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مت التصحيح، : مالحظة

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

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  اخلامس والستوناجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  النكاحكتاب 

  ابعاجلزء الر

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  بل البنك اللبناين الفرنسياحارة حريك، بئر العبد، مق: العنوان

  



٥

  

  

  

  كتاب النكاح

  اجلزء الرابع

  

  

  



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

 رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني احلمد هللا

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

  



٧

  حىتكص من ذلاألخ ال ،احملرمية واحك الرضاع خصوص النأدلةاملنصرف من  ):١٩ مسألة(

 وال، ما تقدم بعض النصوص الدالة عليهاك ،اًإمجاع وصاًبل احملرمية ثابتة ن، أيضاًحيتمل عدم احملرمية 

، ة الرحموجوب صل واةكالز و اخلمسإعطاءحرمة  و مثل وجوب النفقةحكاماأل يشمل سائر عم حىتاأل

 ويف، عدم القصاص يف قتله ولده، وعدم حبسه يف دين ابنه، ويف السرقة من االبناألب عدم قطع يد و

 إىل م احلضانة بالنسبةك حإجراء، واحلبوة ورثعطائه اإلإ وة قضائهوجوب صال وجواز تقومي جاريته

  . كل ذغري، إىل يولدمها الرضاع

  : رها يف فروعكنذ، ولفوا فيهاختاأحكام  كما هناك ، فيهاشكالعدم اإل ي ينبغأحكام كلنعم هنا

 ه أختبنت أو خيهأبنت  أو خالته أو عمته أو بنته أو مهأ أو ختهأب يقتل الزاين أنه  الظاهر:)١ فرع(

  .  القتلأدلة طالق إلكذل، والنسبياتكجدته الرضاعيات أو 

يواقعها  بذات حمرم حىت من زىن:  قال)عليهما السالم (عن أحدمها، ري بن أعنيكمثل رواية ب

انت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما ك وإن ،ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت

  . )١(ليهإرفع  إذا ماماإلى  علكذل: قال ،يس هلما خصمولرما فمن يض: قيل له، أخذت

 ،ذات حمرم أين يضرب بالسيف الرجل يأيت: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال، مجيلوعن

  . )٢(رقبته: قال

                                                

. ١ من أبواب حد الزنا ح١٩ الباب ٣٨٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب حد الزنا ح١٩ الباب ٣٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٨

ذات  ين يضرب الذي يأيتأ: )عليه الصالة والسالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال، مجيل بن دراجوعن

  . )١(تضرب رقبته: قال، أو ضرب عنقهت: قال ، بالسيف أين هذه الضربةحمرم

ه عن تسأل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، رهك عمن ذ، بن مهرانعبد اهللا حممد بن وعن

 حيبس أبداً حىت: قال ، خيلص فإنه: قلت،يضرب ضربة بالسيف: قال ،أختهى رجل وقع عل

  . )٢(ميوت

رواه  مثل ما، الالحقة وفت الروايات السابقةك ك يف ذلكلو شو، أيضاًرضاعية للة ت شاملاألخو

يضرب : قال ،ذات حمرم الرجل يأيت: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،عن رجل، ريكابن ب

  . )٣(كري بذلكعن ب حدثين حريز: ريكقال ابن ب، بالسيف

 ذات حمرم ضرب ىمن أت: )عليه السالم( عبد اهللابو  أقال:  قال،عن أبيه، ريك بن بعبد اهللاعن و

  . )٤(خذتأخذت منه ما أضربة بالسيف 

  . ورة يف بابهكغريها من الروايات املذإىل 

 ، بني الفقهاء فيهاختالف و،احتماالن ،ال أم الرضاعيات إىل  هل يقع الظهار بالنسبة:)٢ فرع(

جبملة ، ويل العناوين الرضاعية مرتلة العناوين النسبيةني بعموم ترتكالوقوع متمس إىل فجماعة منهم ذهبوا

  . من الروايات

  ل كهو من : فقال ، عن الظهار)عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،صحيحة زرارةك

                                                

. ٣ من أبواب حد الزنا ح١٩ الباب ٣٨٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ من أبواب حد الزنا ح١٩ الباب ٣٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٥ من أبواب حد الزنا ح١٩ الباب ٣٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  . ٦ من أبواب حد الزنا ح١٩ الباب ٣٨٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٩

: قال ،ونكيف يك: قلت: قال، ون الظهار يف مينيك يوال ،خالة أو عمة أو  أختأوم  أُذي حمرم

كهو يريد بذل، و أخيت أويمأحرام مثل ظهر  يت علنأ: ر يف غري مجاعهي طاه ومرأتةيقول الرجل ال 

  . )١(الظهار

 إذا كذلكو:  يف حديث الظهار قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن بعض رجاله،  يونسوعن

  . )٢(فارةكهو قال لبعض احملارم فقد لزمته ال

 أو يقول الرجل المرأته أن الظهار فمعىن، أما الظهارو: )عليه السالم(  قال،خصوص الرضويو

 وجب عليه كفعل ذل فإن ،دايته أو عمته أو خالته أو ه أختظهرك أو مهأظهر كهي : ت ميينهكما مل

  . )٣(للفظ ما فسرناه يف باب الظهار

الرضاع حلمة  أن  مبا تقدم مناألولفقد رد الدليل ، أما القائل بعدم حتقق الظهار يف الرضاعيات

 ولو، اح ال مطلقاًك ظاهره يف باب الن،)٥(حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، أو )٤(سبلحمة النك

  .  العدماألصل فكفرض الش

،  ال احملارم بسبب الرضاع،يةاألولاحملارم  إىل حنوه ول ذي حمرمكينصرف نه إ :الدليل الثاينى علو

  . ورة يف الرواياتكذمثلة امل األكيؤيد ذل، والزوجة أم ان منصرفاً عن مثلكذا ول

ضعيفة السند مل  إالّ أا الرضاعيةاألم الداية هي  ألن ،انت صرحيةك وإن ا فإأما رواية الرضوي

  .تب الفقهية املتداولةكور يف الكم املذكاحلى يستدل ا عل

 ىمقتض: المهكن قال يف أخري كل، رجح عدم احلرمة وإن ابن العم يف تقريراته و،لةكاملسألة مشو

  .  به بأسوال، لصناعة يف املسألة هو االحتياط الوجويبا

                                                

. ١ من أبواب حد الظهار ح٤ الباب ٥١١ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٤الظهار ححد  من أبواب ٤ الباب ٥١٢ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٢ار ح من أبواب الظه٣ الباب ٢٧ ص٣ج: املستدرك )٣(

  . ٥٢٤ص: زبدة البيان )٤(

  .١ ح٢ الباب٥٧٢ ص٢ج: املستدرك )٥(



١٠

انوا ك إذا  الرجل أحد ذوي قرابته املنصوصة ينعتق عليهكمل أنه إذا  يفإشكال ال :)٣ فرع(

أوالد  وداألوال واجلدات وجداداأل ومهاتاأل وباءغريه هم اآل والعناوين املوجودة يف الشرائع، ونسبيني

 لو الم يف انعتاق هؤالءكن الكل، تخبنات األوبنات األخ و اخلاالت وتالعما وواتاألخو داألوال

احملصلني من  إىل دريس ناسباً لهإابن  والديلمي واملفيد وفاملنقول عن القدميني ،حصلت بالرضاع

بينما املشهور ال سيما بني ، العزيز هو عدم االنعتاق بن سعيد وسالر بن عبد  وسبطه حيىيصحاباأل

  . االنعتاقاملتأخرين هو

  . هو ظهور روايات االنعتاق يف النسب األولدليل 

، قد عرفت ما فيه، وأما من قال باالنعتاق فقد استدل بعموم الترتيل يف الروايات املتقدمة

  : بالروايات اخلاصةو

 كمل إذا : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، لهمكالعبيد  والعباس وأبو بصري أو رواه مثل ما

  عمهكميلو، يعاًمجية عتقوا ر أهل هذه اآلكذ وه أختبنت أو خالته أو عمته أو ه أخت أوهي والدالرجل

حيرم : وقال، ن عتقنكمل إذا  خالتهوال عمته والمه من الرضاع أ ك ميلوالاخلال  واألخو خيهأابن و

 من النساء ذات ك ميلوال ،ولد أو ور ما خال والدك الذكميل: وقال ،من النسب ما حيرم من الرضاع

  . )١(كي يف الرضاع مثل ذلرنعم جي: قال ،كي يف الرضاع مثل ذلرجي: قلت، رحم حمرم

  . غريها من الروايات اليت ليست ذه الصراحةإىل 

ت هذه الروايات بالروايات املنافية هلاورد :  

  انت له كسألته عن رجل :  قال،)عليه السالم( عن عبد صاحل، سحاق بن عمارإمثل ما عن 

                                                

. ٣ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١ الباب ٢٨١ ص١٤ج: الوسائل )١(



١١

 أبا  فصار الرجل،ولده ابنة خادمه أم أرضعت، وفأرضعت خادمه ابناً له، خادم فولدت جارية

هبها لبعض  وانك قد  فإنه:قلت، شاء باعها فانتفع بثمنهان إ :)عليه السالم( قال ،بنت اخلادم يبعيها

يأخذ مثنها  ويبيعها: قال ،بنهيستأمر ا واليأخذ مثنها  وابنه اليوم غالم شاب فيبيعها وأهله حني ولدت

 :قلت، يبيعها أن ما أحب له ونعم: قال ،قد أرضعت ابناً له وفيبيع اخلادم: قلت، مال ابنه له وابنه

 مثنها إىل احتاجفإن قال :فيبيعها)١( .  

 مبا ليس األوىل لصراحة الرواية ،اره املشهور من االنعتاقختا  القاعدة هو العمل مباىن مقتضكل

  .احتمال الرواية الثانية التقية إىل ضافة باإلة،للرواية الثانية مثل هذه الصراح

 املرأة ترضع غالماً عن) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، بن سنانعبد اهللايدل عليه رواية و

 قال رسول أليس قد، مثنه )خ ل، عليها(رم عليه حي، ال: قال ، هلا بيعهتفطمه حيل ها حىتكهلا من مملو

ليس مثل هذا : فقال، تبهكأفذهبت ، حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: )لى اهللا عليه وآلهص(اهللا 

انعتاقه قهراً  وهاكخروج العبد عن ملى رم عليه مثنه يدل علحي: )عليه السالم( هقول فإن ،تبكي

  . )٢(عليها

 أن  املعلومومن، من وقوعه يف يد املخالفنيان خوفاً ك أنه مل ظاهراًتبة فاحملتاكأما النهي عن الو

 احلنفيني إالّ أن :قال أنه ىعن ابن احلزم يف احمللكى فقد ح، عدم االنعتاق إىل ثر املخالفني ذاهبونكأ

من األب  ومن الرضاعاألم يقيسوا  أن ان يلزمهمك ف، قياس بزعمهمأصحابالشافعيني  وينيكاملالو

    ال سيما مع قول رسول اهللا، من النسبكل ذلى كن الرضاع عل ماألخ والولد من الرضاع والرضاع

                                                

. ٢ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١٩ الباب ٣٠٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

 ١٨ ص٤ج: واالستبصار ،٣ح...   يف أن حكم الرضاع يف ذلك حكم٨ الباب ١٢ ص١٦ج: كما يف الوسائل )٢(

. ٤ح...   يف أن من ال يصح ملكه١٠الباب 



١٢

  . )١(حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .من الروايات األوىلالقاعدة مع قول املشهور املناسب للطائفة ى فمقتض، هذاى علو

  . ن باب البيعتاب احليوان مك يف ،تب الفقهكور يف كطويل مذحبث الم ك الويف

مها احدإانت ك إذا كذلك و،تني من الرضاعةاألخ يف حترمي اجلمع بني شكالاإل ي ال ينبغ:)٤ فرع(

  .كالم يف ذلكما سيأيت الك ،مها من الرضاعاحدإ ومن النسب

الرضاع حلمة  وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب :عمومات إىل ضافةيدل عليه باإلو

  . وايات اخلاصةبعض الر، لحمة النسبك

ى ح املرأة علكال تن:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قالعبيدة احلذاء، أيب صحيحةك

  . )٢(ها من الرضاعة أختى علوالخالتها ى  علوالعمتها 

احلفيدة  و اجلدةكذلك، والبنت الرضاعيتنيواألم  يف حترمي اجلمع بني شكالاإل ي ال ينبغكذلكو

 كذلك، واحكالظاهر من العموم هو مسائل الن أن عرفت أن للعموم بعد، كغري ذل ، إىلمن الرضاع

  . هو القول املشهور و، للبنتني عليهماوالًدخ اخلالة وبني العمة وتاألخ أو األخحال اجلمع بني بنت 

 أو العمةى ت علاألخ أو األخلو تزوج بنت نه إ :صحابومجع من األ  احلدائق قال العالمةويف

  . جازةاإلى  يقع موقوفاً عل:قيل و،بطل الّإ و،احداً وذما صح قوالًإان بك فإن ، من الرضاعاخلالة

  ى القاعدة هو التوقف على ومقتض،  مفصالًكالم يف ذلكسيأيت ال: أقول

                                                

. ١ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١ الباب ٢٨٠ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١٣ الباب ٣٠٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(



١٣

  .باطل أنه ال، جازةاإل

: )عليه السالم(  بن جعفرىعن أخيه موس، جعفر علي بن صحيحة ، يف النسبمكاحلى يدل علو

 احه باطلكفمن فعل فن، منهماى برض إالّ واخلالة لعمةاى  علاألخال تتزوج بنت)١( .  

ا سيأيت من  مل،جازةمل تلحق به اإل إذا ماى  علحممول )احه باطلكن(: )عليه الصالة والسالم(قوله و

   .كغري ذل، وأجاز جازفإذا سيده ى  عصوإمنا مل يعص اهللانه إ :)عليه الصالة والسالم(قوله 

له ك فيما استششكال يظهر اإلكبذل، وفقول احلدائق بالبطالن يف باب الرضاع غري ظاهر

رمات السبع هو حترمي أمثال احمل إمنا املستفاد من الرواية ألن ،املقامى داللة الرواية على السبزواري عل

مرضعة كبالرضاع ة باملصاهرة املتحققة لحترمي نظائر احملرمات احلاصى ال يدل علو، احلاصلة بالرضاع

رضيعتها اليت أوجب الرضاع حتقق عنوان ك والزوجة للزوج أم واكمها املوجب لأالزوجة املرتلة مرتلة 

  . تية بينهمااألخ

ظهور الترتيل يف العناوين النسبية احلاصلة بنفس احملرم عليه من دون ى دعو أن ذ من املعلومإ

  . واسطة غري ظاهرة عرفاً

الظاهر املشهور بينهم عدم الفرق يف حرمة العنوان النسيب احلاصل من : يراتهقال ابن العم يف تقر

بواسطة الرابطة  أو ،نفس احملرم عليه بال واسطة إىل مومةاألك العنوان كيضاف ذل أن الرضاع بني

  .الزوجية

  . عدم احلرمةى عل) قدس سرمها(العالمة  وذهب احملقق الثاينو

عنه شيخنا العالمة كى ما حى  عل،مجاعباإل) قدس سره(م باملسألة السبزواري كعلق احلو

   ،قطعوا النظر عن الروايات) قدس سرهم(أم ك، ونصارياأل

                                                

 يف ٢٩ الباب ٣٣٣ص ٧ج: ، والتهذيب٣ح  من أبواب ما حيرم باملصاهرة٣٠ الباب ٣٧٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٥ح نكاح املرأة وعمتها



١٤

ح املرأة كال تن:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: عبيدة قال أيب روايةك ،الواردة يف الباب

اح كفساد نى الروايات الدالة على وعل، )١(ها من الرضاعة أختى علوالخالتها ى  علوالعمتها ى عل

  . هو جيد، والمهكآخر ، إىل أرضعت زوجة صغرية للرجل إذا الزوجة

، املوقبى بنته الرضاعية عل وختهأ والغالم املوقب أم  بتحرميصحابصرح مجلة من األ ):٥ فرع(

لحمة كحلمة الرضاع ك ، من باب الروايات العامةك ذلوإمنا، ال دليل خاص يف املسألة أنه الظاهرو

  . حيرمن من الرضاعكذلكما حيرمن هؤالء من النسب كف، غريهو )٢(النسب

  . هو متني غايته:  تقريرات ابن العمويف ،)رمحه اهللا(نصاري ر هذا العالمة األكقد ذو

 الغالم أم أوقب غالماً حرمت عليه أنه إذا  يفإشكال والال خالف (: قال يف احلدائق يف املقام

، )صلوات اهللا عليهم( عن أهل العصمة ك للنصوص الواردة بذل،ن من النسبك إذا ؤبداًخته مأ وبنتهو

حيرم من الرضاع ما حيرم : )صلى اهللا عليه وآله ( لعموم قوله،كذلكن من الرضاع فكن لو أالظاهر و

ت يف األخذا ك و،)٤(م من الرضاعةكمهاتوأ: عليها يف قوله عزوجلاألم صدق ، و)٣(من النسب

 مهامأن إ: تعاىلحقيقة يف النسبية اليت ولدته لقوله  ألن األم رمبا قيل بالعدمو، مكو اخوات: ولهق

  : هوفي، فال تتناول النصوص الواردة بالتحرمي هلا ،)٥(الالئي ولدمإالّ 

                                                

. ١ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١٣ الباب ٣٠٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢٤٠ ص٢ج: الدعائم: أنظر )٢(

. ١ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١ الباب ٢٨٠ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٢٣اآلية : سورة النساء )٤(

)٥( ٢اآلية : دلةاسورة ا .



١٥

ال فقد إ، وماًأة املظاهر لزوجة يتسم واملظاهرة إىل  تلفتضايفإ يه إمنا ةياآل يف وركن احلصر املذإ

  ).قةياستعمال احلق يف األصل واملرضعةى علاألم  إطالقة ياآل يف عرفت

رناه ك وجهه ما ذوإمنا،  يف االستعمال احلقيقة غري ظاهراألصل بأن تعليله إالّ أن المه متنيك: أقول

  . من الترتيل

ما قاله ى عل ،دوقع الزنا قبل العق إذا ابنتها من النسب ومهاأبامرأة حترم عليه  من زىن ):٦ فرع(

  .مجع

هذا مما ال ، وباب الزنا من حبث املصاهرةيف  كالم يف ذلكر الكما ذك ،أما لو وقع بعده فال حترمو

عنهم  يكما حى فاملشهور بني الفقهاء عل، بنتها الرضاعيتني أو مهاأالم يف حرمة ك الوإمنا،  فيهإشكال

  .احملقق الثاين و العالمةكاملخالف يف ذلو ،حرميتهو ال

 ا  للمرأة املزينكذلكالبنت  والنسبيةاألم حرمة  أن  بعددلةات األإطالقوجه قول املشهور هو و

ى املزين ا عل أم حرمةن إ :يقال أن فيصح، بني املرأة وهي من جهة حتقق عنوان النسب بينهماإمنا 

  . ت من الرضاعاألخواألم فبدليل الترتيل حترم  ،الرجل من ناحية النسب

 ،ليه من عدم التحرميإعن احملقق الثاين من االستدالل ملا ذهب  يكيظهر وجه النظر فيما ح كبذلو

 أن أما ما اقتضاه نظر جدي النحرير يف سبيل التدقيقو:  قائالًكسبطه احملقق الداماد عنه ذلكى حيث ح

حلقته مل  وإن ،اح مل متنعهكسبقت الن فإن ،حدث نظريها بالرضاع ال توجب حترمياً إذا عالقة املصاهرة

بل ، ون ناشئة عن الرضاعك املوجبة للتحرمي عالقة املصاهرة اليت ال توإمنا، االستصحاب ولألصلتقطعه 

  . فمندفع بدليل الترتيل، اح الصحيحكعن الن

   حنومها غري جار يف املقام بعد ورود واالستصحاب و أن األصله يعلمومن



١٦

  . اره ابن العم يف تقريراتهختا ذيره املشهور هو الكما ذو، الدليل يف مورده

عمته  أو خبالته زىنأو  ،عمته الرضاعيتني حيث حترم عليه ابنتهما أو خبالته منه يعلم حال من زىنو

  .  بضميمة دليل الترتيلكم بذلكملا ورد يف احل ،النسبيتني حيث حترم عليه ابنتهما الرضاعية

عن رجل نال من خالته يف  ،أنا جالس و)المعليه الس( عبد اهللا أبا سأل رجل: قال ،فعن حممد

  . احلديث )١(ال: قال ،يتزوج ابنتهادع، مث ارتشبابه 

خالته  أو بعمته من زىن بأن مامية به القولظن انفراد اإل مما: يف االنتصار قالى  السيد املرتضوعن

مث استدل  ،ثرهم خالفواكأ وإن ،كذلى افق عل وبعض العامة أن ركمث ذ، التأبيدى حرمت عليه بنتامها عل

  . كالم يف ذلكسيأيت تفصيل الو ،باراألخ ومجاعالتحرمي باإلى عل

وهام القاصرة بعض األ إىل رمبا سبقو(: مث قال، بنتهما احلدائق واخلالة و يف العمةكبذل قد أفىتو

د عرفت  قكنإف، هو ضعيف وباحة اإلاألصلو، عدم التحرمي لعدم تناول نصوص املسألة للبنت الرضاعية

ضابطة جلية يف تفريع  وليةكهذا اخلرب النبوي قاعدة  أن بار املتقدمة يف صدر هذا املطلباألخمن 

بار يستدلون ذا اخلرب األخ ك يف تلحكامروا األكذ أن بعد  )السالمهم يلع( مفإ ،النسبى الرضاع عل

  . رهكما ذكهو  و)لية يف هذا البابكونه قاعدة كمن حيث 

الزوج   إذنوال املوىل إذن ال يشترط أنه  يفصحابال خالف بني األ(:  يف احلدائققال ):٧ فرع(

  الألنه  ،الزوج فظاهر أما :قالوا ،يف حترمي الرضاع

                                                

. ١ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١٠ الباب ٣٢٩ ص١٤ج: ائلالوس )١(



١٧

استلزم  إذا مثيلزم من الرضاع اإل أنه كغاية ما هناو ،ليهإان منسوباً ك وإن  لبنهاوال الزوجة كميل

  . نفي تعلق التحرمي بالرضاعهذا ال يوجب، و الواجبةهتعطيل بعض حقوق

ال إالّ أنه  ،ماله ألنه املوىل إذن ان حمرماً بغريك وإن تصرفها يف لبنها ألن مةذا القول يف األكهو

ى  النصوص الدالة علإطالقاملعتمد هو  أن باجلملة، و حمرماًرضاعون اإلكبني  ومنافاة بني التحرمي

  . )ورك املذرضاع هذا اإل يتناول فإنه،التحرمي

  . مكما أشبه ال يسقط احل واالضطرارجلاء اإل وكراهاإل أن قد تقدم، ورهكما ذكهو و

قد تقدم  أنه ماك ،ان هلما املنع كحقوق املوىل أو  منافياً حلقوق الزوجرضاعان اإلك إذا نعم

 أنه ملال حيث حيت أو ،غريمها أو املرتضعة أو هل يعد هذا تصرفاً فيمن حيرم عليه املرتضع أنه الم يفكال

