يوماًك أنه إذا  حىت،يوماً أو أربعة عشر يوماً

 يعمل عنده شهراً منأن  على ذا استأجرهإف، اتطالقه خالف املتبادر من مثل هذه اإل ألن،احلول الثالث

  اخلامس عشر من الشهر  إىل انكاخلامس عشر وم الي

                                                

 



العشرين  إىل انت مدة القرضك ،قراض يف عشرينهان اإلك وةتيالسنة اآل إىل أقرضه إذا كذلكو، يتاآل

  .مثلةمن األك غري ذل إىل ،الشهرك تية يف مثل ذلمن السنة اآل

 يران باملرداد واخلردادإ ويف ،ا أشبهالتشرين وم وانونكعتاده املسلمون من االعتبار بالاما  أن ىخيف وال

 فإن ،كغري ذل وأسالي البلوغ وعند احليض وعند العدة وعند ام عندكحثري من األكضاعة إحنومها يوجب و

 املتعارف يف فإنه، ومالي إىل )صلى اهللا عليه وآله(افة املتدينني منذ زمان رسول اهللا كاحلول هو القمري عند 

 وسنة وسنتني وثالث الدية ،مثال البلوغ واحليض واليأس والدخول باملرأة والعدةأ، بوابافة األكالشرع يف 

 على اة الغالتكز فإن ،اة غري الغالتكواخلمس والز،  احملض واخلطأوشبه العمد العمد إىل بالنسبة

  .الشمس

  .كوغري ذلعياد أمثال املبعث والغدير واملواليد واألالوفيات  وشهر القمرية احلج والصيامباأل أن ماك

: قال سبحانه،  تاريخ اهلجرةليم أوك تبعاً للقرآن احل)صلى اهللا عليه وآله(وقد وضع رسول اهللا 

صلى اهللا عليه ( فأول يوم ورود رسول اهللا ،)١(تقوم فيه﴾ أن  من أول يوم أحقىالتقو على ﴿ملسجد أسس

عشرات الروايات ك ذل على ليد أنه ماك ،وركري حسب النص القرآين املذج هو أول التاريخ اهل)وآله

فقول بعضهم بأن التاريخ  ) بقدوم البشريىالبشر( تابهكوقد مجع مجلة منها العالمة املظفر يف ، والتواريخ

ما يف االحتجاج كك  أشار عليه بذل)عليه الصالة والسالم(مام اإلن أ و من وضع اخلليفة الثاينياهلجر

   ينس أنه اعتبارون صحيحاً بكي أن نكمي إمنا للطربسي وغريه

                                                

 



عليه الصالة (مام يف زمان اخلليفة الثاين أراد الوضع من جديد فأشار اإلن أ و،التاريخ وحنوهك ذل

  .تاب والسنةكان يف الك مبا )والسالم

 على ما دل وبني، اعتبار اشتراط الفطام على عارض بني ما دل من الروايات املتقدمةت  ال أنهىخيف مث ال

يوجب التعارض يف مورد  ون العنوانني بينهما عموم من وجه الك فإن ، احلولنياشتراط عدم انقضاء

ها فسرت الفطام رواية محاد وغري فإن ،رخاآلان أحد العامني بنظر العرف مبيناً للعام ك إذا االجتماع

  .)١(باحلولني

  . واملبنيمن قبيل املبني، )٢(يفطم أن الرضاع قبل احلولني قبل: كاملل ويف رواية فضل بن عبد

ون احلوالن قبل الفطام وقد كوقد ي، ون بعد حولنيكوقد ي، ون فطام قبل حولنيكقد ينه إ :فال يقال

  .ون بعد الفطامكي

وظهور رواية ، املراد بالفطام هو احلوالن أن  ظهور رواية محاد يف،سلم التعارض بني الظهورين ولو

 بعض الروايات إطالق إىل  جيب الرجوع حينئذ،ولنياملراد بالفطام نفسه يف مقابل احل أن يفك عبد املل

  .زوجها على فسادرادة املرأة اإلإ مما يؤيده رواية ،القاضي بنفي اعتبار الفطام بنفسه يف نشر احلرمة

، ارتضع بعد احلولني قبل الفطام إذا م بثبوت التحرميكفح، ابن اجلنيدك خالف يف ذل أنه ىوال خيف

عليه (اهللا  عن أيب عبد،  داود بن احلصنيةية والروايات وخصوص رواي اآلات يفقطالأن مستنده اإلكو

  .)٣(يفطم حيرم أن الرضاع بعد احلولني قبل: )السالم

  أو املوثق املوهون مبا عرفت ، الضعيف بال جابر: وقد رده اجلواهر قائالً

                                                

 

 

 



 على ن محلهكمي أنه امك، التقية على محله فيه ويف االستبصارو، الذي رماه يف التهذيب بالشذوذ

حيث ، العماين  إىل أيضاً وقد نسب اخلالف ،مذهب بعض العامة هو التحرمي أن ار ملا قد تقدم منكاالستن

 :املتقدمةك املل رواية عبد إىل استند أنه والظاهر، ارتضع قبل احلولني وبعد الفطام إذا م بعدم التحرميكح

الرضاع قبل احلولني قبل الفطام ،اوقد عرفت مل نتحقق خالف :بل قال يف اجلواهر،  ما يف االستدالل 

 ،فال خالف حينئذ يف نشره احلرمة فيهما، رادته سن الفطامإن كومي،  عنه اعتبار الفطاميك احمل ألن،احلسن

  .فطم الصيبوإن 

مل يقم ن إ عن قوةك نصاف عدم خلو اعتبار ذلفاإل كمع ذل أنه الإ(: كأما قول اجلواهر بعد ذل

ظهور الفطام يف  و التأسيسأصالة والتقييد وطالقد اجلمع بني اإلع قواىونه هو مقتضكضرورة ، اعإمج

 ال: ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(ايف يف تفسري قوله كبل يف ال، بل استعماله فيه جماز، سنه الفعلي منه ال

نظر ملا   حمل،)١()حكلرضاع التنااك حيرم ذل شرب لنب املرأة بعد ما يفطم ال إذا الولد أن آخره إىل رضاع

  .عرفت

نه خالف أ القول بأمكن الإ و،ام اخلارجيطرادة سن الفطام ال الفإ هو أيضاًايف كبل لعل ظاهر ال

شرب ملدة  و،ما أشبه الولد فطم عن اللنب بعد ثالثة أيام من والدته ملرض والدته أون إ مثالً، الضرورة

من امرأة ك لذشرب اللنب بعد  أنه إذا يف املتشرعةك يش  الفإنه، بهوما أش ركالس غذية وماءسبوع من األأ

  .الرضاع حتقق

ذا جتاوز إف، ان ولد املرضعة يف احلولنيك إذا الرضاع احملرم هل هو خاص مبا أن م اختلفوا يفمث إ

، امطعد فال رضاع بالق إطمستدلني ب، وابنا زهرة ومحزة والغنية  التقي إليهما ذهبك ،احلولني مل حيرم

   حيث يشمل ولد

                                                

 



خبار احلولني أبنفس  وبار املتقدمة باحلولنياألخما يشمل املرتضع بعد حتديد الفطام يف ك، املرضعة

ابن  فإن ،ريكالم ابن بكوب،  الذي ادعاه الغنيةمجاعباإلو، ها حلويل املرتضع وولد املرضعة أن إطالقبتقريب

رضعت صبية هلا أقل أرضعت غالماً سنتني مث أولون يف امرأة ما تق: ري يف املسجد فقالكفضال سأل ابن ب

منا إو، ه ال رضاع بعد فطام ألنبينهماك يفسد ذل ال:  قال،بينهماك  متت السنتان أيفسد ذلمن سنتني حىت

مت للغالم سنتان أو اجلارية فقد خرج نه إذا إ أي ،ال رضاع بعد فطام: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

 ون الصيبكي إالّ أن تفسد الا إ :نا يقولونأصحابو: قال، يفسد بينه وبني من شرب لبنه حد اللنب والمن 

  .)١(الصبية مما يشربان شربة شربةو

، ره اجلواهركومبا ذ، وبأصل عدم التحرمي، هذا التفسري على فقةا عن ظاهر التهذيبني املويكبل رمبا ح

حد عندهم ملدة  ون الكرادة حويل املرتضع خاصة يإ على ابصحالم األكلو نزل  أنه ىعل: حيث قال

ونه كه يف نفسه لإشكال وهو مع ، رضاعها مؤثراً ولو سنني متعددةى يبقفإنه، املرضعة إىل الرضاع بالنسبة

م قد اختلفوا يف حتديد فإ، تعرض له العامة أن خصوصاً بعدك مهال مثل ذلإحينئذ مناف لعادم من عدم 

أن  على فدل، يةآخر اآل إىل )٢(﴾والْواِلدات﴿: تعاىل لقوله ،حوالن أا  إىلفذهب مجاعة ،مدة الرضاع

 أمحد والشافعي ويوزاعاأل و وهو قول سفيان الثوري،مهاكذا انقضت فقد انقطع حإف، احلولني متام مدا

  بن  املروي عن عمرو وإسحاقو

                                                

 

 



  .م سلمةأ وأيب هريرة ومسعود

  .م احلولنيكان يسرياً حك ذاإم الزيادة عن احلولني كجعل حنه إ كوعن مال

 :وفيه ،)١(﴾وحملُه وِفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا﴿: تعاىل لقوله ،مدة الرضاع ثالثون شهراً: وقال أبو حنيفة

  .الفصال الفطامن أ وثر مدة الرضاعكقل مدة احلمل وأألنه إ

نعم ، )٢(ريكه ابن بركثرية ملا ذكمن الشواهد الك لغري ذ إىل ،مدة الرضاع ثالث سنني: وقال بعضهم

  .ن قد عرفت شذوذهكول، تفسريه مبا مسعت على بناًء، )٣(قد ينافيه موثق داود بن احلصني

ي وفخر كركال والشهيدان والعالمة يف غري املختلف ودريسإ احملقق وابن  إليهما ذهبكأو حيرم 

 ال رضاعالرضاع بعد انصراف   حمرميةإطالقتدلني بثر مسكاأل إىل بل رمبا نسب، هم وغريسالماإل

والصدوق ، ليين والصدوقكالم الكوب،  الذي ادعاه بعضهممجاعباإلو، حويل املرتضع إىل أخبار احلولنيو

  .ى املعاصرين للغيبة الصغرصحابمن أعاظم األ

صلى (ن رسول اهللا ع ،)عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، ليين عند رواية منصور بن حازمكحيث قال ال

شرب املرأة بعد ما  إذا الولد أن رضاع بعد فطام ال: قوله فمعىن، رضاع بعد فطام ال: )اهللا عليه وآله

  .)٤( حكالرضاع التناك حيرم ذل تفطمه ال

 ىخرأمن لنب امرأة ك رضع الصيب حولني مث شرب بعد ذل إذا معناه(:  النهايةيكوقال الصدوق يف حم

  ه رضاع بعد  ألنالرضاعك  ذلشرب مل حيرم ما

                                                

 

 

 

 



ما يدل عليه ك، رضاع املرضعة فوق احلولنيإبتعارف ك ل ذلك مؤيداً ،حرميتباستصحاب الو، فطام

  : مجلة من الروايات

تأخذ يف رضاع ولدها  أن ليس للمرأة: قالنه إ ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ،  احلليبىفقد رو

  .)١(الفصال الفطام وعن تراض منهما فهو حسنك صال قبل ذلأرادا الفن إ املنيكثر من حولني كأ

مه ألصيب أو تضار يضار با أن ىنه إ ،يف حديث )عليه السالم(عن الصادق ،  عنهىخرأويف رواية 

ك  عن تراض منهما قبل ذلأرادا فصاالً فإن ،املنيكتأخذ يف رضاعه فوق حولني  أن وليس هلا، يف رضاعه

  .)٢(و الفطامالفصال ه و،ان حسناًك

سألته عن الصيب هل يرضع : قال )عليه السالم( عن أيب احلسن الرضا، شعريوعن سعد بن سعد األ

عليه ( قال ،شيءك أبويه من ذل على سنتني هل على زاد فإن :فقلت، عامني:  فقال،ثر من سنتنيكأ

  .)٣(ال: )السالم

املطلقة : مسعته يقول: قال ،)عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، عن أيب بصري، أيب محزة علي بن ويف رواية

:  يقول اهللا عزوجل،ىخرأتقبله امرأة  ترضعه مبا أن  وهي أحق بولدها، تضع محلها ينفق عليها حىتىاحلبل

﴿لَى الْوعلَِدِه وِبو لَّه لُودوالَ ما ولَِدهةٌ ِبواِلدو آرضِثِراالَ تر بأمه  يضار بالصيب واليضا ال ،)٤(﴾ ِمثْلُ ذَِلك

ان كذا أراد الفصال عن تراض منهما إف، املنيكتأخذ يف رضاعه فوق حولني  أن وليس هلا، يف رضاعه

  .)٥(والفصال هو الفطام، حسناً

                                                

 

 

 

 

 



 ان لبنها الكذا إف، ثر من سنتنيكالدهن أمهات أورضاع األإيات الظاهرة يف من الرواك  غري ذلىلإ

 ان الالزم التنبيه عليه حىتكهن قبل احلولني وبعد احلولني والد غريمهات ألرضاع األإحيرم مع تعارف 

 على  ليس،)١(﴾أُمهاتكُم الالَِّتي أَرضعنكُم وأَخواتكُم من الرضاعِة﴿: تعاىلقوله سبحانه و أن يعرف

  .هماإطالق

املرتضع  إىل ما عرفت هو بالنسبةكمنه بل املنصرف ، رضاعتقييد لإل ه ال ألن،الظاهر الثاين، )٢(قوالن

  .م املرضعةال األ

ملعارضته  ال،  الذي ادعاه الغنية يف غاية الضعفمجاعواإل، خبار احلولنيأومنه يعرف عدم داللة 

ضافة إىل إل با،رها املشهورك اليت ذدلةوم األ ال يقااألصلو، التحرمي إىل  املشهور ذهبوا ألنبل،  غريهإمجاعب

  .ني نوع نظراألصلال كان يف ك وإن ، املشهور من االستصحابأدلةما عرفت يف 

حد  ون الكرادة حويل املرتضع خاصة يإ على صحابالم األكنزل  لو(ره اجلواهر بأنه كذ ما أما

رضاع املرأة ولدها إ و،املتعارف على م اعتمدواإ :يهفف، آخره إىل )املرضعة إىل عندهم ملدة الرضاع بالنسبة

  . يف الزمان السابق أو أربع سنوات أو ما أشبه شاذ شذوذاً بالغاً حىتثالث سنوات

عرفت  معارضته مع ماضافة إىل  باإل،تقدم  يرد عليه مافإنه، ريكالم ابن بكومنه يعلم وجه النظر يف 

عليهم الصالة (ئمة ان من أفاضل املعاصرين لألك وإن ه ألن،ليين وهو اليقاوم مثلهماكعن الصدوق وال

  .المهما عليه مع التعارضكان فطحياً مما يسبب ترجيح ك إالّ أنه )موالسال

  .ره املشهورك القاعدة هو ما ذىوعليه فمقتض

                                                

 

 



 وينشر احلرمة لو وقع الرضاع بعد حوليه ،واحلق عدم اعتبار احلولني يف ولد املرضعة(: قال يف املستند

،  نشر احلرمة بالرضاعأدلة لعموم ،مجاعليه اإل بعضهم عى وادع،ثرك لألوفاقاً، ان قبل حويل املرتضعك ذاإ

 وما، لألصل عليه له ومجاعري اإلاألخبل عن ،  عن احلليب وابن محزة وزهرةيك للمحاًولالستصحاب خالف

والثاين بالعموم ، ومبثله معارض،  ممنوعاألول و،بار املتقدمة يف العموماألخوظهور  ريكنقل عن ابن ب

 انتقاء ومجالوالرابع مردود باإل، ليين والصدوقكره الكذ يعارضه ماك ومع ذل، الثالث ليس حبجةو، مدفوع

 من الفطام يلزمه رضاع بعد شيء من احلولني أو شيءالعموم بأن يراد اإل على محل لو أنه  مع،العموم

وخيرج مجيع سائر ،  حويل هذا املرتضع وولد مرضعته وفطامهى له مورد سوىال يبق إذ ،ثركخروج األ

  .) فتأمل،رادفاأل

عدم  على شهرة حمققة النه إ :ن قد يقالكل(:  فقال،يأخذ الشهرة من احملرمني أن اجلواهر حاولمث إن 

 املختلف يكيف حم أنه ماك، ثريك و عبارة الشيخنيإمجالشف اللثام قد اعترف بك يف فإنه، كاعتبار ذل

 على يف داللتهاك يك التشالعبارات حماوالًمث نقل مجلة من ، )مجاعثر املتقدمني أو اإلك عن أطالق اإلىكح

.قول املشهور على ن الظاهر داللتهاكل، قول املشهور

 فأما ما .مالكان يف احلولني قبل الكما إالّ اح من الرضاعكوليس حيرم الن(:  املقنعةيكقال يف حم

رضاع بعد  ال: )وآلهصلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا ،احك ليس برضاع حيرم به النفإنهحصل بعد احلولني 

  ولوأرضعت امرأة . )١(وال يتم بعد احتالم ،فطام

                                                

 



 على يامه وحدهأ  هو رضاع بعد انقضاءذإ ،ح بينهماكانت هلا بنت جاز التناكمل سنتني وكأ صبياً قد

  .)صفناهو ما

 واءس، حصل الرضاع بعد احلولني وإن ،ون الرضاع يف مدة احلولنيكي أن وينبغي(:  النهايةيكويف حم

  .)حيرم  الفإنه، ثرياًكان أو ك  قليالً،ان قبل الفطام أو بعدهك

 م لهكح الرضاع ال(:  قال،بري خالفاً لعائشةكر عدم العربة برضاع الكذ أن  املبسوط بعديكويف حم

 فرق بني وال، عن احلولني مل ينشر احلرمة رضع بعضه يف احلولني وبعضه خارجاً فإن ،ان يف احلولنيك ماإالّ 

  .)شربه أو مستغنياً إىل ون مفتقراًكين أ

ون يف كي أن املعترب يف الرضاع احملرم ينبغي، مسألة: (بري قالكر مسألة الكذ أن  اخلالف بعديكويف حم

  .)وقع بعضه يف املدة وبعضه خارجاً عنها مل حيرم فإن ،مدة احلولني

 وإن ،صل بينها برضاع آخراحملرم من الرضاع عشر رضعات متواليات ال يف(:  املراسميكويف حم

 ، رضع أقل من العشر مل حيرممىتنه إ :وهلذا نقول، ون الرضاع يف احلولنيكين أ و،ون اللنب لبعل واحدكي

  .)أو رضع بعد احلولني مل حيرم

 املرتضع وولد ىل إ ال بالنسبة،املرتضع إىل الم بالنسبةكال أن  هذه العبارات ظاهرة يفىوأنت تر

قال يف احلدائق  وإن ، الصناعةى مقتضفإنه، فالظاهر مع املشهور، حال أي ىوعل، ريهاومثلها غ، املرضعة

  .)ل حالك على واالحتياط فيها الزم، إشكالاملسألة عندي حمل ( :بعد نقل القولني بأدلتهما

  لف بني كورمبا يقع امل،  سبيل النجاةفإنه يف حسن االحتياطك ش نعم ال



  .واهللا سبحانه العامل، يقدم أمههما أن عليهفالالزم ، تياطني متعارضنيحا

ع مي القواعد وجافف، ونه يف احلولني أو يف غريمهاكولو جهل احلال فلم يعلم (: اجلواهر قالمث إن 

ك يف الشرط شك الش أن ولعله لقاعدة،  وعدمهأحدمهام باحلل من غري فرق بني العلم بتاريخ كاحل املقاصد

ني األصلالقتران مع تعارض م باكرراً من عدم احلكرفته منا موملا ع، ة حبالهباح أصل اإلى فيبق،يف املشروط

وحينئذ ، ما حررناه يف حملهكخر اهول عن املعلوم أبت  وال، عدمهاألصلو بل هو حادث، وجهل التاريخ

ا مهبل ظاهر، ون الرضاع فيهماكثبات أصل البقاء يف احلولني الذي هو غري صاحل إل على فأصل احلل مرجح

.)فتأمل ،كذلكولعله ، يف زمن الوالدةك  يف حال االرتضاع مع الشحىتك ذلكم كون احلك

ه  ألن عدم التحرمياألصلان ك ،ال أم الرضاع حصل يف احلولني أن نا يفككلو ش أنه  القاعدةىمقتض

  .يف الشرطك ش

تب عليه  فيتر حرم الستصحاب احلولني، ورضعال أم الولد هل خرج عن احلولني أن نا يفككولو ش

 األولجيب الصوم يف  خرج حيث ال أم هل دخل شهر رمضان أنه نا يفككما لو شك ،م الشرعيكاحل

  . وجيب يف الثاين الستصحاب عدم خروجه،الستصحاب عدم دخول شهر رمضان

شهر  إىل الدةفاستصحاب عدم الو، انت يف شهر رمضان أو شوال مثالًكالوالدة  أن نا يفككولو ش

  .ثرباستصحاب عدم خروج احلولني املوجب لترتب األك يضر ذل ن الكل، ان يف شوالك أنه ثبتي شوال ال

  .واهللا سبحانه العامل، عالم املتقدمنيالم األكمنه يعلم مواقع النظر يف و

   



  .ون اللنب لفحل واحدكي أن الشرط الرابع: قال يف الشرائع )٩مسألة (

يرتضع املرتضع احلد املعترب من لنب فحل واحد عن  أن :ستندويف امل، اً ونصوصاًإمجاع: ويف اجلواهر

 إالّ أن ،خالف فيه  بال:وقيل، رةك عن التذيكح ما على ،منيك يف احلمجاع باإل:مث قال، مرتضعة واحدة

 إىل ،ويف احلدائق من الشروط احتاد الفحل، الطربسي ومل يثبت إىل بعض شراح املفاتيح نسب اخلالف هنا

  .مام يف املقاملكمن ك غري ذل

  .م متواتر الرواياتكاحل على ويدل

هو ما :  فقال،عن لنب الفحل )عليه السالم(اهللا  عبد سألت أبا :اهللا بن سنان رواه عبد مثل ما

  .)١( فهو حرامىخرأولد امرأة ك ولنب ولدك من لبنك أرضعت امرأت

 ىحدإ منهما غالماً فانطلقت ل واحدةكان له امرأتان فولدت كسألته عن رجل :  قال،وعن مساعة

ا  أل،ال: )عليه السالم( فقال ،يتزوج ذه اجلارية أن أينبغي البنه، رضعت جارية من عرض الناسأمرأتيه فا

  .)٢(أرضعت بلنب الشيخ

عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من  )عليه السالم(احلسن  سألت أبا:  قال،وعن البزنطي

  .)٣(اللنب للفحل:  فقال،يتزوج اجلارية اليت أرضعت أن  زوجها أحيل للغالم ابن،غريها

 منه مث ديف الرجل يتزوج املرأة فتل: )الصالة والسالم عليه(اهللا  عن أيب عبد، بن عطيةك وعن مال

  ك يتزوج تل أن  أيصلح لولده من غريها،ترضع من لبنه جارية

                                                

 

 

 



  .)١( اللنب لفحل واحد ألن،ن الرضاعةت ماألخهي مبرتلة ، ال:  قال،اجلارية اليت أرضعتها

هي :  قال،مي جارية بلبينأأرضعت : )عليه الصالة والسالم(قلت للعبد الصاحل :  قال،وعن صفوان

ن ك يعين ليس هلذا البطن ول، بلبنهمي ترضعها أملمي أمن ألخ يل  حلتف: قلت: قال، من الرضاعةك ختأ

ها اأبك نب للفحل وصار أبوالل: قال، وأمي أليب هو أخينعم :  قلت،والفحل واحد: قال، ببطن آخر

  .)٢(أمهاك وأم

 صلى اهللا عليه وآله(عن قول رسول اهللا  )عليه السالم( سألت أبا جعفر: وخرب بريد العجلي يف حديث

ل امرأة أرضعت من لنب فحلها ولد ك: فقال، كيل ذل  فسرحيرم من الرضاع حيرم من النسب ما: )وسلم

ل امرأة أرضعت من كو ،)صلى اهللا عليه وآله(الذي قال رسول اهللا ك  من جارية أو غالم فذلىخرأ امرأة

رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول ك ذل فإن ،انا هلا واحداً بعد واحد من جارية أو غالمكلنب فحلني 

ب من ناحية الصهر منا هو نسإو، حيرم من النسب حيرم من الرضاع ما ): وسلمصلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .)٣(وليس هو سبب رضاع من ناحية لنب الفحولة فيحرم، حيرم شيئاً رضاع وال

فقد قال ، يف الوسائل غري مرتبط مبا حنن فيهك ايف املتروكور يف الكصدر هذا احلديث املذ أن ىخيف وال

ق ِمن الْماء بشرا فَجعلَه نسبا وهو الَِّذي خلَ﴿: عن قول اهللا عزوجل )عليه السالم( جعفر سألت أبا: العجلي

  ن إ : فقال،)٤(﴾وِصهرا

                                                

 

 

 

 



 ىضالعه فجرأها من أسفل أ فرب،وخلق زوجته من سنخه، اهللا جل وعز خلق آدم من املاء العذب

قول اهللا عزوجل نسباً ك ذل و،بينهما صهرك  بسبب ذلىياه فجرإمث زوجها ، الضلع سبب ونسبك بذل

ر كمث ذ، ان من سبب النساءك الصهر ما و،ان من سبب الرجالك يا أخا بين عجل ما فالنسب ،وصهراً

  .)١(آخره إىل حيرم من الرضاع: )صلى اهللا عليه وآله(سؤاله عن قول النيب 

 ماإو، ون صدور الرواية تقيةكوي، ما الظاهر الذي يقول به العامة إ،ضالعواملراد باخللق من أسفل األ

  .)٢(﴾وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ﴿: ما قال سبحانهكجل املرأة خلقت دون الر أن ون املرادكيأن 

يتزوج  أن  حيل له،عن غالم رضع من امرأة )عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا :وعن الساباطي يف املوثق

، مرأة واحدةقد رضعتا من لنب فحل واحد من ا، ال: )عليه السالم(فقال : قال، من الرضاع بيهاختها ألأ

ان كاختها اليت مل ترضعه ن إ ،كبأس بذل ال: فقال: قال، مها من الرضاعةأل ختهاأفيتزوج : قلت: قال

  .)٣(رضعت الغالم فاختلف الفحالن فالبأسأفحلها غري فحل اليت 

 ،عن الرجل يرضع من امرأة وهو غالم )عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا:  قال،وعن احلليب يف الصحيح

انت املرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لنب فحل كن إ : فقال،مها من الرضاعةختها ألأيتزوج  أن أحيل له

  .)٤(كبأس بذل انت املرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لنب فحلني فالك وإن ،حتل واحد فال

                                                

 

 

 

 



حيرم  ال : قال،هل للرضاع حد يؤخذ به: )عليه السالم( جعفر أليب  قلت،وعن زياد بن سوقة

س عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لنب فحل واحد مل مخ أو ،الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة

 رضعت غالماً أو جارية عشر رضعات من لنب فحل واحدأامرأة  أن فلو، يفصل بينها رضعة امرأة غريها

  .)١(احهماك من لنب فحل آخر عشر رضعات مل حيرم نىخرأرضعته امرأة أو

عراض الفة لضعف السند أو الداللة أو اإلخال يعارض هذه الروايات مجلة من الروايات الظاهرة يف املو

  .أشبه يف هذه الروايات قية أو ماتأو ال

 فولدت منه ىخرأاملرأة فتزوج   مث ماتتةيف رجل تزوج امرأة فولدت منه جاري، ي خرب أيب بصريفف

انت حتت كيتزوج ابنة املرأة اليت  أن رضعتهأالغالم الذي ك أحيل لذل ،رضعت من لبنها غالماًأا إ مث، ولداً

  .)٢(يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه أن أحب ما: قال، ريةاألخالرجل قبل املرأة 

 يفك أصحابيقول  ما: )عليه الصالة والسالم(قال الرضا :  قال،وخرب حممد بن عبيدة اهلمداين

حيرم من  حيرم من الرضاع ما أنه كم الرواية عنء جاون اللنب للفحل حىتانوا يقولك: قلت:  قال،الرضاع

اشرح يل : املؤمنني سألين عنها البارحة فقال يل  أمري ألنكوذل :فقال يل: قال، كقول إىل النسب فرجعوا

مهات أانت له كقلت يف رجل   ما،عنهاك سألأ نت حىتأما ك :فقال يل، المكره الكأنا أ واللنب للفحل

مهات أالرجل من ك ل شيء من ولد ذلكس يلأ ،غريباً  فأرضعت واحدة منهن بلبنها غالماًأوالد شىت

فمال : )عليه الصالة والسالم(احلسن  فقال أبو: قال، ىبل: قلت: قال ،الغالمك ذل على مر حمد الشىتاألوال

  بال الرضاع حيرم من 

                                                

 

 



ان لنب الفحل ك وإن ،مهات الرضاع من قبل األمنا حرم اهللاإو، مهاتحيرم من قبل األ قبل الفحل وال

  .)١( حيرمأيضاً

رضعت جارية أتصلح لولده أعن امرأة رجل ، )عليه السالم(بن حممد  عن جعفر، سالمويف دعائم اإل

  .)٢(رضعت بلبنهأا  ألاألبت من الرضاعة من قبل األخد نزلت مرتلة  قال:  قال،من غريها

يف لنب الفحل الواحد ك رتيش أن  لنب الفحلومعىن، لنب الفحل حيرم :قال أنه )عليه السالم(وعنه 

 ان للرجل نساءك ذاإبعض  على اللنب فقد حرم بعضهمك ل من رضع من ذلكثرية فكغرباط صبيان 

 على فقد رضعا من لنب الفحل وحرم بعضهم،  فرضع صيب من لنب هذه وصبية من لنب هذه،مهات أوالدأو

ان الفحل مجعهما فهما مجيعاً ولداه ك ذاإيف لنب امرأة واحدة  اكمل يشتر وإن ،اءان للرجل نسك إذا بعض

  .)٣(من الرضاعة

  .)٤(حترم ما حيرم النسباألب الرضاعة من قبل :  قال)عليه الصالة والسالم(عن علي و

حتاد اب  يف النشرىتفكحيث ا، علي الطربسي صاحب التفسري  به أبوفيما أفىت ومنه يعلم وجه النظر

، احلرمة بوين يف نشروة من أحد األاألخفاية كحلاقاً للرضاع بالنسب يف إالفحل  واحد من املرضعة أو

صلى اهللا (وقوله ، )٥(م من الرضاعةكخواتأوبعموم ك واستدلوا لذل، اشاينكاحملدث الك ذل على ووافقه

  حيرم : )عليه وآله

                                                

 

 

 

 

 



يث حممد بن عبيدة  حد يف)عليه السالم( رضاوعموم قول ال، )١(حيرم من النسب من الرضاع ما

 نكفيم،  عدم احلرمةنفي احملبة ليس صرحية يف فإن :أيب بصري بقوله خرب وقد رد اجلواهر، )٢(اهلمداين املتقدم

ولعل ،  وعمومات الرضاعىعرفت من النصوص املعتضدة بالفتاو ما خصوصاً بعد، ينافيها ال يراد منه ماأن 

اهللا بن الزبري  وعبد عروة بن الزبريك تقية ممن ال حيرم عنده لنب الفحل من العامة )يه السالمعل(منه  هذا التعبري

الرمحن وسليمان  أيب مسلم بن عبد وبن املسيب  عن سعيدأيضاًروي  و،صبهاينمساعيل بن علية وداود األإو

  .براهيمإبن يسار و

حيرم  ال :)عليه السالم( عن الصادق ،زرارةرمبا يؤيد اشتراط وحدة املرضعة ما تقدم من رواية مث إنه 

  .ينبت اللحم حصل منه مان إ )٣(املنيكارتضعا من ثدي واحد حولني  ما الإمن الرضاع 

مل يؤل ن إ املنيكملا تسامل عليه الفقهاء من اشتراط الرضاع حولني  ون ذيلها خمالفاًك أن ىوال خيف

عدم العمل بالبعض  أن رراً منكالرواية ملا عرفت م ريضر بصد  ال،ون الرضاع يف احلولنيكي أن بلزوم

  .احملذورك ر الذي ليس فيه ذلخاآليوجب عدم العمل بالبعض  حملذور ال

 ا تدلفإ، )٤(سنة تضع من ثدي واحدرما ا إالّ حيرم من الرضاع ال :الم يف صحيحة العالءكومثله ال

 إذا كذلك و،لو من فحلو عشرة احلاصل من مرضعتنيينشر التحرمي باخلمس  اشتراط احتاد املرضعة فالعلى 

  .نصفهما من هذه والنبت من هذه والليل أو نصف االشتدادو اليوم ان نصفك

                                                

 

 

 

 



 انت املرأة أرضعتك إذا هي عدم اشتراط احتاد الفحل فيما و،رنا صورة واحدةكا ذ مماستثينمث إنه 

ولذا قال يف الشرائع ممزوجاً مع ، رخاآل على حيرمأحد هذين  فإن ،لداً وبنتاً وهلا ولد أو بنت من النسبو

ن بلنب كمل ي وإن ،املرتضع منها على حترم أوالد هذه املرضعة نسباً أنه  وال خالف يفإشكالال : اجلواهر

منا يشترط احتاد الفحل بني إ و، السامل عن املعارضحيرم من النسب حيرم من الرضاع ما لعموم ،فحلهم

  .ني منهاجنبياملتراضعني األ

 :)عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، وأمحد بن فضال موثقة مجيل بن دراجك ذلضافة إىل يدل عليه باإلو

 الرجل الذي  ان الولد من غريك وإن ، من ولدهال شيءكارتضع الرجل من لنب املرأة حرم عليه إذا

  .حتاد الفحل يف هذه الصورةما تراها يف عدم اعتبار اك، هذه الرواية صرحية فإن ،)١(أرضعته بلبنه

رضعت أف:  قلت:وفيها )عليه السالم(عن أيب احلسن ، يعارضها صحيحة صفوان ال أنه ومن الواضح

قال  ،مي بلبنهأخ يل من أمي مل ترضعه فتحل أل: قلت، من الرضاعةك ختأهي :  قال،مي جارية بلبينأ

اللنب للفحل صار : )عليه السالم(قال ، ميأو أليب ينعم هو أخ: قلت، والفحل واحد: )عليه السالم(

  .)٢(مهاأك مأها واأبك أبو

  . هو أخاه من الرضاعة،خ يل أل:ون املراد من قولهكي أن الحتمالك وذل

عن الصراحة يف  في يف سقوط الروايةكي إالّ أنه ر االبتدائيظان رمبا يبعد بالنك وإن وهذا االحتمال

 عملوا برواية مجيل إمنا صحاباأل أن ما عرفت منضافة إىل هذا باإل،  هذه الصورةاعتبار احتاد الفحل يف

  أعرضوا عن هذه و

                                                

 

 



  .ذ اخان الالزم األك لرواية صفوان ةانت معارضك إذا فرواية مجيل حىت، الرواية

 مجيع اشتراط وحدة الفحل يف إىل ذهبا )مهاس سرقد( يكركالعالّمة يف القواعد واحملقق المث إن 

جنبيني من وليس احتاد الفحل خاصاً بني الرضيعني األ، ن احتاد الفحل مل يورث التحرميكذا مل يإف، املوارد

ختها منه وال عمتها منه وال  أال واملرتضع على املرضعة من الرضاع أم حترم ال:  فقال يف القواعد،امرأة

  .من بالنسب لعدم احتاد الفحلحر وإن ،ختهاأخالتها وال بنات أخيها وال بنات 

أن  على صحابطبق األأ( : هلا قال يف شرح هذه العبارة مستدالًفإنه، يكركاحملقق الك ذل على ووافقه

ان ملن ك  هذا لوىفعل (:قال أن ىلإ )ان اللنب لفحل واحدكاذا إالّ تثبت بني مرتضعني حرمة الرضاع ال

يتحصل من رضاعه  إمنا باجلدودة  إليه نسبتها ألن،الصيب على ماألك من الرضاع مل حترم تل أم أرضعت صبياً

تثبت اجلدودة بني  فال، اللنب يف الرضاعني ليس لفحل واحد أن ومعلوم، من مرضعته ورضاع مرضعته منها

ختها من الرضاع وعمتها منه أ أن ومن هذا يعلم،  الشرط فينتفي التحرميتفاءن ال،ورةكم املذاملرتضع واأل

 مل حيرم أنثىان املرتضع ك ولو،  ملا قلناه من عدم احتاد الفحل،سبحرمن من الن وإن ،وخالتها منه ال حيرمن

عموم قوله  :قيل، قلناه وال خاهلا منه ملثل ما أخوها منه وال عمها منه عليه أبو املرضعة من الرضاع وال

   أيضاً و،آخره يقتضي التحرمي هناإىل  )١(حيرم: )صلى اهللا عليه وآله(

                                                

 



اأة املرضع على م قد أطلقوافإ  ا املرضعة أب  املرتضعة بلنبىعلوأمجدةاألوىلون ك فت،ختأ أ  

  .ذا البواقيكو، ةللجدة واخلالالتحرمي  فيندرجان يف عموم ،والثانية خالة

  .حجة يف العام حينئذ اعتبار احتاد الفحل خاص فال على  الدليل الدال:قلنا

، ابن للمرضعة أنه املرتضع على م أطلقوافإ، شرطلور فال اعتبار به مع فقد اك املذطالقوأما اإل

وة املثمرة للتحرمي بني االبن والبنت األخموا بكومل حي، أيضاًبنت هلا  أا  املرتضعة منها بلنب فحل آخرىوعل

  .)١()لعدم احتاد الفحل

، )٣(روعما )٢(مر من خربي احلليب العمدة يف الشرط املزبور مان إ :وفيه(: ولذا ردمها اجلواهر بقوله

املرتضعني  إىل وة بالنسبةاألخاملراد منه اشتراطه يف  أن ب فيعلمخت املرضعة لألأحرمة  على ومها قد نصا

 فإن ،عمام والعماتوال واألاألخجنبيني من امرأة واحدة يف سائر املراتب من غري فرق بني اخلاالت واأل

ان حرمته من ك ل ماكط يف حتققها ال ة يف اجلميع فاحتاد الفحل شرظالوجه املزبور ملحو على وةاألخ

  حينئذ ما عداهاىفيبق، ىنصاً وفتوك ذلكنه ليس كل، )٤(ان رمبا يومهه ذيل خرب العجليك وإن ،الرضاع

  .الم اجلواهركآخر  إىل ،))٥(حيرم من الرضاع: )صلى اهللا عليه وآله(عموم قوله على 

ا اعتمد عليه يف ختصيص عمومات حترمي م إذ ،المهما واضح جداًكفساد ن إ(: وقال يف املستند

  الرضاع من املوثقة والصحيحة املتقدمتني يتضمن 

                                                



 

 

 





 ان املراد ماك ولو، مطلقاً ة الواألخهو يف حصول البنوة و إمنا واشتراط الفحل، حترمي اخلالة الرضاعية

بل مل حيرم العمة ، ةلة والرضاعيااخل وم بسببه وجه لعدم احتاد فحلي املرتضعكاحلكان للتعليل ك راه ماكذ

اد يعقل كبل احتاد الفحل يف اخلالة واجلدة وحنومها ال ي، الرضاعية لعدم احتاد الفحل ذا املعىناألب م أو

  .)صحته

مثل حترمي أوالد املرضعة  )قدس سرمها( ثرية بني قول املشهور وقوهلماكختتلف فروع  أنه ىخيف مث ال

 هو عدم  إليهذهبا  ماىوعل، مير ما اختاره املشهور هو التحىفعل، املرتضع مع اختالف فحلهما على النسبية

  .التحرمي

ون أوالد كاملشهور البد من القول به ل على فإنه، املرضعة على ومثل حترمي فروع املرتضع الرضاعية

 فإن ،ما اختاراه فهو عدم التحرمي لعدم احتاد الفحل على وأما بناًء، حفاداملرضعة مبرتلة األ على املرتضع

  .ويف أوالد املرتضع الرضاعية هو املرتضع، صاحب اللنب يف ارتضاع املرتضع هو فحل املرضعة

الفحل للنب املرتضع غري فحل  أن لوضوح، صول املرضعة الرضاعيةأ على ومثل حترمي فروع املرتضع

  ).قدس سرمها( قوهلما على حترمي بينهما لنب الرضعة فال

 أدلة إطالق ىان مقتضكالنسيب  أم  غريىخرأ رضاعي من امرأة ان للرجل ولد نسيب وولدك ولو

سه احتاد كيشترط يف ع ما الك، أيضاً فال يشترط احتاد املرضعة هنا ،رخاآل على أحدمهاحترمي الرضاع حرمة 

  .ما تقدمكالفحل 

   



سلمة خيتار للرضاع العاقلة امل أن يستحب(:  فقال،يف الشرائع مستحبات الرضاع ركذ ):١٠مسألة (

ل حلم كومينعها من شرب اخلمر وأ، االضطرار تسترضع الذمية ومع، افرةكوال تسترضع ال، العفيفة الوضيئة

 أن رهك وي،راهة يف ارتضاع اوسيةكد الكوتتأ، مرتهلا إىل ا الولد لتحمله إليهيسلم أن رهك وي،اخلرتير

  .) وهوشاذ،راهةكها وزالت الها فعلها طاب لبنأحل موالن إ وروي، يسترضع من والدا من زنا

  : روهات يف فروعكامل ور بعض املستحباتكوحنن تبعاً له نذ

  .ل ولدكرضاع إ اره هلكي ماك، أحدمهارضاع الطفل من الثديني ال من إيستحب للمرضعة  ):فرع(

اهللا  أبو عبد  إيلّنظر: قالت،  بنت سليمانإسحاق أم مهأعن ،  عن أبيه،فعن حممد بن العباس بن الوليد

أرضعيه  و ال ترضعيه من ثدي واحدإسحاق أم يا: فقال، إسحاق ورضع أحد ابين حممدأأنا  و)عليه السالم(

  )١(.ر شراباًخاآل طعاماً وأحدمهاون كليهما يكمن 

وقع إذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قال يل رسول اهللا :  قال،اهللا عن جابر بن عبد، وعن جابر بن يزيد

  .)٢(ر طعامهخاآليف و  شرابهأحدمها يف ، رزقه يف ثدييي أمهتعاىلجعل اهللا و :قالأن إىل  مهأالولد يف بطن 

ن فإ الًمشا ويرضعن مييناً أن مكءاوا نسا: يقول )عليه السالم( ي علانك:  قال،وينكوعن الس

  .)٣(ينسني

                                                

 

 

 



 يعين يرضعن مييناً ومشاالً أن اء النسينه إ :)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، سالموعن دعائم اإل

  .)١(ن ينسنيإ: وقال، ثرياًك

الزاين من ك حيلل املال إالّ أن ،اذا املولودة من الزنكو، ره استرضاع اليت ولدت من الزناكي ):فرع(

  .ذا عنونه يف الوسائلك ،أو امرأةك ان املالك رجالً ،كذل

هل ، سألته عن امرأة ولدت من الزنا: قال )المعليه الس(عن أخيه أيب احلسن ، جعفر علي بن فعن

  .)٢(ال لنب ابنتها اليت ولدت من الزنا ويصلح ال:  قال،يسترضع بلبنها أن يصلح

  إيلّودية والنصرانية واوسية أحبليها لنب: قال )عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن مسلم

  .)٣( اجلارية الذي فجر باملرأة يف حلجعل موىلذا  إ بأساً بولد الزناىير ان الكو، من ولد الزنا

يف ، )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن هشام بن سامل ومجيل بن دراج وسعيد بن أيب خلف مجيعاً

  .)٤(مرها فلتحللها يطيب اللنب:  قال،لبنها إىل ون هلا اخلادم قد فجرت حيتاجكاملرأة ي

 ال:  قال،ختذها ظئراًأامرأة ولدت من الزنا : )عليه السالم( عبد اهللا أليب قلت:  قال،وعن احلليب

  .)٥(تسترضعها وال ابنتها

   على عن غالم يل وثب )عليه السالم(احلسن  سألت أبا:  قال، بن عمارإسحاقوعن 

                                                

 

 

 

 

 



  .)١(نعم:  قال،أحللت هلما ما صنعا أيطيب لبنها فإن ،لبنها إىل جارية يل فأحبلها فولدت واحتجنا

  .)٢( عن مظائرة ولد الزناىنه إ :)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، سالمعائم اإلوعن د

  .)٣(مرضعاً أي ولدت اجلارية من الزنا مل تتخذ ظئراًإذا  :قالنه إ )عليه السالم(وعن جعفر بن حممد 

 ،لبنها إىل جارية له فولدت فاحتاج املويل على ل عن غالم الرجل وقعظس أنه )عليه السالم(وعنه 

  .)٤(بأس أحل هلما ما صنعا فالن إ :قال

ره كة فولدت من فجور فكانت له مملوكيف رجل  ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، ويف رواية مجيل

من ك فحلل خادم: )عليه السالم(اهللا  فقال أبو عبد، اً لهزجائك ون ذلكي ال أن ترضع له خمافة أن موالها

  .)٥( يطيب اللنبحىتك ذل

  .روايات التحليل املوجب لتطييب اللنب شاذن إ :الشرائع قال أن قد تقدم: أقول

أنه اجتهاد يف كو،  حمرماًًىاحملقق استبعد تأثري التحليل فيما وقع ومضن إ(: ن رده اجلواهر قائالًكل

 بل ال،  ألفاظهابعد يف بعض وإن ،بأس به وال، جازةالفضويل الذي تعقبته اإل على ورمبا محلت، مقابلة النص

  ذن يف راج عن الزنا شبيه اإلخاإلتأخر يف  وإن ،ذن يف التحليلتأثري اإل على بأس حبمله

                                                

 

 

 

 

 



 .)١()القبض وحنوهكبعض أفعال املعاملة 

  : ىأربعة أقسام حسب ما ير على ام الشرعيةكحاأل أن ىن ال خيفكل

  .الصوم منفعة و،ل حلم اخلرتير ضرراًك مثل أ،فقسم يرتبط باجلسد ضرراً أو منفعة

 اخلارج إىل ان هذا يسريك وإن ،احلسد ضرراً و،مثل لني القلب منفعة، كذلكوقسم يرتبط بالروح 

ما حقق يف كر خاآلالروح يف  ول واحد من اجلسدكأثري تالروح ل إىل  يسري أن األولماك، أيضاًاجلسد أي 

  .حمله

تراب قحيث أراد الشارع عدم اال، الحتياطا إالّ مصلحة فيها ام االحتياطية اليت الكحوقسم هي األ

 ىفمن حام حول احلم ):سلم وصلى اهللا عليه وآله( قال مثالً، ضرر بالذات فال نفع وال من مواضع اخلطر

والَ ﴿: ىخرأويف آية  ،)٣(﴾ِتيِمالي والَ تقْربواْ مالَ﴿: تعاىل وولذا ورد قوله سبحانه، )٢(يقع فيه أن كشوأ

اب كعدم االرتضافة إىل باإل، أيضاً عدم القرب مبعىن) ال تقربوا (قلنا بأنإذا  ،كذل  غريىلإ )٤(﴾لزنىتقْربواْ ا

  .اليتيم ل مالكأ وملثل الزنا

 ون أحد الثالثة أوالًكي أن نسان بدونام االحترامية اليت وضعت الحترام اإلكحقسم هي األو

مها و، يثا حقق يف بعض مباحث العلم احلدمل ،ني احتماالًلاألوان من الضار ك وإن ولنب ولد الزنا، وبالذات

انت كإذا  أما ،مالهك تهناحيث  كرجاع احترام املالإن التحقيق يؤثر يف كك، لال يرتفعان بتحليل املال

 ،شياء املرتبطة بهل األكمن و راهة يف لنب ولد الزنا من باب االحتياط بأن أراد الشارع التنفري من الزناكال

    املرتبط ضرر بالذات مثالًءالشيك ن يف ذلك يملوإن 

                                                



 

  

  



رجاع إتؤثر يف ك  املالإجازة إالّ أن ،وال من جهة اجلسد فرضاً، اً ال من جهة الروحإطالقضرر  فال

  .احترامه

ن ك يملن ضاراً كمل ي وإن ،جازةان ضاراً مل تنفعه اإلك إذا اللنبن إ :يقال أن نكمي ال أنه ومنه يعرف

  .واهللا سبحانه العامل، راهةكوجه لل

ل حلم كأ وفعل فليمنعهما من شرب اخلمر فإن ،اوسية والنصرانية ووديةليها ره استرضاعكي: )فرع(

  .بيتها إىل يبعث معها الولد الو، حنومها من احملرمات واخلرتير

 رضعتست وال تسترضع الصيب اوسية: قال ،)عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، فعن سعيد بن يسار

  .)١(كوال يشربن اخلمر مينعن من ذلوالنصرانية  وديةليها

  إيلّاوسية أحب وةالنصراني ووديةليها لنب: قال )عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن مسلم

  .)٢(من ولد الزنا

، ال:  قال،سألته عن مظائرة اوسي: قال )عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، اهللا بن هالل وعن عبد

  .)٣(تابكن أهل الكلو

  .)٤(م فامنعوهم من شرب اخلمركأرضعوا لإذا  :)عليه السالم(اهللا  عبد قال أبو ،يف حديث آخرو

هل يصلح  )عليه السالم(اهللا  سألت أبا عبد: قال )عليه السالم(اهللا  الرمحن بن أيب عبد وعن عبد

  للرجل 

                                                

 

 

 

 



  .)١(امنعوهم شرب اخلمر: وقال، بأس ال: ل قا،ةك والنصرانية واملشرةوديليها أن ترضع له

ة أو جموسية ترضعه يف بيتها أو ظئر يهودية أو نصراني إىل سألته عن رجل دفع ولده:  قال،وعن احلليب

حيل مثل حلم  فتمنعها من شرب اخلمر وما الك ودية والنصرانية يف بيتليها كترضعه ل:  قال،ترضعه يف بيته

 كولدك ترضع ل واوسية الك حيل ل  الفإنه، كترضع ولد والزانية ال، بيون إىل كدوال يذهنب بول، اخلرتير

  .)٢(ا إليهتضطرإالّ أن 

سألته عن الرجل هل يصلح : قال ،)عليه السالم( بن جعفر ىعن أخيه موس، جعفر علي بن ويف رواية

، مك شرب اخلمر ما أرضعن لامنعوهن من:  قال،ودية والنصرانية وهن يشربن اخلمرليها يسترضع أن له

  .)٣(ال وال ابنتها اليت ولدت من الزنا:  قال،يسترضع لبنها أن وسألته عن املرأة ولدت من زنا هل يصلح

 ىود والنصارليها ما رخصا يف استرضاعإ، )عليه السالم(وأيب جعفر عن علي ، سالموعن دعائم اإل

 ل ما الكم فامنعوهم من شرب اخلمر وأكرضعوا لأذا إ :)عليه السالم( حممد نقال جعفر ب، واوس

  .)٤(حيل

: )عليه السالم(قال جعفر بن حممد :  قال،فعن فضيل بن يسار، صبيةاره استرضاع النكي :فرع

ودية والنصرانية خري من رضاع الناصبيةليها رضاع)٥(.  

   عليه الصالة(قال الصادق :  قال،احلسني يف املقنع علي بن وعن حممد بن

                                                

 

 

 

 

 



  .)١(ودية والنصرانية خري من رضاع الناصبيةليها رضاع: )والسالم

 ة أحبودية والنصرانيليها رضاع: قال أنه ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

  .)٢(حوهم وال توادوهمكوالتنا، تظائروهم أن اصبية فاحذروا النصابإرضاع النمن  إيلّ

  

. والعمشاءمقاءره استرضاع احملكي :فرع

روا من ظفان :)عليه السالم(قال أمري املؤمنني  ،)عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، براهيمإفعن غياث بن 

  .)٣(الولد يشب عليه فإن ،مكيرضع أوالد

 وإن ،ياللنب يعد فإن ،تسترضعوا احلمقاء ال: قال )عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن قيس

  .)٤(الظئر يف الرعونة واحلمق إىل اللنب يعين  إىلالغالم يرتع

ر ك وذ،)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال )عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن حممد بن قيس

  .)٥(مثله

 ال: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني : قال ،)عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، وعن مسعدة بن صدقة

 ا احلمقاءوتسترضع ال: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا ، اللنب يغلب الطباع  فإن،تسترضعوا احلمقاء

  .)٦(اللنب يشب عليهفإن 

ال : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال ،) السالممعليه(عن آبائه ، )ليه السالمع (وعن الرضا

.)٧(اللنب يعدي فإن ، وال العمشاءتسترضعوا احلمقاء

                                                

 

 

 

 

 

 

 



صلى اهللا (رسول اهللا  قال: قال ،)عليه السالم( يإىل عل) ليهم السالمع( ئمة بسند األ،فرياتوعن اجلع

  .)١(اللنب ينشئه عليه فإن تسترضعوا احلمقاء أن مكياإ: )عليه وآله

  .راهة استرضاع القبيحةك وتيار للرضاع واسترضاع احلسناء،خاال و،ميستحب رضاع األ ):فرع(

ليس للصيب خري من لنب : قالنه إ )صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، قوي رواية رواه الصدفف

  .)٢(مهأ

: ان يقولكنه إ ،)عليه الصالة والسالم( ي إىل علبسنده، سناداهللا بن جعفر يف قرب اإل ويف رواية عبد

 ر الطباع فإن احكما ختريون للنكختريوا للرضاعالرضاع يغي)٣(.  