 مأمواهلى الناس مسلطون علفيه دليل فينا انا راضيني،كأو  ، موىلوال زوج كلن هناكمل ي وإن ،تصرف

سببت حترمي الزوجة  إذا املرضعةى  الغرامة علكيوجب ذل قد أنه الم يفكذا تقدم الكوه، )١(أنفسهمو

  . واهللا سبحانه العامل، الزوجى عل

  

                                                

. ٢٧٢ ص٢ج: البحار )١(



١٨

 أو بنيت أو  من الرضاع مثالً أخيتقال هذهإذا (: وجاً مع اجلواهرقال يف الشرائع ممز ):٢٠مسألة (

 كان قد صدر ذلك فإن ،غريه أو رب يف السنكال معلوم فساده ل ،كيصح ذل ألن وجه حمتملى عل، ميأ

ن ك توملأ ،ذبتهك أو سواء صدقته املرأة،  العقالءإقرارم عليه بالتحرمي ظاهراً لعموم كمنه قبل العقد ح

  .)ذبهك والقه عاملة بصد

هنا ال ، وما يف احملبوس مثالًك يف دينهما كا الزواج حللية ذلهمن و منه أقرارقد ال ينايف اإل: أقول

علم  إذا املسلمني يصح العقد إىل بالنسبة أنه ماك، بعض عندهمى  يف صحة عقد بعضهما علإشكال

  .  ال يغري الواقعقراراإل ألن ،ائهاادع أو ذب نفسها يف صورة ادعائهكعلمت واقعاً ب، أو ذبهكواقعاً ب

اح ك احتمل قوياً جواز النكذلى وافقته املرأة عل وذب املقر نفسهكأ فإن :اجلواهر قالمث إن 

ثاين  وصبهايناأل ويكركذا شارحها الك، وطلق يف القواعد عدم القبولأن كل، الحنصار احلق فيهما

  . كالشهيدين يف املسال

قول ى  علقراراإلين اعتمدت يف إ: قال بأن  حمتمالًو أظهر لدعواه تأويالًلنه إ( :رياألخنعم قال يف 

، انهكم احتمل القبول إل،كن يف حقه ذلكأم و، ال يثبت به الرضاعكمثل ذل أن مث تبني يل، من أخربين

، )وعليه العمل ،)١(أنفسهم جائزى  العقالء علإقرار عدم قبوله مطلقاً لعموم صحابطلق األأن كل

  . كالم املسال كىانته

 ال، به ملن أقر له مع املخالفة له  املقر مبا أقرإلزاماملتيقن من اخلرب املزبور بأن (: ل عليه اجلواهركأشو

   وافقه املقر وإن ،كه بذلإلزاماملراد به أن 

                                                

. ٢ من أبواب اإلقرار ح٣ الباب ١١١ ص١٤ج: الوسائل )١(



١٩

  . )قرارذب يف اإلكالى له عل

 مافي وهطالق إمنا اإلن إ أيـ فاده من الوجهني أالم اجلواهر فيما كالظاهر عدم متامية ن إ :هوفي

 وإن  الرجوع فال عموم للقاعدةكذلى أما فيما لو وافقه عل، وتكيس أو خالفه املقر له يف رجوعهإذا 

هو ، وم ال حقكنه حأ، وطالق العقالء اإلإقرارالظاهر من  أن يرد عليهما إذ  ـمكاملسألة حق ال ح

ما مينع ك ك مينع عن ذل فإنه،شرا أو لهك أراد أمث، م خرتيرحل والشيء الفالين مخر أ بأن أقر إذا ماك

ى قامت البينة عل أنه إذا ماكف، قرارما باإلإ وما بالبينةإ وبالعلمما إ يثبت إمنا احملرم إذ ،عن سائر احملرمات

  . قرار احلال يف باب اإلكذلك، البينة مشتبهة أن ابه حبجةكنسان ارتحرام ال جيوز إل

ذا رد ابن ول، قراراإلى  قدمت البينة عل،البينة وقراراإللو تعارض  ار أنهقراإلتاب كرنا يف كنعم ذ

  بعد ظهور نفس الدليل يف العموممسألة املتيقن فلم نعرف له وجهاً حمصالًأما ( :قولهجلواهر بالعم ا

احللية ال سيما  وون احلرمةكمل يتوهم أحد يف  ألنه أما الوجه الثاين فهو أضعف، و بهصحابعمل األو

  . )م ليجوز جتاوزمها عنهكيف مثل هذه املوارد من قبيل احلق ال من قبيل احل

 قراراإلمور مما يوجب انصراف دليل  من جهة غلبة مثل هذه األكره املسالكنعم حيتمل صحة ما ذ

ان شرب كمثل من ، من مل يعرف احلرام يرفع عنه احلد أن ى خصوصاً مبعونة الروايات الدالة علعنه

 ،ال أم ل عنهم هل قرأت عليه آية التحرميئنصار وساأل وجمالس املهاجرينى طيف به علاخلمر حيث 

  . كغري ذلو

    مثل انصرافكلعله منصرف عن مثل ذل، )١(إقرار بعد إنكارال : )صلى اهللا عليه وآله(قوله و

                                                

. ٣ من اإلقرار ح٢ الباب ٤٨ ص٣ج: املستدرك )١(



٢٠

أنفسهم جائزى عل  العقالءإقرار)الشارع  أن  يعرفومل، اًإقراريعد  ال كمثل ذلحيث إن ، )١

 ذا قال غريول،  من مثل هؤالءنكارالسرية عند العرف قبول اإل أن  املعلومومن، العرف شيئاًى أضاف عل

مث  ،حنوها أو املهر يف باب الزوجة أو ،املثمن مثالً أو  بأنه تسلم الثمنتابةًك أو لو اعترف لفظاً أنه احدو

  . ىدعو قبلت ال،األمرجل متشية  ألكأقررت بذل إمنا :وقالر كنأ

 هإقرارى ذبه قدمت البينة علكقامت البينة ب وه من الرضاعة أختلو أقر بأا أنه  إىلقد أملعنامث إنه 

 تعلم املرأة وإمنا ذبهكمل تقم البينة ب أما إذا ،احك النأحكاميترتب عليهما مجيع  و،م تزوجيهماكجاز للحاو

  . مكطرفني يف احل ال اختالف منكيس ذلول، احها منهكذب فالظاهر جواز نكال

العقد  أن رنا سابقاًكقد ذ، و ترتيب آثار الزوجيةواللو علمت صدقه مل جيز هلا ال العقد  أا ماك

  . حمظورأيضاًيف مثل هذه املوارد 

  .له حبسب الظاهركهذا ، ذبه مل حيق هلا التزويج منهاك أو  تعلم صدقهمل وأما لو

سواء أقرا ، تيةاألخن كمل تن إ صحيح، وتية مثالًخاألانت كن إ أما حبسب الواقع فالزواج باطلو

  .  عدم العلماآلخرأظهر  ور أحدمهاقأ أو ،االختالفب أو الوجود أو بالعدم

لو (:  قال،قراراإلانا خمتلفي ك إذا بصحة العقد أفىت أن  اجلواهر بعدومنه يعلم وجه النظر يف استثناء

 فقد حيتمل  ـأة مثالًمراالذيب له من كتية مع التاألخ بقراراإلحال  يأـ هذا احلال ى أوقع العقد عل

ى ما لو ادعك، ون العقد فاسداً يف حقه صحيحاً يف حقهاكفي، ل منهما مبعتقدهك إلزام النظر ئيف باد

    ضرورة اشتراط الصحة من الطرفني يف،ن دقيق النظر يقضي خبالفهكل، تية بعد العقداألخ

                                                

. ٢ من أبواب اإلقرار ح٣ الباب ١١١ ص١٦ج: الوسائل )١(



٢١

 هنا جزم يف ومن ،اآلخرا بظاهر الشرع البد من انتفائها من مع فرض انتفائها من أحدمه، والعقد

  ).شف اللثام بأنه لو أوقع العقد حينئذ مل يقع ظاهراًك

 فإن ،مكليف احلاكبني ت وليف الرجلكبني ت وليف املرأةكالالزم التفصيل بني ت أن ذ قد عرفتإ

ا  أل،ملرأة فيصح هلا ترتيب آثار الصحةا إىل أما بالنسبة، وحنوه ومكاحلا إىل يتم بالنسبة إمنا رهكما ذ

  فإنه،ذب الرجلك قامت البينة الشرعية بوإمنا، ذبهك تعلم هي بمل و احلال لكذلك، وذب الرجلكتعلم ب

  . حيق هلا معاشرا معه معاشرة االزواج

ى لال دليل ع إذ ، فهل الوطي شبهة بالنسبة هلا الحتمال الصحة،تزاوجا و أقر هو ومل تعلم هيولو

 إذا ماك، قراراإلى  مقتضكذل ألن ،زنا، أو  الشبهةأحكامفللوطي ، تية للواقعاألخ الرجل بإقرارمطابقة 

ى  عل العقالءإقرار: )صلى اهللا عليه وآله(قوله  ألن ،الظاهر الثاين ،هي ال تعلم وه أختقامت البينة بأا

  . ثاريقتضي ترتيب اآل ،)١(أنفسهم جائز

 وإن ،ب املقر التزويج ا فيحق أل، يف حال غريهكه من الرضاعة مل يثبت ذلت أخمث لو أقر بأا

  .  من املواردك ذلغري، إىل بيهبنت رضاعي أل أا هإقرارى ان مقتضك

دليل  و، مل يصح زواجه ا،ه من الرضاعة فيما حيرم عندنا فأسلما أا أختفرهكيف حال ى  ادعولو

سائر كتية من الرضاعة األخدليل اجلب يوجب حمو  بأن ولنق  حىتقراراإلاجلب ال يشمل مثل 

 كفره مث أسلم مل تبطل تلكما أشبه يف حال  أو زارع أو ضارب أو رهن أو باعفإذا ، املعامالت

  . املعامالت

                                                

. ٢ أبواب اإلقرار ح من٣ الباب ١١١ ص١٦ج: الوسائل )١(



٢٢

 فسره املخالف بأا إذا جاز هلما التزويج،  مث استبصرا، من الرضاعة أخيت هذه: قال املخالفولو

ما أشبه مما يوجب التحرمي يف مذهبهم دون  أو مخس رضعات أو رضعة أو مبصةه من الرضاعة أخت

  .مذهب احلق

فهل جيب ، زوجها مث صارا خمالفنيتمها مستبصران ف واعة خبمس رضعاته من الرض أختانتك ولو

الواقعة الواحدة ال  أن باعتبار ال أم ،ديوز يف مذهبهما اجلدجي ال كذل أن فصال باعتبارنهما االيعل

رنا شبه كقد ذ، و احتماالن،ليفهما بعد اخلالفكما لو راجعانا يف تأ إىل هذا بالنسبة، تحمل اجتهادينت

  . تب الفقهيةكهذه املسألة يف بعض ال

 الزواج ،بذب األكذا مل يعلم إ مل حيق للولد ،هذه بنيت من الرضاعة: لو قال أن األب مث الظاهر

هذا ولدي :  لو قالكذلك، و بالنسب فبالرضاع بطريق أوىلارقرحيق له اإل ألن األب ، البنتكمن تل

فإذا ،  احملرمنيقرباءسائر األ واخلال والعم إىل  بالنسبةكذلك، و ال حيق لبنته الزواج به فإنه،من الرضاع

 احلال كذلك وبل، ذبكعلم بال إالّ إذا قر التزويج ذه البنتخ امل مل حيق أل،هذه بنيت من الرضاعة: قال

  .  بالنسبقرارل مورد يسمع اإلكيف 

رناه كملا ذ، قر له املكحيث ال حيق لبنته الزواج من ذل،  هذا أخي من الرضاعة:األخقال  إذا ماك

 قرار بالنسب نفذ اإلقرارنفذ اإلفإذا ، ه نافذبما أش واألخ و بالولدقراراإل أن  منقرارتاب اإلكيف 

  . لويةن أوكمل ت وإن باملناط أو بالرضاع بطريق أوىل

  .  بالرضاع قبل العقدقرارله يف اإلكهذا 

أحد الطرفني ى  بينة علكلن هناك تومل، ه من الرضاعة أا أختالرجل بعد العقدى ادع أما لو

  . أعلم اخلالف: تقول، أو ال أعلم: تقول، أو تقر مبا أقر به الرجلما أن إ :ثالثة أقسامى فاملرأة عل، فرضاً
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  . م انفصاهلماكون احلك ي،هإقرارك أيضاًها إقرار هوو: األوىلففي الصورة 

ى ا مقدمة عل ألنةيالب قدمت ،ه من الرضاعة أختليستا إ :قالت بأن انت البينة بالعدمك إذا نعم

 اخلامسة أو خت حتق لألالما ك، بدون الطالقق لثالث زواج املرأة حيفال ، تابهك يف رناهكما ذك، قراراإل

  . مةكالبينة حم ألن ،لرجلما أشبه زواجها باأو 

قول الرجل حصل االنفصال ى انت بينة علك فإن ،ال أعلم: لو قالت هي ماو: أما الصورة الثانية

انت البينة ك وإن ،ن يأسك يوملحصل الدخول ن إ طي الشبهة وحق للمرأة الزواج بعد عدة و،قطعاً

ى  ملا تقدم من تقدم البينة عل،لطالقاى جباره علإن هلا كل، خالف قول الرجل مل حيق هلا الزواجى عل

بعد عدم ترتب آثار الزوجية  ألنه ،الطالقى جباره علإن بينة يف أحد اجلانبني حق هلا كمل ت وإن ،قراراإل

قبل الطالق ال حيق هلا ، وحسانإون تسريح بكي أن فالالزم، ن عشرة باملعروفكمن قبل الزوج مل ت

 يرفع قراراإل ألن ، الصحة يف العقدأصالةجرائها  جمال إلوال، ائزنفسه جى ه عل ألن إقرار،جمامعة الرجل

يقال بدليل اليد يف مقابل  أن نك حيث ال مي،اً لهكما يف يده ليس مل بأن ما لو أقر ذو اليدك، األصل

  .قراردليل اإل

ر  حيق هلا ترتيب آثا فإنهكعلمت بذل بأن ،أعلم باخلالف: لو قالت هو ماو: أما الصورة الثالثة

  . ه من الرضاعة أختاأ والعدمى ان الرجل مصراً علك ولو، الكاح كالن

 ل منهماكن لكل، مة ظاهراًكأيهما فهي حمى لمرأة علل وانت بينة للرجل أكن إ أنه مما تقدم ظهرو

ه  أا أختلو ادعت املرأة هو ما و،سكمن الصور الثالث ظهر حال الع أن ماك، يعمل بواقع ما يعلمأن 

   ورةكالفروع املذ فإن ،ضاعمن الر
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  . يف اجلميعك لوحدة املال،أيضاًيف ادعاء الرجل تأيت هنا 

  . كذلكل احملرمات كالم يف كال فالإو، ت من باب املثال أن األخ الواضحومن

انا جاهلني ك إذا ما أل، فله صور،ه من الرضاعةا أختإ :الدخول وقال الرجل بعد العقد إذا أما

 علما باملوضوع ال وإذا، زنا ألنه م فال مهركاحل و علما باملوضوعوإذا، ان هلا املهركم كاحل وباملوضوع

 باملوضوعرأة دون الرجل  علمت املوإذا، م ال املوضوع فلها املهرك علما باحلوإذا، م فلها املهركاحل

استحالل  ألن كذل و،فلها املهرم كاحل و علم الرجل دون املرأة باملوضوعوإذا، افال مهر هل مكاحلو

  .  فهو فرج حمترم له املهر،الفرج بدون علم املرأة ال يعد زنا

  .ا يعلم سائر الصورهومن

املهر الذي جعله هو ، والعقد هو سبب ثبوت املهر أن ما عن الشيخ باعتبارى كهل املهر املسمو

ما ن وأل، اضي عليهلتضمني البضع مبا وقع التر يالعقد الصحيح املقتضك ،ه هلاؤعطاإفالالزم ، ىاملسم

 ماك ،باملثل إالّ ونكفال يى العقد ملا فسد فسد املسم ألن ،املثل، أو )١(يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

يس يف شيء مما وصلنا من ول، غريه واملقام حنو املقبوض بالعقد الفاسد من البيعن إ :اره اجلواهر قائالًأخت

 ،ن هلا شيء مع عدم الدخولكذا مل يول،  التشبيهقإطالخذ بؤي الصحيح حىتكعقد الشبهة  أن النصوص

غريه مما كشرعاً  وهي مهر املثل عرفاً ووجه الضمان فيضمن بقيمتهى استيفاء البضع عل إالّ فليس حينئذ

  . يقبض بعنوان العقد الصحيح

ين من األمرأقل ، أو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده قاعدة أفرادأحد  إالّ بل ليس املقام

  كان أقل فقد رضيت هي بذلكلو ى املسم ألن ،املثل وىاملسم

                                                

. ٢٥٨ ص٢٢ج: ذكره اجلواهر )١(
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ان ك إالّ إذا  يبعد الثالثوال،  احتماالت،كذلكان كان املثل أقل ك وإن ،سقاط الزائدإومعناه  

، ىتقدير زيادة املثل عن املسمى على املسم ون أسقطت الزائد بني املثلكمقيداً بالعقد حبيث مل تى املسم

  . ىال فاملسمإو

 بأن الإ، ون أحدمها يعلمكمل ي إذا  جانبهمامن والزوجة أ أو الولد شبهة من جانب الزوج مث إن

 أو عليها العدة يف صورة احترام املاء من أحدمها أن ماك، القاعدةى المها فالولد زنا حسب مقتضكعلم 

  . ال يف صورة عدم احترام املاء منهما،ليهماكمن 

هلا املطالبة يف خصوص النفقة ن إ  قد يقال:فقول اجلواهر، الظاهر عدم حقها يف مطالبة النفقةو

تبني عدم الزوجية مل  فإذا، هي للزوجة إمنا النفقة ألن ،غري ظاهر الوجه، وا حمبوسة عليهكباعتبار 

نعم ما صرف عليها من النفقة ال ، حنوه ال يشمل املقام و ضررالو، همن وما أهومنيوجبها اجلهل منها أ

  . ون من املقيداتكالداعي ال ي و، بزعم الزوجيةكان متربعاً بذلك ألنه ،سترجاعهاحق له يف ا

الثابت  أن الم يفكال: (مما تقدم ظهر وجه النظر يف ترديد ابن العم يف التقريرات حيث قالمث إن 

بالشبهة الوطي  أن ىاملسألة مبتنية عل أن املظنونو ،مهر املثل أو ىحينئذ يف ذمة الزوج هل هو مهر املسم

حلاقه بالوطي إ أن ، أوىفالثابت هو املسم، ما خرجحكام إالّ هل يلحق بالوطي الصحيح يف مجيع األ

قاعدة ى فالبد حينئذ من العمل مبقتض،  اليت دل الدليل عليها فهي املتيقنةحكام األيف وه إمنا الصحيح

  . )هو مهر املثلون الثابت كفعليه ي، مهاكما يف ح وموالضمان التالف اجلارية يف األ
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مفصلة جبميع ما  إالّ ال تقبل الشهادة بالرضاع(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٢١مسألة (

 بال خالف ،اعتباره عندهى عدم قيء اللنب بناًء عل حىت، م الذي تقوم عنده الشهادةكيعترب عند احلا

حينئذ ، و يف حمالهما عرفته مفصالًك، اع لتحقق اخلالف يف الشرائط احملرمة للرض،أجده ممن تعرض هلا

 ،مكتقليد املخالفة ملا عند احلا أو عقيدته اليت اعتقدها باجتهاد إىل ون الشاهد استندكي أن فيقوم احتمال

، ون واثقاً مبعرفتهماكي، وون الشاهدان اللذان شهدا عنده مقلدين له عارفني مبا يشترط عندهكيإالّ أن 

 هذه الصورة غريى  مرتل علصحاب األإطالقعل ول،  حينئذطالقل اإلفيتجه حينئذ احتمال قبو

  . )خصوصاً بعد مالحظة التعليل

 إالّ ،ثري يف الشرائط املعتربة فيهك الختالف لال،مفصلة إالّ ال تقبل الشهادة بالرضاع(:  املستندويف

ما عللوه ، و قبول الشهادةأدلةطالق الظاهر عدم متامية هذا الشرط إل، و)مع العلم باالتفاق يف الشرائط

 ختالفالزوجية لال، و يف املعاطاةختالف لالك موجود يف غري واحد من املسائل مثل امللاالختالفمن 

 يف ختالف املوجب لال،العادل من هو أن  يفختالفالطالق لال، و فيهاختالفيف الرضاع املوجب لال

  . كغري ذل، إىل حتقق الطالق

قد ، ويف املقام) قدس اهللا أسرارهم(لمات الفقهاء كلف ختا قدو": قال ابن العم يف التقريرات

 ل ما اعترب يف حمرمية الرضاع من القيودك يف االختالفلزوم التفصيل يف الشهادة بوقوع ى استدل عل

هذا االستدالل مدفوع و، كفيجب للشاهد تفصيل ما وقع يف اخلارج لئال يغتر السامع بذل، الشرائطو

لها كشياء األو:  يف رواية مسعدة بن صدقة)عليه السالم( قولهك ،عمومها ومارات حجية األإطالقب

   كذلى عل
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  .")١(تقوم به البينة أو تستبني حىت

غري  إىل ذهاب مجاعة من الفقهاء، ونه غري الزمكان حسناً لك وإن فاالحتياط، رهكما ذكوهو 

  . الف القاعدةخى م علكون مستنداً حلكيف مبا يكف،  ال حيقق املشهوركذل

لو شهد الشاهدان بنجاسة املاء  مثل هذا ماو: حيث قال، كه يعلم وجه النظر يف قول املسالومن

ان املعيار ما ك ولو، ال خصوصية للمقامني إذ ، الواقع بني الفقهاء فيما حتصل به جناستهاالختالفمع 

  .  يف الفقهثرهاكما أ و املختلف فيهابوابل األكان الالزم التفصيل يف كروه كذ

ظاهر غريه سراية ك كصريح املسالو(:  حيث قالأيضاًل يف الرضاع كبل أش، ذا رده اجلواهرول

ه ومن، كذلك سبابا األذ، أو اً معتداً به اختالفان املشهود به ذا الشرائط خمتلف فيهاكل ما كاملسألة يف 

ها بعدم اعتبار أفرادالفقيه مبالحظة  مما يقطع كحنو ذل والطالق والزوجية والوقف والبيع وكحينئذ املل

  . التفصيل يف الشهادة ا

، ون الشارع اعترب ما يظهر من عبارة الشاهدكي أن نكمي، وا حنن فيهم فيشكاله يقدح اإلومن

قد  أو قد باع، أو زوجة له أو ، لزيدكهذا مل: قال فمىت، يعلم خالفه نزله مرتلة الواقع تعبداً حىتو

 يرأ أو رأيهى اً علكونه ملكاحتمل ، ومكمل يعلم موافقته لرأي احلا وإن ،م بهكح كحنو ذل، أو ىاشتر

مل  وإن ،ه من الرضاع أختم حينئذ مبجرد قول الشاهد هذهكفيح، فيتجه حينئذ مثله يف املقام، من يقلده