، بلنب احلسانك استرضع لولد: )عليه السالم(جعفر  قال يل أبو:  قال،ويف رواية حممد بن مروان

  .)٤(اللنب قد يعدي فإن ،والقباحك ياإو

اللنب  فإن ، من الظئورةم بالوضاءكعلي: قال ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، ويف رواية زرارة

  .)٥(يعدي

: قال، )٦(لوالدات يرضعن أوالدهنوا: قال )عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، وعن داود بن احلصني

م فاألاألب ذا مات إف، مأحق من األاألب ذا فطم فإ ف،ما دام الولد يف الرضاع فهو بني األبوين بالسوية

   ،خبمس دراهم إالّ أرضعه ال: موقالت األ، من يرضعه بأربعة دراهماألب وجد  وإن ،أحق به من العصبة

                                                

 

 

 

 

 

 



  .)١(مهأمع ك يتر أن أخري له وأقدم وأرفق بهك ذل إالّ أن يرتعه منها أن ن لهإف

  .م مما تأيت مجلة منها يف مسألة احلضانةمن الروايات املرتبطة حبضانة األك غري ذلإىل 

 إىل عطاء الولد اللنب الذي يغري طبعهإراهة كيظهر من بعض الروايات السابقة ولو باملناط  أنه ىخيف وال

  .كغري ذل إىل ،لنب العرت يسبب شيطنة الولد أن عروف منما هو املك ،ان لنب حيوانكولو السيء

 ،رضاع الولد باللنب الذي يوجب له صفة حسنةإالروايات استحباب ك يظهر من بعض تل أنه ماك

  . املعروفة يف الطبموراألمن ك غري ذل إىل ،نسانلنب البقرة يوجب وقار اإل أن املعروف مثالً

   

                                                

 



 وهو ما اجتمعت فيه ،حصل الرضاع احملرمإذا ( :جاً مع اجلواهرقال يف الشرائع ممزو ):١١مسألة (

فصار هو وما ، ما إليهاملرتضع نفسه ونسله ومنه إىل  انتشرت احلرمة من املرضعة وفحلها،الشروط السابقة

ور كمها من الذؤوآبا، وصار الفحل الذي هو صاحب اللنب أباً، ماًأ وصارت املرضعة له ،تولد منه ابناً هلما

، خوة وأخواتإغريها والفحل أو غريه  ضعة أورل منهما من املكوأوالد ، ناث أجداداً وجداتواإل

  .كخالف أجده يف شيء من ذل  بال، وخاالت وأعماماً وعماتخوما أخواالًإو

 على يعتد به من العامة الذين قصروا احلرمة من ال إالّ  مجيعاً عليهسالمبل الظاهر اتفاق أهل اإل

صلى اهللا (خصوصاً بعد تواتر قوله ،  وهو معلوم البطالن،يةما يف اآل على  مجوداً،وات خاصةخاألمهات واأل

  .)١(حيرم من النسب حيرم من الرضاع ما: )عليه وآله

: ةكية املبارورات يف اآلك السبع املذ، وهي تسع،الرضيع على خالف يف حترميهن  والإشكال ال: أقول

 إضافةب ،)٢(تاألخ وبنات األخم وبنات كم وخاالتكم وعماتكخواتأوم كم وبناتكمهاتأم كحرمت علي﴿

  : متواتر الروايات املطلقةك ذل على ويدل األب،م ومن قبل اجلدات من قبل األ

  .)٣(حيرم من الرضاع ما حيرم من القرابة :صحيح ابن سنان املتقدمةك

  .)٤(رضاع ما حيرم من النسبحيرم من ال:  ورواييت داود وأيب بصريناين واحلليبكوصحيحة ال

                                                

 

 

 

 



  .)١(ما حيرم من النسب فهو حيرم من الرضاع: وصحيحة عبيد بن زرارة

  .ثريةكمن الروايات الك  غري ذلإىل

 ،ليةكهذه ال على  يف تشقيق الفروع)عليهم الصالة والسالم(ئمة مثل هذه العبارات األ إىل وقد استند

بعد السؤال عن حلية تزوج اجلارية اليت أرضعتها  وفيها، ) السالمعليه(عن أيب احلسن ، ما يف رواية عثمانك

  .)٢(نه حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب إ،ال:  قال،امرأة أخي

أليس ، ال :قال أن ، إىل الورادة يف السؤال عن أمرأة أرضعت غالماً هل حيل بيعهنويف رواية ابن سنا

  .)٣(رم من الرضاع ما حيرم من النسبحي:  قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .وغريمهاك  غريها من الروايات اليت تقدمت مجلة منها منقولة عن الوسائل واملستدرإىل

عليه (اهللا  عن أيب عبد، مثل ما رواه احلليبك ذل على مجلة من الروايات اخلاصة الدالةضافة إىل هذا باإل

 ىأ آمر به أحداً وال  من الرضاع الاألخابنة : )يه السالمعل(قال أمري املؤمنني :  قال،)الصالة والسالم

  ابنة محزة فأىب)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  على عرض:  وقال، وولديي عنه نفسىمنا أإو، عنه

  .)٤(هي ابنة أخي من الرضاع:  وقال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .من جهة التقيةك ول ذلان يقكمام اإل أن والظاهر من بعض الروايات

عما يروي الناس عن أمري  )عليه الصالة والسالم(سألت أبا جعفر :  قال، معمر بن حيىيىفقد رو

  ن يأمر ا وال كعن أشياء من الفروج مل ي )عليه السالم(املؤمنني 

                                                

 

 

 

 



: فقلنا، ىخرأأحلتها آية وحرمتها آية :  قال،كون ذلكيف يك: قلنا، هديف نفسه وول إالّ  عنهاىينه

 ى إذ قد بني هلم:  فقال،يعمل ما أن متان ينبغيكمها حم أم ىراألخمها نسخت احدإون كال ت أن هل

عليه (أمري املؤمنني  أن  ولو،يطاع ال أن خشي: قالس، ناللك يبني ذل أن منعه ما: قلنا، نفسه وولده

  .)١(لهكله واحلق كتاب اهللا كثبتت قدماه أقام  )السالم

انوا من أتباع كمام الذين مل ينههم اإلحيث إن ، )٢(لزام اإلبابمن ك ون ذلكي أن ومن احملتمل :أقول

عليه الصالة (مام أمري املؤمنني يف موارد متعددة مما قال اإلك رنا مثل ذلكما ذك، اخللفاء وهم يرون احللية

  .اخللفاءك ولئأ حسب رأي )والسالم

 :)عليه السالم(قال أمري املؤمنني  ،)عليه السالم(اهللا   عبدعن أيب،  عمن حدثه،عثمان وعن أبان بن

صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  على عرضت(ا علمت أما : فقال، محزةة ابنابنة أخي من الرضاع أ)٣(.  

مي جارية أأرضعت : قلت له:  قال،يف حديث )عليه السالم(عن أيب احلسن ، وعن صفوان بن حيىي

مي بلبنه يعين ليس هلذا أمي مل ترضعها أخ يل من فتحل أل: قلت، من الرضاعةك ختأهي :  فقال،بلبين

اللنب للفحل صار : قال، ميأو أليب نعم هو أخي:  قلتوالفحل واحد:  قال،ن ببطن آخركالبطن ول

  .)٤(مهاأك مأو، أبوهاك أبو

  املؤمنني  قال أمري: قال )عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد، كاملل وعن مسمع بن عبد

                                                

 

 

 

 



من ك وهي عمتك أمت، كختها أمتأأو ك أمت أمها كأمت: حتهمك حتل منامثانية ال: )عليه السالم(

،  تستربئها حبيضةوقد وطئت حىتك أمت، كوهي أرضعتك أمت، من الرضاعك وهي خالتك أمت، الرضاع

  .)١(وهلا زوجك متأ، صوم على وهيك أمت، ك من غريىوهي حبلك أمت

حها عمها وال كين أن يصلح للمرأة ال: قال ،)عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد،  بن سناناهللا وعن عبد

  .)٢(خاهلا من الرضاعة

ر لرسول اهللا كذ )عليه السالم( علياًن إ :يقول )عليه السالم(اهللا  مسعت أبا عبد:  قال،وعن أيب عبيدة

صلى اهللا (ان رسول اهللا كو، خي من الرضاعةأة ابن أا علمت أما : فقال، محزةة ابن)صلى اهللا عليه وآله(

  .)٣( وعمه محزة قد رضعا من امرأة)عليه وآله

، أخي تزوج امرأة فأولدهان إ :قلت له: قال ،)عليه السالم(عن أيب احلسن ، ىوعن عثمان بن عيس

تها امرأة رضعأاجلارية اليت ك أتزوج تل أن فيحل يل، رضعت جارية من عرض الناسأفانطلقت امرأة أخي ف

  .)٤(حيرم من الرضاع ما حيرم من النسبنه إ ،ال:  فقال،أخي

م جتمع بني األ  ال،أة عشرةمراالحيرم من : )عليه السالم(اهللا  قال أبو عبد:  قال،وعن مسعدة بن زياد

ك أمت وال، من الرضاعةك وهي خالتك أمت وال، من الرضاعةك وهي عمتك وال أمت :قال أن ىلإ واالبنة

  .)٥(من الرضاعةك وهي ابنة أخيك أمت وال، من الرضاعةك ختأهي و

                                                

 

 

 

 

 



م جتمع بني األ ال: أة عشرمراالحيرم من : )عليه السالم(قال الصادق :  قال، اهلدايةوعن الصدوق يف

، كوهي عمتك وال أمت، من الرضاعةك ختأوهي ك أمت وال، وهلا زوجك أمت وال، تنياألخبني  وال، واالبنة

وال ، كوهي رضيعتك متأوال ،  تطهروهي حائض حىتك  وال أمت،لرضاعةامن ك وهي خالتك وال أمت

  .)١(كفيها شريك ولك أمت

يا : )صلى اهللا عليه وآله(قلت لرسول اهللا : قالنه إ ،)عليه السالم(عن علي ، سالموعن دعائم اإل

حتل  الا إ :قال، م ابنة محزةنع:  قلت،م شيءكأو عند:  قال،تتزوج من قريش وتدعناك رسول اهللا ما بال

  .)٢(وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، يل هي ابنة أخي من الرضاعة

فراد وطارد ع لألم ما هو جاحيرم من النسب حيرم من الرضاع ما ما ر يف معىنكاملستند ذمث إن 

  : فقال، غيارلأل

، تأثري املينكفاللنب له تأثري ، ضاًأيل حرمة ينشأ من النسب هي ينشأ من الرضاع ك أن املراد منه(

م يف السنة كوح، نسابل عنوان له اسم يف األكف، )٣(لحمة النسبكالرضاع حلمة ن إ :وردك ولذل

 من اشتراط احتاد الفحل فيما استثين الإتاب بتحرميه جتعل يف حذائه ما يشبهه مما حصل منه الرضاع كوال

، ط احلاصل من الرضاع ما حيرم من جهة االرتباط احلاصل بالنسبحيرم من جهة االرتبا أنه فاملراد، وغريه

ت األخ واألخالولد وك ،ل وصف نسيب يوجب التحرمي يوجب نظريه من الوصف الرضاعيك أن ومفاده

  .كوغري ذلاألب م وواأل

                                                

 

 

 



بل يثبت ، وصف احلاصالن بسبب املصاهرة فلم يثبت التحرمي به بواسطة الرضاعوأما االرتباط وال

، الزوجة الرضاعيةأم  أمها  وال،صري زوجة رضاعية تفمرضعة الولد ال، أيضاً أصل االرتباط والوصف ثبوت

حيرم  أن ما  وال،أيضاًحيرم باملصاهرة احلقيقية حيرم باملصاهرة الرضاعية  ماأن  على فال داللة يف الرواية

ل ك فالبد يف ،ب حيرم نظريه بالرضاعما حيرم بالنس أن بل مدلوهلا، أيضاًبالنسب واملصاهرة حيرم بالرضاع 

ان ك فإن ،الوصف احلاصل بالرضاع إىل ينظر أن م بتحرميه بالرضاع بواسطة هذه الروايةكما يراد احل

  .)فال الإ وأيضاًاملتصف ذا الوصف مما حيرم بسبب النسب وثبت حرمته بدليل حيرم بالتحرمي بالرضاع 

ر كذ أنه ماك، حاله على منا النسبإو، جديداً يف النسب الشارع مل خيترع امساً  ألن،واضحك وذل

لمة النسب ويضع كنسان يرفع اإل أن فالالزم، شيئاً جديداًك ر فوق ذلكومل يذ، ر له شروطاًكالرضاع وذ

رمة حمم النسبية واأل، ت الرضاعيةاألخك ذلكو، ت النسبية حمرمةاألخ:  يقولمثالً، لمة الرضاعكانه كم

م أو األاألب واجلدة النسبية من ، البنت الرضاعيةك ذلكوالبنت النسبية حمرمة ف، يةم الرضاعاألك ذلكو

، الرضاعية منهاك ذلك و،ت النسبيتان حمرمةاألخ وبنت األخ وبنت ، والعمة النسبيتان حمرمة،اخلالة وحمرمة

وحة كمنك ذلكف ،النسيب حمرمةاألب وحة كومن، حليلة االبن الرضاعيك ذلكو، وحليلة االبن النسيب حمرمة

تني النسبيتني األخواجلمع بني ، الزوجة الرضاعية أم كذلكف، م الزوجة النسبية حمرمةأو، الرضاعياألب 

 على خت وأم وبنت النسبيات للولد امللوطأحترم ك ذلكو، الرضاعيتني أو الرضاعية والنسبيةك ذلكحمرمة ف

  .الدليل إىل ه حيتاجي القاعدة فالتحرمي فوما خرج عن هذه، كغري ذل إىل ،الرضاعياتك ذلكف، الفاعل

  خت أانت هي ك وإن ،خت املرتضع نسباًأح كين أن بأس للفحل فال وعليه



، واحملرم يف النسب منها البنت الربيبة ،كذلكربيبة  ت بنتاً رضاعية والاألخون ك لوضوح عدم ،ولده

  .ة الرضاعيتنيحترم البنت والربيبك ذلك ،ما حترم البنت والربيبة النسبيتنيكف

رنا كورين الذين ذكغري موجود يف اخلارج يف غري الفردين املذك  هي قدر مشترخت الولد اليتأما أو

ي يتجه حترميه بعد فرض احنصار احملرم يف كفليس من عنوان احملرم يف النسب ، حبرمة مثلهما من الرضاع

  .لغة ليست منهما يف عرف والا  أومن الظاهر، الشريعة يف البنت والربيبة من النسب والرضاع

رناه من ك عنه مبا ذن االستغناءكمي إالّ أنه ان تاماًك وإن ،رةكالم العالمة يف التذك أن يظهرك وبذل

  .الضابطة

   :حيرمن وقد ال  قد حيرمن يف الرضاع،حيرم يف النسوة أربع نسوة: رةكقال يف التذ

ك ذلكانت ك فإن وأما يف الرضاع ، أبزوجةأو أم ما إ ا أل، النسب حرام يف أم األخ:األوىل

  .مل حترمك خت أأوك جنبية أخاأرضعت ألو  ماك، مل حترمك ذلكن كمل ت وإن ،أيضاًحرمت 

 أن مها مثلاحدإون كت ويف الرضاع قد ال، بنهازوجة  بنته أو ماإا  أل،ولد الولد حرام أم :الثانية

  .اماًرليست حولد الوالد و أم افإجنبية ابن االبن ترضع األ

، كذلكون كت ويف الرضاع قد ال، كزوجت أم أوك مأما إ ا أل،جدة الولد يف النسب حرام :الثالثة

  .كزوجت أم والك مأوليست ب جدته أمها  فإن،كجنبية ولدأرضعت أ إذا ماك

   وإذا، كربيبت أوك بنتما إ ا أل،كيف النسب حرام عليك خت ولدأ: الرابعة



  .ربيبة خت وليست ببنت والأفبنتها  كرضعت أجنبية ولدأ

عنواناً  ون شيء منهاكضرورة عدم ك ذل إىل حاجة ال(: كرة ذلكولذا قال اجلواهر بعد نقله عن التذ

ومثله ما يف الرضاع حرام ، وحة االبنكم ومن األب من النساألويلبل موضوع احملرم يف ، للمحرم يف الشرع

ومثلهما ، ويف الثانية البنت وحليلة االبن،  فرد من نظريه يف الرضاعاءاستثن إىل ي حيتاجك  أم األخال، أيضاً

ومثلهما يف الرضاع ، أةمراالم أم وويف الثالثة األ، ركما ذ إىل ي حيتاجكولد الولد  أم ال ،كذلكمن الرضاع 

ي هو لفظ خت الولد الذأ ال ،ومثلهما يف الرضاع ثابت، بعة البنت والربيبةاويف الر، جدة الولد  ال،ثابت

وليس هو مما جعله ، اتفق احنصار أفراده يف النسب يف احملرم خبالفه يف الرضاع إالّ أنه كمنتزع للقدر املشتر

  .)١()الشارع عنواناً للمحرم

 احملقق الداماد  إليه يف حبث عموم املرتلة الذي ذهبأيضاًالم يف املسألة كوسيأيت بعض تفصيل ال

شيئاً من ن إ( :رةكالم التذكفقال بعد نقله ،  املتقدمشكال باإلأيضاًالعالمة  على ل املستندكوقد أش، وغريه

 فال، وسبب التحرمي أمر آخر مفقود يف الرضاع، ربعة ليست مؤثرة يف التحرمي بالنساءوصاف األهذه األ

  .)٢()رية منها حمرمة بدليل آخراألخن الصورة كول، بل هي خارجة عن القاعدة، االستثناء إىل حاجة

ضعة راصول التحرمي بالقرابات الثالث الذي حيصل من الرضاع هي يف املرتضع وامل أن ىخيف مث ال

  .والفحل

ومن ، وات والعمات واخلاالتاألخمهات وومن حيرم بسببها من األ  املرضعة:املرتضع على فيحرم

  .ورين وأوالد املرضعة والفحلكحيرم بسبب الفحل من املذ

                                                







 ،بواسطة ذي القرابةك ذل حيرم غري وال،  املرتضعة أو املرتضع وأوالدمها:ةالفحل واملرضع على وحيرم

  .اجلواهر واملستند واحلدائق وغريهمكره غري واحد كما ذك

مل ترض  إذا نسانخت الرضاعية لزوجة اإلأهل حترم بنت أخ الرضاعية وبنت  أنه الم يفك الىن يبقكل

 القاعدة ى مقتض،العمة واخلالة على احكض يف مسألة النمل تر إذا ما حترم النسبيتان للزوجةك ،الزوجة

  .تعاىلشاء اهللا  نإوسيأيت التعرض هلذه املسألة  حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب طالقالتحرمي إل

   



د والدة األوالل من حالف إىل ل من ينسبك(: ئع ممزوجاً مع اجلواهراقال يف الشر ):١٢مسألة (

وات من عنوان احملرم األخو األب،من  م أوواألاألب خوة من إم  أل،ا املرتضعهذ على ورضاعاً حيرمون

م خوة من األإوم ك ل،املرضعة بالبنوة والدة إىل نسبيل من كك ذلكو، بالنسب فيحرم مثله يف الرضاع

ان ك وإن ،ا بالبنوة رضاعاً من غري لنب فحله إليهوال حيرم عليه من ينسب، نزلوا عليه وإن فيحرمون وبنوهم

فيختص هذا الفرد باخلروج ، احتاد الفحل يف احلرمة  اعتبارملا عرفت من صراحة النصوص يف ، أمأخاً من هو

  .آخره إىل ،))١(حيرم :)صلى اهللا عليه وآله(من عموم قوله 

ه علي(عن الرضا ،  ما يف رواية حممد بن عبيدة اهلمداين،املراد بالنص الصريح يف حترمي الثالثة: أقول

فأرضعت واحدة منهن بلبنها غالماً ، مهات أوالد شىتأانت له ك رجل يف:  ويف آخره)الصالة والسالم

: قلت:  قال،الغالمك ذل على  حمرمد الشىتاألوالمهات أالرجل من ك  من ولد ذلل شيءكس ألي ،غريباً

منا إو، مهاتحيرم من قبل األ فما بال الرضاع حيرم من قبل الفحل وال: )عليه السالم(احلسن  فقال أبو، ىبل

  .)٢( حيرمأيضاًان لنب الفحل ك وإن ،مهاتحرم اهللا الرضاع من قبل األ

عدة أو نبت حلمه ودمه عليه حرم عليه ك ان ذلك ف شىتم من نساءرضع الغالإذا  :وصحيحة حممد

  .)٣(لهنكبنان 

  ل شيء من كرضع الرجل من لنب امرأة حرم عليه أإذا  :وصحيحة مجيل

                                                

 

 

 



 أرضع من لنب الرجل حرم عليه وإذا، رضعته بلبنهأان كمن غري الرجل الذي  ان الولدك وإن ،اولده

  .)١(رضعتهأان من غري املرأة اليت ك وإن ،هدل شيء من ولك

  .فاية وغريمهاك عن السرائر واليكوهو احملك ذل على مجاع مجاعة من الفقهاء اإلىولذا ادع

 اًإمجاعك ذلكفهو ، ا بالبنوة رضاعاً إليهم عليه من ينسبرحي وال:  بقولهره الشرائع أخرياًكما ذ أماو

ن كل، رافهما حترمياًطأفيهما ويف  يوجب الرضاع وين الرضاعيني بدون احتاد الفحل ال أن األخملا تقدم من

 موة الرضاعية من جهة األاألخفاعترب ، الطربسي صاحب التفسري املشهور ي علالشيخ أبوك خالف يف ذل

  . حمرمة بدون اشتراط احتاد الفحلأيضاً

ك واستجوده يف املسال، وقواه صاحب املفاتيح وشارحه، عن الراوندي يف فقه القرآنك  ذليكوح

  .أيضاًم  إليهما نسبه غريهكفقهاء العامة  إىل ونسبه السيد الداماد يف رسالته

حيرم من : )لى اهللا عليه وآلهص(وبعموم قوله ، )٢(م من الرضاعةكخواتأ :بعمومك واستدلوا لذل

عليه الصالة (مام حيث قال اإل، وبرواية حممد بن عبيدة اهلمداين املتقدمة، )٣(الرضاع ما حيرم من النسب

  .)٤(مهاتمنا حرم اهللا الرضاع من قبل األإو:  يف آخرها)والسالم

  .ا تقدم بعضه مممجاع عليه اإلى املشهور املدعأدلةتقاوم  أن نكتتم  الدلةن هذه األكل

   

                                                

 

 

 

 



 ،بيها من الرضاعةختها ألأيتزوج  أن  أحيل له، عن رجل يرضع من امرأة وهو غالم،صحيحة احلليبك

انت املرأتان رضعتا من ك وإن ،حتل انت املرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لنب فحل واحد فالكن إ( :فقال

  .)١(كبأس بذل امرأة واحدة من لنب فحلني فال

 فقال:  قال،بيها من الرضاعةختها ألأيتزوج  أن عن غالم رضع من امرأة أحيل له، باطيوموثقة السا

مها ختها ألأفيتزوج : قلت: قال، رضعتا مجيعاً من لنب فحل واحد من امرأة واحدة قد، ال: )عليه السالم(

رضعت أليت ان فحلها غري فحل اكختها اليت مل ترضعه أن إ ،كبأس بذل ال: فقال:  قال،من الرضاعة

  .)٢(بأس اختلف الفحالن فال فإن ،الغالم

، حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: )ى اهللا عليه وآلهلص( قول رسول اهللا، وصحيحة العجلي

الرضاع ك فذل،  من جارية أو غالمىخرأرضعت من لنب فحلها ولد امرأة أل امرأة ك:  قال،كيل ذل فسر

هلا واحد بعد واحد من  اناكرضعت من لنب فحلني أل امرأة كو، )ليه وآلهصلى اهللا ع(الذي قال رسول اهللا 

حيرم من : )صلى اهللا عليه وآله(رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اهللا ك ذل فإن ،غالم جارية أو

وليس هو سبب رضاع ، حيرم شيئاً منا هو سبب من ناحية الصهر رضاع والإو، حيرم من النسب الرضاع ما

  .)٣(لفحولة فيحرممن ناحية ا

 املرتضع م نسباً ورضاعاً مبعىنوة من األاألخوهل حيرم عليه نسل (: المهكاجلواهر قال يف أخري مث إن 

  ، )لعموم اخلرب ك الظاهر ذل،م من األاألخبلنب 

                                                

 

 

 



 األخأوالد ك ذلكو، انوا أوالداً نسبياً أو رضاعياًكم سواء  النسيب من األاألخفأوالد ، رهكما ذكوهو 

 على لهم حيرمونكد نسبياً أو رضاعياً األوالك ان أولئكسواء ، م يف صورة احتاد الفحللرضاعي من األا

  .وراًكد ذاألوالانت هي مرتضعة وك بأن ،سكون يف العك يأيضاًالتحرمي  أن ماك، املرتضع

   



وال ، رضاعاً  والاملرتضع يف أوالد صاحب اللنب والدةً ح أبوكين ال(: قال يف الشرائع ):١٣مسألة (

  .)م ولدهك حم صاروا يف أليف أوالد زوجته املرضعة والدةً

 بل نسبه بعضهم، دريسإ املبسوط وابنا محزة ويك به الشيخ يف حمفىت أوقد، هذا هو املشهور: أقول

  .ذا يف اجلواهرك ، عليهمجاع اإليبل رمبا ادع، الشهرةإىل 

 أم ان ولدهكسواء ، املرتضع مطلقاًأب  على مونأوالد صاحب اللنب واملرضعة حير(: ويف املستند

نا من هذه أصحاب استثىن(: ه قال ألن،االتفاقك بل ظاهر املسال، )شهرظهر األ األىعل املرتضع أو غريها

لدخلوا يف  الإو، ونوا أوالد الفحل من الرضاعكان أوالد املرضعة من الرضاع خاصة ومل يك لو الصورة ما

رضعت ولداً بلنب غري هذا الفحل الذي ارتضع أون قد كبأن تك وذل، رميهم مطلقاًوم بتحكوالد احملأمجلة 