  . المهكآخر ، إىل )خمالفته أو مكيعلم موافقته للحا

 يف صارتكنه أ وه من الرضاعة مل يسأل التفصيلا أخت أفلو أقر، كذلك قراراإل أن ه يعلمومن

   فتفصيل مجاعة من الفقهاء بني املسألتني، ه من الرضاعةأخت

                                                

. ٤ ح٤ الباب ٦٠ ص١٢ج: الوسائل )١(
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 لعدم طالقتفاء باإلكفال خالف أجده يف اال،  بهقرارأما لو شهد باإل(: قال يف اجلواهر حىت

ى أمر آخر ال تعلق له بالشهادة عل  أنهيدفعه، ما ظن حمرماً ما ليس منه واملقر أن ما يقال من، واالختالف

  . )همإقرارم استفصاله لعموم مؤاخذة العقالء بكاحلاى  الذي مع ثبوته ال جيب علقراراإل

 قد عرفت، وعدم التفصيل فيهما، أو نقول بلزوم التفصيل يف املقامني أن فالالزم، غري ظاهر الوجه

  .  يف الشهادة عليهوال قرارنه ال يشترط التفصيل يف اإلأ، والالزم عدم التفصيلأن 

 يشترط وال:  هناوقال،  يف تفصيل املستند حيث قال يف الشهادة ما تقدمشكاله يعلم اإلومن

  . به  املقرإقرارى ما يف الشهادة علك، )١(أنفسهم جائزى  العقالء علإقرار لعموم قراريف اإلالتفصيل 

من : اآلخر وقال، امتص من الثدي اليمىن أنه :قال أحدمهافإذا ، يلزم يف الشاهدين اتفاقهمامث إنه 

يف شهر : اآلخر وقال، ذاكيف شهر : قال أحدمها، أو اراً: اآلخر وقال، ليالً: قال أحدمها، أو ىاليسر

حني : قال أحدمها، أو من الزوجة الثانية: اآلخر وقال، من هذه الزوجة لزيد: قال أحدمها، أو آخر

 مل ينفع يف ،كما أشبه ذل، أو  ثوباً أبيضانت البسةًكحني : اآلخر وقال، محر ثوباً أانت املرضعة البسةًك

  . القبول

من لزوم ،  يف اجلميعك لوحدة املال،غريه وتاب الشهادةك يف كالم يف ذلكرنا تفصيل الكقد ذو

  . موضوع واحدى ربعة يف مثل الزنا علالشهود األ أو انصباب الشاهدين

                                                

. ٢ من أبواب اإلقرار ح٣ الباب ١١١ ص١٦ج: الوسائل )١(
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 حتصيالً و نقالًصحابهو املشهور بني األ، وهادة النساء يف الرضاعالظاهر قبول ش ):٢٢مسألة (

 شف الرموزك والنافع والشرائع والوسيلة واملراسم والناصريات وخرية املقنعة ألنه ،ما يف اجلواهرك

 غاية املرام واملهذب البارع واملعامل والتنقيح واللمعة والدروس ويضاحاإل ورشاداإل والقواعد واملختلفو

  .كاملسال ووضةالرو

ل من أطلق قبول ك، وابن الرباج والصالح وأيب القدميني و عن ظاهر الصدوقنيكذل يكبل ح

  . يصرح باخلالف هناومل، عن الرجالى شهادة النساء فيما خيف

  . كغريهم ممن قال بذل، إىل  عليهمجاعنا مشعراً باإلأصحاب إىل  الناصريات نسبتهويف

الشهادات من  وتاب الرضاعك ويف، تاب الرضاع من املبسوطك املخالف يف املسألة الشيخ يفو

ره كما ذك ،رواكبعضهم رجعوا عما ذ أن مع، العالّمة يف رضاع التحرير وسعيد ودريسإابنا  و،اخلالف

  .غري واحد

  : املشهور مجلة من الرواياتى يدل علو

ادة النساء وحدهن بال جتوز شه:  قال)عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، مثل صحيح ابن سنان

  . )١(ل ما ال جيوز للرجال النظركرجال يف 

  . املنصرف منه ألنه احملارم واملراد بعدم اجلواز للرجال غري الزوجو

 مل وجيز شهادة النساء يف الصيب صاح أأ: )عليه الصالة والسالم(قال ،  داود بن سرحانوخرب

  . )٢(دة النساء فيهليه الرجال جتوز شهاإ ال ينظر ل شيءك ويف، يصح

                                                

. ١٠ من أبواب الشهادات ح٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٢ من أبواب الشهادات ح٢٤ الباب ٢٦١ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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جتوز شهادة النساء فيما ال يستطيع : )عليه الصالة والسالم(عن الرضا ،  خرب حممد بن الفضيلويف

  . )١(ليهإينظروا  أن الرجال

ن ك إذا النسوة وتقبل شهادة املرأة: )عليه السالم( عن الباقر، يعفور أيب رواية ابنو

  . )٢(مستورات

: قال ،جارية أو يف امرأة أرضعت غالماً ،)عليه الصالة والسالم(صادق عن ال، ريكرواية ابن بو

غريهاكيعلم ذل ، قال، ال: قلت :ن غريهاكمل ين إ ال تصدق)مفهوم الشرط هو حيث إن  ،)٣

  .  غريهاكحيث يعلم ذل تصديقها

استهالل و النفاس وقبول شهادن يف العذرةى الروايات املستفيضة الدالة عل إىل ضافةهذا باإل

عليه الصالة (عموم قوله ، وإىل  مع املقام يف عسر اطالع الرجال عليهكعيوب النساء مما يشتر واملولود

  . )٤(تقوم به البينة أو تستبني  حىتكذلى لها علكشياء األو:  يف خرب مسعدة)والسالم

فأمر النساء فنظرن ، زنت أا ر زعمواكجبارية ب  أيت)عليه السالم( علياًن إ : رواية اجلعفرياتويف

  . )٥(ضرب من عليها خامت الرمحننت ألكما : )عليه السالم( فقال، ركاملؤمنني هي ب  يا أمري:فقلن، ليهاإ

  . )٦(ان جييز شهادة النساء يف مثل هذاك )عليه الصالة والسالم(علياً ن إ :سنادذا اإلو

                                                

. ٧ من أبواب الشهادات ح٢٤الباب   ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢٠ من أبواب الشهادات ح٤١ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٣ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١٢ الباب ٣٠٤ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٤ح ٤ الباب ٦٠ ص٢ج: الوسائل )٤(

. ٣ من الشهادات ح١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: املستدرك )٥(

.٤ من الشهادات ح١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: املستدرك )٦(



٣١

م جوزوا شهادة إ ،)المالسهم يعل (عبد اهللايب  وأجعفر وأيب املؤمنني عن أمري،  رواية الدعائمويف

 الوالدة والنفاس واالستهالل والنساء إىل  من النظر،النساء إالّ ما ال يطلع عليهوفي موالالنساء يف األ

  . )١(انت مرضيةك إذا جتوز فيه شهادة القابلة، وكأشباه ذل واحليضو

 )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بن سنانعن ا، سنادهإيف نوادره بى  أمحد بن حممد بن عيسوعن

  . )٢(ليهإل ما مل جيز للرجال النظر كجتوز شهادة النساء يف و: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال

صلى (نيب الل أس:  قال)عليه الصالة والسالم(علي  إىل بسنده، )عليه السالم( صحيفة الرضا وعن

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فأمر النيب ، ركب أا رت املرأةك فذ،ة زنتعن امرأ )اهللا عليه وآله وسلم

ضرب من نت ألكما : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال ، راًكليها فوجدا بإفنظرن ، ليهاإالنساء ينظرن 

  . )٣(ان جييز شهادة النساء يف مثل هذاك، وعليه خامت من اهللا عزوجل

  . غريها من الرواياتإىل 

م إ: نه قالأ ومجاعالشيخ اإلى  بدعواآلخر يعرف وجه النظر يف االستدالل للقول كل ذومن

  . األصل إىل ضافةباإل، ال تقبل شهادة النساء يف الرضاع أصال أنه رووا

 املقطوع مبا األصلله يعرف احلال فيما استدل به للخصم من ك كمن ذل: ذا قال يف اجلواهرول

مراده ، و احلال فيهكلن ا باملرسل يف املبسوط الذي، وه املوهون مبا مسعت املعارض مبثلمجاعاإل، وعرفت

   )بان احلال(: رهكمبا ذ

                                                

. ٥ من الشهادات ح١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: املستدرك )١(

. ٩ من الشهادات ح١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: املستدرك )٢(

.١٠ من الشهادات ح١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: املستدرك )٣(



٣٢

ن عدم قبول شهادى بار علاألخ ومجاعون قد أخذمها من اإلكي أن نكمي: حيث قال، ما تقدم منه

  .  فيها عدم القبولاألصلان كوجه ى عل فيما ال يعسر اطالع الرجل عليه

جانب مع  بل واأل، اطالع احملارم من الرجل عليهإمكان العتبار كالرضاع من ذلأن   إىلمضافاً

مع القول بعدم قدح مثله يف ، أو مع جتديد التوبة، أو مث حال التحملتعمدها مع عدم اإل، أو اتفاق الرؤية

فال ، امدعيهى  ممنوعة علكذلى عدم عسر اطالع الرجال على دعو و:مث رد عدم العسر بقوله، العدالة

  . عن حال االنضمامقبول شهادن منفردات فضالًى قواأل أن ريب حينئذ يف

، من باب وحدا، أو من باب االدعاءما إ الروايات اليت تقول بعدم قبول قول املرضعة فهيأما 

  .صدق الواحدةتحيث ال 

أرضعت  أا زعمسألته عن امرأة ت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، فعن احلليب يف الصحيح

 ينادعت بعد بأ وا قالت فإ:قلت، كرت ذلكنأ إذا تصدق: فقال ،كر بعد ذلكمث تن، الغالم واملرأة

  . )١( تنعموالال تصدق : قال ،قد أرضعتها

  . ال يقال هلا نعم تصديقاً هلاأي : أقول

 يل ولد أم عن )عليه السالم(ى احلسن موس أبا سألت:  قال، اخلثعميعبد اهللا صاحل بن وعن

  . )٢(ال: قال ،أرضعت جارية يل أصدقها أا صدوق زعمت

 يل ولد أم عن أسأله )عليه السالم(ى احلسن موس إىل أيب تبتك:  قال،عنه أخرىيف رواية و

  . )٣( تصدقهاوالال تقبل قوهلا : قال ،أرضعت يل جارية أا رتكذ

                                                

. ١ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١٢ الباب ٣٠٣ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١٢لباب  ا٣٠٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٤ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١٢ الباب ٣٠٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٣٣

 سأله عن جارية له ولدت رجالًن إ :)لسالمعليهما ا (عن جعفر بن حممد، سالم دعائم اإلوعن

 ال ،تتهم ونفسها إىل جتر: )عليه السالم( قال ،ين قد أرضعتهاإ :له ولد أم فقالت، يطأها أن فأراد عنده

  . )١(تصدق

: قال ،رتكنأمث جارية  وأرضعت غالماً أا ل عن امرأة زعمتئس أنه ،)عليه السالم( هوعن

رتكأن إذا تصدق ،قال ،قد أرضعتهما: عادت فقالت  فإن:قيل :ال تصدق)٢( .  

 ، صدقتكرت ذلكنأمث غالماً  أو أرضعت امرأةً أا زعمت امرأةوإن  : الصدوق يف املقنعوعن

  . )٣( تنعموال فال تصدق ،قد أرضعتهما: قالتفإن 

تبعهم اجلواهر ، وأربع إىل األمر حيتاج وإمنا، املرأتني وتفاء باملرأةكروا عدم االكاملشهور ذمث إن 

 صحاببل قد صرح األ،  بعد معلومية اعتبار املرأتني بواحد فيما تسمع فيه شهادة النساءلألصل: قائالً

  مرياث املستهلكاستثنوا من ذل، وربعاالنفراد يشترط فيها بلوغ األى شهادة النساء حيث تقبل عل بأن

  .بالثالث ثالثة أرباعه و،ثنتني نصفهباال و،فأثبتوا للواحدة ربع املشهود به، الوصية باملالو

عيوب  والعذرةكعن املفيد من االجتزاء بشهادة االثنتني يف ما ال يراه الرجال  يكخالفاً للمح

شهادة  إالّ كذلى  مل يوجد علوإذا: بل قال، الرضاع واالستهالل والوالدة واحليض والنفاس والنساء

  . امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادا فيه

  .  غري مشترط عدم وجود غريهاكذلى ن سالر موافقته علبل ع

                                                

. ١ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح٧ الباب ٥٧٣ ص٢ج: املستدرك )١(

. ٢ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح٧ الباب ٥٧٣ ص٢ج: املستدرك )٢(

. ٣ب ما حيرم بالرضاع ح من أبوا٧ الباب ٥٧٣ ص٢ج: املستدرك )٣(



٣٤

 ومل ،يدخل فيه الرضاع أن نكمي، وم بشهادة االثنتني فيما ال يعاينه الرجالكاحل: الصالح أيب وعن

جيوز شهادة : بصري أيب  يف خرب)عليه السالم( قول الباقرى االجتزاء باالثنتني سوى جند ما يدل عل

ن كمل ين إ ال تصدق:  يف املرسل)عليه السالم( ظاهر قول الصادق و،)١(امرأتني يف االستهالل

قد سأله عن ، و يف صحيح احلليب)عليه السالم( قول الصادقى الواحدة سوى  ما يدل علوال ،)٢(غريها

  . )٣(جتوز شهادة الواحدة: فقال، شهادة القابالت

 علي بن رواه احلسن بن مثل ما، نيفاية شهادة االثنتى ك روايات أخر تدل علكن هناكل: أقول

أما شهادة املرأة وحدها و:  يف حديث قال)عليه السالم( احلسن الثالث أيب عن، شعبة يف حتف العقول

أتني تقوم املرأة بدل مراالن رضا فال أقل بكمل ي فإن ،اليت جازت فهي القابلة جازت شهادا مع الرضا

  . )٤(انت وحدها قبل قوهلا مع ميينهاك فإن ،تقوم مقامها أن نهكالرجل ال مي ألن ،الرجل للضرورة

: قال، املرأة لزوجها و،نعم: قال ،سألته عن شهادة الرجل المرأته:  مساعة يف حديث قالوعن

ون معها غريهاكي إالّ أن ال)٥( .  

 جييز وال ،ارنكاح عند اإلك جييز شهادة املرأتني يف الن)عليه السالم( املؤمنني ان أمريك:  روايةويف

 يف كذل:  قال،)٦(امرأتان وفرجل: قوله تعاىلر اهللا كذ ىنأف: فقلت، شاهدين عدلني إالّ يف الطالق

ن رجالن فرجلكمل ي إذا ينالد   

                                                

. ٤١ من أبواب الشهادات ح٢٤ الباب ٢٦٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣ من أبواب ما حيرم بالرضاع ح١٢ الباب ٣٠٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٥١ من أبواب الشهادات ح٢٤ الباب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٣بواب الشهادات ح من أ٢٥ الباب ٢٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٥(

.٢٨٢اآلية : سورة البقرة )٦(



٣٥

صلى اهللا عليه (  رسول اهللاكبذلى  قض،ن امرأتانكمل ي إذا يميني املدع ورجل واحد، وامرأتانو

  . )١(مكبعده عند) معليه السال(املؤمنني  أمريو) وآله

  . )٢(جتوز شهادة امرأتني يف استهالل الصيبأنه  :روي )عليه السالم(  الرضويوعن

أما شهادة املرأة اليت جازت و: )عليه السالم( حممد علي بن عن  يف حديث، الشيخ املفيدوعن

 تقوم املرأتان بدل فال أقل من امرأتني ان رضكمل ي وإن ،وحدها فهي القابلة جازت شهادا مع الرضا

  . )٣(انت وحدها قبل مع ميينهاك فإن ،يقوم مقامها أن نهكالرجل ال مي ألن ،الرجل للضرورة

  .ىما ال خيفكاالحتياط يف طريف املسألة ، وفاملسألة حمل تأمل، انكيف كو

الثاين و، فهم املناط أو القياس إالّ كليس هنا إذ ،إشكالاجتزاء املفيد بشهادة الواحدة فمحل أما 

  . حمل نظر

 العذرةك ،ل أمر ال حيضره الرجال فشهادة النساء فيه جائزةك أن ما عن ابن اجلنيد منو

نه إ :ففيه، كشهد بعضهن فبحساب ذل فإن ،بأربع منهن إالّ  يقضي به باحلقوال، احليض واالستهاللو

استنباط  أنه القاعدةى مقتضأن  إالّ ،مور القابلة للتبعيض يف الرضاع يف بعض األأيضاًن احلساب كأموإن 

  .  يعرف وجه لهوال، منه

 أن ناأصحاباستحب : حيث قال، يف الناصرياتى ره السيد املرتضكه يعلم وجه النظر فيما ذومن

 كذلى مث احتج عل، احتياطاً فيه واح عن الشبهةكيقبل يف الرضاع شهادة املرأة الواحدة ترتيهاً للن

   يفك، دعها: )ليه وآلهصلى اهللا ع(النبوي  ومجاعباإل

                                                

. ٣٥ من أبواب الشهادات ح٢٤ الباب ٢٦٥ ص٨ج: الوسائل )١(

. ٨ من الشهادات ح١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: املستدرك )٢(

.١١ من الشهادات ح١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: املستدرك )٣(



٣٦

ما فيه من ضعف السند ى فال خيف، وحدها شهدت بالرضاعحيث إا  )١(قد شهدت السوداءو

  . ن احتياط يف قبالهكمل ي إذا يريد االحتياط فيما إالّ أن ، حمل تأملأيضاً االحتياط إطالق و،إمجاع وال

أهون من النسب الثابت  ألنه ،اًأيضالرضاع يثبت بالشياع  أن القاعدةى فمقتض، حال أي ىعلو

لما يثبت به كالقاعدة ثبوت الرضاع بى مقتض أن قد تقدم، وفيفهم من دليل النسب الرضاع باملناط، به

 التأمل إىل  حباجةانت املسألة بعدك وإن ،قرارتاب اإلكرناه يف كما ذى  عل،حنوهواألب النسب من قول 

  .التتبعو

 كذلى ادع إذا املرتضع أن ماك، انت مدعية ال شاهدةكرضاع ادعت ال إذا املرضعة أن الظاهرو

 حني االرتضاع قبل احلولني مث يدعي كياً يفهم ذلكون ولداً ذكي أن نك املمومن، ان مدعياً ال شاهداًك

  . كبعد ذل

الزوج  أم بني شهادة والزوجة وجدا أم القبول بني شهادةى ال فرق بناًء عل(: اجلواهر قالمث إن 

ففرقوا بني الصورتني ، عن العامة يكخالفاً للمح، طالق الدليلبني غريهن من النساء إل و،وجدته

ما عن الشافعية ، والوالدى الزوج ما مل تتضمن شهادة عل وبل الظاهر مساع شهادة بنت الزوجة، تنياألول

ليه باملشاهدة الزوج الشتراط الشهادة ع أم مها بأا ارتضعت منأى يتصور شهادة البنت عل ال أنه من

  . )حنوها وقد حيصل العلم باالستفاضة إذ ،كيدفعه منع اشتراطها بذل

   اخلالفى  مبين عل)الوالدى ما مل تتضمن شهادة عل(: قوله إالّ أن ،رهكما ذكهو و

                                                

. ١ س٢٤٩ص: من اجلوامع الفقهية، الناصريات )١(



٣٧

تنقيح املقام و ،ال أم والدهى هل تقبل شهادة الولد عل أنه تاب الشهادات منكروه يف كالذي ذ

  . كهنا

قرب القبول ما فاأل، لو شهدت بأين أرضعة: حيث قال،  ظهر وجه النظر يف قول القواعدمما تقدمو

  . النتفاء املانع حينئذ،ذاألخ أو براءاإل أو  بالتربعتأقر بأن  أي،جرةأمل تدع 

، قراراإل أو ىالدعو فعل نفسها فهي يف معىنى قد يناقش بأا شهادة عل(: ذا قال يف اجلواهرول

ى اندراجه يف موضوع الدعو وقبول مطلقاً ضرورة خروج الفرض عن موضوع الشهادةعدم الى قواألو

  . )ما هو واضحك

  



٣٨

بغري  أو ان عقد جهالًكقد  و باحلليةاحلرمة فاستبصر قائالًى ان املخالف يركلو  ):٢٣مسألة (

 ال لزامقانون اإل، وعقد جديد لصحة املذهب إىل عدم االحتياج و فالظاهر صحة عقده السابقة،مباال

  . وجوب العمل بغري الصحيحى يدل عل

 استفتانا يف البقاء وناءجا، و يستبصرومل ةبغري مباال أو ان املخالف عقد جهالًكلو  أنه ه يعلمومن

  .نفتيه بالبقاء أن العدم جازو

 يف إشكالفال ،  يستصربوملعقد املخالف  واحلرمةى الشيعي ير واحلليةى ان املخالف يركوإن 

ال  ألنه فارقةاستصرب فالالزم امل أما إذا ،)٢(احكل قوم نكل اعدةوق، )١(لزامالصحة له لقاعدة اإلفتوانا ب

، مسافر الذي يسلم عن خكالكفهو ، متذهب ذا املذهب أنه املفروضو،  يف مذهب الشيعةكحيل ذل

  .يمساليتمذهب باملذهب اإل أن حيث جيب، كما أشبه ذل، أو ني أختعن وأ، بنتو أم عن وأ

ن هو حالل عند كل، قد عقد يف زمان بصريته ما هو حرام عنده، وان موالياً فصار خمالفاًكأما إذا 

الشرط  إذ ،األولالظاهر  ،باعتبار احلالى يبق، أو  الزوجة حني احنرافه باعتبار السابقكفهل يتر، املخالف

  .باعتبار حالهزوجته ى نعم يصح له عقد جديد عل،  صحة هناوالصحة العقد يف زمانه 

  . ال ترتبط ذا الباب أخرىفهي مسألة ، ما أشبه أو أنه يقتل ور للضروريكمن أنه مسألةأما 

ما تقدم ى بقائه هلا علإفتائنا بإظاهر جواز لفا، حرم عند املخالف وحل عند الشيعة بأن سك انعولو

  .وجهه

  ، ىالثانية عند النصاركافر حراماً عنده ك عقد الولو

                                                

  . ٦ ح٣٢١ ص١٥ج: الوسائل )١(

  . ٢ ح٥٩٧ ص١٧ وج ،٢ ح٥٨٨ ص١٤ج: انظر الوسائل )٢(



٣٩

  . التجديد ملا تقدم إىل ظاهر عدم احلاجةلفامث أسلم 

احلرمة عندهم حمرفاً ال  ألن ،بالصحةى افران يصح لنا الفتوكمها  ولو استفتانا أنه ه يعلمومن

 ولوأخذ الشيعية  ألن ، مث أسلم جيب جتديد العقدأخذ شيعية مثالً إذا نعم، م الواقعيكيوجب تغيري احل

  . هإسالم يف حال والفره كبالصحة يف حال ى  لنا الفتوفال يصح، باطل األوىلانت زوجته ك

أخذها مث أسلم مبا  وفركرضع يف زمان ال، أو  امللوط مث أسلم أختأخذ وفركط يف زمان الال ولو

 ال يبطل باعتبار جب أم ،الرضيعة و امللوط أا أخت فهل يبطل العقد باعتبار،ون الرضاع حمرماً عندناكي

  الوضعيةحكاميشمل األ ألنه عموم حديث اجلب إىل ان امليلك وإن ، احتماالن،)١( عما قبلهسالماإل

  . ما خرج بدليل قطعي إالّ ليفيةكالتو

 عن رسول اهللا ك يؤثر ذلومل، أسلموا إذا مالبسهم وأبدام وفار بتطهري أثوامكذا ال يقال للول

 إعطاء يؤمرون بوال، النفاس واحليض وال يؤمرون بالغسل عن اجلنابة أنه ماك، )صلى اهللا عليه وآله(

صلى اهللا عليه (ذا مل يأمرهم رسول اهللا ول، فركالضمانات اليت استحقت عليهم يف زمان ال والديات

 املدينة وةك اليت صادروها عن املسلمني يف مموال األورد، غريه و)عليه السالم(  دية محزةإعطاء ب)وآله

  . واهللا سبحانه العامل، التتبع والتأمل  إىل حباجةن املسألة بعدكل، كغري ذلو

  السالماإل ألن ،م فالظاهر الصحةافرة حيرم عندها التزويج باملسلم فتزوجها املسلكانت الك ولو

 وإمنا،  الواقعيةحكامالناس مأمورون باأل أن ا تقدم منومل، حاديثما يف بعض األك، عزاً إالّ نسانيزيد اإل

   فلو،  ثانويةلزامقاعدة اإل

                                                

. مادة اجلب: جممع البحرين )١(



٤٠

  . جتديد العقد إىل أسلمت بعد الزواج ال حيتاج أا فرض

فتيناه أ يصح عنده التزويج بواحدة وإمنا، هي حمرم عنده وربعأافر بكلو تزوج ال أنه ه يظهرومن

  . نا نفتيه بالصحةإتزوج املخالف متعة ف إذا كذلك، وبالصحة

املوايل  واملخالف وافركل من الكهي زواج  و،ل صور املسألةك كفقد ظهر بذل، حال أي ىعلو

  .حراماً أو ان بعد التغيري حالالًكره مبا غي أو دينهى مث بقي عل بغري مثله أو ،حالالً أو مبثله حراماً

اآلخرقلد ، وحترمي العشرى قلد أحدمها من ير بأن ،احللية بعد الزواج ولفا يف احلرمةختان إ مامث إ 

هذا  إىل انكسواء ، القاضي يفيت برأيه فإن ،راجعا القاضي ووقع بينهما الشجار، وعدم التحرميى من ير

تاب كرناه يف ك ملا ذ،ما يف غري مثل هذه املسألةك، جانب ثالث أو إىل  اجلانبكذل أو إىل اجلانب

  . تهدين خمتلفي الرأيانا جمك ولو، القاضي هو الذي يفصل بني املتخاصمني أن القضاء من

ى الزوج ير وعدة وطي الشبهةى  تروإمنا، ا من الرضاعة أللطالقاى الزوجة ال تر وطلقها إذا مث

 مل يراجعا القاضي عمل وإذا، ذ بهاألخوجب عليهما  م بشيءكالقاضي ح و،راجعا القاضيفإذا ، العدة

  . اجتهاده أو ل حسب تقليدهك

 إىل عن رجل تزوج امرأة بالعراق مث خرج )عليه السالم( جعفر أبا سألت: قال زرارة بن أعني

بني املرأة اليت تزوجها  ويفرق بينه: قال ، امرأته اليت بالعراق أختهيفإذا  أخرىالشام فتزوج امرأة 

 ال وه ومهاأتزوج امرأة مث تزوج  فإن :قلت، تنقضي عدة الشامية  يقرب املرأة العراقية حىتوال، بالشام

 يقرب والمها فال يقرا أ أا علمن إ :مث قال، كقد وضع اهللا عنه جهالته بذل: قال ،مهاأ أا يعلم

  : قلت، اح االبنةكحل له ناألم انقضت عدة فإذا ، منهاألم تنقضي عدة  االبنة حىت



٤١

  . )١(أخا امرأته وون ابنهكي وهو ولده: قال ،بولداألم ت ءن جاإف

  . )٢(هو ولده ويرثه: قال إالّ أنه ،رئاب حنوه علي بن  روايةويف

  . ة بالشبهةءعدة املوطوى غريها تدل علكاية ن هذه الروإف

حرمة مثل ى هو ير ورث القاضي يف تقسيم اإلقرباءسائر األ ومات الزوج وراجعت الزوجةولو

 أو فهل يقسم حسب رأيهما، الرضاع بينهما عشر مما حيرم عنده فيما هو حالل عندمها ألن ،هذا الزواج

خالف  أو يعمل برأيه خالفهما أن  للقاضيوإمنا،  نزاعكليس هنا إذ ،األولال يبعد  ،حسب رأيه

  . تاب القضاءكر يف كريد فصله ملا ذي نزاع كان هناك إذا أحدمها

حرمة مثل ى ير أنه ها حبجةإرث أو النفقة أو زواجال يعطي للمرأة مهر األ أن ىفال حيق للقاض عليهو

  . راجع الزوج القاضي و لو ماتت الزوجةكمثل ذل، وهذا الزواج

القاضي ى ير وة من جهة عدم املباال تزوجاوإمنا ان الزوجان يريان احلرمةك بأن سكا لو انعأم

 رأيه الصحة فالالزم أن من، احتماالن ،رثيعطي الرجل اإل أو رثاإل والنفقة وفهل يعطيها املهر، احللية

املسألة ، ولرأيه النفقة تابع لرأيهما ال واملهر ورثاإل ورأيهما احلرمة أن ومن، يرتب أثر الصحةأن 

  . ر يف الصورة السابقةكما ذك ،الصناعة إىل ان اتباع رأيهما أقربك وإن ،االحتياط إىل حباجة ولةكمش

تقليداً حليتهما  أو اجتهاداًى ان يرك، وانا رضاعينيك، أو آخر رضاعي وب ابن نسيبان ألك ولو

  حرمة ى فهل يصح ملن ير، مال شرائط الرضاعكلعدم 

                                                

  . ١ من أبواب الشهادات ح٢٦ الباب ٣٦٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ من أبواب الشهادات ح٢٦ الباب ٣٦٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٤٢

مها  ويل احلرمةكالوى ان يرك إذا كذلكو ،له أبومها يف العقدكو إذا يعقدمها فيما  أناحهماكن

 إالّ األمرال شأن له يف  إذ ،يلكان ال يبعد صحة عقدمها للوك وإن ،احتماالن ،بريينكانا كقد ، واحللية

  . ما أشبهو  أالطالق أو الة يف البيعكذا حال الوكه و،الصحةى من ير إىل ر بالنسبةكيس مبنول، العقد

نهما يريدان العقد ك ل،مها يريان احلرمة ويل احلليةكالوى ان يرك بأن ،سكه يعرف حال العومن

انت املسألة ك وإن ،ما أشبه واملضاربة والبيع والطالق إىل ذا بالنسبةكه، وحنوه أو ةمن جهة عدم املباال

من جهة  أو فسهما من جهة عدم املباالةنعقدا أل وان يريان تقليداً احلرمةك ولو، التأمل إىل بعد حباجة

  . احتماالن ،ال أم فهل جيب جتديد العقد، قلدا من يقول باحللية ومث مات مرجعهما، اجلهالة مثالً

ال  أنه فالظاهر، قلدا من يقول باحلرمة وانا يريان احللية مث مات مرجعهماكما أهو  وسكأما الع

  . الواقعة الواحدة ال تتحمل اجتهادين أن رراً منكرناه مك ملا ذ،جيب االنفصال

، لف مرجع الوصي مع امليت مع النائبختا إذا تاب احلج فيماكشبه هذه املسائل يف  إىل قد أملعناو

نه هل أ، و مرجع امليت أو خالف رأي مرجعه حسب مرجع الوصيى يعمل عل أن نه هل جيوز للنائبأو

  .خيالف ميته رأياً أو نه خيالفهأيتخذ نائباً عن ميته ممن يعلم ب أن جيوز للوصي

  . واهللا سبحانه العامل، تفي منها ذا القدرك ن،ثريةكهي  و من فروع املسألةكغري ذلإىل 

  



٤٣

 ،املصاهرة:  التحرميأسبابالسبب الثالث من (: ائعرقال يف اجلواهر ممزوجاً مع الش ):٢٤مسألة (

هو الذي : فقال عز من قائل، ا جعل النسبم كتعاىل جعلها اهللا ،هي عالقة قرابة حتدث بالزواجو

  . اح الصحيح يوجب املصاهرةك فالن،)١(صهراً وخلق من املاء بشراً فجعله نسباً

 منفعةً أو  عيناًكاملل أو املنقطع أو  دبراً بالعقد الصحيح الدائمولو امرأة أل من وطكعليه فو

، بنت أو سفلن البن وإن بناا، ومأ أو بعلت أل وإن ةءاملوطو أم الواطي أبداًى  حرم عل،بالتحليل

بال خالف ، ستره وحفظه ويف حضانته، أي ن يف حجرهك تمل ولو، تأخرت أو سواء تقدمت والدن

مهات وأ: تعاىللقوله ،  منهمإمجاعبل هو ، افةكبل بني املسلمني ،  بينناكأجده يف شيء من ذل

  .)٢(يت دخلتم نم الالكم من نسائكم الاليت يف حجوركربائب ومكنسائ

  . اً بقسميهإمجاعن بينه وفال فرق بينها، ون من النساءكماء لو سلم عدم واإل

عال  وإن ورة أب الواطيكة املذءاملوطوى  حيرم علكذلك، البنتواألم الواطي ى ما حرم علكو

،  عن املؤمننيني فضالًاً من املسلمإمجاع وحترمياً مؤبداً نصاً، بنت أو سفلوا البن وإن أوالده، ومأ أو بأل

  .))٤(مكؤح آباكحوا ما نك تنوال وآية )٣()حالئل االبناء(بل رمبا أدرج يف آية 

 متواتر ،مجاعاإل والضرورة ويةما تقدم من اآل إىل ضافةربعة يدل عليها باأل األحكاماألو: أقول

  : الروايات

                                                

  . ٥٤اآلية : سورة الفرقان )١(

  . ٢٣اآلية : سورة النساء )٢(

  . ٢٣اآلية : سورة النساء )٣(

٢٢اآلية : سورة النساء )٤(



٤٤

:  يف حديث قال)السالم معليه( ي علعن، عن أبيه، عن جعفر، سحاق بن عمارإمثل ما عن 

نوملمهات مبهمات دخل بالبنات أاألو م اهللاأ وفحرموا،  يدخلموا ما أ)١( .  

  عن رجل تزوج امرأة)عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،محزة أيب عن، تفسري العياشيويف 

ال بأس ، )عليه السالم(ني املؤمن ذا أمريى قد قض: فقال: قال ،يدخل ا أحتل له ابنتها أن طلقها قبلو

ونوا دخلتم م كمل ت فإن م الاليت دخلتم نكم من نسائكم الاليت يف حجوركربائبو(: اهللا يقولن إ ،به

أليس : قلت له: قال، مهاأيدخل ا مل حتل له  أن  تزوج االبنة مث طلقها قبلولو ،)٢()مكفال جناح علي

ما كمل يستثن يف هذه ) مكمهات نسائأو(: اهللا يقولن إ ،هال ليس هذه مثل هذ: فقال: قال ،مها سواء

  . )٣( فيها شرطكتل وهذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط، كاشتراط يف تل

 أوطاألم إذا  كذلكو: قال يف حديثنه إ )عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

  . )٤(ةكمملو أو انتك حرة ،ابنتها مل يطأها بعدها

شف قناع امرأة حرم عليه كمن : قال أنه ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، ايل اللئايلوعن غو

  . )٥(مهاأ وابنتها

  فقد ،  يدخلومل تزوج البنت فدخل ا أوإذا: وعن الصدوق يف املقنع

                                                

. ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٨ الباب ٣٥١ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢٣ اآلية: سورة النساء )٢(

. ٧ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٠ الباب ٣٥٧ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٤املصاهرة ح من أبواب ما حيرم ب٢٠ الباب ٥٧٩ ص٢ج: املستدرك )٤(

. ٦ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٠ الباب ٥٧٩ ص٢ج: املستدرك )٥(



٤٥

  .)١(محرمت عليه األ

:  قال،نصر أيب مد بن أمحد بن حمىفقد رو، بنتها إىل أما بالنسبةو، ةءاملوطو أم  إىلهذا بالنسبة

  . )٢(ال: قال ،يتزوج ابنتها أن  أحيل له عن الرجل يتزوج املرأة متعةً)عليه السالم( احلسن أبا سألت

 أن أحيل له: قال إالّ أنه ، مثله)عليه الصالة والسالم(عن الرضا ، نصر أيب وعن أمحد بن حممد بن

  . )٣(ال: قال ،يتزوج ابنتها بتاتاً

عتقت أانت له جارية فك عن رجل ) السالمماعليه(سألت أحدمها :  قال،مسلموعن حممد بن 

 احلرة، وهي ابنته وال هي حرام: قال ،يتزوج ابنتهااألول أن  أيصلح ملوالها ،فتزوجت فولدت

  . )٤(ة يف هذا سواءكاململوو

م ك من نسائمكم الاليت يف حجوركربائو :ية هذه اآلأمث قر:  وزاده،وعن العالء بن رازين مثل

  . )٥(الاليت دخلتم ن

: ان يقولك )عليه السالم( علياًن إ :) السالمماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، سحاق بن عمارإوعن 

نم حرام من األكالربائب علي مهات األ، وغري احلجور سواء وهن يف احلجور، مهات الاليت قد دخل

  . )٦(مبهمات

إذا  : قال)عليه السالم( علياًن إ :)عليهما السالم (أبيهعن ، عن جعفر، براهيمإوعن غياث بن 

 وإذا، يتزوج باالبنة أن فال بأساألم مل يدخل بفإذا ، مدخل باأل إذا تزوج الرجل املرأة حرمت عليه ابنتها

   يدخل ا فقد حرمت عليه وملتزوج باالبنة فدخل ا أ

                                                

  . ٥ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٠ الباب ٥٧٩ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٨ الباب ٣٥١ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ١اهرة ح من أبواب ما حيرم باملص١٨ الباب ٣٥١ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٨ الباب ٣٥١ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٢٣ اآلية: سورة النساء )٥(

  . ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٨ الباب ٣٥١ ص١٤ج: الوسائل )٦(



٤٦

. )١(نك يوملن يف احلجور أك ،م حرامكالربائب علي: وقال، ماأل

حتل له ابنتها : فقال، يدخل ا أن سألته عن رجل تزوج امرأة مث طلقها قبل: بصري قال أيب وعن

  . )٢(مهاأ حتل له وال

 وملن يف احلجور أك ،م حرامكالربائب علي: )عليه السالم( علي قال: وعن الصدوق قال

  . )٣(نكي

يدخل  أن طلقها قبل وعن رجل تزوج امرأة )عليه السالم( جعفر أبا سألت: محزة قال أيب وعن

 :اهللا يقولن إ ، ال بأس به،)عليه السالم( املؤمنني يف هذا أمريى قد قض: فقال: قال ،أحيل له ابنتها، ا

مكم الاليت يف حجوركربائبو)٤()٥(.  

هل ، هاون له جارية فيصيب منها مث يبيعك يف الرجل ت،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن عبيد

م الاليت كم من نسائكم الاليت يف حجوركربائو:  هي مثل قول اهللا،ال: قال ،ح ابنتهاكين أن له

  .)٧()٦(دخلتم ن

: ان يقولك )عليه السالم(علياً ن إ ،)عليهما السالم (عن أبيه، عن جعفر، سحاق بن عمارإوعن 

ن يف احلجم حرام مع األكالربائب علي غري احلجوريف وور أمهات الاليت دخلتم )٨( .  

                                                

. ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٨ الباب ٣٥١ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٥ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٨ الباب ٣٥٢ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٦ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٨ الباب ٣٥٢ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٢٣اآلية : سورة النساء )٤(

. ٧ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٠ الباب ٣٥٧ ص١٤ج: الوسائل )٥(

. ٢٣اآلية : سورة النساء )٦(

. ٣ما حيرم باملصاهرة ح من أبواب ٢١ الباب ٣٥٧ ص١٤ج: الوسائل )٧(

. ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٨ الباب ٣٥١ ص١٤ج: الوسائل )٨(



٤٧

ية  اآل،)١(م الاليتكربائبو: تعاىليف قول اهللا ، )عليه السالم( عن الصادق، سالموعن دعائم اإل

  . )٢(مها فتزوجيها له حاللأن دخل بكمل ي فإن ،مهاأان دخل بك إذا هي ابنة امرأته عليه حرام: قال

، مكيقول الاليت يف حرمت، جر احلرمةاحل: قال مكيف حجور:  يف قول اهللا عزوجلوقال

  . )٤( يقول حمرمة)٣(حرث حجر وأنعام: تعاىل مثل قوله كذلو

  احلرة،مة لرجل فوطأها مل حتل له ابنتها بعدهاانت األكإذا  :قالنه إ) عليه السالم( وعنه

  . )٥(ة يف هذا سواءكاململوو

 إىل رجل نظر إىل ال ينظر اهللا: قال أنه ،)لهصلى اهللا عليه وآ(روي عن النيب ، وعن غوايل اللئايل

  . )٦(ابنتها وفرج امرأة

  . ةءبنت املوطو إىل هذا بالنسبةو

 وإن أوالده، وعال وإن أب الواطيى ة علءحرمة املوطو أي ،يناآلخرمني كاحل إىل أما بالنسبةو

  :  متواتر الرواياتأيضاًفيدل عليه ، سفلوا

الناس أزواج النيب ى  حترم علمل ول: قال أنه ) السالمماعليه(عن أحدمها ، فعن حممد بن مسلم

حوا أزواجه كتن أن والتؤذوا رسول اهللا  أن مكان لكما و:  لقول اهللا عزوجل)صلى اهللا عليه وآله(

  بقول اهللا عزوجل ) عليهما السالم(احلسني  واحلسنى من عل، حر)٧(من بعده أبداً

                                                

. ٢٣اآلية : سورة النساء )١(

. ٦ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٨ الباب ٥٧٨ ص٢ج: املستدرك )٢(

.١٣٨: سورة األنعام )٣(

. ٦ة ح من أبواب ما حيرم باملصاهر١٨ الباب ٥٧٨ ص٢ج: املستدرك )٤(

. ٧ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٨ الباب ٥٧٨ ص٢ج: ستدركامل )٥(

. ٧ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٨ الباب ٥٧٨ ص٢ج: املستدرك )٦(

. ٥٣اآلية : حزابسورة األ )٧(



٤٨

نساءم من الكؤح آباكحوا ما نك تنوال)١(،ح امرأة جدهكين أن  وال يصلح للرجل)٢( .  

،  تزوج الرجل امرأة تزوجياً حالالًوإذا:  يف حديث)عليه السالم( عفرج أبو قال:  قال،وعن زرارة

  . )٣( البنهوالبيه  املرأة ألكفال حتل تل

وصينا و :يةر هذه اآلكذ و، يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،اجلارود أيب وعن

 بن عبد اهللافقال ، أحد الوالدين )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  : فقال،)٤()نسان بوالديه حسناًاإل

  . )٥(هي لنا خاصة وه علينا حرامؤنسا و،)عليه السالم(علي  :قال ،اآلخر ومن: عجالن

امرأة من  وعامر تزوج امرأة من بين )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :وعن احلسن البصري

  فجذم أحد الرجلني،ر مث تزوجتاكمات استأذنتا أباب فلما، أحلقهما بأهلهما، و يدخل ماوملندة ك

  .)٦(اآلخرجن و

عليه الصالة (جعفر  أيب فرويا عن، الفضيل وفحدثت ذا احلديث زرارة: قال عمر بن أذينة

صلى اهللا (حوا أزواج رسول اهللا كلقد ن  حىتفيه يقد عصو إالّ  اهللا عن شيءىما : قال أنه )والسالم

لو سألتهم عن : )عليه السالم( جعفر أبو مث قال، نديةكال ور هاتني العامريةكذ، و من بعده)عليه وآله

أعظم ) صلى اهللا عليه وآله(فرسول اهللا ، ال: قالوا ،يدخل ا أحتل البنه أن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل

  . )٧( حرمة من آبائهم

  هي حرام : قال ،رجل تزوج امرأة فلمسها: قلت له:  قال،وعن حممد بن مسلم

                                                

. ٢٢اآلية : سورة النساء )١(

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٣١٢ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٣١٣ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٨اآلية : سورة العنكبوت )٤(

. ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٣١٣ ص١٤ج: الوسائل )٥(

. ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٣١٤ ص١٤ج: الوسائل )٦(

. ٤م باملصاهرة ح من أبواب ما حير٢ الباب ٣١٤ ص١٤ج: الوسائل )٧(



٤٩

  . )١(ابنه ومهرها واجب وأبيهى عل

مهرها : قال ،عن رجل تزوج امرأة فالمسها )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،وعن احلليب

  . )٢(ابنه وأبيهى هي حرام عل وواجب

 إمنا قل: تعاىلل عن قوله ئسنه إ ، يف حديث)عليه السالم( ناحلس أيب عن، يقطني علي بن وعن

، ما ظهر منها: قولهأما  :فقال )٣(البغي بغري احلق ومثما بطن واإل وحرم ريب الفواحش ما ظهر منها

، ما بطنو: أما قوله، وانت ترفعها الفواجر الفواحش يف اجلاهليةكنصب الرايات اليت  وفهو الزنا املعلن

 ان للرجل زوجةك إذا )صلى اهللا عليه وآله(يبعث النيب  أن انوا قبلكالناس  فإن ،باءح اآلكيعين ما ن

  . )٤(كفحرم اهللا عزوجل ذل، مهأن كمل ت إذا مات عنها تزوجها ابنه من بعدهو

الفواحش ما ظهر :  قال)عليه السالم(احلسني  علي بن عن، عن أبيه، املقدام أيب وعن عمرو بن

  . )٥(ما بطن الزنا، وباح امرأة األكما ظهر ن: قال ،ما بطن ومنها

  . ىما ال خيفك ،ال منافاة بني اخلربين باعتبارين: أقول

عن آبائه ، )عليه السالم (عن جعفر بن حممد، عن أبيه مجيعاً، أنس بن حممد ووعن محاد بن عمرو

املطلب  عبدن إ ي عليا:  قال)سالمعليه ال(  لعلي)صلى اهللا عليه وآله( يف وصية النيب ،) السالممعليه(

فأنزل اهللا ، بناءاألى  علباءحرم نساء اآل: سالمجراها اهللا عزوجل له يف اإلأسن يف اجلاهلية مخس سنن 

   )٦(م من النساءكؤح آباكحوا ما نك تنوال: عزوجل

                                                

. ٥ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٣١٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٦ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٣١٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٣٣اآلية : عرافسورة األ )٣(

. ٧ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٣١٤ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ٨ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢باب  ال٣١٥ ص١٤ج: الوسائل )٥(

. ٢٢اآلية : سورة النساء )٦(



٥٠

  . )١(احلديث

 يف حديث ) السالممهعلي(عن آبائه ، عن الرضا، عن أبيه، فضال علي بن احلسن بن علي بن وعن