  .)املبحوث عنه من لبنه

ن عبارته كل، نقل عنه  هذا ما،احلل هو املشهورن إ : وقال، تلميذ احملققيباألك ن قد خالف يف ذلكل

أب  على حترم  ورضاعاً الةًأوالد صاحب اللنب والد أن شبهة ال:  قالفإنه، ية عنه غري ظاهرة فيهكاحمل

 حيرم يف النسب فال وهذا ال، )١(حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: ) السالممعليه( لقوهلم ،املرتضع

مهزيار ورواية  علي بن اً بروايةكمتس، كحترمي ذل إىل ن ذهب الشيخ يف اخلالف والنهايةكل، حيرم يف الرضاع

  . وعليها العملصحابة خمالفاً فهي مشهورة بني األأعرف يف هذه املسأل وما، أيوب بن نوح

   القواعد يريد بنفي الشبهة عن اقتضاء أن نكمي(: ولذا قال يف اجلواهر

                                                

 



رناه منه يف كذ رادة ماإشبه املعروف ما عساه يشهد له التعبري باألكخرجنا عنها بالنصوص  وإن ،كذل

ما كال ، تباعهأالتحرمي الذي نقله عن الشيخ و إىل ون عدم معرفته اخلالف بالنسبةكوحينئذ في، نسخة قدمية

ستاده احملقق وقبله ابن أ فإن ،تباعهأاملراد نفي معرفته من غري الشيخ ون أ وسكتومهه بعضهم منه من الع

  .)دريس مصرحان باحلرمةإ

يف خالفاً جلمع منهم الشيخ : شهر قالظهر األاأل إىل  ونسبهىر التحرمي فتوكذ أن ويف املستند بعد

، القاعدة املتقدمة على  وقوفاً،اجلواز إىل ويف احلدائق ذهب الشيخ يف املبسوط ومجاعة، املبسوط والقاضي

 ىحدإخت الولد ليست أ و،خوة ولدهأصاروا بالرضاع  إمنا املرتضعأب  إىل أوالد الفحل بالنسبةحيث إن 

 منهما غري موجودة فيما  وشيء،اً أو ربيبة بنتواكية ل اآلمنا حرمت يفإو، يةمات النسبية اليت حرمتها اآلراحمل

  .ن فيهحن

وعن السيد ، ولوال الرواية الصحيح العتمدت عليه، قول الشيخ يف غاية القوة: قالنه إ وعن املختلف

ويف ، ويةاألول إىل كاستند يف ذلحيث إنه إمنا ، باراألخمستند له من  حترمي أوالد الفحل ال أن يف شرح النافع

ك يف غفل عن ذلكف،  وسندها صحيح باصطالحهأيضاًك الرواية منقولة يف املسال فإن ،لعجب منهاحلدائق ا

هذه الروايات الصحاح  على فالظاهر هو القول املشهور وقوفاً، انكيف كو(:  مث قال،التعليل إىل  التجأحىت

  .الم احلدائقك انتهى )القاعدة املتقدمةك الصراح فيخصص ا عموم تل

  . جلملة من الروايات املعتربة، القاعدة هو القول املشهورىفمقتض، انكيف كو

   أبا جعفر ى بن جعفر بن عيسىسأل عيس:  قال،مهزيار علي بن صحيحك



 ما:  فقال يل،أتزوج ابنة زوجها أن فهل حيل يل، امرأة أرضعت يل صبياًن إ ،)عليه السالم(الثاين 

 هذا هو لنب الفحل ،حرمت عليه امرأته من قبل لنب الفحل: يقول الناس أن ىؤتسألت من هيهنا ي أجود ما

ن عشر ك لو: فقال، رضعت يل هي ابنة غريهاأاجلارية ليست ابنة املرأة اليت ن إ :فقلت له، غري ال

  .)١(كن يف موضع بناتك ومنهن شيءك حل ل متفرقات ما

امرأة أرضعت  :)ليه السالمع(ري كالعس ي علأيب حممد احلسن بن إىل تبتك:  قال،وصحيح احلمريي

  .)٢(ال حتل له: )عليه السالم( فوقع ،ال أم يتزوج ابنة هذه املرضعة أن الرجلك ولداً لرجل هل حيل لذل

امرأة أرضعت  :)عليه السالم(أيب احلسن  إىل شعيب علي بن تبك:  قال،وصحيح أيوب بن نوح

 ولدها صار مبرتلة  ألن،كال جيوز ذل: )المعليه الس(تب ك ف،أتزوج بعض ولدها أن بعض ولدي أجيوز يل

  .)٣(كولد

ية مثل أصل األولالقاعدة  إىل استند وإن ، للقول باحللهذه الروايات ال تدع جماالً أن ىخيف وال

 بعد لألصلجمال  ال إذ ،وليس هذا من احملرمات بالنسب، احملرم بالرضاع ما حيرم بالنسبن أ و،باحةاإل

 صلى اهللا عليه وآله( احملرمات بالنسب يقتضي عدم ثبوت حرمته من مثل قوله ون هذا منكوعدم ، النص

هذه كثبوت التحرمي من دليل آخر ك يف ذلوال ينا، )٤(حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: )وسلم

.النصوص

                                                

 

 

 

 



 اءوجه استثن أما ،وأوالد املرضعة والدةً،  ورضاعاًظهر وجه حرمة أوالد صاحب اللنب والدةًك وبذل

رضعة من الرضاع خاصة ان أوالد املكلو أما (: وغريه بقولهك ره يف املسالكذ ضاعاً فهو مارأوالد املرضعة 

بأن ك وذل، وم بتحرميهم مطلقاًكخلوا يف مجلة أوالده احملإال لد و،ونوا أوالداً للفحل من الرضاعكومل ي

 حيرم دين اللأحد الو فإن ،عنه من لبنهون قد أرضعت ولداً بلنب غري هذا الفحل الذي ارتضع املبحوث كت

 ملا قد سبق من اعتبار احتاد الفحل يف حترمي أحد ،م من الرضاعةخوة األأان بينهما ك وإن ،رخاآلعلى 

  .)قول الطربسي حيرم اجلميع على نعم، القول املشهور على رخاآل على املرتضعني

حترمي أوالد املرضعة خمصوص ن إ :قالوا(: ل قا،ن يف املستند تردد يف أوالد صاحب اللنب الرضاعيةكل

، األصل ىفهو مقتض: األول أما ، ورضاعاًوأما حترمي أوالد صاحب اللنب فيعم أوالده والدةً، بأوالدها والدةً

حيث تأمل يف مشول الصحيحة ، فاية نوع ترددكوظاهر ال،  علمائنا عليهإمجاعرة كففي التذ: وأما الثاين

ون ك واحتمال ، االبنة النسبيةىعل الإ لعدم صدق االبنة حقيقة ،ية وهو يف موضعهوالد الرضاع لألاألويل

انت املسألة ك لمجاع هذا فلو مل يثبت اإلىوعل، غريه هذا املورد اخلاص  يف قوله هذا لنب الفحل ال إليهاملشار

  .)لةكمش

حرمة الرضاعية ، )١(حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: )صلى اهللا عليه وآله( قوله ىن مقتضكل

  .انت رضاعيةك إذا كذلكف، انت نسبية حرمتكا لو  أل،أيضاً

 ،األبأمه حال  أب أبيه أو أب  من طرفون حال جد املرتضع سواءكي أن  القاعدةيمقتضمث إن 

  .ىاملستفاد من النص والفتوك لوحدة املال

                                                

 



ح أوالده الذين مل يرتضعوا من هذا كهل ين  أنهالم يفكمنا الإو(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

 األولبل عن ، جيوز ال: والقائل الشيخ يف اخلالف والنهاية  قيل،أوالد فحلها واللنب يف أوالد هذه املرضعة

م ك حىبل احلرمة بينهم من مقتض، وة بينهمخبيهم األ عليه الستلزام صريورم أوالداً ألمجاعمنهما اإل

بل ،  املزبورمجاع بعد منع اإللألصل ،ثرك عن األيك وفاقاً للمح،الوجه اجلوازك ع ذلن مكول،  املرتلةإطالق

 على أواألب  على التحرمي على  أنههإمجاعومن هنا احتمل يف ، م اجلوازك عنه نفسه يف املبسوط احليكاحمل

از يف املبسوط املتأخر اجلو إىل ال خالف يف اجلواز لرجوعه عن احلرمة فيهمانه إ :بل قيل، املرتلة يف اجلملة

قد رجع عنه يف   ـنا مل نتحققهأال ـ إ  عن الشهيد يف بعض حتقيقاته من احلرمةيكاحمل أن ماك، عنهما

  .)كصنف فقطع باجلواز ومنع استلزام الترتيل املزبور ذل اللمعة اليت هي آخر ما

والصيمري ، تبهكثر كيف أ والقاضي واحملقق والفاضل يما عن احللك، احلل إىل ااملشهور ذهبو: أقول

حيث قال ،  بدون معارضلألصلك وذل، ما عن مجاعة التصريح بهكثر كبل األ، وفخر احملققني والشهيدين

  .)١(﴾وأُِحلَّ لَكُم ما وراء ذَِلكُم﴿: سبحانه

 ،خت أخيه من الرضاعأيف رجل تزوج ، )عليه السالم(اهللا  عن أيب عبد،  بن عمارإسحاقوموثقة 

  .راهةكلوضوح ظهور الرواية يف ال، )٢(خت أخي من الرضاعةأأتزوج  أن أحب ما: فقال

                                                

 

 



أخاه  أن  مبعىن،خيه من النسبت من الرضاعة ألاألخرادة إ على فالبد من محلها(: قال يف اجلواهر

 ،بنتاح هذه الكخيه النسيب ن حيل ألفإنه، النسيب قد ارتضع من امرأة وهلا بنت من أبيه الرضاعي أو من غريه

املراد لو ارتضع  أن أو، حيرم مثله من النسب فبالرضاع أوىل ن الكل، خيه وحمرمة عليهختاً ألأانت كوإن 

راهة ملا ك على ،أتزوجها أن  حيل يلفإنه، خت من النسبأصيب معي من لبين فصار أخي من الرضاعة وله 

خت أوا كا حرام لفإ،  مع أخيالًت اليت ارتضعت بلبين مثاألخومن  كعم من ذلاملراد األ أن ال، عرفت

  .)أو الك انت معك سواء، كل من ارتضع بلبنكاملراد ا  إذ ،خت أخأمن الرضاعة ال 

 أن ةغصح ل وإن ،يعرب عنه مبثل هذه العبارة  احلرام ال ألن،راهةكفالعبارة ظاهرة يف ال، حال أي ىوعل

  .م يف االنصرافالكن الك ل،أحب ال: احلرام إىل نسان بالنسبةيقول اإل

نه إ فايةكوعن ال،  خالفه وايته ومبسوطه وابن محزةيكم فهو الشيخ يف حمكاملخالف يف هذا احلأما 

  : أمورعدة  إىل  استناداً، مذهبهما فقالوا بالتحرميىقو

ون أوالد الفحل واملرضعة كهو يقتضي  ذإ، )٢(وأيوب )١(التعليل املتقدم يف صحيحة ابن مهزيار: األول

  .بعض على خوة فيحرم بعضهمأونون كفي، املرتضع أب لة أوالدمبرت

عليه الصالة (تقدم حيث قال  للعموم امل،من الرضاعك ذلك ف، من النسب حمرماألخخت أن إ :الثاين

  تب كروته  ما على ،)٣(لحمة النسبكالرضاع حلمة : )والسالم

                                                

 

 

 



  .كوما أشبه ذل، )١(حيرم من النسبحيرم من الرضاع ما : )صلى اهللا عليه وآله(وقوله ، الفقه

من  أن ومن الواضح، ام الولد هلم لعموم املرتلةكوم مبرتلة الولد يقتضي ثبوت مجيع أحك: الثالث

  .عليهاألب ام الولد حترمي أوالد كمجلة أح

  : ىخيف ال ل ماكويف ال

منا إو، قام ليسوا مبرتلة الولديف امل أن ومن الواضح، وم مبرتلة الولدكالعلة هي ن إ :األول على ذ يردإ

وم مبرتلة كمث إن ، وةخاإلن من مبرتلة  أال، من مبرتلة الولد حمرم أن  والذي دلت عليه العلة،وةاألخمبرتلة 

مبرتلة ولدي مل يفهم  أنه نسانإ إىل ذا قال رجل بالنسبةإف، يناألمرتالزم بني  ال إذ ، حمل نظرأيضاًوة األخ

  .آخره إىل ، وخاله مبرتلة خاله،وعمه مبرتلة عمه، خوتهإ مبرتلة أيضاًخوته إ أن العرف

ان كإذا ولذا ، تاألخحرمة  على منا الدليلإو، األخخت أحرمة  على دليل النه إ :الثاين على ما يردك

رناه كما ذك ،خر لآلأحدمهااح كبل جاز ن، رخاآل على أحدمهامه مل حيرم أخت من أخ ولأل، له أخ من أبيه

  .احكتاب النك لوائأيف 

منا هو ثابت إف قلنا بعموم املرتلة ولو، الم فيه مفصالًكما يأيت الكمنع عموم املرتلة : الثالث على ويرد

الظاهرة يف نفي  )٢( املتقدمةة لو قلنا بالعموم جيب ختصيص املقام باملوثقبل حىت، مطلقاً الاألب  إىل بالنسبة

  .احلرمة

ن إ(: ولذا قال بعض أعالم العصر، وقد عرفت ما فيه،  الترتيلفعمدة دليل احملرم هو، انكيف كو

  يقتضي   الاملرتضع ترتيالًاألب ون أوالدها أوالد ك

                                                

 

 



ملا ك وذل، عرفاً شرعاً وال  المالزمة بني الترتيلني أصالً ال إذ ،كذلكخوة حلواشي املرتضع إوم ك

ون أوالدها كي حيث ال، ما يف املقامكالتعبدي بني املتالزمني يف مقام الترتيل ك يكان التفكمإرناه من كذ

حتصل بالرضاع عرفاً  إمنا ن البنوة اازيةوأما جمازاً فأل، حقيقة فواضح أما ،جمازاً حقيقة وال ب الأوالداً لأل

  .) تعبدياًترتيالً إالّ ونكي الاألب فترتيل أوالدها مرتلة أوالد ، املرضعة والفحل إىل للمرتضع بالنسبة

خوة أمهان وأخوان وآبائهن وأ و)صلى اهللا عليه وآله(خوة أزواج النيب إولذا مل يصح جعل : أقول

  الترتيلني الد أح ألن، للمؤمنني وخاالت وأجداداً وجدات وأعماماً وعمات هلموأخوات آبائهن أخواالً

  .ما عرفتكعرفاً  شرعاً وال ر الخاآليالزم الترتيل 

  : فنقول،ره املشهوركعموم املرتلة الذي قال به مجاعة وأنإىل  المكبأس بصرف عنان ال مث ال

 باحلرمة املراد أن ،)١(حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب :)صلى اهللا عليه وآله(الظاهر من قوله 

ذا كوه، م الرضاعيةعقد األك ذلك، م ولو بدون الدخول حمرمعقد األ أن ماكف، ليفية والوضعيةكأعم من الت

باحلرمة  األمروختصيص ، كغري ذل إىل ،م الرضاعية زوجةحيرم اختاذ األك ذلكم زوجة اختاذ األما حيرم ك

ك  تلا وضعية يففإ، ليفية بتقريب قرينة املماثلة وهي احلرمة املتعلقة بالعناوين النسبيةكالوضعية دون الت

مومة وغريها من بوة والبنوة واأل مع ورود التصريح يف بعض روايات الباب بتحقق عنان األ،حمالة العناوين ال

.غري ظاهر الوجه ملا عرفت، العناوين النسبية

                                                

 



ال كو، )من النسب( أو يف )من الرضاع(سواء يف ، ما نشويةإتبعيضية و ماإ )من( لمةكوظاهر 

  .قد تقدم شروطه وخصوصياته )الرضاع(و، ين مفادمها واحداألمر

،  فما املوصولة ليس املقصود ا شخص العناوين النسبية)حيرم ما( :)صلى اهللا عليه وآله(ما قوله أو

  الروايةون معىنك في،املثل ال حمالة مبا فاملراد، احملرم بالنسب على  جلعل احلرمة بالرضاعال معىن أنه لوضوح

  .حيرم الرضاعك ذلكما حيرم النسب كف، حتقق مثله بالرضاع حرم إذا ل عنوان نسيبكأن 

الشارع مل  أن لظهور، العرف واللغة هو نفس العناوين النسبية الثابتة عند )النسب( لمةكواملراد ب

 مل يتصرف أيضاًمثل الزنا  أن  احملرمات النسبيةيف عرفت  قد وحىت،ختصيصاً أو تعميماًك  ذلحيدث يف

  .ذاكون البنت املخلوقة من ماء الزاين بنتاً وهك فت،الشارع فيه

 وبنت األخت واخلالة والعمة وبنت األخم والبنت وة هي األالعرف واللغ والعناوين النسبية عند

وهذا هو املشهور بني ،  باب النسبت وما أشبه دون ما يالزمها من العناوين املنتزعة احملرمة يفاألخ

  .احملقق الداماد وغريه ممن قالوا بعموم املرتلةكخالفاً لغري واحد ، املتقدمني واملتأخرين

  : يل يقع يف ناحيتني عموم الترتالم يفكمث ال

املراد العناوين النسبية  أن وهو، رها مما اختلف فيه احملقق الداماد مع غريهكمن اجلهة اليت ذ :األوىل

  .ية أو العناوين املالزمةاألول

 جهة حيرم من الرضاع ما حيرم من النسبفهل يستفاد من ، امكحالعموم من ناحية األ :الثانية

ان كذا قيل بالعموم إف، الرجل عموديهك مل إذا وقوع الظهار واالنعتاقكهات سائر اجل أو، اح فقطكالن

 إذا كذلكو، مي الرضاعيةأظهر ك ي علأنت: أن يقولك، م الرضاعيةالالزم حتقق الظهار بالتشبيه باأل

   القاعدة اختصاص ىان مقتضكمل نقل بالعموم  وإن ، أحد عموديه الرضاعيني انعتق عليهىاشتر



نه من بعض اجلهات أو، ذا عرف مقدار الترتيلإف، بالرضاعي النعتاق وشبههما بالنسيب الالظهار وا

  فال،الترتيل من مجيع اجلهات دون اختصاص جبهة خاصة أن بأن علمناك يقابل ذل أو عرف ما، دون بعض

  .يناألمر  يفإشكال

 إىل  القاعدة هو الرجوعىمقتض أن فالظاهر، نا بأن مل نعلم مقدار سعة الترتيل وضيقهككش إذا أما

ثار اآلكانصراف ك ان هناك ذاإ العرف  ألن،انصرافك ان هنالك ذاإ إالّ ،فهم العرف وهو يفهم العموم

 إىل ولذا حيتاج، مور مجيع األم يفهمون الترتيل يففإن انصراف كمل يإذا  أما ،كالشائعة فهموا ذل

  .)١(يب بعدين  ال إالّ أنهى مبرتلة هارون من موسنت مينأ: )صلى اهللا عليه وآله(ما قال ك، االستثناء

يف  فقد قال ،كخالف ذل على األمر ،ومنه يعلم وجه النظر يف جعل ابن العم حسب ما يف تقريراته

ئاً واحداً اعتباراً هو  بأن ظاهر احلمل وجعل شيئني شيالً مستدطالقجواب من قال بالعموم يف صورة اإل

هذا  أن وعرف، لف بعدما علم بتغاير املوضوعنيكاملحيث إن  ،تام ن هذا غريإ(: الترتيل العامو االحتاد

والصالة موضوع ،  موضوعفالطواف يف البيت مثالً، ىخرأن وموضوع له شؤك وذا، نوموضوع له شؤ

مقدار  على دل ماك ن هناكومل ي، الطواف يف البيت صالةن أ ووفرضنا ورود الترتيل من الشارع، آخر

، خالف ما عليه املوضوعان من املغايرة على هذا الترتيل أن يفك اد يشكي فال، هو املفروض ما على الترتيل

م الذي هو كثر موارد الترتيل باحلكويؤيده اقتران أ، ام الشائعة املرتل عليهكحثار واألالترتيل باآل على فيقتصر

  ك ذلكو، املطلوب من الترتيل املعرب عنه جبهة الترتيل

                                                



 



  .ك وغري ذلصحة االستفصال

: أن يقولك،  سعة الترتيل وضيقه مدارها يفاألمر لدار ، إليهما أشرناكعلة الترتيل ك ورد هنا نعم لو

بل هذه الصورة أوضح من ، ليةك ىربك بالعلة بصورة ىومن هذا القبيل فيما أت، ركه مس ألنالفقاع مخر

 عن السيد يكما حك، يص العلة مبوردهيف صورة النص بالعلة قد حيتمل ختص فإن ،الترتيل املنصوصة جهته

 دلةاملتيقن باأل على ن االستدالل بلزوم االقتصاركومي، ليةكتيان بالخبالف صورة اإل )دس سرهق( ىاملرتض

الطهارة وعدم احلد كية األولام ثابتة من أدلته كان له أحكالفقاع ن إ مثالً، امهكية للمرتل املثبت له أحاألول

وأما ، ثر الشائع للخمروا األك فحرمته هي املتيقنة ل، مقدار ترتيله مرتلة اخلمرنا يفككوقد ش، وغريمها

مرتلة للطواف املرتل  أن ما لو فرضناكو، أدلتهما إىل  نظراً،ان عليه أوالًك ما ىالطهارة وعدم احلد فعل

 اشتراطها بالطهارة الصالة يفكونه كوقد ورد ترتيله مرتلة الصالة وقطعنا ب، ام ثابتة من أدلتهاكالصالة أح

  .ية وهذا واضحاألولدلتها ألك جمال حينئذ لتوهم عدم جواز التمس ام للطواف فالكح سائر األنا يفككوش

اً كيف مقدار الترتيل شك وقد أوجب الش، ان معنوناً بعنوانك األولالدليل  أن نعم لو فرضنا يف مورد

ح ك العناوين احملرمة من جواز التناخروج أن  بتقريب،يهما فيما حنن فك ،يف حتقق العنوان املأخوذ يف الدليل

يف مقدار الترتيل ك  الشىقتضمف، العناوينك  للرجال بغري تلاح النساءكقد أوجب تعنون دليل جواز ن

 ،بالعام يف الشبهات املصداقيةك بالدليل حينئذ من قبيل التمسك  فالتمس،انويف حتقق العنك يوجب الش

  .)ىما تركو هو

   ىمقتض أن  ال،يستثين أن ان عليهك الإ و،خرج ما الإ القاعدة هو العموم ىتضن مقإف



 ر يف أثناءكحيث ذ، شبه تدافع )قدس سره( المهك ويف ،ذ بالقدر املتيقن دون العموماألخالقاعدة هو 

الشيوع ن  فإ،ون قرينةكي أن ئعة للمرتل عليه مما يصلحاام الشكحثار واأل الترتيل لآلىعل تصارقتقدم اال ما

  .كون من موضع الشكون قرينة لالختصاص فال يكي ثرياً ماك

ن كمل ي فإن كش وإن ،فهو علم بالعموم أو اخلصوصن إ أنه  القاعدةىفمقتض، حال أي ىوعل

بقدر ك  فالالزم التمسیخرأان انصراف أو قرينة ك وإن ،العمومبك  فالالزم التمسیخرأصراف أو قرينة نا

ويأيت هنا ، املتيقن بالقدرك  القاعدة التمسىان مقتضك إمجالان ك وإن ،أو املقاليةالقرينة احلالية ك تل

  .مني يف غري القدر املتيقنكم من احلكل حكبعموم ك من التمس )محه اهللار( رهكماذ

، عمروكزيد : قال إذا ماك،  بني املتبايننيمجالان اإلك بأن ،ثركقل واألن التردد بني األكمل ي إذا أما

 القاعدة العمل حسب ىمقتض فإن ،ذاكم كوم حبكر حمخاآلذا وكم كوم حبك حمأحدمهاعمران ك ناان هكو

 أن تاباً ومل يعرفكر مديوناً خاآل وةًمرين مديوناً شاان أحد العك ذاإف، مجايلسائر موارد العلم اإلكصول األ

ر قطع رجله فالالزم خاآلع يده ومرين قطم أحد العكان حك ذاإ أما ،الترتيل بأيهما جرت قاعدة العدل مثالً

 املقام ال فإن ، املوارد املرددةنمك غري ذل إىل احلدود تدرء بالشبهات قاعدة راءجإالقرعة أو ما أشبه أو 

  .يزيد عن أصل التردد بدليل آخر

من  ون االنصراف يف الروايات من جهة نفس الرواية أوكي أن يبعد  ال:ا يقالمبر، حال أي یوعل

 أن  يعرف العرف ألنمومة وغريها سبباًبوة والبنوة واألاألكبعض العناوين مرتلة العناوين النسبية جهة جعل 

  .العناوين النسبية على ام املترتبةكحح دون سائر األكراد من الترتيل هو يف حرمة التناامل



م كتالزم احلياألب أنه  على رنا يف باب الزنا املوجب لتحرمي البنت املخلوقة من الزناكنعم قد ذ

حيث يفهم من مثل هذه العناوين يف ،  وخالفاً لصاحب املستند،هرا تبعاً لصاحب اجلو،باحلرمة وجواز النظر

  .اح فقطكالن يبعد استفادة العموم يف املقام ال ن الكل، أيضاًالم حلية النظر كمورد ال

  .)١(كلة ولد ولدها صارت مبرت ألنكجيوز ذل ال: شعيب علي بن ففي رواية، انكيف كو

ن يف ك و،منهن شيءك حل ل ن عشراً متفرقات ماكلو : ى بن جعفر بن عيسىويف رواية عيس

  .)٢(كموضع بنات

  .)٣(مهاأك مأ و،أبوهاك  صار أبو،اللنب للفحل: ويف رواية صفوان

د منه مث يف رجل يتزوج املرأة فتل، )عليه الصالة والسالم( عبد اهللاعن أيب ، بن عطيةك ويف رواية مال

، ال: )عليه السالم( قال ،رضعتهاأية اليت راجلاك يتزوج تل أن ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غريها

  .)٤( اللنب للفحل ألنت من الرضاعةاألخي مبرتلة ه

 رضيعاً فأرضعتها  تزوج جاريةًرجالً أن لو: قال )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، ويف رواية احلليب

، ال:  قال، أتصلح لولده من غريهارضعت جاريةًأمرأة رجل اوسألته عن : وقال، )٥(احكه فسد النامرأت

  .)٦(نعم من قبل األب:  قال،ت من الرضاعةاألخمبرتلة : قلت

                                                

 

 

 

 

 

 



ل عن امرأة رجل أرضعت جارية ئسنه إ ،)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، ويف رواية الدعائم