سن ، وبناءاألى  علباءحرم نساء اآل: سالماملطلب مخس من السنن أجراها اهللا له يف اإل ان لعبدك: قال

ى مس، ورتاً فأخرج منه اخلمسكوجد ، وان يطوف بالبيت سبعة أشواطك، وبلالدية يف القتل مائة من اإل

  . )٢(زمزم سقاية احلاج

عليهما (احلسني  واحلسن أن ى يف احتجاجه عل)عليه السالم( رجعف أيب عن، اجلارود أيب وعن

 مكمهاتأم كحرمت علي: اهللا عزوجل يقولن إ : قال)صلى اهللا عليه وآله(ابنا رسول اهللا ) السالم

 فاسأهلم هل حيل لرسول اهللا ،مكم الذين من أصابكحالئل أبنائو: قوله ىلإ )٣(مكأخوات ومكبناتو

ما ، و فهما واهللا ولداه لصلبه،قالوا ال وإن ،ذبواكقالوا نعم  فإن ،اح حليلتهماك ن)صلى اهللا عليه وآله(

  . )٤(للصلب إالّ حرما عليه

 وال: يف قول اهللا عزوجل: قال أنه ،)عليه الصالة والسالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

طلقها مل حتل  يف عنها أوح الرجل امرأة مث توكنإذا  : قال،)٥(م من النساءكؤح آباكحوا ما نكتن

ولده ما ى  هي حمرمة عل، يتزوج الرجل امرأة جدهوال ،مل يدخل ان دخل ا أوك، حد من ولدهأل

  . )٦(تناسلوا

  ح كحوا ما نكتن وال: يقول اهللا: )عليه السالم( حعفر أيب عن، وعن حممد بن مسلم

                                                

. ١٠ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٣١٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٣١٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢٣اآلية : سورة النساء )٣(

. ١٢اب ما حيرم باملصاهرة ح من أبو٢ الباب ٣١٦ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ٢٢اآلية : سورة النساء )٥(

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٥٧٤ ص٢ج: املستدرك )٦(



٥١

  . )١(ح امرأة جدهكين أن  فال يصلح للرجلم من النساءكؤآبا

اهللا حرم علينا نساء النيب ن إ : يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،وعن احلسني بن زيد

  . )٢(م من النساءكؤح آباكحوا ما نك تنوال: تعاىلقول اهللا ب )صلى اهللا عليه وآله(

ا ظهر الفواحش م:  قال)المالس اهميعل(احلسني  علي بن عن، عن أبيه، املقدام أيب وعن عمرو بن

  . )٣(باح امرأة األكما ظهر ن: قال، ما بطن ومنها

  . غريها من الرواياتإىل 

ما ال ك، ال أم سواء حصل الوطي، املرأة مبجرد العقدى بناء علاأل وباء يف حرمة اآلإشكالال مث إنه 

، أو طالقهاو ، أمهلا بعد موت األاألم الّ جاز تزويج زوج إ، وبالدخول إالّ  يف عدم حرمة الربيبةإشكال

  . انقضاء مدا يف املتعة، أو احهاكفسخ ن

  . أيضاًاحلرمة تابعة للوطي  أن  أوالبنتى مبجرد العقد علاألم الم يف حرمة ك الوإمنا

فال جيدي فراقها يف استحالل ، ال أم بنتهاى املعقودة عليها سواء دخل عل أم حيرم(: قال يف املستند

  حمققنه إمجاعإ :يقال أن نكبل مي، الغنية و عن الناصرياتمجاعه اإلبل علي، صحشهر األاألى علاألم 

وعن ، أيضاًليين كال وعن الصدوق يكح و،خالفاً للعماين، السنة وتابكال إىل مضافاً، هو احلجة فيهو

  ، ردبيلي لألحكامآيات األ، وشرح النافع للسيدكاملختلف التوقف 

                                                

. ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٥٧٤ ص٢ج: املستدرك )١(

٢٢اآلية : سورة النساء )٢(

. ٣صاهرة ح من أبواب ما حيرم بامل٢ الباب ٥٧٤ ص٢ج: املستدرك )٣(



٥٢

، ية الشريفة واآلباحة اإلأصالة ول ا للحرمة العينيةم متساوية يف اشتراط الدخوفجعل البنت لأل

  . )بار املستفيضةاألخ واجلملتني إىل رجاع القيدإى بناًء عل

عليه ( عبد اهللا أيب عن، محاد بن عثمان، ورواه مجيل بن دراج بار املستفيضة مااألخمراده بو

 فإنه ،يدخل ا أن  املرأة مث طلقها قبلتزوج إذا يعين، مل يدخل ا إذا سواء البنتواألم :  قال)السالم

  . )١(شاء ابنتها وإن مهاأشاء تزوج ن إ

 أن  عن رجل تزوج امرأة مث طلقها قبل)عليه السالم( عبد اهللا أبو لئسنه إ ،وعن مجيل بن دراج

مها حلت له احدإمل يدخل ب إذا ،االبنة يف هذا سواءواألم : قال ،يدخل ا هل حتل له ابنتها

  . )٢(ىخراأل

 أن أحيل له، دخل ا مث ماتت ورجل تزوج امرأة: قلت له:  قال،سحاق بن عمارإوعن حممد بن 

فرجل تزوج امرأة : قلت له: قال، قد دخل ا ومهاأيف حتل له كسبحان اهللا : قال ،مهاأيتزوج 

  . )٣(ا يدخل وملما الذي حيرم عليه منها و: قال ،مهاأحتل له ، يدخل ا أن ت قبلكفهل

مها حلت له احدإمل يدخل ب إذا ،سواء البنت يف هذاون األم إ :قد رويو:  قال،وعن املقنع

  . )٤(ىخراأل

 أوطاألم إذا  كذلكو: قال يف حديث أنه )عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

  . )٥(ةكمملو أو انتك حرة ،ابنتها مل يطأها بعدها

                                                

. ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٥٧٤ ص٢ج: املستدرك )١(

. ٦ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٠ الباب ٣٥٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٥ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٠ الباب ٣٥٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٥ ح من أبواب ما حيرم باملصاهرة٢٠ الباب ٥٧٩ ص٢ج: املستدرك )٤(

. ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٠ الباب ٥٧٩ ص٢ج: املستدرك )٥(



٥٣

 ،ية غري دالةواآل،  املشهورأدلةرناه يف ك مردود مبا ذ إذ األصل،ورةك املذدلة األما يفى ن ال خيفكل

ى  علكان دليل هناك إالّ إذا ،ريةاألخمرتبط باجلملة  أنه حنوه املتعقب للجمل والظاهر من االستثناءألن 

، التقيةى لة علحمموما إ فهي، منها تقدمت مجلة منهاى أما الروايات فهي معارضة بروايات أقو و،عماأل

  . سائر احملاملى عل، أو غريهم وداود وبشر ونسأ ومجاهدكمجع من العامة  إىل فقد نسب هذا القول

هذا خمالف للقرآن فال جيوز العمل (: محاد بن عثمان وقال الشيخ يف ذيل رواية مجيل بن دراج

م عنا كءجاإذا : م قالواأ ) السالممعليه(ئمة األ و)صلى اهللا عليه وآله(روي عن النيب  ألنه ،عليه

، )١(ليناإردوه  أو ما خالفه فاطرحوه، وتاب اهللا فخذوهكفما وافق ، تاب اهللاى كحديث فأعرضوه عل

  . )موافق ملذهب بعض العامة ألنه ون ورد مورد التقيةكي أن جيوزو: قال

، لرواة فليس حبجةبل هو من بعض ا، مامالتفسري ليس من اإل(:  الروايةك الوسائل قال بعد تلويف

شاء دخل  فإن ،باحةالبنت سواء يف اإلواألم فاألم مل يدخل ب أنه إذا احلديث عل معىنول، بل هو ممنوع

بنتها سواء يف التحرمي  ومهاأمل يدخل بالزوجة ف أنه إذا معناه، أو تزوج بالبنت وشاء طلقها وإن ،مباأل

يفهم هذا ، واألخرىمها فله وطي أيتهما شاء قبل وطي أ ومةأ كمل أنه إذا املراد، أو مجعاً قبل مفارقتها

  . ) تفسريهكتروحيث أورد احلديث بني أحاديث هذه املسألة ، ىمن نوادر أمحد بن حممد بن عيس

  من رواية اخلرب) رمحه اهللا(عن الصدوق كى ما حيأما و(:  اجلواهرويف

                                                

. ٤ و٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٠ الباب ٣٥٥ ص١٤ج: الوسائل )١(



٥٤

من : فقد قيل، )١(ىخراأللت له مها حاحدإمل يدخل ب إذا ،البنت يف هذا سواءواألم  :املزبور

  . ) الروايةكتبعاً ملا فسر به يف تل الم الصدوق تفسرياً باملعىنك من كون ذلكي أن احملتمل قوياً

 فأتاه )عليه السالم( عبد اهللا أيب نت عندك:  قال،ازمح صحيح منصور بن م تقيةًكون احلكيؤيد و

عليه ( عبد اهللا أبو فقال ،مهاأا أيتزوج بيدخل  أن رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل

عليه ( علي بقضاء إالّ  ما يفخر الشيعةكجعلت فدا: فقلت. قد فعله رجل منا فلم نر به بأساً: )السالم

 فقال له، )عليه السالم( علياًى مث أت، كال بأس بذل أنه به ابن مسعود  يف هذه السجية اليت أفىت)السالم

م من كم الاليت يف حجوركربائبو: تعاىلمن قول اهللا : قال من أين أخذا: )عليه السالم(علي 

هذه  وةهذه مستثنا: )عليه الصالة والسالم( علي فقال، آخرها إىل )٢(م الاليت دخلتم نكنسائ

 تسمع ما يروي هذا عنأما  : للرجل)عليه السالم( عبد اهللا أبو فقال، مكمهات نسائأو، مرسلة

 قد فعله رجل منا فلم نر :يقول هو، شيء صنعتأي : قلت، وفلما قمت ندمت، )السالمعليه (علي 

 إمنا  مسألة الرجلكجعلت فدا:  فقلتكفلقيته بعد ذل، )عليه السالم( علي ىأقول أنا قض، وبه بأساً

ى  قض)عليه السالم( علياً أن يا شيخ ختربين: فقال ،ان زلة مين فما تقول فيهاك، نت تقولكان الذي ك

   .)٣(تسألين فما تقول فيها وفيها

  لو قطع النظر أنه مع(:  غري املشهور قالأدلةجابته عن إاملستند بعد مث إن 

                                                

. ٥ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٠ الباب ٥٧٩ ص٢ج: املستدرك )١(

. ٢٣ اآلية: سورة النساء )٢(

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٠ الباب ٣٥٤ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٥٥

 خمالفة طائفة من العامة، وتابكخبار املتقدمة مبوافقة عموم الان الترجيح لألكله لك كعن ذل

 ل معكس يف الكملخالفة يف جانب العبار ااألخون ك، ويةكات احملمجاعاإل، واملعاضدة للشهرة احملققةو

 أو منت أو يف اجلملة من نوع اضطراب يف سند أخرىها مضعفات وفيما صرح به الشيخ شاذة كأا 

  . )االستبصار وره الشيخ يف التهذيبكما ذك، ضمارإ

ا  ألحترم: قيل، والولد لسبق احللى زوجة ابنه لشبهة مل حترم علاألب  وطأ ولو(: قال يف الشرائع

ان عليه كقلنا الوطي بالشبهة ينشر احلرمة  فإن  عاودها الولدولو ،مهرهااألب يلزم ، وبوحة األكمن

  . )األولى هو الصحيح فال مهر سو وقلنا ال حيرم وإن ،مهران

  . ره الشرائعكالقاعدة هو ما ذى مقتض والم يف الشبهة يف الزنا يف حملهاكتفصيل ال: أقول

 أن  الواضحومن، )١(م احلرام احلاللال حير أنه  فقد ورد يف روايات متواتره،الزنا إىل أما بالنسبة

 ال فعلية وإمنا، الوطي يف الشبهة حرام ألن ،كيقال يف الشبهة مثل ذل بل قد، الزنا حرام فال حيرم احلالل

م يف ما تقد إىل ضافةهذا باإل،  الرواياتكورد يف تل من يشرب اخلمر عن جهل فيشمله ماكللحرام 

سيأيت ، ومجل تزوج األ البنت أل)عليه الصالة والسالم(م مااإلحيث مل حيرم األم  ورواية من تزوج البنت

  . أيضاًشاء اهللا  نإالتعرض هلا 

الزوجة  أم  وطأ الزوجولو، شبهة مل حترم الزوجة أو فلو وطأ الزوج بنت الزوجة زنا، هذاى وعل

  الزوج احلليلة بو  أ وطأولو، شبهة مل حترم الزوجة أو زنا

                                                

. ١٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٦ الباب ٣٢٥ ص١٤ج: الوسائل )١(



٥٦

ى زنا مل حترم عل أو لشبهةاألب  وطأ ابن الزوج زوجة ولو، االبنى زنا مل حترم املرأة عل أو لشبهة

 ومن، بعد وطي الزوج أو ون وطي احملرم هلا بعد العقد قبل وطي الزوجكي أن من غري فرق بني، الزوج

  . مالدوا وبني املتعة و،الدبر و بني القبلكل ذلكغري فرق يف 

 ،قالت ال أعلم أو ذبته املرأةكسواء ، القبولاألب ى ال يلزم عل، تزوجت املرأة: مث لو قال االبن

  .ن مصدقات ألمن التزويج ااألب ن كنعم مع تصديق املرأة ال يتم

ما عرفت من ى االبن القبول يف غري صورة التصديق على  ال يلزم عل،تزوجت املرأة: ب قال األولو

  .ث يف الفرع السابقالالصور الث

  االن:سواء قالت، ن مصدقات أللزم القبول، من االبن أو بزوجت من األا إ : قالت املرأةولو

  . نت زوجة لهك: قالت، أو أنا زوجة له

  



٥٧

 متعةً أو بتزويج البنت من تزوجيها دائماًاألم ال فرق يف حترمي (: قال يف املستند ):٢٥مسألة (

نعم ،  يف صحة التمتعك لعدم اشتراط ذل،عدمه أو ملتعة بني قصد االستمتاع منها يف اوال، اتطالقلإل

سيأيت حتقيقه يف حبث  ،ال أم  التمتعإمكانهل يشترط ، ويشترط قصد حصول حلية التمتع فهو شرط

  . )املنقطع العقد

 لقصد عدم اكذل ان معىنك يقصد حصول حلية التمتع مل ول إذ ،ك مستدر)نعم(: قوله أن الظاهرو

  .ما حقق يف حملهكالعقود تتبع القصود ، والعقدإىل 

ان ك، واملشهور بني املعاصرين عدم االشتراط، ورهكما ذكالم فيه ك التمتع فسيأيت الإمكانأما 

 شرطه كرناه من استدراكما ذ إىل قد أشار املستند و،ن االشتراط غري حمققك ل،يشترطه) رمحه اهللا(الوالد 

 يقصد من العقد وملهذا فلى علو، التمتع ال غري أو احكصحة عقد الناألم رمي املناط يف حت(: بقوله

ثرياً ال كما يتفق كاألم ان املقصود جمرد حمرمية كبل ،  التحليلوالاملنقطعية  أو حصول الزوجية الدائمية

 قد نه فإ،املقصود من الزوجية و هنا فتخلط بني املقصود من العقداألمرن قد يشتبه كول، يصح العقد

، هذا صحيح قطعاً وبل لوازمها، ن املطلوب من الزوجية ليس نفسها هيكول، يقصد بالعقد الزوجية

هذا  وقصد حتققه وامللزوم إىل قد ال يقصد الزوجية بل يقصد من العقد نفس اللوازم من غري التفاتو

  . )باطل

ذا احلال كه، و باللوازمون بالعقد الكي أن القصد جيب، و فرق بني القصدين فإنه،رهكما ذكهو و

غريه من ، إىل  ال يقصد العمل بلوازم البيعوإمنا قد يقصد البيع وفقد ال يقصد البيع، يف سائر املعامالت

  . املعامالت

   أما ،الفسخ والطالق وورة بني املوتك املذحكامال فرق يف األ أنه ماك



٥٨

رجل تزوج امرأة فمات : )سالمعليه ال(ى براهيم موسإيب قلت أل:  قال،رواية يونس بن يعقوب

  . )١( العقدةكمل ألنه رهونهكم يإ :)عليه السالم( فقال، يدخل ا أحتل البنه أن قبل

  . خراألغريه بقرينة الروايات  وره الشيخكما ذك ،التحرميى راهة حممولة علكفال

 إذ مل يقارا أم راقا أنه هل مهأتفتش عن زوج  أن املزوجةاألم بنت ى ال يلزم عل أنه مث الظاهر

ورد من الروايات الدالة  ما إىل ضافةباإل، الصحةى فعل املسلم حممول عل فإن ،اح البنتكأراد الزوج ن

  . عدم التفتيش يف باب الزواج مما يشمل مناطها املقامى عل

فأقول ، املرأة بالفالة اليت ليس فيها أحدى ألق: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،فعن ميسر

  . )٢(نفسهاى نعم هي املصدقة عل: قال ،فأتزوجها، ال: فتقول،  زوجكل: هلا

  . )٣( مثله)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن أبان بن تغلب

املرأة تتزوج متعة : قلت له:  قال، يف حديث)عليه السالم( عن الرضا، الرمحن وعن يونس بن عبد

  . )٤( عليهاكمث ذلإ إمنا كوما علي: قال، ينقضي عدا أن ل آخر قبتتزوج رجالً وفينقضي شرطها

ين تزوجت امرأة إ: قلت له:  قال)عليه الصالة والسالم( عبد اهللا أيب عن، وعن حممد بن راشد

   فوجدت كففتشت عن ذل، هلا زوجاً أن متعة فوقع يف نفسي

                                                

. ٩ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٣١٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٥ الباب ٢٢٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١بواب املتعة ح من أ١٠ الباب ٤٥٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٢ من أبواب املتعة ح١٠ الباب ٤٥٦ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٥٩

   .)١( فتشتومل: قال ،هلا زوجاً

فالناً ن إ :قيل له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناحابأصعن بعض ، وعن مهران بن حممد

 ومل: )عليه الصالة والسالم( عبد اهللا أبو فقال ، فسأهلا،هلا زوجاًن إ :فقيل له، تزوج امرأة متعةً

  .)٢(سأهلا

الرجل يتزوج باملرأة فيقع يف : )عليه السالم( قلت للرضا:  قال،شعري األعبد اهللاوعن حممد بن 

   .)٣(ليس هلا زوج أن ان جيد من يشهدك أرأيت لو سأهلا البينة ،ما عليهو: فقال ،هلا زوجاً أن لبهق

 إىل افرتني بالنسبةكانتا ك إذا ما أشبه أو تنياألخ أو البنتواألم احللية عند  يفكال ت أنه مث الظاهر

  حالالًكان ذلك وإن ،ج ببنتهايتزو أن دخل ا ال جيوز له وافرةكأخذ املسلم الفإذا ، الرجل املسلم

ملاع  ملا سبق اإل، عندنا حراماً عندهم جاز لناان حالالًكفلو ، املعيار احللية عندنا ال عندهم ألن ،عندهم

  . حنوه ولزامبدليل اإل ما استثين إالّ اجلميعى لف ا علك الواقعية هي املحكاماأل أن ليه منإ

 رثما ورد يف مثل أخذ اإلك، فيما استثين إالّ كجيوز لنا ذلأما احلالل عندهم احلرام عندنا فال و

 الإ، و خارج بدليل ثانويكذل فإن ،ما أشبه مما يبيعه املستحل واخلرتير وأخذ مثن اخلمر، وبالتعصيب

لفون كما هم مكلّفون بالفروع كفار مكال بأن ذا قالواول، ية للجميعاألول حكامليف هي األكالتفإن 

  . صولباأل

  جداا من واألم م م ثابت ألكاحل بأن ثركصرح األ(: املستند قال مث إن

                                                

. ٣ من أبواب املتعة ح١٠ الباب ٤٥٧ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٤ من أبواب املتعة ح١٠ الباب ٤٥٧ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٥ من أبواب املتعة ح١٠ الباب ٤٥٧ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٦٠

 مجاعثبات املطلوب من غري جهة اإلإال فإ، وبك املرمجاعاملستند فيه اإل أن الظاهر، والطرفني

  . )لكمش

بل لعله من ، مجاع خاصاً باإلاألمرفليس ، باملناط واتطالق باإلأيضاًثبات املطلوب إن كميو: أقول

  .ات عند املتشرعةالبديهي

ن مل ك ل،احكان عن نك باشر مبا حيرم عليه لو اآلخر أن البنتأو األم  أو االبنأو األب  علم ولو

  .ان املباشر غري مبالك وإن ،الصحيحى محل فعله عل،  زناعن واح أكان عن نك أنه يعلم هل

ن ال يعلم هل كل، ةعلمت جبهله للمسأل ومها من قبلأمن يريد زواجها زوج  أن  علمت البنتولو

  .  احتماالن،فيه هل جيب الفحص، و عدم الدخولاألصلان ك، ال أم دخل ا

ى ثبوته على ها ال دليل علءدعاإ ألن فاحلق مع الرجل، ر الرجلكأن و،باشرين: م قالت األولو

  .حنومها أو تصديق الزوج أو بالشهود إالّ البنت

 قرارفاملعيار مع اإل،  مث اعترفر املباشرة أوالًكأنو ، أركنأمث  ،ين باشرتإ: م قال متزوج األولو

  . )١(أنفسهم جائزى  العقالء علإقرار لعموم ،مؤخراً أو انك مقدماً ،الذي هو عليه

تزوج زيد  مثالً، قبل بلوغ الذي يريد زواج البنت، أو مم يشمل املباشرة قبل بلوغ األكهل احلو

 إشكالى  عل،ائزةجن املباشرة كمل ت وإن ،باشرة بينهماحصلت امل، وهي صغرية أو وهو صغري وند

غري  أو إىل حال فهل هذا الدخول من غري البالغ أي ىعل، ورناه يف بعض املباحث املتقدمةك ذ،كينايف ذل

  .احتماالن ،كالبالغة حيرم الزواج بالبنت بعد ذل

  .  مشروعاًهذا ليس دخوالً، والدخول املشروع إىل من انصراف الدخول

                                                

. ٢ن أبواب اإلقرار ح م٣ الباب ١١١ ص١٦ج: الوسائل )١(



٦١

  .كقرب التراالحتياط بل األ أن ك شوال ،طالقدخول فيشمله اإل أنه ومن

  . عدم الدخولصالةبالبنت ألالزواج  الرجل يف الدخول جيوز له ك شولو

ون الدخول ك فرق بني وال، ر يف غري هذا املوردكما ذكاملعيار يف الدخول هو اخلتانني  أن ماك

، يكراهاإل أو يختياراالال فرق بني الدخول  أنه الظاهر، وملفوفاً لصدق الدخول يف احلالني أو جمرداً

  . من الزوجة أو سواء من الزوج، ما أشبه أو  مثل حال النوميف وأ، االضطراري أو جلائياإلو

 إىل  لظهور الفعل املنسوب، يف الدخولختياراال مما ظاهره )١(الاليت دخلتم ن: تعاىلوقوله 