رضعت أا  أل،األبت من الرضاعة من قبل األخقد نزلت مرتلة ، ال: ال ق،أتصلح لولده من غريها

  .)١(بلبنه

  .دم بعضهاق غريها من الروايات اليت تىلإ

: تعاىلورة يف قوله كالعناوين املذ على املشهور الذي ندر خالفه قصر احلرمةن إ :نقولك اذا عرفت ذل

ذا إ ف،)٢(﴾ِتاألخ وبنات األخم وأَخواتكُم وعماتكُم وخاالَتكُم وبنات حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُ﴿

ان كبل ، العناوين بنفسهاك مل حيصل أحد تل وإن ،حصل مثل هذه العناوين يف الرضاع ثبتت احلرمة

، م فال حترمي حينئذان حيرك يف باب النسب لان حاصالًكاملتحقق عنوان آخر مالزم هلذه العناوين حبيث لو

 بتحرمي العناوين املالزمة للعناوين أفىتفإنه وإن ، قق الداماداحملكبعض غري املشهور ك هذا وقد اعترف بذل

  .رناهكاعترف مبا ذ إالّ أنه ،أيضاًالنسبية 

شريف الضل اوالف مثل احملقق الداماد، رناه بعض الفقهاءكفقد خالف املشهور فيما ذ، حال أي یوعل

، ولعل احملقق الثاين حيث نقل هذا القول عن بعض معاصريه أرادمها، احلسن حممد طاهر العاملي  أبواملوىل

 قد اشتهر أنه اهللاك اعلم أبقا: ن احملقق الثاين نفاه عنه فقالكل )قدس سره( الشهيد إىل سند هذا القولأورمبا 

ك نعرف هلم يف ذل وال، رهك من سنذبعلها برضاع بعض على ألسن الطلبة يف هذا العصر حترمي املرأةعلى 

أو ، كأو عبارة يعتد ا تشعر بذل، حد من املعتربين أو قول ألإمجاعتاب أو سنة أو ك من  إليه يرجعونأصالً

  دليل مستنبط يف 

                                                

 

 



 ىمن فتاو أنه ناهم من الطلبة وجدناهم يزعمونإمنا الذين شاهدو، نقله بني الفقهاء على اجلملة يعول

  .ورةكالنسبه املذ على  الدليلىمث نف )قدس سره( شيخنا الشهيد

  :  أمران،فالذي استدل به هؤالء القائلون بعموم املرتلة، انكيف كو

 العنوان النسيب أن ماكف ،)١(حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: عموم احلديث الشريف: األول

يالزمه من  لو حصل مثل هذا العنوان وما كذلك ف،ما يالزمه من العناوين املترتبة عليه حمرم يف باب النسبو

  أم األخذا حرمتإف، العموم على املوصولة الدالة )ما( لمةكلعموم ك  وذل،العناوين املنتزعة يف باب الرضاع

حتقق هذا العنوان  إذا  من الرضاعأيضاًحمرمة من جهة النسب حرمت  أا يف باب النسب وصدق عليها

  .ن الرضاع وهي حيرم مىربك الىلتحقق صغر

ترتيل العناوين النسبية احلاصلة من الرضاع مرتلة العناوين  على بار الدالةاألخورد من  ما: الثاين

  .النسبية

رضعت أامرأة : )عليه السالم(أيب احلسن  إىل شعيب علي بن تبك:  قال،مثل صحيحة أيوب بن نوح

 ولدها صارت  ألنكجيوز ذل ال :)عليه السالم(تب ك ف،أتزوج بعض ولدها أن بعض ولدي هل جيوز يل

  .)٢(كمبرتلة ولد

يف رجل يتزوج املرأة فتلد منه مث ترضع من لبنها ، )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، ن عطيةبك وعن مال

هي مبرتلة  ال: )عليه السالم( قال ،اجلارية اليت أرضعتهاك يتزوج تل أن  أيصلح لولده من غريها،جارية

  .)٣( اللنب لفحل واحدن أل،ت من الرضاعةاألخ

                                                

 

 

 



:  قال،مي جارية بلبينأرضعت أ: قلت له: قال ،)عليه السالم(عن العبد الصاحل ، وعن صفوان بن حيىي

 من الرضاعةك ختأهي ،ذا البطن ولأخ يل من فتحل أل: قلت: قال ن كمي مل ترضعه بلبنه يعين ليس

اللنب للفحل صار : قال، ميأو أليب عم هو أخين:  قلتوالفحل واحد :)عليه السالم( قال ،ببطن آخر

  .)١(أمهاك مأها واأبك أبو

 تزوج جارية رضيعاً فأرضعتها امرأته رجالً أن لو: قال )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، وعن احلليب

 :)عليه السالم( قال ،صلح لولده من غريهاتوسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أ: قال، )٢(احكفسد الن

ال ،قال،ت من الرضاعةاألخفبمرتلة : قلت  :بنعم من قبل األ)٣(.  

 ،خت أخيه من الرضاعةأيف رجل تزوج ، )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ،  بن عمارإسحاقوعن 

  .)٤(رضاعةلخت أخي من اأأتزوج  أن أحب ما: فقال

  .وازبل هي ظاهرة يف اجل، ريةاألخن قد تقدم عدم داللة هذه الرواية كل

 استفادة العموم من  ألن، يقوم مبا قاله هؤالء الفقهاءشيئاً من الدليلني ال أن ن من الواضحكهذا ول

شبهة  وال، ظاهر عمومها هو مبالحظة مصبها ومدخوهلا فإن ،هي مبالحظة النساء السبع مثال إمنا )ما( لمةك

 العموم ليس معىن إذ ، املنتزعةمورأل يشمل العناوين وما يالزمها من اخول ال عموم فيه حىتدامل أن يف

  احلرمة املتحققة من ناحية نفس  إالّ  ليسفإنه، منا العموم الظاهرإو، العموم اخلارج عن الظاهر

                                                

 

 

 

 



  .يالزمها من املنتزعات هي وما العناوين الك أفراد طبائع تل إىل فعمومها بالنسبة، غري النسب ال

ل امرأة حرمت باعتبار وصف يف ك أن تقدمة يف الرواية الضابطة املىمقتض: ولذا قال صاحب احلدائق

ضاعية رم الرضاعية والبنت ال وهي األ،حرمت نظريا يف الرضاع، ختاًأأو بنتاً أو   أماًواكك، النسب

اجلهات املخصوصة اليت ك يقع مع االتفاق يف تل إمنا النسب على ففرعية الرضاع، ت الرضاعية مثالًاألخو

ال إو، وصاف وجهة ما من اجلهاتمع االتفاق يف وصف ما من األ ال، احملرمات النسبيةباعتبارها حرمت 

 مثالً، رناهكذ باعتبار ما إالّ وليس، ا سبعأالسيد الداماد صرح يف ضابطته ب أن مع، السبع على لزاد العدد

يف باقي احملرمات ذا كوه، أب وا زوجةكو، أخ أم واكو، وا أماًكم ثبت هلا جهات متعددة مثل األ

  .ةتل واحدة من هذه اجلهات لزاد العدد البكان التحرمي فيها باعتبار كفلو ، النسبية

 وإن ،ختأأخ أو  أم واكمن حيث  ال، وا أماًكوقع من حيث  إمنا م يف النسبوحينئذ فتحرمي األ

مومة اليت هي وصف ث األوقع من حي إمنا يات الشريفةم يف اآلاأل فتحرمي، حيانيف بعض األك لزمها ذل

زوجة كأخ وليست بأم  أم ونكفقد ت، من اجلانبنيك لزومه منف فإن  خبالف الثاين،حوالالزم هلا يف مجيع األ

يدل حترمي  فحينئذ ال، ن هلا ولد سواهكي مل إذا ماك، وليست بأم أخ  أماًونكوقد ت، ه منها ولدلاليت األب 

 أخ أم واك من حيث  أم األخ وحترمي،التزاماً تضمناً وال  والابقةًال مط، تاألخ و أم األخحترمي على ماأل

  .أو زوجة أب  أماًواكحصل التحرمي فيها من حيث  إمنا بل، الم الشارع باملرةكغري مدلول عليه يف 



قدس اهللا ( نصاريمنهم الشيخ العالمة األ، وقد تبع صاحب احلدائق يف هذا الرد مجلة من الفقهاء

م مومة األأجهة التحرمي  أن ال، إ)١(﴾مكمهاتأم كيعل حرمت﴿: تعاىليستفاد من قوله  ال(: قالحيث  )سره

انت جهة كذا إف، وا جهة للتحرميكفلم يستفد من دليل ، يه أو بنوا جلديهألخ امومتهأوأما ، بالشخص

 ىهو مقتض ما على العناوينك  تلأيضاًفاحملرم بالرضاع ، هذه العناوين يف باب النسب مبا هي عناوين

 عم منأو األ، يف عموم التنريل هل هو ترتيل للرضاعيات مرتلة النسبيات السبعك نا نشإ األمرغاية ، الترتيل

  .)ومما قاله السيد الداماد وغريهك ذل

ولذا قال صاحب ، ما خرج بالدليل إالّ ةكوك القاعدة احللية يف املوارد املشىمقتض أن قد تقدم :أقول

 حصول التحرمي ىومقتض، التحرمي على فيما دل دليل إالّ باحةاملتبع هو أصل اإل أن كش ال(: املستند

 إىل اجتوأما ثبوته خلصوص حال خاص فيح، التحرمي يف اجلملة إالّ بالرضاع الذي هو ضروري الدين ليس

اع ما حيرم من حيرم من الرض:  وقوله،مجاعوالدليل املعني ملوارد التحرمي منحصر فيما مر واإل، الدليل

حترمي أوالد  على بار الدالةاألخسبق من  وما، ما مركالقرابات ك وصيات تلصورد يف خ وما، )٢(النسب

 فيجب، م الرضاعية للزوجة ال غريهاحترمي األ على سبق فيما دل  وما،املرتضعأب  على الفحل واملرضعة

  .المهكآخر  إىل ،)ورةكاملوارد املذ على الفقيه االقتصارعلى 

جيب يف  إذ ،ظاهرة للعرف استفادة العموم من مثل هذه الترتيالت غرين إ يهفف: وأما ثاين دليليهم

  وعليه فالبد من ، ون ظاهرة هلمكت أن االستفادة

                                                

 

 



خالف هؤالء  على مجاع صاحب احلدائق اإلىولذا ادع، رت فيهاك مواردها اليت ذىعل تصارقاال

ان ك الإو، أيضاً الولد  مرتلة غرييثبت منه مطلق املرتلة حىت الروايات الفتعليل املرتلة يف بعض هذه ، الفقهاء

 عدم األصلال ف أم يستفاد منه املناط أنه نا يفككنا لو شأ وحىت، وليس من املناط القطعي، من القياسك ذل

  .صولما حقق يف األك،  إليه يستندون قطعياً حىتكي أن  الظهور جيب ألن،ما عرفت على االستفادة

 ومن املعلوم،  الرضاعي لولده مرتلة ولدهاألخك ا نزل ذلمل )عليه السالم(نه إ(: فقول احملقق والداماد

ذا كف، بعض على وحترمي بعضهم، أيضاًل من أقاربه عليه كوحترمي ، مرتله ولده منه توجب حترميه عليهأن 

املراد (: ذا قال احلدائق يف ردهول، أشبه شيء باالستحسان ) لولدهي الرضاعاألختثبت هذه املرتلة هلذا 

رم كأ: قلت إذا كنإف، كولئأذا كولده حيرمون عليه ف أن ماكف، ون مبرتلة ولده يعين يف التحرمي عليهكب

حيرم : ذا هنا ملا قالك ف،مطلقاً رام الكمنه يعين يف استحقاق وجوب اإل املتبادر فإن ،ك مبرتلة أبيفإنهزيداً 

 ت يف التحرمي عليه خاصة التثب إمنا فاملرتلة، وهو ظاهر، يعين يف التحرميك  ولدن مبرتلة ألاحهنكنك علي

  .)مطلقاً

بعض الرسائل املعمولة  على وقفت(: الم لهكهذا القول فقال يف مجلة  على وقد شدد صاحب اجلواهر

،  املذهب أو الدين نظر خبروجها عنوأشياء غريبة يقطع من له أدىن، عجيبة اًأموريف هذه املسألة فرأيت فيها 

ك رضاعاً لصريورا بالرضاع مبرتلة تل ل امرأة أرضعت أوالد بعض احملرمات نسباً أوك التزم فيها حرمة حىت

  .ذاكوابن اخلالة خالة وه، فمرضعة ابنة العمة عمة، احملرمات



سبب  مجيعهن ب)صلى اهللا عليه وآله(روه يف رسائلهم حرمة بنات عم رسول اهللا ك ما ذىبل مقتض

خوة النيب أك واستلزم ذل، صار أخاً لهك  بذلفإنه، رضاعه مع عمه محزة عند امرأة واحدة ولنب فحل واحد

 أَحلَلْنا لَك ناِإ﴿: تعاىلاح أحد من بنات عمه وهو خمالف لصريح قوله كجيوز له ن فال، خوة محزةأجلميع 

 )١(﴾ت يِمينك ِمما أَفَاء اللَّه علَيك وبناِت عمك وبناِت عماِتكأَزواجك اللَّاِتي آتيت أُجورهن وما ملَكَ

 منه لو خطب )صلى اهللا عليه وآله(مع الرشيد يف تزويج النيب ) ليهما السالمع(وملفاخرة الصادق أو الباقر 

  .وهي مشهورة معروفة، رميتهكمنه 

عن امرأة أرضعتين  )عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا :  قال،بل خمالف لصريح موثق يونس بن يعقوب

  .)٢(بأس ال:  قال،أتزوج ابنته أن فيحل يل، الصيب أخ من أبيه وأمهك ولذل، وأرضعت صبياً معي

خت أخيه من أيف رجل تزوج ، )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ،  بن عمارإسحاقبل هو مناف ملوثق 

فالبد من ، راهةك ضرورة ظهورها يف ال)٣(خي من الرضاعةأخت أج أتزو أن أحب ما:  فقال،الرضاع

أخاه النسيب قد ارتضع من امرأة وهلا بنت  أن  مبعىن،خيه من النسبت من الرضاعة ألاألخرادة إ على محلها

، خيه وحمرمة عليهختاً ألأانت ك وإن اح هذه البنتكخيه النسيب ن حيل ألفإنه، من أبيه الرضاعي أو من غريه

 من لبين فصار أخي من ياملراد لو ارتضع صيب مع أن أو، فبالرضاع أوىل، حيرم مثله من النسب ن الكل

ومن ك ن املراد أعم من ذل أال، راهة ملا عرفتك على أتزوجها أن  حيلفإنه، خت من النسبأالرضاعة وله 

  ا فإ،  مع أخيت اليت ارتضعت بلبين مثالًاألخ

                                                

 

 

 



أو ك ان معك سواءك ل من ارتضع بلبنكاملراد ا  إذ ،أخت أخ اعة الختاً من الرضأوا كحرام ل

  .)١()ال

منا إو، مع الرشيد مل نظفر عليها )عليهما السالم(الصادق أو الباقر  إىل نسبة اجلواهر املفاخرة: أقول

 ىرو فقد ) الصالة والسالمهعلي( بن جعفر ىمام موسون املفاخرة مع اإلكاملوجود يف مجلة من الروايات 

قال للرشيد يف  أنه )السالم ماعليه( بن جعفر ىأيب احلسن موس إىل رفعه بسند، باراألخالصدوق يف عيون 

ومل ال :  فقال،هنت جتيبكهل ك رميتكك إلي  نشر فخطب)صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن لو أمريا ي: حديث

ه ألن : قال،ومل: قال، وال أجيبه يلّ إخيطب نه الكول: )عليه الصالة والسالم(فقال أبو احلسن ، هأجيب

  .)٢(كولدين ومل يلد

ورد من   ماى وعل،العناوين النسبية على تقدم لزوم االقتصار ان فقد تلخص من مجيع ماكيف كو

.حترمي ال فالإو، حصل أحد العنوانني فهو فإن ، خاصةأدلةالعناوين املنتزعة منها يف 

   

                                                



 



  : فيها فروع )١٤مسألة (

م كمهاتأو﴿: تعاىلقوله ك ،عرفت ما على اًإمجاع وتاباً وسنةًكاملرضعة  على رم املرتضعحي: األول

  .)٢(لحمة النسبكالرضاع حلمة : )صلى اهللا عليه وآله(وقوله ، )١(﴾مك أرضعنيتالال

  .ركذ  آخر ماىلإ

صول أ  ألن،وركصوهلا من الذأ على  واملرتضعة،صول املرضعة من النساءأ على حيرم املرتضع :الثاين

، بني النسبية والرضاعيةك فرق يف ذل وال،  واملرتضع يصبح حفيداً هلم،املرضعة يصبحون أجداداً للمرتضع

ن قد تقدم اخلالف بني املشهور من كل، املرتضع يف احلرمة إىل أبيها النسيب بالنسبةكفأب املرضعة الرضاعي 

  .ليلهمادوقد عرفت ضعف ، تراط وحدة الفحل اشوبني العالمة واحملقق الثاين من جانب آخر يف، جانب

، ت هلماألخبنت  ت أواألخ مبرتلة ابن فإنه، حواشي املرضعة النسبية على حيرم املرتضع :الثالث

الرجل يرضع من امرأة :  وقد تقدم صحيحة احلليب،املرضعة إىل حال حواشيها الرضاعية بالنسبةك ذلكو

انت املرأتان رضعتا من كن إ :)عليه السالم( فقال ،ا من الرضاعةمهختها ألأيتزوج  أن أحيل له، وهو غالم

 انت املرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لنب فحلني فالك وإن ،حيل امرأة واحدة من لنب فحل واحد فال

  .)٣(كبأس بذل

فرق من غري ، م مبرتلة أجدادهأما ك، ونه مبرتلة حفيدهمك ل،صول الفحلأ على حيرم املرتضع :الرابع

  فأبو الفحل ،  بني النسبية والرضاعيةأيضاًهنا 

                                                

 

 

 



  .املرتضعة على أبيه النسيب يف احلرمةكالرضاعي 

يفرق يف هذا  وال، عمام والعماتوم مبرتلة األك ل،خواتهأخوة الفحل وأ على حيرم املرتضع :اخلامس

ك ذلكو، املرتضعة على  حرامان نسبياً أو رضاعياًك الفحل سواءفأخو،  بني النسبية والرضاعية منهنأيضاً

  .خت الفحل نسبية أو رضاعيةأ أي املرتضع يف العمة إىل بالنسبة

املرضعة  أن لوضوح، املرضعة على مهجده أل بيه والجده أل حيرم أبو املرتضع وال ال :السادس

زوجة حمللة وال، الزوجة على ا تنطبق ألوأم الولد ليست حمرمة، الولد أم عنوان على تزيد رضاع الباإل

رضاع يف  فلم يوجب اإل،وحة االبنك عنوان مندلةاحملرم يف األ فإن ،جد املرتضع إىل وأما بالنسبة، للزوج

 املرضعة حينئذ معنونة بعنوان فإن ميجده األ إىل ذا احلال بالنسبةكو، املرضعة على املقام انطباق هذا العنوان

  .كذلكوليس يف املقام ، نتاً للرجل نسباً أو رضاعاًانت بكهي فيما  إمنا ن حرمتهاكل، ولد البنتأم 

لوضوح ، املرضعة على ناث حيرمونور واإلكأوالده وأوالد أوالده من الذ أي فروع املرتضع :السابع

الم كوقد تقدم ، الرضاعيانك ذلكحفاد النسبيان د واألاألوالما حترم كف ،م مبرتلة أوالدها وأحفادهاأ

املرضعة لعدم احتاد  على عدم حترمي الفروع الرضاعية للمرتضع إىل  حيث ذهبايكركالعالمة واحملقق ال

  .كوقد عرفت اجلواب عن ذل، الفحل

ملا ، خيهمأل  أماًاملرضعة من جهة صريورة املرضعة على حيرمون خوته الإحواشي املرتضع وهم  :الثامن

 شيء على  منطبقاً أم األخوليس عنوان ،األبوحة كوأما من ماألما إ العنوان احملرم أن قد عرفت سابقاً من

  .منهما

  القول بعموم املرتلة  على املرضعة بناًء على نعم حترم حواشي املرتضع



  .وقد عرفت النظر فيه

ما ك وىلأة بطريق يحترم احلواشي الرضاع املرضعة فال على مل حترم احلواشي النسبية للمرتضعمث إنه إذا 

 على تضعرحترم فروع حواشي امل الك ذلكاملرضعة  على ملرتضعحترم حواشي ا ما الكو، هو واضح

  .الفروع نسبية أو رضاعيةك انت تلك سواء، املرضعة

ك  ذليفرق يف وال، م مبرتلة أجداد هؤالء الفروع ألصول املرضعةأ على حيرم فروع املرتضع :التاسع

وقد عرفت ، أيضاًا نة واحملقق يأيت هوخالف العالم، ما عرفت على صول بني الرضاعية والنسبيةالفروع واأل

  .كاجلواب عن ذل

بيه صول املرتضع أبوه وجده ألأواملراد ب، صول املرتضعأ على حترم فروع املرضعة من النسب :العاشر

لعموم املرتلة اليت قد   ال،اح يف بنات املرضعةكب املرتضع وأجداده النفال جيوز أل، علوا وإن مهوجده أل

 بن عبد اهللااتبة كوم، )عليه الصالة والسالم(عن أيب احلسن ، شعيب علي بن اتبةكبل مل ، فيهشكالعرفت اإل

  .)عليهما السالم( أيب حممد إىل جعفر

: )عليه السالم(تب ك ف،أتزوج بعض ولدها أن هل جيوز يل، امرأة ارضعت بعض ولدي: األوىلففي 

ك ولدها صارت مبرتلة ولد ألن،كجيوز ذل ال)١(.  

 فوقع ،ال أم يتزوج ابنة هذه املرضعة أن الرجلك هل حيل لذل، رضعت ولد الرجلأامرأة : يةويف الثان

  .)٢(حتل له ال: )عليه السالم(

اح كحيرم من الن  بضميمة،فرق بني أوالد املرضعة النسبية والرضاعية ال أنه ورةكاتبة املذك املىومقتض

  ،)٤(بلحمة النسكالرضاع حلمة و ،)٣(ما حيرم من النسب

                                                



 

 

 



واستفادة احلرمة ، قلنا بعموم املرتلة إالّ إذا  الظاهر عدم احلرمة، املرضعةأبناء على املرتضع أم وهل حترم

  : ما يف تقريرات السيد ابن العم حيث قالكمن الروايتني السابقتني 

ملا نزل أوالد اتبة كامل إالّ أن ،مل يدل دليل خاص عليها وإن بناء املرضعةأ على املرتضع أم أما حرمة(

املرتضع  أم فرتلت، اتبةكوالد املرضعة بظهور املفصار أبو املرتضع أباً أل، املرتضع أب املرضعة مرتلة أوالد

استفدناه من  إمنا  هذا الترتيل ألن،القول بعموم املرتلة إىل هذا حيتاج أن وال يتوهم، أوالد املرضعة أم مرتلة

حيرم من الرضاع ما : )عليهم السالم(م هلم تعميماً لقوك هذا احلوبعبارة واضحة ليس، نفس الدليل اخلاص

فاستفدنا من هذا ، املرتضع مرتلة أوالد املرضعة أب ترتيل على بل ملا دل الدليل بنفسه، )١(حيرم من النسب

  .)أوالد املرضعة أم تضع مبرتلةرامل أم ونكالترتيل 

 ، فاملرجع أصل احللاألمرنا يف كك شوإذا ،وم املرتلةنقول بعم إالّ أن أشبه بالقياسحيث إنه ، حمل نظر

 :أن يقال الإ: ولذا قال أخرياً، ما خرج بالدليل إالّ  حرمتهانا يفككل امرأة شك احلل يف أصالةملا عرفت من 

  منها منطبقاًوليس شيء األب،وحة كم النسيب أو الرضاعي أو مناحملقق من العنوان احملرم هو عنوان األن إ

  .أملت ف،قاماملعلى 

خواته أ إىل وال، مهات الفحلأ إىل ىيتعد ال أنه املتجه(: ومن هذه اجلهة اختار اجلواهر احلل فقال

  ألن،ويف أوالد املرضعة، املرتضع يف أوالد صاحب اللنب أم احكيبعد جواز ن بل ال، ذا املرضعةكو، وغريها

  م كصريورم حب

                                                

 



األب وإن رادة إيبعد  نعم ال، بالقياس املمنوع عندنا إالّ ملرتضعاأم  إىل بالنسبةك يقتضي ذل د الاألوال

  .)الرضاعي للنسبية يف احلرمةاألب حلاق إيبعد  ما الك، للمرتضع مع احتمال االقتصار عال

يف ك  لوحدة املال،وجداا أمها أوالد املرضعة حلت على املرتضع أم حلت أنه إذا ومن الواضح

 إىل  فرق بالنسبةمن غري، أيضاًيقول بالتحرمي هنا  أن  التحرميىمن ير أن قاعدة الىمقتض أن ماك، املقامني

  . من النسب أو من الرضاعنكي أن ميةاملرتضع وجداته األأم 

بواسطة أو بغري ، أوالد أوالده من البنني أو البنات وهدحترمي فروع املرتضع من أوال :احلادي عشر

 األخت والعمومة وابنة األخ لتحقق عنوان اخلئولة وابنة ،املرضعة من فروع األوىلالطبقة  على ،بواسطة

والثالثة واملراد م الطبقة الثانية ـ   من املرضعةاألوىلالفروع املتولدين من الطبقة  أن ومن الواضح، بينهم

ب انوا يف النسكذا إف، النسب على يزيدون م الأ لوضوح ،حرمة بينهم وبني فروع املرتضع ال  ـذاكوه

  .انوا للرضاعك إذا ذاكوه، اح بعضهم لبعضكان جيوز نك

ملا ، فروع املرضعة النسبية والرضاعية على حترم حواشي املرتضع النسبية والرضاعية ال :الثاين عشر

 من األخمومة أ وانتزاع ،مومة والبنوة بني املرتضع واملرضعةا أوجب حتقق عنوان األمنإالرضاع  أن تقدم من

وهذا هو ، وقد عرفت وجه النظر فيها،  عموم املرتلةةبقاعدك التمس إىل رمتها حباجةحبم كلحهذا العنوان ل

 على ل يف حلية حواشي املرتضع النسبيةكأش ) اهللا سرهسقد( نصارين الشيخ األكل، ره املشهوركالذي ذ

  .)رمحة اهللا عليهما( وتبعه احلاج السيد حسني القمي ووالدي، فروع املرضعة النسبية

  صفهاين احلسن األ بوأ املعاصرين السيد ن املشهور وتبعهما من الفقهاءكل



ر بعضهم الوجه له كذ وإن ،وليس للتحرمي وجه يعتمد عليه، قالوا باحللية )رمحة اهللا عليهما( وابن العم

  .والدمها الذين هم حواشي املرتضعخوة ألأصاروا مبرتلة أبوي املرتضع فصاروا  إذا بأن فروع املرضعة

ب دها أوالداً ألون أوالكن إ(:  تقريراته بقولهرمي احلائري يفكولذا رد هذا الدليل املرحوم الشيخ عبدال

شرعاً   ال،ال مالزمة بني الترتيلني أصالً إذ ،كذلكخوة حلواشي املرتضع أوم كيقتضي   الاملرتضع ترتيالً

والدها أون كي حيث ال ،ما يف املقامكلتعبدي بني املتالزمني يف مقام الترتيل اك يكان التفكم إل،عرفاً وال

حتصل بالرضاع عرفاً  إمنا ن البنوة اازيةوأما جمازاً فأل،  فواضححقيقةً أما ،جمازاً  والحقيقةً ب الأوالداً لأل

 وهو ،) تعبدياًترتيالً الإون كي الاألب فترتيل أوالدها مرتله أوالد ، املرضعة والفحل إىل للمرتضع بالنسبة

  .دجي

 من جهة النسب سواء، خيهاأ ىعل خت املرضعة والأ على أمه املرتضع وال أب حيرم ال: الثالث عشر

املرضعة  أن لوضوحك وذل،  من العناوين احملرمةهؤالء شيء على ينطبق ال إذ ،أو من جهة الرضاع

 إىل ملرضعة بالنسبةأخوا اك ذلكو، ختهاأ حيرم اجلمع بينها وبني ب املرتضع حىترضاع مل تصر زوجة ألباإل

  .تاألخهو عنوان  إمنا واحملرم، تاألخولد  أم  هو عنوانضافةهذه اإل على املنطبق إذ ،املرتضعأم 

  .ورةكم باحلرمة يف املوارد املذكله من احل نعم القائل بعموم املرتلة البد

املرضعة نسباً حواشي  على حيرم أوالد املرتضع وأوالد أوالده ما تعاقبوا وتناسلوا :الرابع عشر

ن من كل، تاألخوالد فروع املرتضع مبرتلة اخلال واخلالة أل إىل احلواشي بالنسبة أن لوضوح، ورضاعاً

  خوة إالطبقة الثانية منها وهي أوالد  أما ، من حواشي املرضعةاألوىلالطبقة  على م مقصوركاحل أن الواضح



  .فروع املرتضع على حيرمون خواا فالأاملرضعة و

 ملا تقدم من ،خوا نسباًإخوات املرضعة وأ على خوا إخوات املرتضع والأحترم  ال :مس عشراخلا

 يف العرف األخم ال عنوان أل إذ ، أم األخصدق عليها عنوان وإن ،عدم حترمي أخ املرتضع من مرضعة أخيهن

لة يقول حبرمة ل بعموم املرتنعم القائ، نه مل حيدث عنواناً جديداًالشرع تابع هلما أل أن وقد عرفت، واللغة

  .هؤالء

 وال، خت الولدأينطبق عليهن هو عنوان   ما ألن،الفحل على حترم أخوات املرتضع ال :السادس عشر

.عموم املرتلة على بناًء الإحترمي هذا العنوان  على دليل

وأما ، فحلاملرتضع نظري الزوجة للأم  فإن ،علت وإن الفحل على املرتضع أم حترم ال :السابع عشر

نفس جدات الرجل أو جدات زوجته املستفادة من ما إ دلةن احملرم يف األعدم حرمة جدات املرتضع عليه فأل

حترم   مل حترم أمه الوإذا، اجلدات للمرتضع على  منهما ينطبق شيءال أنه  ومن الواضح،أمهات النساءحرمة 

  .خالته بطرق أوىل عمته وال

من دون فرق بني النسبية ، وم مبرتلة أوالد أوالدهكالفحل ل على ضعحيرم فروع املرت :الثامن عشر

 وقد تقدم، هو جدهم الرضاعي إمنا  ليس جدهم النسياألمر ىمنته، فالفحل مبرتلة جدهم، منهم والرضاعية

  .انه لفظ الرضاعكيطرح لفظ النسب ويوضع م أن املعيار يف احلرمةأن 

  .حفادجداد واألم مبرتلة األ أل،صول الفحلأ  علىومنه يعلم وجه حرمة فروع املرتضع

  صول الفحل من أ على خوته إخوات املرتضع والأحترم  ال: التاسع عشر



 الك ذلكو، آبائه على حيرمن ال سكالفحل وبالع على مل حيرمن أنه إذا لوضوح، جداد واجلداتاأل

  .مهاتهأ على حيرمون

صول األ إىل  واحلواشي النسبية بالنسبة،صول النسبيةاأل  إىلومنه يعلم حال احلواشي الرضاعية بالنسبة

  .يف اجلميعك  لوحدة املال،الرضاعية

 نسباً األوىلفروع الفحل من الطبقة  على حيرم أوالد املرتضع وأوالد أوالده نسباً ورضاعاً :العشرون

بنت املرتضع حينئذ إن  ف،مني واضحكال احلكفروع املرتضع و على حترم وأما الطبقة الثانية فال، ورضاعاً

،  لبنت الفحل وهي عمته فتحرم عليهاألخابن املرتضع هو ابن ك ذلكو، بنت أخ ابن الفحل فتحرم عليه

  .ما هو واضحكفهم مبرتلة أوالد العمومة واخلئولة  وأما الطبقة الثانية

انطبق عليهم  وإن ،فروع الفحل على خواته النسبيةأخوة املرتضع وال إحيرم  ال :الواحد والعشرون

 قد عرفت سابقاً بأن هذه العناوين ليست موجودة عند إذ ،األخخت أت أو األخخ أ أو األخخ أعنوان 

  .حرم العناوين املوجودة إمنا  والشارع،يف اللغة العرف وال

شيخ الطائفة يف اخلالف والنهاية  أن وقد تقدم، مينعم من يقول بعموم املرتلة البد له من القول بالتحر

 يف آخر املسألة ىقو )قدس اهللا سره( ىنصار وشيخنا العالمة األ،يف املبسوطك نه مل يقل بذلأل باحلرمة وقا

  .التحرمي ومل يظهر وجه واضح له

ه مل يتحقق بينهما  ألن،خوانهإخوات الفحل وأ على أمهاته  املرتضع والآباءحيرم  ال :الثاين والعشرون

  . فالقاعدة احلل،رضاعاً السباً ون  الشيء من العناوين احملرمة

   



خواته يف الطبقة أخوة الفحل وإ على نزلوا وإن حيرم فروع املرتضع نسباً ورضاعاً: الثالث والعشرون

ما هو كوأما الطبقة الثانية فال حترمي بينهم وبني فروع املرتضع ، عمام والعمات لصريورم مبرتلة األاألوىل

  .واضح

مل  إذا مألوضوح ، خواتهأخوة الفحل وإ على ةاتخو أوة املرتضع والخإحيرم  ال: العشرونوالرابع 

  .ةياألول دلةحواشيه فيشمل احلواشي األ على حيرمون الفحل فال على حيرموا

الم فيه ك ملا تقدم ال،تعدد الفحل وإن ،املرتضع على حيرم أوالد املرضعة النسبية: اخلامس والعشرون

  .مفصالً

  . املتقدمةدلةالفحل لأل على  املرتضعةحترم: السادس والعشرون 

 أم املقام هو عنوان على  املنطبق ألن،صول املرتضعأ على صول الفحلأحيرم  ال: السابع والعشرون

 أب ترتيلك ذلكو،  فيهاشكالبالقاعدة وقد عرفت اإلك التمس إىل الفحل وترتيلها مرتلة اجلدة حباجة

  .الفحل مرتلة اجلد

املرتضع نسباً ورضاعاً من دون اشتراط احتاد املرضعة يف  على  فروع الفحلحيرم: الثامن والعشرون

ك ذل على  فقد دل،خوة املرتضع وهو عمهمأم أوالد  ألحال فروع الفروعك ذلكو، الرضاعية منهم

  .رناها مفصالًك املتقدمة اليت ذدلةاأل

 أب احكجيوز ن ه ال ألنملتقدمة وهي املسألة ا،املرتضعأب  على حيرم أوالد الفحل: التاسع والعشرون

 على رضعت حفيدا أو حفيدها حرمت الزوجةأالزوجة  أم أن ولذا لو، املرتضع يف أوالد صاحب اللنب

  .الزوج

ما ك الظاهر احللية ،أبناء صاحب اللنب وعدمه على املرتضع بأبيه يف التحرمي أم هل تلحق: الثالثون

  .الم يف مفصالًكتقدم ال



 أب لة بناتون أوالد صاحب اللنب مبرتك أن )قدس اهللا سره( نصاريم الشيخ األالكنعم يظهر من 

هذا مأخوذ من ن إ :وفيه، هلم فتحرم عليهم  أماًون هيكاملرتضع فت أم وم مبرتلة أوالدكاملرتضع يستلزم 

  .ريه باحلليةوتبعه غ، ولذا ذهب ابن العم تبعاً لغريه، ال فالدليل غري واف ذا التحرميإعموم املرتلة و

رناه يعلم عدم احلرمة يف كذ حاطة جبميع مان بعد اإلإ(: ومما تقدم يظهر وجه قول اجلواهر حيث قال

اح ك وهي حرمة ن،ثري منهاك وصرح سبطه الداماد يف رسالته ب،احملقق الثاين يف رسالته عن بعضهم هاكماح

أو ، أو ولد أخيها، أحدمهابويها أو ختها ألأخاها أو أرضاع املرضعة بلنب فحلها اليت هي يف حباله من اإل

أو ولد خاهلا أو ، عمتها عمها أو أو ولد، تهالخاهلا أو خا  أو،عمتها عمها أو أو، أو ولد ولدها، ختهاأولد 

أو خال ، أو عم الزوج أو عمته، أو ولد أخ الزوج، أو ولد ولد الزوج، ختهأأو أخ زوجها أو ، ولد خالتها

  .)ىراألخأو ولد ولد الزوجة ، املرضعة بلبنه أو، الزوج أو خالته

  :قال أن ىل، إ يف رد القائلني بعموم املرتلةالماً طويالًكر كمث ذ

مها ك فيها واضطرابه يف حصحابالم األكنعم ينبغي االحتياط يف املسائل الثالث اليت قد مسعت (

  .)أيضاًوعن العالمة ،  يف بعضهامجاع عن الشيخ اإليكح أنه حىت

املرضعة  أم احكون، اح أوالد الفحل نسباً ورضاعاً يف أوالد املرضعة نسباًكن: ده باملسائل الثالثومرا

  .الفحل إىل اح أخوات املرتضع النسبية بالنسبةكون، املرتضعأب  إىل بالنسبة

 فإن ،صاحب اللنب إىل  حرمة جدات املرتضع بالنسبةأيضاًريد االحتياط فهو يقتضي أ إذا نهكل: أقول

ن عن كول، وتبعهما مجاعة من الفقهاء احللية ي عل عن الشيخ يف املبسوط واحملقق الشيخيكاحمل إذ ،ه خالفاًفي

  السيد الداماد 



ة وولده يف ركنه نقل التحرمي عن احللي والفاضل يف املختلف والتذأيف رسالته الرضاعية التحرمي و

مبدلول ما إ ن مبرتلة جدات الولد النسيب فهي حمرمةوك ل،قيحلتن والشهيد يف غاية املراد وصاحب ايضاحاإل

حيرم من الرضاع ما حيرم من النسبأو لعموم التعليل .  

  .ل حالك على  االحتياط حسناًىنعم يبق، التحرمي على قد عرفت سابقاً عدم استقامة الدليلنيك نكل

   



الرضاع احملرم مينع  أن ف يف وال خالإشكال ال(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):١٥مسألة (

ما دلت عليه ك، كللقطع بعدم الفرق بني االبتداء واالستدامة يف ذل، اح سابقاً ويبطله الحقاًكمن الن

اح ك رضيعة فأرضعتها من يفسد نالًثوحينئذ فلو تزوج م، بل والعامة  من اخلاصةىالنصوص والفتاو

خته أأو بنت ، ختهأأو عمته أو خالته و، ه وجدتهأو بنت، خته وزوجتهأون كأمه فتكالصغرية برضاعها 

، انت ربيبة هلماكال إ و،ان لنب املرضعة منهماك إذا خيهأأو بنت ، األخختاً البيه وزوجة أأو  األب،وزوجة 

  .م املزبوركمطلق احل على والنصوص الدالة، اح قطعاً ملا عرفتكفسد الن، احها عليهكفال حيرم ن

خالف  تقدير حلقوقه بال على تقدير سبقه عليه يبطله على احكي حيرم النالرضاع الذ: ويف املستند

عموم  إىل مضافاً،  حقيقة فهو احلجة فيهإمجاعبل هو ، ما قاله بعض آخرك واتفاقاً ،ما صرح به بعضهمك

ما مينع من كبأن الرضاع احملرم  )رضي اهللا عنهم( صحابويف احلدائق صرح األ، النص وخصوص املستفيضة

  .كذل على من دعاواهم االتفاقك غري ذل إىل ،له ان الحقاًك ذا يبطله لوكان سابقاً عليه كاح لو كالن

 تزوج رجالً أن لو: )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، والنصوص الدالة عليه هي ما رواه ابن سنان

  .)١(احكجارية رضيعاً فأرضعتها امرأته فسد الن

 قال ،ولده أم وأيف رجل تزوج جارية صغرية فأرضعتها امرأته  )المعليه الس(قال ، ىخرأويف رواية 

  .)٢(حترم عليه: )عليه السالم(

                                                

 

 



حترم عليه  ا الفإرية األخفأما ، والًأحرمت عليه اجلارية وامرأته اليت أرضعتها : ويف خرب ابن مهزيار

  .)١(وهي ابنته

 يتوهم اختصاص  ألن فال جمال،ع عنوان احملرميةتزان ال الترتيل املوجبأدلة إطالقضافة إىل هذا باإل

ما كخالف ك ن يف ذلكولذا مل ي، البقاء إىل احلدوث الدلة إىل املانعية للحدوث فقط بالقول بانصراف األ

  .عرفت

 أن يوجب  اليالتحرمي املستقبلك جياب ذلإ و،ترضع من تشاء أن  يف حق املرأةإشكال نه ال أمث الظاهر

ة من زمان رسول اهللا روالسرية املستم، أنفسهم على  تسلط الناسىه مقتض ألن،حراماًون عمل املرضعة كي

.كالم يف ذلك وسيأيت بعض ال،زماننا هذا إىل ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(

ن الرضاع كل،  الويلإجازة بدون ه عليتصرف يف املوىل أنه  جيز باعتبارمل يرض ويل الرضيع مل نعم لو

  .يلهمالين داألمرين فيشمل األمر بني ة لعدم املنافا،رضاعها حراماًإان ك ومي وليفعل فعله من التحر

ا فامتصت  إليهسعت أن انفردت املرتضعة باالرتضاع مثلفإن (: الشرائع بعد عبارته املتقدمة قالمث إن 

ملرضعة تولت ا ولو،  لبطالن العقد الذي باعتباره ثبت املهر،املرضعة سقط مهرها شعور ثدييها من غري

ه ليس من  ألننه فسخ حصل قبل الدخول ومل يسقطأل ان للصغرية نصف املهركرضاعها خمتارة قيل إ

يف ضمان ك ل تردد مستنده الشكويف ال، قصدت الفسخن إ املرضعة مبا أداه على  وللزوج الرجوع،الزوجة

  .)منفعة البضع

   إذا الًكه  القاعدة سقوطىمقتضحيث إن الم يف مهر املتعة كنفرض ال: أقول

                                                

 



منها بقدر ما  خذ: ففي احلديث، مل تف ببعض الوقت إذا بعضاً أو،  من الوقتمل تف املرأة بشيء

اح املنقطع كيف النك الم يف ذلكما سيأيت الك.ان ثلثاً فالثلثك وإن ،ان نصف وقت فالنصفكن إ كختلف

  .تعاىل اهللا إن شاء

   :صور املسألة ستن إ :وحينئذ نقول

أو من ، املرضعة يف حال نومها وما أشبه إىل ىون الرضاع من الرضيع بنفسه بأن سعكين أما إ هألن

شيء  ال أنه ذا حتققإف، أو اضطراراً، سرك بالئه وامللِجِركأو من امل، أو من الزوج، مهاأأو من ، الزوجة

بضميمة عدم ، ةختلفت عن بعض املد إذا  ويقطع عن املهر بالنسبة،ل املدةكختلفت عن  إذا للمتمتع ا

جارة والقاعدة يف اإل، ن مستأجراتوأل،  أو قهراً باملناط،ما يف مورد الرواياتك الفرق بني التخلف عمداً

  .كذل

  .يشمله دليل الضمان البهيمة حيث الك الرضيعة  ألن،مهر للمرأة ال: األولنقول يف 

 أو ن له مالكمل ي وإن ، ماله فهو وليه منىأعط فإن ،املميز حيث قال املشهور بضمانهك أنه واحتمال

بعد عدم مشول  إذ ،غريتام، ان له مالك من التقاص فيماك ن املالكمل يتمن إ مل يعط وليه اتبع به بعد البلوغ

م فإ، كالعرف يف ذل على ولعل الشارع اعتمد، فتنظريه باملميز مع الفارق، كوجه لذل دليل الضمان له ال

 حيث جعلوا غري البالغ غري خالفاً لبعض الفقهاء، املميز الضمان على بينما، عليه  شيءغري املميز ال أن يرون

ان ك وإن فع القلمر فإن ،يشمل الضمانات يف املميز ن رفع القلم الكل، )١(اً بدليل رفع القلمإطالقضامن 

تنجس وما  إذا ة جسمهولذا قال املشهور جبنابته وجناس، ن املتبع املوارد اليت ال انصراف للدليل عنهاكعاماً ل

  .كأشبه ذل

                                                

 



  .نفسها برضاعها له على ا هي اليت أفسدت املهر أل،شيء هلا ال: ويف الثاين

تاب ك رنا يفكوقد ذ ال ضرر بدليل ،املتمتع ا اليت أوجبت ضررهاأم  على الضمان: ويف الثالث

 فهو مبرتلة ،عدم استفادته منهاشيء عليه ل الزوج فال أما ،ويت احلقوق واملنافعفوغريه ضمان ت الغصب

  .ل املدةكله حسب التخلف يف بعض املدة أو يف كامتناعها حيث يسقط من املهر بعضه أو 

  .مل يستفد الزوج منها مع بذهلا نفسها إذا ماك فهو ،الزوج على الضمان: يف الرابع أن ماك

  .م ملا تقدم يف ضمان األ،الضمان عليها: ويف اخلامس

أخذ حبل الغري وأنقذ به  إذا ماك، احملسنني من سبيل على  وما،حسانإأنه  على ينيب: ويف السادس

جيب البدل لعدم منافاة  أنه أو، لفه باملالكنقاذ مل يع ملا أمره باإلرالشا فإن ،الغريق حيث نقصت قيمة احلبل

مال الغري مع ذ من األخل املخمصة بأنه جيب عليه كما قالوا يف أك، اجلمع بني وجوب الشيء والضمان

  .فيه مجع بني احلقني ذإ، ضمانه له

 وهذا غري بعيد ،ه املعد ملصاحل املسلمني ألن،بيت املال على ون الضمانكي أن وهنا احتمال ثالث وهو

ذن بقتل املسلمني الذين تترس م  اإلم الشرعي له احلق يفكاحلا أن قالوا يف مثل ما، وله أشباه يف الشريعة

 واحتمل ءجاء الوبا إذا فيماك رنا مثل ذلكوقد ذ، يعطي ديتهم من بيت املالك  ذلن بعدكول، فاركال

 البدل من بيت إعطاءراقتها مع إيأمر ب أن له فإن ،اللنب وحنوهك بعض أغذية الناس م الشرعي دخوله يفكاحلا

  .مهر املتعة إىل له بالنسبةكهذا ، مثلةمن األك غري ذل إىل ،املال



، احهاكانت الصغرية هي الزوجة املتمتع ا وارتضعت مما أوجب فسخ نك إذا  ماومما تقدم يعلم حال

فاملهر تارة الإو، سرت برجلها آنية نفسهاك إذا  حاهلا حال ما ألن،انت هي الساعية فال شيء هلاك إذا افإ 

بيت  على عةوالراب، السبب على والثالثة، ئه وامللِجِركامل على ىخرأ و،ان هو السببكالزوج فيما على 

  .امكحذه األهلما عرفت من الوجوه  على ،املال

 متعة م الشرعي مثالًكحه أبوه أو جده أو احلاكان الزوج رضيعاً وقد أنك إذا ما يعلم حال ماك

  .احكوارتضع مبا أفسد الن، ملصلحة

ديها من غري ا فامتصت ث إليهسعت أن مثل، انفردت املرتضعة باالرتضاعن إ املهر الدائم إىل مث بالنسبة

وأيده اجلواهر ، ره الشرائعكذا ذك،  لبطالن العقد الذي باعتباره يثبت املهر،سقط مهرها، شعور املرضعة

 البيع قالة واخليار يفومنه اإل، ل عقد يتعقبه الفسخ واالنفساخ من طرف أو طرفني يبطل تسبيبهكبأن 

الصحة املستلزم حصوهلا كروح البطالن الذي هو ك لبل ذ، البائع إىل املشتري واملبيع إىل املقتضيني رد الثمن

  .رخاآل الطرف  طرف ثبوا يفيف

ولعله يؤذن ، أقوىالسقوط  أن رةكنعم عن التذ،  املقام وجهاً لثبوت املهرر أحد يفكومن هنا مل يذ

  .باحتمال عدم السقوط

اح ال كفسخ الن إن حيث من إشكاالًفيه  إالّ أن ، اجلملةان صحيحاً يفك وإن ره اجلواهركذ وما

ان بعد ك ذاإام احملرمية وحنوها باقية خصوصاً كأح أن  القاعدةىبل مقتض، امكحل األكيوجب سقوط 

وأُمهات ﴿: تعاىل فتشملها قوله سبحانه وللزوجة مثالً أما املرأة صارت فإن ،ما يف العيوبكالدخول 

   )١(﴾ِنسآِئكُم

                                                

 



  .منا البطالن من احلالإس ورأوالبطالن ليس من ، ك غري ذلىلإ

وجه احتمال الثبوت املستفاد من ك ر املسالكذ وإن ،اعدةق الىفالسقوط هو مقتض، انكيف كو

الفه خ على يدل دليلأن  إىل  يقتضي استمرارهاألصل املهر وجب بالعقد و ألن:حيث قال، رةكالم التذك

 يثبت هلا نصف املهر أن فيحتمل حينئذ ،ان فعلها مبرتلة عدمهكوالرضيعة ال قصد هلا ف، وال نص عليه هنا

ا قياس ال نقول به، وهو أحد وجهي الشافعية، الطالقكا فرقة قبل الدخول ألاإف، ويضعف بأيثبت  أن م

  .ا إليهيع من حيث استنادهم أو يسقط اجل،رهكاجلميع ملا ذ

  .فاملذهب السقوط، انكيف كو

  :  باب العيوبردة يفرناه من سقوط املهر الروايات الواكذ ويؤيد ما

 رجل تزوج امرأة من وليها فوجد ا عيباً يف ،)عليه السالم( عن أيب جعفر، عبيدة رواه أبو مثل ما

ان هلا ك ومن ة وانونة واملفضادلست العفالء والربصاءإذا  :)عليه السالم(فقال :  قال،ما دخل ا بعد

مل  فإن ،ان دلسهاكويأخذ الزوج املهر من وليها الذي  ،أهلها من غري طالق على ا تردفإزمانة ظاهرة 

 ،أصاب الزوج شيئاً منها أخذهوإن  :قال، أهلها على ويرد،  عليه شيءفالك ن وليها علم بشيء من ذلكي

 خل ا فالدن كمل ي وإن ،خل ادان كن إ وتعتد منه عدة املطلقة:  قال، لهمل يصب شيئاً فال شيءوإن 

  .)١(مهر هلا عدة عليها وال

:  قال،وسألته عن الربصاء :قال أن إىل ،)عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا :  قالى،وعن رفاعة بن موس

يف )عليه السالم( أمري املؤمنني ىقضن أ وهلا املهر مبا استحل من فرجها أن جها وليها وهي برصاء امرأة زو

  عليه  منا صارإ و،جهاالذي زو على املهر

                                                

 



ن عليه كيعرف دخيلة أمرها مل ي ياه رجل الإجه  تزوج امرأة وزورجالً أن ولو، ه دلسها ألناملهر

  .)١(ان املهر يأخذه منهاك وشيء

يعلم   رجل ولته امرأة أمرها ذات قرابة أو جار هلا اليف ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، وعن احلليب

جها الذي زو على ونكي يؤخذ املهر منها وال:  قال،دلست عيباً هو ا  فوجدها قد،دخيلة أمرها

  .)٢(شيء

اح من الربص واجلذام كيرد النإمنا  : حديث قاليف )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، وعن احلليب

املهر هلا مبا استحل من : قال ،يف يصنع مبهرهاكان قد دخل ا كن إ أرأيت: قلت، واجلنون والعفل

  .)٣(ا إليهساق حها مثل ماكفرجها ويغرم وليها الذي أن

من زوج : )عليه السالم( ي علبتاك يف: قال )عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن مسلم

ون الذي كوي، ق مبا استحل من فرجهااون هلا الصدك يفإنه، لزوجهاك امرأة فيها عيب دلسه ومل يبني ذل

  .)٤(الذي زوجها ومل يبني على ا إليهساق الرجل

 ،امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاءسألته عن : قال )عليه السالم(عن أخيه ، جعفر بن  علينعو

  .)٥(مهر هلا يفرق بينهما وال: قال

 على ويؤيده الروايات اليت دلت، الفسخ يوجب عدم املهر أن يظهر منها من الروايات مماك  غري ذلىلإ

  الرجل أن 

                                                

 

 

 

 

 



ِنا أَحلَلْنا لَك إ﴿: تعاىلوقوله سبحانه و، ا قبل الزواج إليهظر باب النيف، )١( مثنىيشتري املرأة بأغل

نهورأُج تياللَّاِتي آت كاجوالشرع غريه أن بل هذا هو العريف ومل يعلم ،)٢(﴾أَز.  