ية موضوعية  الذي يفهم العرف من مثل اآلوإمنا، ال انصراف يف املقام إذ ، غري مرادكالفاعل يف ذل

  . الدخول

 ،ال أم فهل حيرم مثل هذا الدخول، ماتت أن بعد إالّ  يدخل اوملتزوجها  بأن ولو أدخل بامليتة

  .  يف ارتضاع الصيب من امليتةكر مثل ذلكقد ذ، واحتماالن

 يف وأ، الدخول ا يف حالة احليضك ،حالالً أو حراماًاألم ون الدخول بكي أن ال فرق بنيمث إنه 

 ان حمتمالًك وإن ، بعد عدم احتمال االنصراف يف املقامدلةطالق األإل، كما أشبه ذل أو حرامحالة اإل

  . صغريةً أو انت صغرياًك أو انك إذا فيما

ما ك ،الرضاع أو سبالبنت ال فرق فيها بينهم من النواألم  واالبنواألب ربعة يف  األحكاممث األ

  حيرم من : )صلى اهللا عليه وآله(حيث قال ،  يف حبث الرضاعكتقدم حتقيق ذل

                                                

. ٢٢اآلية : سورة النساء )١(



٦٢

  . كغري ذل، إىل )٢(لحمة النسبكالرضاع حلمة و، )١(الرضاع ما حيرم من النسب

ر الرجل كفأن ،ال أم كفدخل ا قبل ذلاألم تزوج  أنه  يف اختالف تزوج البنت مث حصلولو

ى املثل عل إالّ  مهر هلاوال ، وجب عليها االفتراق عنهكنعم لو علمت بذل، عليه احللف ونةفعليها البي

 ا يضر ألنه ها الرجل حق هلا التقاص بالنفقةك يترولومل ،العدة لوطي الشبهة و نفقةوال، ىخالف مض

 ، يف حملهرنا الشمولختا قدو ،ال و أك هل يشمل مثل ذلال ضرر أن خالف يفى  عل،هاكحيث ال يف

ماء الرجل حمترم  ألن ،تتزوج أن الرجل يباشرها عن عقيدة حليتها له أن احلال وال حيق هلا أنه الظاهرو

  . بالشبهة

 احكالزوجة يف صحة الن ول مورد خيتلف الزوجك يف و هوإمنا، رناه ليس خاصاً باملقامكما ذو

  . واهللا سبحانه العامل، عدمهو

  

                                                

. ١٢ ح٢ الباب ٥٧٢ ص٢ج: املستدرك )١(

. ٥٢٤ص: زبدة البيان )٢(



٦٣

 ب الزوجة أل أخت توابع املصاهرة حترميومن(: ع ممزوجاً مع اجلواهرقال يف الشرائ ):٢٦مسألة (

  . )اً بقسميهإمجاع، وةًمتواتر أو مستفيضةً، سنةً وتاباًك، حدمها مجعاً ال عيناًأل وأم أو

، ماهل وم أأل وب أت ألاألخانت كسواء ،  املعقود عليها مجعاً ال عيناً أختحيرم: ويف املستند

جتمعوا بني أن و: ةيصريح اآلول،  مجيع املسلمني لهإمجاعب، ال أم وىلاألت األخسواء دخل بو

 فرق يف وال، األخرىت األخت قبل انقضاء عدة األخبار املتواترة املتضمنة لتحرمي األخ و،)١(تنياألخ

  . ياًكحم واً حمققاًإمجاع ،املنقطع و بني العقد الدائمكذل

  . غريمهامجاعاإلى مثلهما يف دعوو

:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، مثل ما رواه حممد بن قيس: م روايات متواترةكاحلى يدل علو

ها أختفخطبى هي حبل ومث طلقها، مها رجلاحدإح كني ن أخت يف)عليه السالم( املؤمنني أمريى قض ،

مث ، دهاها املطلقة ول أختتضع رية حىتاألخيفارق  أن فأمره، ها املطلقة ولدها أختتضع أن فجمعهما قبل

  . )٢(صداق امرأتني :أخرى نسخة ويف يصدقها صداقاً مرتني وخيطبها

 والعمتها ى ح املرأة علكال تن:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: عبيدة قال أيب  روايةويف

  . )٣(ها من الرضاعة أختى علوالخالتها 

  ي علة ال جيوز للرجل أل: )معليه السال( براهيمإيب قلت أل:  قال،وعن مروان بن دينار

                                                

. ٢٣اآلية : سورة النساء )١(

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٤ الباب ٣٦٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢ة ح من أبواب ما حيرم باملصاهر٢٤ الباب ٣٦٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٦٤

  . )١(ك ذلىديان ير سائر األويف ،سالملتحصني اإل: )عليه السالم( قال ،تنياألخأن جيمع بني 

مها من  وتنياألخ الشقاق بني كال يسبب ذلسالم أن املراد من حتصني اإل أن الظاهر: أقول

  .  سبباً لقطيعة الرحمكرحام القريبة فيصري ذلاأل

 أنه  يف بعض التواريخ)عليه الصالة والسالم(ما نقل عن يعقوب ك ،ك ذلاألديان ائرأما رؤية سو

ديان رية لألاألخ هي الصيغة سالماإل ألن  فلعله،كمل نعلم صحة ذلن إو، تني يف زمان واحداألختزوج ب

 خالقان لألكل ما كف، )٢(القاألخارم ك ليتمم م)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قد جاء ، والسماوية

  . االجتماع أقرب شرع يف هذه الشريعةو

أقسام  إىل ل واحدة مقسمةك، وجامعة وثانوية ومثل املدرسة فيها ابتدائيةكديان ن مثل األإف

  . حسب تدرج الطفل يف الرشد

:  قال،)عليه الصالة والسالم(عن الرضا ، نصر أيب ففي رواية أمحد بن حممد بن، حال أي ىعلو

  . )٣(ال: قال ،ها متعة أختيتزوج أن مرأة حيل لهون عنده اكسألته عن رجل ت

: قال ،ني يف عقدة واحدة أخت يف رجل تزوج)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن مجيل بن دراج

األخرىسبيل  يخيل و أيتهما شاءكميسقال ،يف رجل تزوج مخساً يف عقدة واحدة: قال، و :ى خل

  . )٤(سبيل أيتهن شاء

                                                

. ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٤ الباب ٣٦٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

. املقدمة: مكارم األخالق )٢(

  . ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٤ الباب ٣٦٧ ص١٤ح: الوسائل )٣(

١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٤ الباب ٣٦٧ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٦٥

يف رجل : قالنه إ ) السالمماعليه(عن أحدمها ، هأصحابعن بعض ،  بن دراج رواية مجيلويف

  . )١(ىخراألسبيل  يخيل و أيتهما شاءكهو باخليار ميس: قال ،ني يف عقدة واحدة أختتزوج

  عن رجل تزوج امرأة بالعراق مث خرج)عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،وعن زرارة بن أعني

بني املرأة اليت  ويفرق بينه: قال ، امرأته اليت بالعراق أختهيفإذا ، أخرى الشام فتزوج امرأةإىل 

 مهاأتزوج امرأة مث تزوج  فإن :قلت. تنقضي عدة الشامية  يقرب املرأة العراقية حىتوال، تزوجها بالشام

 وال،  يقرامها فالأ أا علمن إ :مث قال، كقد وضع اهللا عنه جهالته بذل: قال ،مهأ أا  يعلمال وهو

جاءت  فإن :قلت، اح االبنةكحل له ناألم انقضت عدة فإذا ، منهاألم تنقضي عدة  يقرب االبنة حىت

  . )٢(أخا امرأته وون ابنهكي وهو ولده: قال ،بولداألم 

  الرجل يتزوج املرأة متعةً:)عليه السالم( احلسن إىل أيب تاب رجلكقرأت :  قال، رواية يونسويف

ال : تبكف ،تنقضي عدا أن ها من قبل أختحكين أن هل حيل له، جل بينهمافيقضي األى سمأجل مإىل 

  . تنقضي عدا يتزوجها حىت أن حيل له

لعت منه امرأته ختا سألته عن رجل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناينكالصباح ال أيب وعن

، ن له عليها رجعةك يوملبرئت عصمتها منه إذا  :قال ،تنقضي عدا أن ها قبل أختخيطب أن أحيل له

  . )٣(ها أختخيطب أن فقد حل له

  هي  و يف رجل طلق امرأته،)عليه الصالة والسالم(جعفر  أيب عن، وعن زرارة

                                                

  . ٢ أبواب ما حيرم باملصاهرة ح من٢٤ الباب ٣٦٧ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٦ الباب ٣٦٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٧ الباب ٣٦٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٦٦

  . )١(خيلو بطنها ال يتزوجها حىت: قال ،تضع أن ها قبل أختأيتزوجى حبل

  . ثريةكغريها من الروايات الإىل 

 أن ال بأس بالرجل:  قال،)عليه الصالة والسالم( عبد اهللا أيب عن ،نصور الصيقلرواه م أما ما

ل ى كفيجوز له العقد عل، تني تدرجياًاألخيتمتع ب أن املراد بهن إ :فقد قال الشيخ. )٢(ني أختيتمتع

  . غريه و قاهلا املستندكذلك، وىخراألواحدة بعد 

: قال يف قول اهللا عزوجلنه إ )عليه السالم(بن علي  جعفر حممد أيب عن، سالم رواية دعائم اإلويف

ما قد سلف إالّ تنياألخجتمعوا بني أن و)٣(،قال  :احكيعين الن)٤( .  

 ألن ،هعن وتني فهو معفاألخم من اجلمع بني كما سلف من أنه ،املراد مبا قد سلف أن الظاهر: أقول

جيب عما قبلهسالماإل )كذلى أسلم فقد انته أما إذا ، اجلوازان سابقاًكم كن احلأل وأ، )٥ .  

ح امرأة كرجل ن: )عليه السالم( يب جعفرقلت أل:  قال،ر احلضرميكب أيب رواية أن مما تقدم يعلمو

حيمل  أن  يلزم،)٦(األخرىخيلي سبيل  و أيتهما شاءكميس: قال ، يعلموالها  أختحكأرضاً فنى مث أت

ها بالعقد الثابت كفليمس األوىل كأراد امسا أنه إذا ىل علهذا حممو:  حيث قال،ما محله الشيخى عل

  .  الثانية بعقد مستأنفكمث ليمس األوىل الثانية فليطلق كمساإأراد  وإن ،املستقر

                                                

  . ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٨ الباب ٣٧١ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٤اب ما حيرم باملصاهرة ح من أبو٢٦ الباب ٣٧٠ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢٣اآلية : سورة النساء )٣(

. ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٤ الباب ٥٨٠ ص٢ج: املستدرك )٤(

  .  مادة اجلب:جممع البحرين )٥(

. ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٦ الباب ٣٦٩ ص١٤ج: الوسائل )٦(



٦٧

 رجالً أن ولو: قال أنه ) السالمماعليه(بن علي جعفر حممد  أيب عن، ويؤيده ما رواه الدعائم

  . )١(يرتع عنها أن علم إذا فعليه،  يعلمال وه وها أختحكفن أخرىأرضاً ى ح امرأة مث أتكن

 أو من السفاح أو من الشبهة أو اح الصحيحكتني من الناألخون كال فرق بني  أنه مث الظاهر

اح الصحيح من كالنكاح كالسفاح يف باب الن أن  ملا قد تقدم يف بعض املباحث السابقة من،االختالفب

  . هذه اجلهة

 ،افرتني تريان اجلوازكتزوج ب إذا ماك،  عندمهاكجاز ذل إذا تنياألخزوج يت أن نسان حيق لإلوال

 يتزوج أن خ املسلمال جيوز لأل أنه رنا مثله يفكما ذك، اف يف التحرميكعدم رؤية الرجل اجلواز ألن 

  . قد تقدم ومثلة من األكغري ذل، إىل كن هن يرين ذلك وإن ،زوجته اوسية مثالً أو بنته أو هأخت

:  قال،غريمها واملستند وور يف اجلواهركالتفصيل مذ و،ليهإالم طويل نشري كتني كيف باب اململومث 

عليه ( براهيمإ أبا سألت :ما يف خرب ابن يقطني، وأيضاً ك لذلكبل ال جيوز اجلمع بينهما بالوطي باملل

البنت واألم  عن سألتهو: قال، ك ال أحبه لمستقيم: قال ،مجعهما وتنيكني مملو أخت عن)السالم

  . التقيةى عل أو كرادة اجلمع يف امللإى حممول عل. )٢(ك أحبه لوالهو أشدمها : قال ،تنيكاململو

ني  أخت يف) السالمماعليه(بن علي قال حممد :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ففي خرب احلليب

أنا ، وأخرىحرمتهما آية  وأحلتهما آية: )عليه السالم( علي قال: قال ،ونان عند الرجلكتني تكمملو

  . )٣(ولدي وأي عنها نفسي

                                                

  . ٢رم باملصاهرة ح من أبواب ما حي٢٦ الباب ٥٨٠ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٩ الباب ٣٧٢ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٩ الباب ٣٧٥ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٦٨

مام اإل  أفىتوإمنا، كانوا يرون ذلكم حيث إ،  للعامةكبذل أفىت أو ،ىتقامام اإل أن الظاهر: أقول

، غريها واملسألة املنربيةك هلم من باب هذه القاعدة خراألبعض فتاواه ك ،)١(لزام من باب قاعدة اإلكبذل

  . احلديث )٢(مت بني أهل التوراة بتورامكلو ثنيت يل الوسادة حل: )عليه الصالة والسالم(و القائل هو

 أبا سألت:  قال،رواه معمر بن حييي بن بسام ما هو كفاملراد بذل، حترمي آية وبتحليل آية أما قوله

 عن أشياء من )الة والسالمعليه الص(املؤمنني   عما يروي الناس عن أمري)عليه الصالة والسالم(جعفر 

 أحلتها آية: قال ،كون ذلكيف يك: فقلت، ولده ونفسه إالّ  عنهاى ينهوالن يأمر ا كالفروج مل ي

 ،يعمل ما أن متان ينبغيكمها حماألخرى أم مها نسخت احدإون كت إالّ أن هل: فقلنا، أخرىحرمتها و

 يخش: قال ، للناسكيبني ذل أن ما منعه: قلنا، دهول ونفسهى  إذ قد بني هلم: )عليه السالم( فقال

  . )٣(لهكاحلق  ولهكتاب اهللا ك ثبتت قدماه أقام )عليه الصالة والسالم(املؤمنني  أمري أن ولو، ال يطاعأن 

فقال اين ، سلوين:  ذات يوم)عليه السالم( قال:  قال،صاحل احلنفيو اب  ما رواهكيؤيد ذلو

تان كاململوأما  :فقال: قال أن ، إىلتنياألختني ك من الرضاعة وعن اململوألخاخربين عن بنت أ: واكال

  . )٤( أحد من أهل بييتوالنا أ أفعله والحرمه  أوال أحله وال، حرمتهما آية وتان فأحلتهما آيةاألخ

  

                                                

  . ٦ من أبواب مقدمات النكاح ح٣ الباب ٣٠ ص١٥ج: الوسائل )١(

. ٣٨ ص٢ج: املناقب )٢(

. ٨أبواب ما حيرم بالرضاع ح من ٨ الباب ٣٠١ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ١٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٩ الباب ٣٧٤ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٦٩

فلو ، الزوجةى برض إالّ بنت أخيها و الزوجة أختحترم بنتو: قال يف الشرائع ):٢٧مسألة (

  . صحذنت أ

ال خالف معتد به أجده يف : بل يف اجلواهر،  شهرة عظيمةصحابم مشهور بني األكاحل: أقول

  . النصوصكمتواتراً عليه  أو  مستفيضاًمجاع فاإل،كشيء من ذل

نا أصحاب إمجاعبل ب، فايةكما يف الكشهر ظهر األذن فهو األعدم اجلواز بدون اإل أما : املستندويف

  .ةما يف الروضة للمستفيضك

 إذن  إىلفال حيتاج، الرجل إىل ساير النساء بالنسبةكايف اجلواز مطلقاً كساإل ون عن العماينكل

  .ذن باإلولو مطلقاً ك املقنع فحرم ذلكس ذلكع، وفاية نفي البعد عنهكوعن ال، اخلالة والعمة

  :  العامةدلة ملتواتر الروايات املوجبة لتخصيص األكذل، و هو املشهوردلةاألى مقتضو

 ابنة وال األخال تزوج ابنة :  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، رواه حممد بن مسلم مثل ما

ت بغري األخابنة  واألخابنة ى اخلالة عل وتزوج العمة، وذماإب إالّ اخلالةى  علوالالعمة ى ت علاألخ

  . )١(ذماإ

  . )٢()حكتنو(: مث قال) حكال تن(: قال إالّ أنه ،عن حممد بن مسلم حنوه، وعن الصدوق روايته

 والعمتها ى ح املرأة علكال تن:  يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  قال،عبيدة احلذاء أيب وعن

  . )٣(اخلالة وذن العمةإب إالّ خالتهاى عل

                                                

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٣٧٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

.  من أبواب ما حيرم باملصاهرة ذيل احلديث٣٠ الباب ٣٧٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٢من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح ٣٠ الباب ٣٧٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٧٠

ى سألته عن امرأة تزوج عل:  قال،)عليه السالم( بن جعفرى عن أخيه موس، جعفر علي بن وعن

 تزوج وال، تاألخابنة  واألخابنة ى اخلالة عل وتزوج العمة: قالو. ال بأس: قال ،خالتها أو عمتها

  . )١(احه باطلك فنكبرضاء منهما فمن فعل ذل إالّ اخلالة والعمةى ت علاألخ واألخبنت 

أراد عدم التحرمي  إمنا )ال بأس( يف صدرها )عليه الصالة والسالم(قوله  أن ىذيل الرواية تدل علو

  . ما أشبه وتنياألخاجلمع بني ك يعالقط

برجل تزوج ى  أت)عليه السالم( علياًن إ :) السالمماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، وينكوعن الس

  . )٢(فرق بينهما وخالتها فجلدهى امرأة عل

 إالّ خالتهاى ت علاألخال تزوج ابنة :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )٣(ذاإت بغري األخابنة ى ج اخلالة علتتزو، وذاإب

ى  علوالعمتها ى ح املرأة علكال تن:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،عبيدة أيب وعن

  .)٤(ها من الرضاعة أختى علوالخالتها 

 تزوج و،خالتهاى ال تزوج املرأة عل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن عطيةكوعن مال

  .)٥(ها أختابنةى اخلالة عل

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى إمنا  : قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )٦( فال بأسكذنت يف ذلإفإذا ، اخلالة و للعمةجالالًإخالتها  وعمتهاى ج املرأة عليعن تزو

                                                

. ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٣٧٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٣٧٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٨ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٣٧٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٩املصاهرة حما حيرم ببواب  من أ٣٠ الباب ٣٧٦ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ١٠ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٣٧٦ ص١٤ج: الوسائل )٥(

  . ١١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٣٧٦ ص١٤ج: الوسائل )٦(



٧١

، خالتهاى ت علاألخح ابنة كال تن : قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )١(ابنة أخيهاى ح العمة علكتن، وعمتهاى  علاألخح ابنة ك تنوال، ها أختابنةى ح اخلالة علكتنو

ى  علوالعمتها ى ح اجلارية علكال تن:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )٢(ها أختبنت وبنت أخيهاى اخلالة عل و العمةحكتن أن  بأسوال، اخلالة وذن العمةإب إالّ خالتها

ى  علوالعمتها ى ح املرأة علكال تن:  قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، وعن غوايل اللئايل

  .)٣(خالتها

  .غريها من الرواياتإىل 

 )٤(مكوراء ذل م ماكأحل لو: تعاىلفقد استدال بقوله ، أما القدميان القائالن باجلواز مطلقاً

 أو عمتهاى عن الرجل يتزوج املرأة عل )عليه السالم(ى سألت أخي موس:  قال،جعفر علي بن خبربو

  . ال بأس: قال خالتها

أنه ك، ومقيداً بالذيل يرو أنه جعفر قد عرفت علي بن خرب أن ماك، ية جيب تقييدهان اآلكل

  . ذيله من التقييدى فالالزم محل اخلرب عل، حصل التقطيع يف اخلرب

ال :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناينكالصباح ال أيب فقد استدل له خبرب، أما الصدوقو

  . )٥(خالتها و بني املرأةوال ،عمتها وجيمع بني املرأة أن حيل للرجل

  . أيضاًن االستدالل ما كمما مي ايلعبيدة والغو أيب قد تقدم خرباو

                                                

. ١٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٣٧٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١٣واب ما حيرم باملصاهرة ح من أب٣٠ الباب ٣٧٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٦ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٥٨١ ص٢ج: املستدرك )٣(

  .٢٤اآلية : سورة النساء )٤(

  . ٧ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٣٧٦ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٧٢

 جيمع الرجل بني املرأة أن ىنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، سالموعن دعائم اإل

  . )١(خالتها وبني املرأة و،عمتهاو

  .اجلمع بني الدليلنيى مقتض ألنه ،ن الالزم تقييد هذه الروايات مبا تقدمكل

ختها أ وبنت أخيهاى اخلالة عل ودخال العمةإه ول(: حيث قال، مما تقدم ظهر وجه قول الشرائعو

،  عليهمجاعرة اإلكبل عن التذ، بال خالف معتد به أجده فيه:  اجلواهرويف، )دخول عليهاره املك ولو

  . رميةكية الاآل إىل ضافةغريها باإل واجلواز ما تقدم من متواتر الرواياتى يدل علو

استدل له ببعض ، وسكالعك أطلق املنع هنا  فإنه،املخالف يف هذه املسألة الصدوق يف املقنعو

  : ملتقدمةالروايات ا

  .)٢(خالتها و بني املرأةوال، عمتها وجيمع بني املرأة أن ال حيل للرجل: الصباح أيب خربك

يتزوج  أن الرجل يطلق املرأة فرييدو:  قال)عليه الصالة والسالم( علي عن،  اجلعفرياتوخرب

  . )٣(تنقضي عدة اليت طلق يتزوج حىت أن عمتها فليس له

  ظهر وجه ما تقدم من جلدك ذلومن، ما تقدمى  املشهور علأدلةوم ن هذه الروايات ال تقاكل

انتفاء الرضا ى هو حممول عل إذ ،خالتهاى  الرجل حيث زوج امرأة عل)عليه الصالة والسالم(علي 

مجيع من خالفنا خيالفنا  ألن ،التقيةى جوز محله عل، وكذلى ذا محله الشيخ علول، ذن الالحقاإل والسابق

  . ةيف هذه املسأل

                                                

. ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٥٨٠ ص٢ج: املستدرك )١(

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٥٨٠ ص٢ج: املستدرك )٢(

. ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٥٨٠ ص٢ج: املستدرك )٣(



٧٣

التحرمي  إىل العامة ذهبوا فإن ،رناه غري مرةكما ذ ك،)١(لزامبل لعله من باب قاعدة اإل: أقول

  . مطلقاً

بني بنت ، واخلالة وحترمي اجلمع بني العمةى مامية عل غري اإلسالمأمجع علماء اإل( :كقال يف املسال

 بني وال، عمتها وال جتمع بني املرأة :)صلى اهللا عليه وآله(لقوله ، اح مطلقاًكها يف الن أختبنت وخيهاأ

اح كرم عليه نحلرا كمها ذاحدإانت كل امرأتني لو كالضابط عندهم حترمي اجلمع بني و. )٢(خالتها واملرأة

 وإن بنتها و،علت وإن مهاأ وبني البنت، وتنياألخيدخل فيه اجلمع بني  ألنه هذا ضابط حسن، واألخرى

  .)٣()سفلت

ون املدخول عليها بنت كال فرق يف اجلواز بني علم الداخلة ل أنه ،تبعه اجلواهر ور الرياضكذمث إنه 

  .هذا هو الذي يقتضيه القواعد، و النصوصإطالق ولألصل ،ثركوفاقاً لأل ،ال أم  أخت أوخأ

اخلالة حينئذ فسخ  وللعمة أن قربففي القواعد األ، عن العالمة من اشتراط علمها يكخالفاً للمح

  الصحةصالة أل أحدمها يقع باطالًوال ،زومهول صحته صالة أل،لتا ال املدخول عليهماعقدمها لو جه

  . فسخ عقد أنفسها مع عدم رضامها إالّ  فليس حينئذ،البطالنى استصحاا مع عدم الدليل علو

ره املدخول عليها مع علم ك ولوت األخ واألخبنت ى اخلالة عل ودخال العمةإجيوز ( : املستندويف

مستند  أن والظاهر، آخره إىل ) عليهمجاعرة اإلكبل عن التذ، شهراألى قواألى اخلالة باحلال عل أو العمة

  االحترام  أن املنع هو

                                                

  . ٦ و٥ من أبواب مقدمات الطالق ح٣٠ الباب ٣٢١ ص١٥ج: الوسائل )١(

. ٧ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٣٧٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

.٢٩٠ ـ ٢٨٩ ص٧ج: مسالك األفهام )٣(



٧٤

ذا قال يف ول، ضعف هذا الدليلى خيف وال، ور يف بعض الروايات املتقدمة جار يف الطرفنيكاملذ

  . مستنده غري واضح و:اشتراط العالمة العلم اجلواهر بعد نقله

ت بغري األخ أو األخبنت ى العقد عل إىل اخلالة فبادر أو انت عنده العمةك ولو(: املستند قالمث إن 

  . )اًإمجاعاخلالة بطل العقد  أو ان مع منع العمةك فإن ،ذماإ

 لبعض ،جازتا بعد املنعأن إ ان رمبا حيتمل عدم البطالنك وإن ،القاعدةى  هو مقتضكذل: أقول

  .كالم هناكرنا تفصيل الكقد ذ، و بعد املنعجازةفاية اإلى ك الفضويل مما يدل علالروايات يف عقد

 وقع فسخ أو ،تاألخبنت  واألخبنت ى جازما لو طلقتا بعد التزويج علإ إىل األمرهل حيتاج و

 لو خرجتا عن أما ، لو ماتتاكمثل ذل، ودلة بعد انصراف األلألصلالظاهر العدم  ،ارتداد منهما مثالًأو 

  . الم فيهك فسيأيت ال،حنوه و باجلنونجازةقابلية اإل

 فال يصح ،اخلالة املدخول عليهما واجلهل يف العمة وال فرق بني العلمطالق أنه اإلى مقتضمث إن 

  . مكاحل أو  جهلتا باملوضوعولودخال عليهما اإل

  :قال يف املستند، ل فيه أقواصحابفلأل، ذماإ والاخلالة  وتزوج البنتني بدون منع العمةمث إن 

بقاء  و،بل يستأنف العقد لو رضيت، اخلالة أو بطالن عقد الداخلة من غري تأثري لرضا العمة: األول

  . بعض آخر واختاره احملقق، واللزومى  علاألول

 تتخريان بني الفسخ و،اخلالة أو العمةى رضى  فيقع موقوفاً عل،تزلزل عقد الداخلة خاصة: والثاين

  اختاره  و،تبهكعن الفاضل يف مجلة من  يكح، مضاءاإلو



٧٥

  . األولتبه كاملوجود يف  و،أيضاًاحملقق  إىل رمبا نسب، ويف الروضة

اخلالة فسخ  أو فللعمة، الداخلة وهايعقد املدخول عل أي ئ،الطار ون السابقيتزلزل العقد: الثالثو

  . اتباعهما ولشيخنيعن ا يك ح،اآلخرمضاء إ واحد وفسخ ول منهماكمضاء إ ول من العقدينك

  .  نقل عن احللي،تزلزل السابق وبطالن عقد الداخلة: والرابع

بل للزوج سلطنة ، عدم خيار املدخول عليها يف فسخ عقد الداخلة وتزلزل العقدين: واخلامس

ال فللمدخول عليها اخليار بني إ و،رضيت املدخول عليها فهو أو فسخ فإن ،فسخ عقدها من غري طالق

  . ابن محزة واه يف شرح املفاتيح عن القاضيك ح، فسخ عقد نفسهما من دون طالقبني والرضا

مل نه إ :)عليه الصالة والسالم(يؤيده قوله ، والقاعدةى مقتض ألنه ،قوال الثاينالظاهر من األ: أقول

  .أجاز جازفإذا ، سيدهى  عصوإمنا يعص اهللا

استدل له بعدم  وإن ،غريه من البطالن وققاره احمل أختما حىت و، دليل مقنعخراألقوال يس لألول

اخلالة شرط يف صحة  ورضا العمة ألن ،ما يف املعاملةك بعد العقد القتضاء النهي البطالن جازةنفع اإل

  . ل الشرائطكالقاعدة يف ى ما هو مقتضكالعقد فيجب مصاحبته للمشروط 

احه كفمن فعله فن: جعفربن  علي  يف خرب)عليه الصالة والسالم(اظم كا تقدم من قول الومل

  . )١(باطل

 خالتهاى  فيمن تزوج امرأة عل)عليه الصالة والسالم(املؤمنني  مام أمريا تقدم من جلد اإلومل

  . )٢(وينك فيما رواه الس،تفريقه بينهماو

                                                

. ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٣٧٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠ الباب ٣٧٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٧٦

ن كمل ت أنه الظاهر من اخلربين إذ ،جازة ال تقف يف قبال القول بالصحة مع اإلدلة األك تللكذ إ

التقية ى جوز محله عل، وذنانتفاء اإل وعدم الرضاى وين علكذا محل الشيخ خرب السول،  الحقةزةإجا

  . أيضاً

غريه آت  و)أوفوا(مجيع ما عرفته يف حجة الفضويل من عموم :  قال،ار هذا القول اجلواهرختا قدو

يس يف ول، الفهمااح خبكالذي تعقب فيه رضا من بيده عقدة الن فإن ،بالصحة منه بل لعله أوىل، هنا

،  أوضح يف اشتراطه منه هنادلة األكبل تل، اعتبار الرضا يف املقامنيى شيء من النصوص هنا زيادة عل

  .ذا هناكالعمومات ف واتطالق باندراج العقد املتعقب بالرضا يف اإلكما قلنا هناكف

ه اخلرب الذي استدل به ومن،  حقاًوالالنهي بدون الرضا ما فقده سابقاً ى حينئذ فرياد مبا دل علو

  . ذن ضرورة مشوله ملا تعقبه اإل،األولللقول 

رناه من كحاطة مبا ذخصوصاً بعد اإل، الفسادى داللة مثل هذا النهي على بل منه يعلم ما يف دعو

 متأخراً يف مجيع ما اعترب فيه من ولوون شرطية الرضا كما وقع يف الشرع مما يعلم منه ، و الفضويلأدلة

  . افياًكالعقود 

 مجلة من الروايات الواردة يف تزويج ، رضاوال إذن نكمل ي إذا رادة البطالنإرناه من كيؤيد ما ذو

  . ما أملعنا اليهكالعلة شاملة للمقام  فإن ،سيده إذن العبد بغري

 ،سيده إذن  تزوج بغريكسألته عن مملو:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، ففي صحيح زرارة

 م بن عيينةكاحلن إ  اهللاكأصلح: قلت، شاء فرق بينهما وإن ،شاء أجازن إ سيدهىل  إكذا: فقال

 جعفر أبو فقال ، السيد لهإجازة حتل وال، اح فاسدكأصل النن إ ما يقولونأصحا وبراهيم النخعيإو

  . )١(ه جائزل وأجازه فهفإذا ، سيدهى عص إمنا ،مل يعص اهللانه إ :)عليه السالم(

                                                

  . ١ من أبواب نكاح العبيد واإلماء ح٢٤ الباب ٥٢٣ ص١٤ج: الوسائل )١(



٧٧

ذنه فدخل إسألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغري :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن زرارة

فرق  فإن ،احهماكشاء أجاز ن وإن شاء فرق بينهمان إ  ملوالهكذل: قال ، موالهكذلى ا مث اطلع عل

ى علاحه فهما كأجاز ن وإن ،ثرياًكفأصدقها صداقاً ى ون اعتدكي إالّ أن بينهما فللمرأة ما أصدقها

 جعفر أبو فقال ،ان عاصياًكاح ك يف أصل الن فإنه:)عليه السالم( يب جعفرفقلت أل، األولا ماحهكن

 ليس كذلن إ ، يعص اهللاوملسيده ى عص إمنا ،يس بعاص هللاول شيئاً حالالًى أتإمنا  :)عليه السالم(

  . )١(شباههأ واح يف عدةكتيان ما حرم اهللا عليه من نإك

ا ليست  أل،ورة يف املفصالتكقوال مع ردها املذ سائر األأدلةنقل  إىل حاجة ال أنه  ظهركبذلو

  .  املرتلة بعد عدم وجود دليل صريح معتمد هلاكبتل

 ما عن املبسوطكالرضاعيتني  واخلالة النسبيتني و يشمل العمةجازةاإل إىل م باالحتياجكمث احل

حيرم من الرضاع ما حيرم من : ) عليه وآلهصلى اهللا( لعموم قوله كذل، والقواعد وغريهم واملهذبو

ما حيرم اجلمع بينهما نسبيتني بدون ك ف،وغريمها ،)٣(لحمة النسبكالرضاع حلمة : وقوله ،)٢(النسب

عمتها ى ح املرأة علكال ين: )عليه الصالة والسالم(قد تقدم قوله ، و حيرم يف الرضاعيتنيكذلكذن اإل

  . اخلالة وت الرضاعية آت يف العمةاألخفالدليل يف ، ا من الرضاعةه أختى علوالخالتها ى  علوال

ن منع داللة الرواية مبا مر يف حبث الرضاع كمي: م حيث قالك املستند يف احل أن إشكالومنه يعلم

ري مع قصورمها األخ ب)من الرضاعة(الصحيحة باحتمال تعلق قوله ، و حمرماً بالنسب خاصةكون ذلكمن 

ما ى ري يف االستفادة علاألخ مرتبطة بغري )ضاعةمن الر(ون ك إىل حاجة ال إذ ،حمل نظر، ةفادة احلرمإعن 

  .عرفت

                                                

. ٢بيد واإلماء ح من أبواب نكاح الع٢٤ الباب ٥٢٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١٢ ح٢ الباب ٥٧٢ ص٢ج:  واملستدرك،١ ح١ الباب ٢٨٠ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٥٢٤زبدة البيان ص )٣(
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  . يةإمجاعون املسألة كالظاهر  إالّ أن :نه قال أخرياًكل، األمرأما الرواية فهي ظاهرة يف و

احتمل االقتصار   وإن،العليا واخلالة بني الدنيا والظاهر عدم الفرق يف العمة(: اجلواهر قالمث إن 

احتمال مشول اللفظ ، و يف العلةكالتعميم لالشتراى قواأل إالّ أن ،لألصلم كملخالفة احل األوىلى عل

  . )حنوها و فيه يف نظائر هذا اللفظ يف احملرماتكاح الثابت نظري ذلكللجميع خصوصاً يف مثل الن

احتمال ، وم القطع باملناط ال يفيد يف العلة بعد عدكاالشترا بأن ما استدل بهى ا يورد علن رمبكل

 يف نظائر هذا اللفظ كثبوت نظري ذل، ومكمشول اللفظ للجميع ال يسبب الظهور الذي هو املعيار يف احل

فإذا ، الدنيا منهما إىل اخلالة و خصوصاً بعد انصراف العمة،مل يعلم بوحدة املناط قياسن إ يف احملرمات

اخلالة  و العمةإطالقصح  وإن ،ما هو واضحكالدنيا منهما  إالّ يفهممل ، كخبالت أو كجئين بعمت: قيل له

  . عمن االنصراف مانع عن الظهور يف األكل، أيضاًللعليا 

جالل إمة يف املنع يف النازلة بكن احلوأل، صرح بالتعدي يف املبسوط لالحتياط(: قال يف املستند

االحتياط غري ، وأيضاًت للنازالت األخبنت  وخاألولشمول بنت ، اخلالة فاملنع يف النازلة أوىل والعمة

ور كالشمول املذ، والتعدي قياس باطل، وتاألخ واألخون خمتصة ببنت كي أن نكمة ميكاحل، وواجب

 ل يف القواعد يف التعديكذا استشول، جمازاًاألخ إالّ بنت ولد ى  علاألخبل ال يصدق بنت ، ممنوع

  . )ىقوهو األ والعمومات العدم واألصلى ل مقتضب،  موضعهيف وه وفاية التوقفكظاهر الو

   األصلى مقتضحيث إن ، ك شكان هناك إذا خصوصاً، ما قواه ليس ببعيدو
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  .ما خرج منه بدليل إالّ ك ذل وراء حل ما أن األصلرراً منكرفت ماحللية ملا ع

التبعيض   أوجهلهم أو الم غري واحد عدم الفرق بني علم الثالثةكمث الظاهر املصرح به يف 

 وبنت أخ أ أا  يعلمال وه وتاألخ أو األخفلو تزوج بنت ، ذناإلى م يف التوقف علكباحل أو باملوضوع

ان متوقفاً ك نسياناً مثالً أو اخلالة جهالً أو  تعلم العمةال وال تعلم البنتان أ أو،  أختبنت أا  يعلمال

  . أيضاً جازةاإلى عل

الزوجة الالحقة بالتوقف  وذن بني علم الزوجالن العقد بدون اإلال فرق يف بط(: قال يف املستند

  حتقق الدخول مع اجلهل يرجعولو، اتطالقجهل أحدمها فيبطل مطلقاً لإل أو بني جهلهما، وذناإلى عل

  . )داألوالم كون الولد ولد شبهة يلحقه حكي و،مهر املثلإىل 

ذن ملا اإلى ون املراد بالبطالن التوقف علكي أن الالزم و،تأمل يف مهر املثلى ره علكما ذكهو و

  . عرفت

ى قد علقه الشارع علو ذنمورد لإل ال ألنه احكذن فهل يبطل النالعمة قبل اإل أو مث لو طلق اخلالة

ما  أل بعد الطالقأيضاًذما إى يتوقف عل أو ،جالل قد فاتموضع اإل ألن يصح مطلقاً، أو ذناإل

 يبعد الان ك وإن ،احتماالت ،عدمه استصحب وذناإل إىل االحتياج يف بقاء كشفإذا ، ذنموضع اإل

ر بدون ك قبيله ما لو تزوج البومن، كفهو مثل مسألة من باع مث مل، ذناإل إىل الصحة بدون االحتياج

  . هكن االحتياط ال ينبغي تركل، اجلد مثالًواألب اجلد مث مات واألب  إجازة

  .الةاخل وة لو ماتت العمحال ما ومنه يعلم

 حال كذلك، واملطلقة رجعية زوجة ألن ،ذن بال شبهةاإل إىل م االحتياجكالطالق الرجعي فاحلأما 

 أجازتا مث رجعتا قبل ولو ،ال أم انت هلما عدةكسواء ، انتا متعة فانقضت املدةك وإمنا مل يطلقهما إذا ما

  ان رجوعهما قبل ك وإن ،رجعتا بعد العقد صح وإن ،العقد مل يصح
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ذن اإل أن يصح العقد باعتبارفهل عقد مث علم برجوعهما قبل العقد  بأن ،عالمنه بدون اإلكقد لالع

الة غري كالدليل يف الو ألن  يصحال وأ، عالمل قبل اإلكرجع املون إ الةكالة حيث ال تبطل الوكالوك

  . الةك الوتابكرنا تنقيح املسألة يف كقد ذ، واحتماالن ،ذن مع وضوح الفرق بينهماثابت يف اإل

املؤمنني عند  ألن ،له التزويج ما أن اخلالةأو على العمة  الظاهر صحة اشتراط الرجل عند العقدو

، نكلو شرطت عليه املس أنه ما حرر يف حبث الشرط منك ،كفال يصح رجوعهما بعد ذل، شروطهم

 ألنه ، الرجوع يصح للزوجوال ،بعض الفروض صح الشرطى يلة يف طالق نفسها علكون وكت أن أو

  . )١(املؤمنون عند شروطهم: يف قوله) عند( معىن

 فرضيتا ،مل ترضيان إ ماكطلقأين إ: قالو،  أراد الرجل التزويج بالبنتني فمنعتا فأراد طالقهماولو

 إذا ون فيماكيكراه إمنا اإل ألن ، مرفوعاًكراهون اإلكره يف شيء حيث يكيس هذا من املول، صح الرضا

  .  املرفوعكراه من اإلكيفعله فليس ذل أن الفعل احلالل الذي له أما ، يريد فعل احلرامرهكان املك

رهاً حيث يريد كفيبيع داره م، ك سافرت عنكمل تبع دارن إ :قال الصديق لصديقه إذا ماكفهو 

 ،رار احلال يف االضطكذلك، وياًإكراهان البيع ك ،ك قتلتكمل تبع دارن إ :نعم لو قال له، بقاء صديقهإ

 إىل ان مضطراًك وإن ،يستفيد من مثنها يف عالج ولده يصح بيعه ألن حنيب واءكمن يبيع داره ببفإن 

  . البيع أشد االضطرار

من جهة خارجية  أو ،ون من تلقاء أنفسهماكي أن اخلالة أعم من أو العمة ارض(: قال يف املستند

  ه رضامها ومن، حنوه أو بذل مالك كيوجب رضامها بذل

                                                

  . ٤ ح٣٠ ص١٥ج: الوسائل )١(
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 ل أمر مشروع يوجب وجودهكذا ك، و فلو رضيت خوفاً من طالقها صح،ل عدم تطليقهماجأل

  ).عدمه رضامهاأو 

ما هو ك ، رضاكن ذلكس مل يكبالع أو ، فتزوج البنتني باالنقطاع،ما لو رضيتا بالدواممث إ

، أو اجلانبنياالنقطاع من  واعتبار رضامها يعم عقد الدوام(:  حيث قالكعل املستند أراد ذلول، واضح

  . )اتطالقمن أحدمها لإل

انت الالحقة ك، أو منقطعة أو انت السابقة دائمةكسواء ، يريد اشتراط الرضا أنه ان الظاهركن إو

  . ما أشرنا اليه فيما سبقك، منقطعة أو دائمة

 فتزوجها الرجل انقطاعاً ،لو رضيت باالنقطاع شهراً أا رناه هنا يعلمكفمما ذ، حال أي ىعلو

 األمراحتاج ،  الشهر فما دونهكأرادت بذل أنه ال، ان الشهر تقييداًكبأقل من شهر فيما  أو سنة مثالًب

  . أيضاًالرضا إىل 

 األخ فتزوج ببنت ، هنداألخرضيت العمة ببنت  إذا ماك ، احلال يف سائر اخلصوصياتكذلكو

رضيت مبهرها ، أو يوم السبتأو  رضيت بالزواج يف يوم اجلمعة فتزوج يف يوم اخلميس، أو زينب مثالً

 اعتبار ىالفتاو واملستفاد من النصوصحيث إن ،  من القيودكغري ذل، إىل مخسني أو مائة فأمهرها مائتني

  .جازةاإل إىل  فضولياً حيتاجاألمران كعدم بعض اخلصوصيات ل ولون الرضا ك فحيث مل ي،الرضا مطلقاً

  .ما سبقك كمها بعد ذل طلقهما بائناً فالظاهر عدم اعتبار رضاولو

 لعدم ،اخلالة بائناً جيوز تزويج البنتني بدون رضامها يف العدة قطعاً أو لو طلق العمة(: قال يف املستند

ما كاملعتدة رجعية زوجة  ألن ،الظاهر نعم ، طلقهما رجعياً فهل يعترب رضامها يف أثناء العدةولو، املانع

  . باراألخيستفاد من 

ما هو احلال يف البينونة احلاصلة بسبب ك ،املطلقة بائناً ليست بزوجة ألن )املانعلعدم (: قوله: أقول

  هبة املدة يف املتعة  أو انقضاء املدة أو الفسخ
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  . انت هي يف العدةكن إو

 ت فالظاهر عدم االحتياجاألخبنت  واألخبنت ى اح علك الناخلالة مثالً ومث لو جاز يف دين العمة

  .)١(لزامذن لقاعدة اإلاإل إىل عدم االحتياجى افرة اليت تركزوج املسلم بالت إذا ماك، ذناإلإىل 

 ألن ،ذناإل إىل  فالظاهر عدم االحتياج،البنتني مث أسلموا مجيعاً واخلالة وافر بالعمةك تزوج الولو

ى ن يف حال العقد علكفحيث مل ي، البنتنيى ذن يف حال العقد علاإل إىل  االحتياجدلةالظاهر من األ

هذا مع ، ك فاالستصحاب قاض بذلك شولو، همإسالمفرهم مل حيتج بعد ك لجازةاإل إىل البنتني حاجة

  . احتمال مشول دليل اجلب للمقام

ذن لظهور الدليل اإل إىل  فال حاجة،البنتني يف عقد واحد واخلالة ومث الظاهر جواز العقد بني العمة

  . ليست داخلةهنا ، واخلالة والعمةى انت داخلة علك إذا فيما

رنا جواز كما ذى مقتضن إ :بل قد يقال(: حيث قال،  اجلواهرإشكاله يعلم وجه النظر يف ومن

ى دخاهلما علإذن يف صورة  الختصاص النصوص باعتبار اإل،منهما إذن اجلمع بينهما بعقد واحد بغري

بناًء ، مة بعقد واحداأل وة مما تسمعه يف اجلمع بني احلركم ذلكيستفاد ح إالّ أن اللهم، اخلالة والعمة

مع ، أي مة بصحة عقد احلرة دون األكقد ورد اخلرب الصحيح هنا، ويفية داللة الدليلكاحتادمها يف ى عل

  . )ذنعدم اإل

ما إ، وهو مفقود وباملناط القطيما إ املقام إىل ان التعديكمة األ والم يف احلرةكفرض متامية ال ذ لوإ

  . هو مردود وبالقياس

                                                

. ٦ و٥ من أبواب مقدمات الطالق ح٣٠ الباب ٣٢١ ص١٥ج: الوسائل )١(
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، الشياع والشاهدينك بدليل شرعي كبني ثبوت ذل، وخالة أو وا عمةكال فرق بني العلم ب مث إنه

  احتاجكذلى  شاهدان علممث قا، عمة أو بنت أا منهم أي يعلم أن العمة بدونى تزوج البنت علفإذا 

 إطالقف،  العلم يف حال العقدص ال خياألمر أن وضوحك العلم ص ال خياألمر أن  لوضوح،ذناإلإىل 

  . أيضاً شامل للمقام دلةاأل

 جاز ،تقليداً أو ز مذهباً ال جتواألخبنت ، وتقليداً أو دخال مذهباًز اإلانت العمة جتوك ولو

  . جالل العمة ال ينافيهإ ألن ،دخالاإل

ما إ فالعمة ل حالى كعل، و جيوزال وز أجيوما إ الرجل ألن ،ه يعلم حال سائر الصور الثمانومن

ما إ ل حال فالبنتى كعل، و جتوزال وز أجتوجتوزال وز أجتو  .  