نصوص السابقة من غري م بالفساد يف الكهو ظاهر احلك أما قول اجلواهر مؤيداً للسقوط بأنه لعل ذل

املوت الذي ليس هو من كوليس هذا ، صاحبه إىل ل عوضك ضرورة استلزام فساد العقد رد ،ءتعقيبه بشي

  . يد املشتريحال تلف املبيع يفك بل حاله ،اح ومبطالتهكفواسخ عقد الن

 ا يففإ، ام املرتبطة باملسألةكحوا مبعزل عن سائر األكك ،ر املهرك الرواية مبعزل عن ذ ألن،يه نظرفف

 يدل  الروايات ماام الفساد فليس يفكمسألة ثبوت املهر أو سقوطه أو غريمها من أح أما ،احكلنمقام فساد ا

  .اًقطالإولو ك ذلعلى 

  : الم ابن العم يف تقريراته حيث قالكدم علم وجه النظر يف قومما ت

و  القاعدة يف بطالن العقود وفسادها هل هىمقتضأن  على م املسألة متوقفكح أن الظاهر: أوالً(

 العقد من ىمقتضاه هو انقطاع مقتض أن أو، ال حدوثك وصريورة حدوثه األمراحنالل العقد من أول 

الزوج  إىل  فالوجه سقوط املهر ورجوعهاألول هو ىان املقتضك فإن ،حيث بقائه واستمراره يف طول الزمان

 القاعدة هو ىمقتضن إ قلنان  وإ،البائع عند بطالن العقد وانفساخه إىل منثاملشتري وامل إىل منلثرجوع اك

  .) باملتجه هو الثبوت العقد من حيث االستمرار والبقاءانقطاع أثر

 قلنافإنه وإن ،  من االحتمالني تبتين بشيءاملسألة ال أن ن الظاهركول(: وقالك أضرب عن ذلمث إنه 

  ره كذ  القاعدة يف مسألة بطالن العقود هو ماىمقتضن إ

                                                

 

 



اح ليس من قبيل سائر املعامالت اليت تقع كمسألة الن إالّ أن ،األمر من أول اجلواهر من احنالل العقد

مته ذاح يوجب ثبوت املهر يف كانعقاد العقد يف باب النن إ بل،  معاوضيةدلةاومب بني الثمن واملثمن مقابلة

للمقام  إالّ أن ،بتناءقلنا بعدم الفرق بني املقام وبني سائر املعامالت يف اال وإن  هذا،لبضعيقابل با أن من دون

ظاهرها هو فساد  فإن ، الروايات الواردة يف املقامى وهو مقتض،خصوصية توجب اختيار االحتمال الثاين

  .)اح وانقطاع استمرارهكالن

 ،السقوط على ان املشهورك وإن ، هو الثبوتقوىاأل أن رناهكفتلخص من مجيع ما ذ(: قال أن إىل

  .)حلة وحنوها وجهفعليه لالحتياط يف املقام مبصا

ان الرجل استمتع ك أن  من غري فرق بني، القاعدة سقوط املهر عرفاً وشرعاًىمقتض أن ذ قد عرفتإ

.)الفقه( رناه يف بعض مباحثكما ذك ،االستمتاع ال شأن له يف الباب إذ ،ال أم ا بغري اجلماع

الصغرية  إىل م عدم املهر إليهسبن أن بعدحيث إنه  ،الم احلدائقكرناه وجه النظر يف كوقد ظهر مما ذ

 الفسخ جاء من قبلها قبل  ألن، املرضعةىعل الزوج وال على شيء هنا هلا ال: قالوا(: يف هذه الصورة بقوله

 املهر قد وجب بالعقد  ألن،خيلو من قوة احتمال الثبوت الن إ نكلك ذلكالردة من قبلها كان كالدخول ف

الفسخ جاء ن إ :وقوهلم، كذل على نص هنا يدل  والهسقوط على ل يقوم الدليه حيتء يقتضي بقااألصلو

  .)عدمهكبل وجوده ، قصد هلا فال اعتبار بفعلها الصغرية الن إ  فيه،قبلهامن 

، دلةفتشمله األ واملسألة من قبيل الضمانات، عرفت ما على القصد إىل حتتاج الضمانات الن إ :وفيه

احتمال بدوية االنصراف يوجب االحتياط  إالّ أن ،األولقتضي الدخول املتعارف يدلة إىل وانصراف األ

  . واهللا العامل،بالتصاحل وحنوه



م كح ه ال ألنأيضاًفهل يسقط املهر ، ه مثالًِركراه مكإ بدخل بالرضيعة حراماً أو حالالً أنه مث لو فرض

  :  قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر،أو يثبت، شرعي ملثل هذا الدخول

ان كنه إ :مجاعةو ما عن املبسوطك قيل ، هلا مهراًيرضاعها خمتارة وقد مسإت املرضعة ولو تول(

ه ليس من قبل الزوجة فأشبه  ألن ومل يسقط املهر،ولخه فسخ حصل قبل الد ألن،للصغرية نصف املهر

 بالعقد ومن هنا قيل بوجوب اجلميع عليه لوجوبه، خيرج عن القياس احملرم  الىما تركنه كل، الطالق حينئذ

  .)خيلو من نظر  ال إالّ أنه أيضاً،ثبت بالطالق إمنا  والتنصيف،يسقط املزيلأن  إىل فيستصحب

فعل كن لفعلها الذي ك اليت مل ياألوىلما يف كان املتجه السقوط ك إمجاعمل ينعقد فإن  (:قال أن إىل

 الذي ىثبوت املسم مهر املثل الان املتجه ضماا له كموال قيس بتلف األ  ولو،البهائم مدخلية يف السقوط

  .)قد يوافقه وقد خيالفه

 العقد ومل يأت ما يوجب سقوط بعضه أو ىضته مق ألن، القاعدة هنا ثبوت متام املهرىمقتض: أقول

تأيت   وال،خبالف هذا الصورة، االرتضاع فعل نفس الصيب أن  من جهةاألوىلالسقوط يف الصورة  فإن ،لهك

 األوىلان بفعلها فأشبهت يف املقام الصورة كانت فيما دلست مما كا  أل،دمةهنا روايات الفسخ املتق

  .خبالف هذه الصورة

 ويضعف ،حلاقاً هلذا الفسخ بالطالقإانت مفوضة البضع قيل جرت املتعة كولو (: قالك املسالمث إن 

وحيتمل ، بلهقمن الفسخ بالطالق جاء من قبل الزوج وهيهنا ليس  فإن ،ببطالن القياس مع وجود الفارق

منا أوجبه إو، ركه مل يذ ألنيوجب مهراً اح بالتفويض الك عقد الن ألن،أحدمهاما لو مات ك السقوط أصالً

   األولما قاسه كاملوت  على وليس هذا بقياس،  موردهىيتعد ية فالالطالق لآل



ما تقدم من  على وحيتمل وجوب مهر املثل أو نصفه، ةءأصل الربا إىل بل مستند،  الطالقىعل

  .)خيلو البضع عن عوض أن  المتناعىمسمك ون هناكي ه عوض البضع حيث ال ألن،الوجهني

  .ويؤيده الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة ومل يسم هلا مهراً،  القاعدة عدم شيء أصالًىمقتضو

ومل يفرض هلا رجل يتزوج امرأة : )عليه السالم( عبد اهللا أليب قلت:  قال،بن حازم مثل رواية منصور

  .)١(ان دخل ا فلها مهر نسائهاك فإن ،شيء هلا من الصداق ال:  قال،صداقاً

ون املتجه كريب يف   الفإنه، احلال فيمن مل يسم هلا مهرك يظهر لك ومن ذل(: ولذا قال يف اجلواهر

و حمرم عندنا وه، الطالق على  ضرورة احنصار ثبوت املتعة هلا بالقياس،االنفساخ وعدم ثبوت شيء هلا

وعدم خلو البضع عن عوض ، شاه نصفه بالقول بغري علم أو مبا ثبات مهر املثل هلا أو إضرورة احنصارك

 عدم خلوه يف هذا احلال ىدعو فإن ،مل ينتفع به بشيء إذا مطلقاً حىت ال،  بوجه غري فاسداستويف إذا ممسلّ

  .)٢ ()رناكذ املتجه ما أن ريب يف  فال،ل املنعكممنوعة 

  .كورة يف املسالكاالحتماالت املذ على تكوالظاهر من احلدائق التردد يف املسألة حيث س

 سواء قصدت املرضعة الفسخ بالرضاع أو مل ،أداه املرضعة مبا على للزوج الرجوع أن مث الظاهر

  .تقصد

  غرم شيئاً يف هذه الفروض هل يرجع به  إذا مث الزوج(: كقال يف املسال

                                                

 





 والقول بالرجوع للشيخ يف املبسوط ،ال أم كيكن البضع هل بالتف أ منشأمها،قوالن ، املرضعةىعل

املريض  على حيتسب وال، اح واخللعكه يقابل مبال يف الن ألنموالاألك البضع مضمون  ألن،وتبعه عليه مجاعة

فر كهاجرة مع ويضمن للمسلمة امل، املثل ضة املختلعة مبهريذا املركو، ر املثل فما دونهح مبكاملهر لو ن

  .)زوجها وبالشهادة بالطالق

  : قال أن ىلإ

 فإن ،ل حالك على موال يوجبهتالف األإ  ألن،والوجه عدم الفرق بني احلالتني يف الضمان وعدمه(

  .)ال فالإ و،ال أم دفسارضاع اإلسواء قصدت املرأة باإل أي ،ان البضع ملحقاً ا ضمن يف احلالنيك

 ا سببت الضرر فأشبهت الذي دلس املرأة باملناط ال أل القاعدةىمقتضروه من الرجوع هو كوما ذ

  .يدخل فيه القصد مانات الض باب ال ألن،وقد عرفت عدم الفرق بني قصدها وعدم قصدها، بالقياس

 إىل م القصد بعدم الرجوعدالشيخ يف املبسوط من الفرق بني القصد وع إىل نسب ما أن ومنه يعلم

 إىل ا حمسنةوأل،  فيها متردىفترد، ه بئراًكما لو حفر يف ملكانت ك ف،ا غري متعديةأل املرضعة يف الثاين

 ،القصد إىل حيتاج التعدي ال إذ ،حمل نظرك ة وحنو ذلءاصل الربوأل، احملسنني من سبيل على وما، الرضيعة

 احملسنني من ىعل  وما،ان ضامناًك أو ساهياً أو نائماً ان عن حسن نية أو غافالًكولو ناء غريهإسر كفمن 

  .كروه هناكذ  اجلمع بني احلقني ماىل املخمصة مقتضكأكبل هو ، داللة فيه سبيل ال

تالف يف وجه الرجوع بقاعدة اإلك وابن العم متس، ة بعد وجود الدليلءومنه يعرف عدم جريان الربا

نسان إينتقض مبا لو قتل زوجة  الو، كبأس بذل وال، موال وقاعدة الضرر وحنومهاالعقالئية غري املختصة باأل

  يرجع  حيث ال



 إالّ القاتل ليس عليه شيء إذ ،أو حبسها مدة مما سبب فوات منافعها عليه، القاتل باملهر إىل الزوج

ولعل االنصراف ، دلة وتفويت املنافع باحلبس وحنوه ينصرف عنه األى،ما يستفاد من النص والفتوكالدية 

  . واهللا سبحانه العامل،له بدالًيرون  العرف ال أن من جهة

 املرضعة مبا على للزوج الرجوعن إ :بعد قول الشرائعحيث إنه ، ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

ان الالزم الرجوع مبهر كال لإاملتجه اجلزم بعدم الرجوع و(: قال ،كوتردده يف ذل قصدت الفسخن إ أداه

الصغرية اليت رضعت بنفسها مبا  على املتجه الرجوع أن ماك، ان الذي غرمه أزيد أو أنقصكسواء ، املثل

نعم يقاص هذا املساوي من مهر ،  عليهى وهلا الرجوع عليه مبا زاد من املسمى،املسم على زاد من مهر املثل

  .)ىاملثل للمسم

 ت التفويىاملرضعة مبقتض على ويرجع الزوج به،  العقدى مبقتضىيعطي للزوجة املسم أن ذ القاعدةإ

ويؤيده املناط يف مسألة الفسخ ، للمثل  الىفالتفويت عرفاً للمسمك وجه لغري ذل وال، عرفت  ماعلى 

  .شأن للمثل يف هذه املسائل  الفإنهبالعيوب 

ان الزوج سبباً للرضاع املوجب لفساد كلو وهي ما: مما تقدم ظهرت حالة الصورة الثالثةمث إن 

  .أحد على  وال رجوع لهامالًك للصغرية  املهرإعطاء جيب عليه فإنه، احكالن

حيث إنه الرضاع  على أجلأره وكأ ئه أو امللجِركان املكلو وهي ما: ة الرابعةرما ظهرت حالة الصوك

انت ك ذاإفيما   قال،ثبوت املهر على ره اجلواهر بناًءكوهذا هو الذي ذ، تحمل خلسارة الزوج املهرهو امل

   الرجوع ىن دعوكنعم مي،  عن مثل هذان املال احملقق فضالًراه يسقط ضماكاإل :رهةكبرية مكال



  .املباشر على ه باعتبار قوة السببِرك املیعل

برية كانت الكذا إ(:  قال،رهكامل على ون الضمانكلك ر املسالكومنه يعلم عدم وجه ظاهر لعدم ذ

 عله أو استلزامه ضرراً العدها به مع ظنها ف توفعل ما على رضاع بأن محلها عليه القادراإل على رهةكم

راه يسقط ضمان ك اإل ألن،املرضعة على ضمان هنا وال، جلاءراه حد اإلكمل يبلغ اإل وإن ،مل مبثلها عادةحيت

رة ك يف التذىكوح، ل حالك على وأما ضمان الزوج للصغرية فثابت، حلاقه باملالإ البضع ة وغاي،املال احملقق

  .) شيئاًحرهة أو املخوف ومل يرجكامل على  أنهفيه عن الشافعية وجهني يف

طراف يف املسألة الشيخ والعالمة وغريمها يف ترجيحهم أحد األ على ومل يعرف وجه لتهجم احلدائق

عليهم الصالة (روه كذ فروع ما إىل ون بالرجوعأمورنا مأ بعد وضوح ،ر العامة هلذه الفروعكمبجرد ذ

  .صول من األ)والسالم

ك ن ذلكل، االحتياط حسن أن ومن الواضح، راهكلعمل باالحتياط يف مسألة اإلر احلدائق لزوم اكمث ذ

  .تاب والسنة أوالًكاعد املستفادة من الوي قاعدة من القاملسألة تابعة أل أن ركينايف ذ ال

من أتلف مال يشملها   امللجئة ال اختيار هلا فال ألن، ابتداًءئامللج إىل الزوج يرجع أن مث الظاهر

  . وما أشبه)٢(دالي ىعل و)١(الغري

يرجع  أن  مع احتمال،هِركامل إىل  وهي ترجعا ابتداًء إليهيبعد الرجوع هة فالركامل إىل بالنسبةأما 

  . من املباشرأقوى السبب  ألن،ره ابتداًءكامل إىل الزوج

                                                

 

 



ن كمل تفإن  ،هِركاملرضعة أو امل إىل هل الزوج يرجع أنه الم يفكال(: قال ابن العم يف التقريرات

ه لصحة سلب الفعل عن املباشر ِركامل إىل  يف الرجوعإشكالرادة باملرة فال إرضاع هذا بإاملرضعة يف 

انت املرضعة ذات كجنيب فحينئذ ملا يعاد اإلإبك ذل إىل انت املرضعة مضطرةك وإن ،رادةاملسلوبة عنه اإل

السبب  إىل القولني يف قاعدة استناد الفعل على  فتبتين املسألة،يعادانت مسببة عن اإلك وإن رادة يف فعلهاإ

  .)واملباشر

يف موضع ك ان ذلكن كول، رضاعبرية اإلكتولت الإذا ( :كفقد قال يف املسال: أما الصورة اخلامسة

ففي ضماا ، برية الفعلكال على الرضاع ووجب إىل جتد مرضعة غريها واضطرت الرضيعة احلاجة بأن ال

، ا حمسنةأ و،يتعقبه الضمان تالف فالذن يف اإلاإلكان كف، لفعل شرعاًاة بأمور مواك من ،حينئذ وجهان

 غرامته  ألنتالفومن حتقق املباشرة لإل، وهو الذي اختاره الشيخ يف املبسوط، احملسنني من سبيل على وما

قل القولني ن على رةكواقتصر يف التذ، وظاهر املصنف وصريح بعضهم عدم الفرق، سبابختتلف ذه األ ال

  .)خيلو من قوة  الاألولو، عن الشافعية

تالف ومن حتقق اإل(: المه بقولهك ىاحيث وظاهر اجلواهر التوقف يف املسألة مع ترجيح الضمان 

  .)ما يف الطبيب والبيطار وحنومهاك مثرفع اإلك  ذلىسباب وأقصباملباشرة اليت هي من األ

ون حال املقام ك في،وهذا غري بعيد، ما تقدمكبيت املال  على كون ذلكي أن وهو: وهنا احتمال ثالث

فإنه ، رواكذ ما على  ديته من بيت املالىفار حيث تعطكه قد تترس به ال ألنذا قتل املسلم املسلم حال ما

  م كتناف بني احلك مل يوإن 



 مراآلو الشارع هحيث إن ،  الضمان منصرفة عن مثل املقامأدلة إالّ أن ليفيكم التكالوضعي واحل

 ون ضمانكي ال أن احتمال أن ماك ى،خرأمنا ملصلحة إو ل املخمصةكأك أمورملصلحة نفس امل الك بذل

  .غري بعيد،  الرضاع وقع ملصلحته ألن،الرضيع على تقعك منا تبعة ذلإ و، بيت املالىعل برية والكالعلى 

ينها كمت أن  فالظاهر، عاملةبريةك وال،ان الرضاع بفعل الصغريةكلو  وهي ما: أما الصورة السادسة

  .ني باملباشرةكحلاق التمإ القطع بصحابظاهر األ أن كويف املسال، رةك عن التذيكح ما على مبرتلة املباشرة

 برية يفكالوالصغرية ك ولو قيل هنا باشترا(: أخرياً بقولهك ره املسالكومنه يعلم وجه النظر فيما ذ

ان أوجه من ضماا ك ل،بنصف ما يغرمه إالّ املرضعة على جيرجع الزو ون السبب منهما والكالفعل في

  .)مطلقاً

وجمرد ، تالفا مل تباشر اإل أل،خيلو من نظر اً الإمجاعن كمل ين إ نكول(: قول اجلواهر أن ما يعلمك

، )املنع على تالف مال الغري مع قدراإما لو مل متنعها من مباشرة ك ،يوجب الضمان منعها ال على قدرا

  .املرتضع غري الشاعر السبب هو العامل العامد ال أن العرف يرون فإن ،للفرق بني املسألتني، إشكالحمل 

آخر الصور  إىل ،بريةكرضاع املرضعة الإ ظهرت حال ما لو رضع الزوج الصغري بنفسه أو بومما تقدم

  .واهللا سبحانه العامل،  ارتضاع املرتضعةورة يفكاملذ

   



فللمسألة أربع ، برية الصغريةكفأرضعت ال، برية وصغريةك نسان زوجتانان لإلك إذا ):١٦مسألة (

  .بلنب غريه بلنب الزوج أوما إ ل حال فالرضاعك ىوعل، ال مدخولة أوما إ بريةك الألن :صور

 ،ا بنت رضاعيوأل، ا ربيبة للمدخول ا أل،انت مدخولة وبلنب الزوج حرمت الصغرية أبداًكذا إف

، يمن قض صدق املشتق يف على  إالّمومةحتقق األ الزوجية الفائتة ال إذ ،الزوجة أم ا ألرية البكوحرمت ال

مومة ه مبجرد حتقق الرضاع احملقق لأل ألن،الزوجة حاالً أم بريةك ال ألنوال، صول خالفه األوقد حقق يف

حديثاً عند وول به قدمياً مملع وهو خرب ابن مهزيار ا،منا للنص اخلاصإو، فال جيمع بينهما، انتفت الزوجية

  :صحابافة األك

رضعتها أ تزوج جبارية صغرية فأرضعتها امرأته مث رجالًن إ :قيل له: قال ،)عليه السالم(عن أيب جعفر 

خطأ ابن أ: )عليه السالم(جعفر  فقال أبو، مرأتاهاحرمت عليه اجلارية و:  فقال ابن شربمة،ىراألخامرأته 

ا أرضعت وهي  ألحترم عليه رية الاألخ فأما ،رية وامرأته اليت أرضعتها أوالًحرمت عليه اجلا، شربمة

  .راألخما يف بعض النسخ ك )ال ابنتها( ،تب الفقهية املصححةكذا يف التهذيب والك، )١(ابنته

  : ومها،رانخاآلأما اخلربان 

 تزوج جارية رضيعاً رجالً أن لو: نانسابن  ذا خربكو )عليه الصالة والسالم(الصحيح عن الصادق 

  .)٢(احكفأرضعتها امرأته فسد الن

  .)٣(حترم عليه:  قال،ولده أم  يف رجل تزوج جارية صغرية فأرضعتها امرأته أو:رخاآلوالصحيح 

هو  إمنا المك ال ألن،ن املتيقن منه الصغريةأل  مرجع الضمري أومجالإلما إ ،ان من هذا احليثتفهما جممل

  .الصغرية إىل بالنسبة

                                                

 

 

 



برية الصغرية الرضاع كمث أرضعت ال، بريةكلو تزوج رضيعة و(: ومنه يعلم وجه النظر يف قول احلدائق

برية كأما الو، فلصريورا بالرضاع بنتاً له الصغرية أما ،ما حيرمان معاًفإان الرضاع بلنب الزوج ك فإن ،احملرم

  .)هرشاأل على البنت على هي حترم بالعقد وللزوجة  أماًواكفل

مشرياً ، جل الروايةهو أل إمنا ان اللنب من هذا الزوجك إذا ا معاً فيمامحترميهن إ :ال املستندقولذا 

ثر الروايات املتقدمة كأن إ :ل يف سائر الروايات بقولهكأشحيث إنه دمة قرواية ابن مهزيار املت إىل كبذل

  . مرجع الضمريمجالم إلكثبات متام احلاملسألة غري وافية إلك الواردة يف تل

ة التأمل الصادق يستحيل صدق أمي بل عند(: حيث قال، منه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهرو

الم يف كذا الكو، ه أول آنات صدق البنتية ألن،مية فسخ الزوجيةاألصدق  ضرورة استلزام ،الزوجة فعالً

م دون  وحرمة األ،يقتضي فسخ العقديننه إ بنتها الذي قلنا وماأل إىل نسبةلحتقق اجلمع يف استدامة العقدين با

حتقق  على بناًءـ   منهمااألولن دفع كمي ذإ ،مهاأالربيبة اليت له جتديد العقد عليها مع فرض عدم الدخول و

انت ك أا ن ال ريب يفكل، بأنه لو سلمنا عدم الصدق املزبور فعالً  ـانت زوجةكرضاع من إاحلرمة ب

  .زمنة صدق البنتيةأول انفسخ عقدها يف أ وإن ،زوجة

مية  يف احلرمة لصدق األتفاءك االىن ظاهر النص والفتوبأ  ـأيضاًعدمه  على بناًءـ  ن دفعهكبل مي

مية البنتية واأل أي ،الثالثة إىل ان متحداً بالنسبةك وإن الزمان إذ ،املقارنة لفسخ الزوجية بصدق البنتية

ن آخر زمان الزوجية متصل بأول زمان صدق كل، واحدةوا معلوالت لعلة كضرورة ، وانفساخ الزوجية

  اف يف االندراج كك بل لعل ذل، كانت زوجتكمن  أم فليس هي من مصداق، ميةاأل



 يف خرب )عليه السالم(ر جعف  أبوأومأك ذل إىل أنهكو، كانت زوجتك خبالف من ،أمهات النساءحتت 

  .)ابن مهزيار

  .ة اخلاصة املعمول ا قدمياً وحديثاًري لوال الرواياألخوجه للتدقيق  ذ الإ

مث إن ، زوجته أم واكبرية لكوحرمت ال(:  قال،ما منه يعلم وجه النظر يف قول ابن العم يف تقريراتهك

وضوح  حباث اليت وقعت يف املقام من مسألة املشتق ولزوم الدور واجلواب عنه ال يلزمنا التعرض ا بعداأل

  .)م املسألة من حيث الفقاهةكح

ولقد أجاد ، زوجته أم واكل: ره بقولهكد ما ذنون املستكي أن يوجب م املسألة الكن وضوح حإف

 هو احلق من ما على بناًء، بريةكم حبرمة الكن احلإ(: حيث قال )رمحة اهللا عليه( رمي احلائريكال الشيخ عبد

 أم تصري برية بناًء عليه الك ال ألنكلوذ، شكال يف صدق املشتق حقيقة يف غاية اإلأالتلبس باملبد اعتبار بقاء

ما أعين أل، ماًأبرية ك ضرورة ارتفاع زوجية الصغرية يف مرتبة صريورة ال،م حبرمتها مؤبداًكي حيكالزوجة 

، ىراألخمها سبباً وعلة لعدم احدإ فليس وجود ،من قبيل ضدين إالّ  ليستا،برية هلاكمية الأزوجية الصغرية و

فبمجرد حتقق ، علة ثالثة وهو الرضاع إىل  مستندان يف عرض واحدىراألخ عدم مها معاحدإبل وجود 

مية ون حني حتقق األكي فال، برية ويرتفع الزوجية عن الصغرية يف عرض واحدكمية للالرضاع يتحقق األ

  ).الزوجة أم بريةكي تصري الكبرية زوجية للصغرية كلل

ما يف ك، مية املرأة للزوجة آنيةأانت ك إذا جة ملثل ماالزو أم  حرمةأدلةومننع عن مشول (: قالأن إىل 

 ىلإمطلقاً و ذا املقدار ال إالّ بريةكال على الزوجة أم توجب صدق هذه املساحمة العرفية ال أن  ضرورة،املقام

  .)بداأل



اد وهو ضعيفة السند يف طريقها صاحل بن أيب محا إ :رواية ابن مهزيار قائالً على لكأشك املسالمث إن 

، )عليه السالم(حيث يطلق الباقر  )عليه السالم( املراد بأيب جعفر  ألن،فهي مرسلةك ومع ذل، ضعيف

ريد أولو ، )عليه السالم( الباقرك وابن مهزيار مل يدر، ان يف زمنهكه  ألن،وقرينته قول ابن شربمة يف مقابله

بل ، كمسع منه ذل أنه يهففليس ، ه وأخذ عنهكأدر أنه فقرينة )عليه السالم(بأيب جعفر الثاين وهو اجلواد 

 ،هذا الثاين بعيد أن  مع،التقديرين على رسال متحققواإل، بواسطةك ون مسع ذلكي أن وجاز:  قيل له:قال

  .)عليه السالم(اجلواد  على حيمل  أيب جعفر الإطالق ألن

  :قالف، وائدهثرة فك على ره بطولهكنذ، مبا هو جيدك ره املسالكذ وقد رد احلدائق ما

 أن قد عرفتك نأ على ،طعن به من ضعف السند فهو عندنا غري مسموع وال معتمد مان إ :أوالً(

وخرج عن قاعدة اصطالحه يف ، وركسبطه الذي هو من املتصلبني يف هذا االصطالح قد عمل باخلرب املذ

  .باراألخ

 ما الك ،ممنوعة )عليه السالم(اجلواد  على  أيب جعفرإطالقرسال بعدم صحة  اإلىدعون إ :وثانياً

شيعته يف أمر  إىل تبهكتاب الذي كومنه خرب ال، بار غري عزيزاألخ يف فإنه، باراألخمن تتبع  على ىخيف

  : ما يف التهذيب على ذاكوصورة السند ه، اخلمس

 فر أبو جع إليهتبك:  قال،ابن مهزيارعن علي ، عن أمحد وعبد اهللا بن حممد، حممد بن احلسن الصفار

  .اخلرب )١(الذي أوجبت يف سنيت هذه:  قال،ةكتابه يف طريق مكوقرأت أنا  ،)عليه السالم(

  فمن ، )عليه السالم(املروي عنه هو الباقر ن أ ورسالمع تسليم اإلنه إ :وثالثاً

                                                

 



نقله ور وعلو مرتلته يف هذه الفرقة الناجية مينع من كجاللة الرجل املذ أن يعتريه الريب الظاهر الذي ال

  .ما يف مراسيل ابن أيب عمري وغريهك، اخلرب مع عدم صحته عنده وثبوته لديه

ك ذل فإن ،من قول ابن شربمة يف مقابله )عليه السالم( ون املراد الباقرك على جعله قرينة مان إ :ورابعاً

عليه ( اجلواد ون املراد بأيب جعفر هوكان الظاهر ك  مىتفإنه، متجه لو خال املقام من ما يدافعه ويضاده

السائل الذي قال ك ون ذلكي أن من اجلائز فإن ،رسال عدم اإلاألصلمهزيار عنه و علي بن لرواية )السالم

عليه ( وهو ،ان الرجل املنقول عنه قد مات منذ سنني عديدةك وإن ،له نقل له قول ابن شربمة يف املسألة

رسال يف الرواية لف اإلك االحتمال أقرب من تهذا أن ريب وال، ىخطّأ ابن شربمة يف هذه الفتو )السالم

  .)عليه السالم( الباقر على باحلمل

 أن بل جيوز، مشافهةك مسع ذل أنه لزمتيس ال قول ابن مهزيار قيل له أن ره منكما ذن إ :وخامساً

ة لو ولو بواسط )عليه السالم(عنه ك ايته ذلكح فإن ،بعد وإن مع تسليمهنه إ :ففيه، بواسطةك ون مسع ذلكي

  .)ينقله لعلمه مبا يترب عليه من العمل به وهو ال يقصر عن املشافهة أن ن ثابتاً حمققاً عنده ملا استجازكمل ي

 اليت هي بلنب الزوج األوىلدم يف الصورة ق ملا تأيضاًفهل حترم ، انت مدخولة واللنب لغري الزوجك وإذا

م الزوجة حرام من الرضاع أ و،الزوجة أم بريةكل ا ألن، عليهمجاع اإليضاحبل عن اإل، ما قاله املشهورك

  زذا يف احلدائق وغريهكا بنت املدخول ا وأما الصغرية فأل، الزوجة من النسب أم ما يفك

رضاعها بلنب الغري مع إبرية مع كالم يف حترمي الكبقي ال(: ما يف املستند حيث قالكحترم  أو ال

  وال ، ذ مع عدم الدخولل منهما منفردة حينئكويف حترمي ، الدخول



،  حلرمتهما يف موردها مستنبطوما يتوهم تعليالً، ون اللنب منه باطلك والقياس بصورة ،دليل تاماً عليه

 وإن ون اللنب من الغريكبرية مع كفاحلق عدم حترمي ال،  غري ثابتيضاحما عن اإلكمني كاحل على مجاعواإل

 وله األولبرية يف كاح الكيفسد ن فال، الغري وعدم الدخولون اللنب من كل منهما منفردة مع كوال ، دخل

اح السابق من استلزام ترجيح كينئذ بالنحمها احدإن أخذ كمي نعم ال .ل منهما أراد يف الثاينكاح كجتديد ن

  .)يقال بالتخيري وال بأس به إالّ أن حمرج بال

 عليه بارتفاع زوجية شكالقدم اإل تعليل احلرمة مبا عرفت ت ألن،رب الثاينقان األك وإن ،احتماالن

ره اجلواهر كوالتسامح الذي ذ، الزوجة أصال أم بريةكن الكفلم ت، واحدن آ برية يفكمومة الأ وحتقق الصغرية

  .ما عرفت على يف الفرع السابق غري ظاهر

، هرضعت ابنتأا  أل:حيث قال، ون اللنب للزوج فال تشمل املقامكظاهرة يف  )١(ورواية ابن مهزيار

ان كوالقول بأن مناط ما ، ماإمجاهلمطلقاً أو  ريان قد عرفت ظهورمها يف حرمة الصغرية الاألخوالروايتان 

  .عدمه ن الظاهركمل ين إ غري ظاهر، ان بلنب غريهكبلنب الزوج الذي يوجب التحرمي جار فيما 

: حيث قال، مدخل باألوقد  ان اللنب لغري الزوجكره ابن العم فيما كيظهر وجه النظر فيما ذك وبذل

مل يعرف وجه  إذ ،)برية فهي واضحةك وأما حرمة ال،مهاأوا الربيبة اليت دخل بكقد حرمت الصغرية ل(

  .ما تقدم على الوضوح

  ذا حيرمان كو(:  حيث قال،ره الشرائع ممزوجاً مع اجلواهركما ذ أن ماك

                                                

 



ون الصغرية ربيبته قد دخل كي تك ،بريةكان قد دخل بالك إذا نكل له بغري لبنه ان رضاعهاكن إ أبداً

  .ره من التسامح الذي عرفت ما فيهك ما ذىعل الإغري ظاهر الوجه ، )امرأته أم بريةكوال، مهاأب

ا  أل،رضعت الزوجة الصغرية حرمت الصغرية أبداًأوبلنب الزوج ، برية غري مدخولةكانت الكن إو

  .احها مبجرد حصول الرضاعكفيفسخ ن، صارت بنته

ه  ألن حيث ظاهرها الدخول، وهي غري دالة،داللة رواية ابن مهزيار على برية فهي متوقفةكما حرمة الأ

أو املناط ، ما أو ظهورمها يف حرمة الصغرية فقطإمجاهلوقد عرفت ، رينخاآلأو الصحيحني ، املنصرف منها

 شكالالم يف اإلكوقد تقدم ال، برية برضاع الصغريةكالزوجة لل أم أو حلصول، الذي قد تقدم عدم معلوميته

  .فيه  تسامح اجلواهر الذي قد تقدم ماىعل الإين األمرقق حتفيه من عدم 

برية كانت له زوجتان كلو (: ومنه يعلم وجه النظر يف قول الشرائع واجلواهر وغريمها حيث قال

ان قد أولدها شبهة كبأن برية كن دخل بالكمل ي وإن ،ان من لبنهكن إ  حرمتا أبداًةبريكوصغرية فأرضعتها ال

مث بعد العدة قد عقد عليها ومل ، ان قد دخل ا وطلقها وهي ذات لنب منهكأو ، مث عقد عليها ومل يدخل

ه حيرم من  ألنامرأته أم بريةكوال، ون بنته برضاعها من لبنه فتحرم عليهكالصغرية حينئذ ت فإن ،يدخل ا

  .)صاهرة املتحقق سببها بغري رضاعملولو مثل هذه ا، الرضاع ما حيرم من النسب

 لعدم ترجيح بطالن ،احهماكفالظاهر بطالن ن، برية غري مدخولة واللنب لغري الزوجكانت الكن إو

ون حقه يف كي أن مع احتمال ،كيأخذ من شاء منهما بعد ذل أن وجيوز له، رخاآل على احنيكحد النأ

  ل أمر كا ل أل،ء أيهما شاإبقاءاالقتراع يف 



أو ، عقد مخساً يف صيغة إذا ماكفهو ، ه ال وجه لبطالما معاً ألنواحتمال التخيري بينهما، لكمش

، روا التخيري أو االقتراعك حيث ذ،م والبنت يف صيغة واحدةأو األ، تنياألخأو عقد ، أسلم وله مخس

برية كلذين قالوا حبرمة الوقد اختار املستند التخيري خالفاً للمشهور ا، مهااحدإ على احكواالحتياط جتديد الن

  .ماأل على  لعدم حترمي البنت مبجرد العقد،فقط

 واك ل،برية فحسبكبرية حرمت الكن دخل بالكان الرضاع بغري لبنه ومل يكوإن ( :قال يف اجلواهر

م يف نعم ينفسخ عقدها بسبب اجتماعها مع األ، مهاأ دون الصغرية اليت هي ربيبة مل يدخل ب،امرأتهأم 

 لعدم صالحيته بالتأثري ،ريب يف بطالنه الذي ال العقد عليهما ابتداًءكاحهما اليت هي كمة عقدي ناستدا

ه يأيت هنا بال ومثل، البطالن الإمرجح فليس حينئذ   ترجيح بالىراألخمها دون احدإ وتأثريه يف ،فيهما شرعاً

ل كن رمبا أشكل، واه صرحياً دعيضاحبل الظاهر االتفاق عليه بل عن اإل، كمن ذل خالف أجده يف شيء

املانع   وفساده بطرو،ةعاح املرضك يف نأطر إمنا واملانع،  ترجيحهاياح الصغرية يقتضك صحة ن بقاءأصالةبأن 

وستسمع ، العقد عليهما دفعة قياس مع الفارق على كوقياس ذل، عنه يستلزم فساد ما خال ا ال إليهبالنسبة

  .المهكآخر  إىل ،)اجلواب عنه يف آخر البحث

ن اللنب فيه للزوج كلو مل ي(:  حيث قال،ره ابن العم يف صورته الثانيةكومنه يعلم وجه النظر فيما ذ

املفروض عدم الدخول حيث إن و، وا ربيبتهكحرمة الصغرية فمن جهة  أما ،برية حرمتاكومل يدخل بال

 على حهما معاً فيجوز جتديد العقداكم والبنت فيبطل نفاحلرمة يف هذه اجلهة من حيث اجلمع بني األ مهاأب

  ).زوجة الرجل أم واكرضاع الصغرية املوجب لإفي يف حرمتها كبرية فيكوأما ال، الصغرية

  ه إشكالما منه يظهر وجه النظر فيما نقله املستند حيث قال بعد ك



 مجيع  الزوجتني خاصة يفىدحإم بعضهم حبرمة كولذا ح(: رها املشهوركيف مجلة من الصور اليت ذ

  .)ىراألخاح كاحها وفسد نكفمن أخرجتها صح ن، م بالقرعةكالصور وح

  . القاعدةى ملا عرفت من مقتض، الزوجتني خاصة مطلقاًىحدإحلرمة  للقرعة مطلقاً وال وجه ال ذ الإ

 يتفرع(: بعد نقله الصحيحتني قالحيث إنه  )رمحه اهللا( وجه النظر يف قول احلائريك ما علم بذلك

 ان الرضاع بلبنه أوك، اح الصغرية مطلقاًكبرية بطل نكلو تزوج بصغرية فأرضعتها زوجته النه  أكذلعلى 

 فيبطل ،تقدير أي  علىبريةكلصريورا بالرضاع بنتاً للك وذل، ال أم  ابرية مدخوالًكانت الكو، لنب غريه

برية كانت الكؤبداً لو وحرمت عليه م، اح واحد يف زمان واحدكم والبنت يف ناحها لعدم اجتماع األكن

 على وربيبته من امرأته املدخول ا، األول على ان الرضاع بلبنه أو لنب غريه لصريورا بنتهك ، امدخوالً

ان كبرية غري مدخول ا وكالانت كحترم عليه مؤبداً لو  ل تقدير، والكالثاين، فتحرم عليه مؤبداً علی 

  .المهكآخر  إىل )هالرضاع بلنب غري

ويف قبال التخيري الذي قال به املستند  ،)رمحه اهللا( وندخاآليف قبال القرعة اليت قال ا ك  اجلزم بذلنإف

  :  الظاهر يف مجلة من الروايات،التخيري املستفاد من املناط إىل خصوصاً بالنسبة، حمل تأمل

 ،ني يف عقدة واحدةختأيف رجل تزوج ، )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، رواه مجيل بن دراج مثل ما

خيلي :  قال،يف رجل تزوج مخسة يف عقدة واحدة: وقال .ىراألخأيتهما شاء وخيلي سبيل ك ميس: قال

  .)١(سبيل أيتهن شاء

                                                

 



ختني يف أيف رجل تزوج : قال أنه ،)عليهما السالم( أحدمهاعن ، هأصحاب عن بعض ىرخاألوروايته 

  .)١(ىراألخ وخيلي سبيل ا شاءيتهمأك هو باخليار ميس:  قال،عقدة واحدة

واهللا سبحانه ، العرف يفهم من أمثال هذه الروايات املناط فإن ،ور يف حملهكمما هو مذك  غري ذلإىل

  .العامل

ونه املثل أو ك و، حال املهر يف الدوام واملتعة،قد عرف مما تقدم يف بعض املسائل السابقةمث إنه 

 ،مهر هلا ال فالإان دخل ا وكن إ برية مهرهاكولل(: حيث قال، شرح قول الشرائع إىل فال حاجة، ىاملسم

  .)بريةكال على وقيل يرجع به، فساخ العقد باجلمعن ال وللصغرية مهرها، منها الفسخ جاءألن

برية له كولو أرضعت ال(: حيث قال، ره يف الشرائعك حال الصور فيما ذمعلم مما تقد أنه ماك

  ).بريةكال حرمت الإ و،بريةكان دخل بالكن إ واملرضعتانبرية كزوجتني صغريتني حرمت ال

، ان له زوجتان وزوجة رضيعةكولو (: حيث قال، أيضاًره الشرائع كعرف مما تقدم ما ذك ذلكو

ا  أل والصغرية دون الثانيةاألوىلحرمت املرضعة ، ىراألخمث أرضعتها ،  الزوجتني أوالًىحدإفأرضعتها 

  .)أرضعتها وهي بنته

  .)٢()عليه الصالة والسالم(عن أيب جعفر ، تقدم من خرب ابن مهزيار هو ماك ذل على لوالدلي

، وهي أصبحت بنتاً  أماًا أصبحت ألبرية والصغريةكوحيث قد عرفت الوجه االعتباري يف حترمي ال

  ره التهذيب بعد نقله رواية كما ذك  عليىخيف فال

                                                

 

 



أرضعت اجلارية حرمت اجلارية  إذا األوىلاملرأة ن  أوفقه هذا احلديث(: حيث قال، علي بن مهزيار

رية أرضعتها وهي األخذا أرضعتها املرأة إف، امرأته أم ا ألىراألخوحرمت عليه املرأة ، ا صارت بنته ألعليه

  .)كجل ذلزوجته فلم حترم عليه أل بنت الرجل ال

 فقد عمل ا الشيخ ،ا إليههورواستناد املش، فاملعتمد هي الرواية اليت قد عرفت حاهلا من الصحة

منا إو،  وال خالفإشكال  حمرمة بالاألوىلف، والسي وصاحب احلدائق السيد يف شرح النافعكوآخرون 

  .عرفت ما على الم يف حترمي الثانيةكال

 ويف اجلواهر هو خرية ،ليينك وظاهر ال،ايف والشيخ يف النهايةكس عن اإليكاحللية هو الذي حو

  .شفه أو صرحيهكصبهاين يف  هو ظاهر األلب،  له عن مجاعةياًكالرياض حا

  .ما قاله ابن شربمةك أيضاً ةحترمي الثاني إىل وذهب غري واحد

هو  و،أيضاًحترميها  إىل ثر املتأخرينكأ واملصنف يف النافع ودريسإذهب ابن و(: كقال يف املسال

ان ك وإن ،زوجتهأم  أا  هذه يصدق عليها ألن،البأس يسري فيه على الم الشيخ يف املبسوطكمن  الظاهر

: ل حتت قولهخ املشتق منه فيد املعىن يشترط يف صدق املشتق بقاءال أنه صح األ ألن،عقدها قد انفسخ

هذا هو  و،ذا مساويهكحقاً فال وهو حيرم سابقاً و الرضاع النسبةملساوا و،)١(﴾وأُمهات ِنسآِئكُم﴿

  .)قوىاأل

ون كو، ا إليهان االستنادكمإ و ملا عرفت سابقاً من حجية الرواية،القول الثاين ما يف هذا ىخيف الو

  ر يف كما ذ على  خالف القاعدةىاملشتق حقيقة فيما انقض

                                                

 



 صدقلفيه ما عرفت من منع ا(: حيث قال، كره املسالكما ذ على ل اجلواهركلذا أشو، صولاأل

 هو جامد ال والزوجة  الاملوجود لفظ النساء إذ ان املنعكمإلمنه ان هذا ك لو ق يف الصدأ املبداعتبار بقاءو

بل ، الدليل غري منحصر يف اخلربأن  على ،ي حيرم مثله يف الرضاعكيف النسب له  ال نظري أيضاًو، مشتق

  .)أمهات النساءبعد عدم االندراج يف ك غري ذل و)أحل( معمو واألصلفي فيه كي

االشتقاق  وليس املناط اجلمود أنه صول من يف األرك ملا ذحمل نظر، )مشتق هو جامد الو(: نعم قوله

 املرضعة الثانيةأن : (ذا قال ابن العم يف تقريراتهلو، ركالزوجة فيما ذ وفرق بني النساء فال عليهو، اللغويني

  ).أرضعت ابنة الرجلإمنا 

سلمنا بعدم ن  وإ،ما وضع له املشتق هو خصوص املتلبس أن وأما مسألة املشتق فقد بينا يف حمله

 املأخوذ يف دليل  ألناملشتقمسألة  على دم ابتناء املسألةى عدعوو، ونه ظاهراً فيهكفال أقل من ك ذللالوضع 

البحث عن املشتق ك مال أن مدفوعة بأن احملقق يف حمله ،ليست هي من املشتقاتو مهات النساءأاحلرمة هو 

ما صرح به ك ،مهاوغريالرقية  واحلريةكن كأو مل ي ،هيئة املشتق على لمةكانت الكهو جريان وصف لذات 

  .)قدس سره(نصاري  شيخنا العالمة األ إليهما مالك عدم حرمة املرضعة الثانية قوىفاأل، فايةكصاحب ال

   



  .لو طلّق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليهو: قال يف الشرائع ):١٧مسأله (

 ،بريةكان دخل بالكن إ ضعت زوجته الصغرية حرمتا عليهبرية فأركلو طلق زوجته ال: يف احلدائقو

بلبنه تصري بنتاً  ن الرضاعك يمل وإن ، الرضاع بلبنهناكن إ صريورة الصغرية بنتاً له وزوجته أم لصريورا

الزوج  على حترم  البنت ال ألنبرية خاصة ملا عرفت دون الصغريةكخل بالدي مل وإن ،للزوجة املدخول ا

 أن ك عليىخيف الو، شاءن إ اح فله جتديدهكنعم ينفسخ الن، مبل مع الدخول باأل، مهاأ على مبجرد العقد

  .كر اخلالف يف مثل ذلكقد تقدم ذو، انت زوجتهكتفاء مبن كاال على م بالتحرمي هنا مبينكاحل

  : صور املسألة أربع: أقول

، وا ربيبةكلرمت الصغرية يف هذه الصورة حو ،الرضاع بلبنه وبرية مدخولةكون الكت أن :األوىل

  ـما حيصل بوطي الزوجة شبهةك  ـمقارنة والحقة والربائب حمرمات سابقة أن قد سبقو، وا بنتاًكلو

  .رضاعية ونسبية

القاعدة عدم حرمة  ىمقتضو، ا ربيبة فقطحترم الصغرية ألو، الرضاع بغري لبنهو املدخولة: الثانية

 ن الصغرية زوجة حىتكمبجرد حتقق البنتية مل ت ه ألنالزوجة أم ا ليستأل ،برية أبداً يف هاتني الصورتنيكال

ره كالتسامح الذي ذ على  أوىمن قض ون املشتق صادقاً يفك على إالّ ،الزوجة أم بريةكال على تصدق

  . فيهماشكالقد عرفت اإلو، اجلواهر

ا أل ،برية فال حترم أبداًكال أما ،بنتها صارت  ألفتحرم الصغرية ،الرضاع بلبنه وغري املدخولة: ةثلالثا

  .حمذور آخر ال والزوجة أم مل تصر

   القاعدة عدم حرمة ىمقتضو، الرضاع من غري لبنه وغري املدخولة: الرابعة



ا  ألبريةكنعم حترم ال، يست بنته الرضاعية وال بنت زوجته السابقة املدخول الا أل ،الصغرية

  .مكمهات نسائأصارت من 

ك  املسالإطالقما يظهر وجه النظر يف ك، ائق املتقدمنيد الشرائع واحلإطالقمنه ظهر وجه النظر يف و

تفاء كاال على  مبينةبريكتقدير الدخول بال على أيضاًجزمه بتحرمي الصغرية ن إ( :حيث قال أوهلما، واجلواهر

 أنه قرينةكف، تقتضي التحرمي ية الاألول  ألن،كم خبالف ذلكسبق منه احل وقد، انت زوجتهكرضاع من إب

  ).مكونه اختار التحرمي يف السابقة أو رجوع عن احلكعلى 

ك وهنا، اخلارجة من الزوجية هنا املرضعةحيث إن م من كوال يتوهم اختالف احل( :قالأن  إىل

  ). للتحرمي وعدمهياملقتض هما يف املعىنكالشترا ،الرضيعة

 ، الدليل وغريهني يفتيه ما عرفت من وضوح الفرق بني املسألف(: كالم املسالكوقال ثانيهما بعد نقله 

  غري صادقفإنه، مكمهات نسائأخبالف ، وجته نسباً ورضاعاًزانت كبنت من  على ضرورة صدق الربيبة

مل يف أينبغي الت بل ال، يقتضي محل اللفظ عليها  مالبسة ال بأدىنضافةوصدق اإل ،انت امرأتهكمن على 

مية عنها بعد صف األ وتأخر وفي تقدم الزوجيةكالزوجية يف الصدق فال ي وميةف األص واعتبار اجتماع

  .المهكآخر إىل  ،)ما يف املسألة السابقةكانفساخ الزوجية 

   



 ل منهما زوجتهكفطلّق ، بريةك وان الثنني زوجتان صغريةكلو (: قال يف الشرائع ):١٨مسألة (

من دخل  على مت الصغريةوحر ،برية عليهماكرية حرمت البرية الصغكمث أرضعت ال، ىراألختزوج بو

  .)بريةكبال

 أحدمهان بلنب كمل يوإن ( :برية عليهماكحرمت ال: عند قولهك ذل على وقال يف اجلواهر يف التعليق

التحرمي يف  على بناًء، رخاآل إىل انت زوجة بالنسبةكأم من و ،أحدمها إىل  بالنسبةزوجة فعالً أم لصريورا

  .)ان قد مسعت ما فيهك وإن ،مثله

يف  حنوه حقيقة يف املتلبس ال واملشتق أن ملا عرفت من ،أاملنقضي عنه املبد إىل ره بالنسبةكما ذكهو و

ما  على ون الرضاع بلنب هذا الرجل أو بلنب غريهكو، غري املدخولة ويأيت يف املقام مسألة املدخولةو، املنقضي

  .صيلهفتقدم ت

فلو فرض دخوهلما معاً ا  ،مهاأبرية فلصريورا ربيبة قد دخل بكمن دخل باللى  عأما حرمة الصغرية

  .حرمت عليهما معاً

  ):فرع( 

 انفسخ أحدمهامث أرضعت جدما ، لو زوج ابنه الصغري بابنة أخيه الصغرية(: قال يف احلدائق تبعاً لغريه

ه صار أخا أبيها  ألن،عماً لزوجته صري يفإنه، ركان املرتضع الذك وبانت لألكن إ  اجلدة ألن،احهماكن

ا  أل لزوجهاةعم ا تصريفإ نثىان املرتضع األك وإن ،ان ابن عمها فتحرم عليهك أن مه من الرضاع بعدأل

انا ولدي كما كلدي خالة  واناكم بأن انت اجلدة املرضعة جدة لألك وإن ،أيضاًمه فتحرم عليه خت أبيه ألأ

ان املرتضع ك وإن ،من الرضاع أمها ه صار أخا ألن لزوجتهخاالً  يصريفإنهر كان املرتضع الذك فإن ،عم

  احه يف كحيرم ن ل مماكالو، مه من الرضاعأخت أا  ألا تصري خالة لزوجهافإ نثىاأل



  .رهكما ذكهو و ،) باخلرب املتفق عليهعمالً ،أيضاًالنسب فيحرم يف الرضاع 

  .يف اجلميعك يا أو العليا لوحدة املالمنه يعلم عدم الفرق بني اجلدة الدنو

  .رضاعياً ون نسبياً أوكي أن فرق بني اجلدة للزوجني الصغريين ال أنه ماك

تني أحد  أم األخ الصغريين مث أرضعتىراألخمها ببنت احدإتان ولد األخزوجت  لو أنه ما منه يعلمك

ضعت البنت صارت رلو أو،  للبنتالًه لو أرضعت اجلدة الولد صار خا ألن،أيضاًاحهما كالزوجني فسخ ن

  . للولدخالةً

مث فسخت منه ، جباريبرية بصغري بأن عقد له عليها وليه اإلكلو تزوجت املرأة ال(: مث قال احلدائق

 بريكالالصغري بلنب زوجها ك أرضعت ذل وبريكتزوجت با إ مث،  املوجبة للفسخموربعيب أو غريه من األ

ا، أاًالزوجني مع على ا حترمفإا منألو، له أم هي وته ابناً هلاالصغري فلصريور على مبري كالأما و .وحة أبيهك

 مث طلّقها مث بري أوالًكم لو تزوجت بالكذا احلكو، حليلة االبن حمرمةو ،انت زوجة البنه الرضاعيكا فأل

  .)تزوجت بالصغري مث أرضعته بلبنه

يوجد  إمنا  الرضاع ألن،نسانلة سبقت ابنية اإلحلي على صدق حليلة االبن على ن هذا يتوقفكل

  .ى قضىلعله من مسألة املشتق حقيقة فيما انقضو، االبن واحلليلة سابقة

.احه منهاكحصل فسخ ن بأن طلقها االبن أو ،حليلة االبن مع سبق احلليلية حرمةيف ك نعم ال ش
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