 يف عدة الوفاة كمات مث أجازت العمة أفادت ذل ولو تزوج ا بدون علم منهم مجيعاً أنه مث الظاهر

  .  فتأمل،عدا عدة وطي الشبهة، وإرثن هلا كمل جتوز مل ي وإن ،هارثإو للبنت

 إجازةليهما بدون إ جاز الرجوع ، يف عدة رجعية هلمااخلالة بعد طالق البنتني و تزوج بالعمةولو

  . الرجوع ليس عقداً و،اخلالة وهي يف عقد البنتني بعد العمةدلة إمنا األ ألن ،اخلالة والعمة

 بعد جازةاإل ويصح أو ،جازةال مورد لإل ألنه ،اح البنتنيكاخلالة الصغريتني هل يبطل ن و العمةويف

 وإن ،ال يبعد الثالث ،بريةكال إىل دلة النصراف األ،جازماإيصح بدون أو ،  وليهماإجازةب، أو بلوغهما

  . أيضاًان الرابع ال خيلو من وجه ك

  ، م الشرعيك بيد احلاجازةاإل و،اخلالة انونتني وه يعلم حال العمةومن
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  . ىفكجازتا أ وبلغت الصغريتان أو ،ذنتاأ وفاقتاأ ولو، وليهماحيث إنه 

الرضاع حلمة  ألن ،ولد الرضاع وولد الزنا والشبهة وم بني ولد احلاللكا احلمث ال فرق يف هذ

خالة هلما بالرضاع بعد  وصارتا عمةً واخلالة مث تزوج البنتني وتزوج العمةَفإذا عليه ، ولحمة النسبك

  . ما هو واضحكاخلالة  والعمةى ليس من دخول البنتني عل ألنه ،كتزوجيه للبنتني مل يضر ذل

 أو اخلالة يف الفسخ و ال حق للعمة،البنتنيى اخلالة بعد عقده عل والعمةى لو عقد عل أنه دمقد تقو

  .سك احملظور العوإمنا، كجواز ذلى  دلت علدلةاأل ألن ،ما أشبه

قد عرفت (:  قال،املشهور إىل خالفاً ملا نسب، ره املستند من عدم حقهماكه يعلم وجه ما ذومن

 ولو، اخلالة باحلال أو رهتا لو علمت العمةك وإن ،تاألخ واألخبنت ى اخلالة عل وجواز عقد العمة

 وأ،  فسخ عقد املدخول عليهايف وأ، ختيريها يف فسخ عقدها أو ،جهلتا باحلال ففي بطالن عقد الداخلة

زومهما من ولصحتهما ، أو بطالن العقدين، أو بطالن عقد املدخول عليها، أو  فسخ أحد العقدينيف

هو  ورياألخ إىل ذهب مجاعة من املتأخرين و،املشهور إىل نسب ثانيها،  احتماالت،لفسخغري خيار ل

   .)١()ات املتقدمةطالقإلولاالستصحاب  ولألصل ،ظهراأل

، )٢(خالتها و بني املرأةوال، عمتها وجيمع بني املرأة أن ال حيل للرجل: الصباح املتقدم أيب خربأما 

  .  الصرحيةخراأل خمصصة بالروايات أا فقد عرفت

، ضعيف ال جابر له يف خصوص ما حنن فيه أنه الصباح مع أيب وخرب(: ذا قال يف اجلواهرول

رادة الصورة اليت صرحت النصوص باملنع من اجلمع فيها من إ يف الظن ى يقو،ه للعامةإطالقموافق بو

  دخال بنت إهي ، وذندون اإل

                                                

.٣٢٧ ـ ٣٢٦ ص١٦ج: مستند الشيعة )١(

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٠  الباب٥٨٠ ص٢ج: املستدرك )٢(



٨٥

 بل لو سلم عدم ،طلق يف النصوص جوازهأفيه الذي ما حنن  ال، اخلالة والعمةى ت علاألخ واألخ

  . )تفينا يف حليتها بعمومات احللكعدمها يف هذه الصورة ال وذناإل إىل التفات النصوص

ال حمل : ذا قال يف املستندول،  بعد تصريح النصوص،جالل الشامل للصورتني غري تاماحتمال اإلو

  فإنه،سكاح البنتني عليهما دون العكجالل هو نمنافاته لإلاملعلوم  ألن ،اخلالة يف املقام وجالل العمةإل

  . ذالل للبنتنيإ

 أو ، يوجب الفسخافهل هذا عدم رض، علمتا بالزواج أن  بعد، طلق البنتني: قالتا للزوجولو

  . احتماالن ،ون بيد الزوجك ياألمر، وإجازة

، عن أبيه، بن جعفرى خيه موسعن أ، جعفر علي بن يؤيد الثاين ما ورد يف مسألة العبد مما رواهو

 علي فقال ،ذينإعبدي تزوج بغري ن إ : فقال،أتاه رجل بعبدهنه إ ،) السالممعليه( ي علعن، عن آبائه

: )عليه السالم( علي فقال له، قاهللا طلّ يا عدو: فقال السيد لعبده، فرق بينهما:  لسيده)عليه السالم(

يف قلت لهك، للعبد)عليه السالم(ي  علفقال، طلق: قلت له: قال :  وإن ،شئت فطلق فإن ناآلأما 

 حني كن ألكذل: قال ،ان بيدي فجعلته بيد غرييكاملؤمنني أمر  يا أمري: فقال السيد، كمسأشئت ف

  . )١(احكقلت له طلق أقررت له بالن

.االحتياط سبيل النجاة، وان املناط مع الثاينك وإن ،األولوالظاهر عرفاً مع 

فالظاهر جوازه هلما  ،ال أم اخلالة والعمة امها ال تعلمان هل برض و الرجل لزواج البنتني أقدمولو

ما أشبه من سائر  واملرياث وون هلما العدةكي، و الصحة يف عمل املسلم فيجوز هلما املباشرة معهصالةأل

   عدم الرضا أصالة، وحكاماأل

                                                

  . ١ من أبواب نكاح العبيد واإلماء ح٢٧ الباب ٥٢٦ ص١٤ج: الوسائل )١(



٨٦

ل مورد أصل الصحة ك ففي الّإ، ولهما قرر يف حمكرفع أصل الصحة تن الرضا أمر جديد ال أل

  . ما هو واضحكاستصحاب خمالف 

فالزوج مدع للرضا ، عدم الرضا واخلالة يف الرضا أو ةالعم ولف هوختا  تزوج الرجل ما مثولو

  . ثباتاإل إىل حيتاج

ى فادع، ورتني مث تنازع مع زوجته السابقةكالبنتني املذى حدإلو تزوج رجل (: قال يف املستند

هي  وذنيدعي اإل ألنه ،رةكالزوجة من وون مدعياًكفالزوج حينئذ ي، را الزوجةكأن وذنرجل اإلال

عدم ى الفساد أمر مترتب عل ألن ،أما ادعاء الزوجة فساد العقد فال يوجب صريرته مدعية، ورهكتن

  . )الزوجة اليمنيى ال فعلإ و،أقامها ثبت العقد فإن ،الزوجى ون البينة علك في،ذناإل

هل رضامها ، وذناإلى وت علكتة مل يدل السكسا واخلالة حاضرة أو العمة وتزوجهما لو إنه مث

 حاجة  فال،الم فيهكر يف الفضويل تفصيل الكقد ذ، احتماالن ،جتديد العقد إىل حيتاج أو فيكبعد املنع ي

  . ما تقدمكراره كتإىل 

وما حسب قواعد كتياط مع  وجب االح،خالة أو مها عمةاحدإ ومها بنتاحدإ بأن علم ولو

  .ذنجاز التزويج بدون اإل الإو، مجايلالعلم اإل

ثبت حسب املوازين الشرعية إذا إالّ  ،األمرخالة ال يثبت  أو ما عمةأبصرف ادعاء  أنه وواضح

  . ما أشبه أو البينة أو الشهرة أو من العلم

ان التقليد ك ولو، م احللكان احلكمث استبصروا ،  جائزاً عندهماألمران ك وانوا خمالفنيكولو 

قلدوا ملن يقول باملنع، فالظاهر استصحاب  كبعد ذل ومث تزوجوا يقتضي اجلواز حسب غري املشهور

ى هو مقتض) الواقعة الواحدة ال تتحمل اجتهادين( أن الفصول مناحلل، وقد ذكرنا غري مرة أن ما ذكره 

  . احلجة السابقة احلجة املتأخرة عن نقض أدلةالنصراف ، القاعدة

  



٨٧

  .فركاح الك حرمة النأسبابمن  ):٢٨مسألة (

، تايبكال: أقسام ثالثةى افر علكال، وافركيف الرجل ال أخرى، وافرةك يف املرأة الالم فيه تارةًكوال

  .فرهمكوم بكوالفرق احمل، تايبكغري الو

أو  ،ال أم انكتابياً ك ،ماح غري املسلكال جيوز للمسلمة ن أنه  خالف يفوال إشكال فال ،الرجلأما 

  . النواصب واخلوارج والغالةكفرهم كوم بكان من الفرق احملك

املرأة تأخذ من دين  فإن ،بل والعقل يف اجلملة، مجاعاإل والسنة وتابك ال:كذلى يدل علو

  . ون مؤيداً عقلياًكي أن نه يصلحكان أشبه باالستحسان لك وإن هذا، وزوجها

الظاهر منها عدم جواز  فإن ،)١(يؤمنوا ني حىتكحوا املشرك تنوال: ه فقوله سبحان،تابكأما ال

، ياء فقطاألول إىل ون متوجهاًكي اح حىتكنالنهي خاص باإل أن  ال،كون املرأة املسلمة زوجة للمشرك

   .ما سيأيت االستدالل بهك ،)٢(ونكاهللا عما يشر تعاىل: تعاىل لقوله أيضاًتايب ك شامل للكاملشرو

اح كنإاف يف حرمة كفرهم بضميمة الدليل السابق كوم بكفر الفرق احملى كدل عل ما  أنماك

  .ليهمإ ومنالنواصب  واخلوارج والغالة

 فإن ،كاحها للمشركنإحرمة ى غري املسلمة فال دليل عل أما ،م خاص باملسلمةكاحل أن الظاهرو

 خصوصية دلةم الذي يفهم من األن يف غري مثل املقاكل، ة بني الناس أمجعكانت مشترك ولو حكاماأل

ظاهر النهي يف املقام  أن مع، نيكات باملشركاح املشركالن نذا ال نقول ببطول، مكاملسلمة يف هذا احل

  . بطالن النكاح ال التكليف فقط والوضع

                                                

. ٢٢١ اآلية: بقرةالسورة  )١(

. ٦٣: آية: سورة النحل )٢(



٨٨

ى  عل،احهك الزوج بطل نكأشرفإذا ، أيضاً يف االستمراري كذلكم كاحلطالق أن الظاهر من اإلو

  .نه تبني منه زوجتهأ و، باب حد االرتدادويف ،ر يف باب ارتداد أحد الزوجنيوكتفصيل مذ

  . افركم الكمه حك الضروري حإنكارورة يف باب كر للضروري مع الشرائط املذكواملن

  . انت مؤمنةكافر فيما لو كاح املسلمة بالكم نكله حكهذا 

علينا ترتيب آثار  أن فالظاهر، احكالنانوا يرون جواز ك وانت مسلمةك إذا افر فيماكاح بالكأما الن

ح املسلمة كنن أن  فيحق لنا،)٢(احكل قوم نكلقاعدة  و،)١(لزموهم مبا التزموا بهأاح بقاعدة كالن

  . افرك من أقسام املسلمة والكما أشبه ذل أو  يف مذهبهاكجواز ذلى انت ترك إذا بالناصيب

  .احها منهكنإ مل جيز لنا ، يف مذهبهاكصح ذلمسلمة ال ي أو انت مؤمنة غري مباليةك إذا نعم

  . الولد للشبهة أن هل فالظاهرجل و عن جهل أةاح احملرم لعدم مباالكوقع الن إذا مث

دينه  ألن  ولو أخذها،يأخذ املسلمة أن افركحيق لل  ال،افركتأخذ ال أن حيق للمسلمة ال أنه ماكو

حكامال األ،  اليت لهحكام يف األإشكالى  عل،بلهامن ق اح من قبله الك النأحكام ترتب كز له ذلجيو 

  . احكالن إىل هذا بالنسبة، اليت عليه

،  اليمنيكافر وطي املسلمة مبلك فال جيوز لل،مكفالظاهر وحدة احل،  اليمنيكمل إىل أما بالنسبة

اً كة ملون املسلمكقد تقرر يف الفقه عدم جواز ، وفرهمكوم بكفرق املسلمني احمل إىل  بالنسبةكذلكو

   أن الم يف قبلك الوإمنا، افركلل

                                                

  . ٥ من أبواب مقدمات الطالق ح٣٠ الباب ٣٢١ ص١٥ج: الوسائل )١(

  .  القذف من أبواب حد١ الباب ٤٣٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٨٩

ني نفسها منه ك ال جيوز هلا مت فإنه، ومل تبع بعد عليهمت مثالًلأس بأن افركالى تباع املسلمة عل

  . للمناط

  .افراًكون املرأة مسلمة والزوج كالم يف مسألة كهذا مجلة من ال

ما إ  والزوج،تابيةكغري  أو تابيةكون كتما أن إ افرةكفال، افرةكهو تزويج املسلم بال وسكالعأما 

  .  مينيكمل أو متعةً أو ون دواماًكيما أن إ احكوالن، منمسلماً غري مؤ أو ،ون مؤمناًكيأن 

ه اخلاصة الواردة أحكامله  أن  فالظاهر ـأي املخالفـ الزوج املسلم غري املؤمن  إىل أما بالنسبة

ل قوم كل من باب ،سائر شرائع مذهبهمى هم علرإقراك ،احهمكنى هم علإقرار من باب ،يف مذهبه

  . )٢(لزموهم مبا التزموا بهأ باب ومن ،)١(احكن

 وال خالف يف عدم جواز إشكالتابية فال كانت غري كن إ  فالزوجة،الزوج املؤمن إىل أما بالنسبةو

وال : قوله و،)٣(وافركوا بعصم الكوال متس: تعاىلقوله ك ،ربعة األدلةيدل عليه األ، واحهاكن

  .  حمققمجاع واإل،ية مما سيأيت بعضهاالروايات الواردة يف تفسري اآلك و،)٤(اتكحوا املشركتن

الزوجني  فإن النار إىل  يدعونكأولئ: تعاىلبضميمة قوله ، فهو االستحسان املتقدم: أما العقل

  . اآلخرل واحد منهما من دين كيأخذ 

   كقيل جبواز استمال إذا ةي الناصبكذلك، وكتابية بامللكأما وطي غري ال

                                                

.  من أبواب حد القذف١ الباب ٤٣٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

.  من أبواب مقدمات النكاح٣٠ الباب ٣ ص١٩ج: الوسائل )٢(

  . ١٠ اآلية: سورة املمتحنة )٣(

  . ٢٢١ اآلية: سورة البقرة )٤(



٩٠

 ما منكأهل البصرة ى  من عل)عليه السالم( علياً أن ما يظهر من روايةك ،ماماإلى اخلارجني عل

  احملاربني رجاالًك استمالأدلةات إطالقفالظاهر من ، غريه، وةكأهل مى  عل)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

انت كفار من املسلمني كال إىل بل سرية املسلمني بالنسبة، وازنساًء بدون قيد بعدم جواز الوطي اجلو

  . حنوها وةيالناصب إىل  بالنسبةك يقتضي ذلأيضاًة كوالتشبيه بأهل م، كذل

  : احها أقوال أربعةك ففي جواز ن،تابيةكالزوجة ال إىل وأما بالنسبة

  . غريهم وهو قول الصدوقني واحلسن و،اجلواز مطلقاً: األول

  . هو قول غري واحد من الفقهاء و،دم اجلواز مطلقاًع: الثاين

،  اليمني وال جيوز الدائمكمل و فيجوز املنقطع، اليمنيكمل والتفصيل بني الدائم واملنقطع: الثالث

  . ما يف اجلواهركشهر بني املتأخرين  بل األ،هو قول مجاعةو

ما ك يعل أيب هو قول و،وزغري الضرورة فال جي و،التفصيل بني الضرورة فيجوز مطلقاً: الرابع

  . اليمنيكاح ال يف ملكلم يف النكتدلة أنه إمنا والظاهر من سوق األ، عنه يكح

  : تاب طائفتانك فمن ال،تاب والسنةكبال: قرب يف النظرهو األ، واستدل اوز

ان يف ك وإن ،احك وسائر آيات الن،)١(مكمنى يامحوا األكأنو:  قوله سبحانهإطالق: األوىل

  .  بعضها مناقشةالقإط

  . )٢(مكتاب من قبلكواحملصنات من الذين أوتوا ال: تعاىلقوله : الثانية

                                                

  . ٣٢ اآلية: سورة النور )١(

  . ٥ اآلية: سورة املائدة )٢(



٩١

 يراد به العفة وأخرى، وه رجم الزاين احملصنومن، احكحصان يطلق تارة ويراد به احلصانة بالنواإل

  .)١(صنت فرجهاحأمرمي ابنة عمران اليت و: ه قوله سبحانهومن، الزاين والرتاه يف مقابل الزانيةو

قوله و، )٢(وافركوا بعصم الكال متس:  مثل قوله سبحانه،لو مت داللة آيات املنع أنه ىمث ال خيف

ا أخص مطلقاً  أليات اآلكية لتل فالالزم القول بتخصيص هذه اآل،)٣(اتكحوا املشركوال تن: تعاىل

  . يات اآلكمن تل

 دانت يف صدك مما ،غريها و اليمنيكأخبار مل وتعةأخبار امل وأخبار الدوامك ،طوائف:  السنةومن

  :احكمية جواز الن اليت يعرف منها مسلّحكامسائر األ

، يف الرجل املؤمن )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،الفقيه وايفك املروي يف ال،صحيح ابن وهبك

ون له كي: فقلت ،ةنصرانيال وةأصاب املؤمنة فما يصنع باليهوديإذا  :قال ،ةاليهودي وةيتزوج النصراني

عليه يف دينه يف  أن علما، ول حلم اخلرتيركأ وفعل فليمنعها من شرب اخلمرن إ :فقال، ىفيها اهلو

  . )٤(ياها غضاضةإتزوجيه 

هو  وة وال نصرانيةيتزوج يهودي أن ال ينبغي للمسلم: )عليه السالم( جعفر أيب عن،  حممدوخرب

  . )٥(أمة أو جيد مسلمة حرة

 اح اليهوديةك عن ن،أنا أمسع أيب وسأله:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سنان علي بن ربوخ

يتزوج اليهودية  أن ما أحب للرجل املسلم، واح الناصبيةكمن ن  إيلّاحها أحبكن: فقال ،النصرانيةو

  . يتنصر أو يتهود ولده أن وال النصرانية خمافة

                                                

. ١٢ اآلية: سورة مرمي )١(

  . ١٠ اآلية: سورة املمتحنة )٢(

  . ٢٢١ اآلية: سورة البقرة )٣(

  . ٢ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٢ الباب ٤١٣ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ٥ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٢ الباب ٤١٣ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٩٢

  : اح الناصبية يلزمكور من عدم جواز ناملشهى بناًء عل أنه ىوال خيف

 أم يف النار خريى أفمن يلق:  مثل قوله سبحانه،احلرامى تفضيل احلالل على  عل)أحب(ما محل إ

  . )١(من يأيت آمناً يوم القيامة

ذا ول، متدرجاً )المالسهم يعل( ئمةنها األ بيحكاماأل فإن ، قبل تشريع حترمي الناصبيةكذل أن ماإو

 اح اخلارجية باطل أصالًكن أن مع وضوح، زوجة خارجية مث طلقها) عليه السالم(مام السجاد انت لإلك

  . الطالق إىل فال حيتاج

 إذ ،كمن نصب لى أطلق يف بعض الروايات الناصيب عل ألنه ،املراد بالناصبية مطلق السنية أن ماإو

   .يف احلديثما ك ،)صلى اهللا عليه وآله(ين أبغض آل حممد إ: ال جتد من يقول

 عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا أسأل أن خواينإبعض   إيلّتبك : قال، حفص بن غياثوخرب

فعل يف بالد الروم  فإن ،كره ذلأك: فقال ،يتزوج يف دار احلرب أن سري هل لهفسألته عن األ، مسائل

  . )٢(كالديلم فال حيل له ذل واخلزر وكأما يف التر، واحكهو ن وفليس هو حبرام

  .)٣( )عليه السالم(  عنه،مثله خرب اخلزازو

الديلم واملراد به ، وحنوه وأرمينيااملراد به  وكالتر أما ،انوا مسيحينيكم  أل أجاز بالد الروموإمنا

  . ما يظهر من التواريخكزمان متأخر  إىل رفكالى انوا علكم  فإ،حوايل مازندران

: قال ،املسلمةى النصرانية أيتزوجها الرجل عل ويهودية عن ال)عليه السالم( سألته، موثق مساعةو

النصرانية واليهوديةى تزوج املسلمة علو)٤(.   

                                                

  . ٤٠ اآلية: سورة فصلت )١(

. ٤ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٢ الباب ٤١٣ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٤ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٢ الباب ٤١٣ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٤ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٧ الباب ٤١٩ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٩٣

ال يتزوج : )عليه السالم( جعفر أيب ه يظهر الوجه يف داللة قولومن، ن ظاهر العطف اجلوازإف

  . )١(املسلمةى النصرانية عل واليهودية

  . )٢(غري متعة و متعة،احلرةى النصرانية عل وال يتزوج اليهودية: بصري أيب وخرب

 أن سألته عن الرجل له امرأة نصرانية له:  قالأيضاً )عليه السالم( جعفر أيب عن، بصري أيب وخرب

م ك موسع منا عليكذل و،مام لإلكتاب مماليكأهل الن إ :)عليه السالم( فقال ،يتزوج عليها يهودية

 فإن ،ماءإيتزوج ثالث  أن ال يصلح له: قال ،يتزوج عليها أمة  فإنه:قلت، يتزوج أن خاصة فال بأس

 ،هلا ما أخذت من املهر فإن ،يهودية مث دخل ا وله امرأة نصرانية أن تزوج عليها حرة مسلمة ومل تعلم

 أو  حاضت ثالث حيضوإذا، أهلها ذهبت إىل تذهب أن تءشا وإن ،تقيم معه أقامت أن تءشاوإن 

تنقضي عدة املسلمة  أن النصرانية قبل وطلق عليها اليهودية فإن :قلت. زواجلألمرت ثالثة أشهر حلت 

  . )٣(نعم: قال ،مرتله إىل يردها أن له عليها سبيل

مسلمة ومل ى عن رجل تزوج ذمية عل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت : منصور بن حازموخرب

 نصف مثن حد الزاين وعشر سوطاً نعم اثىن: قال ،فعليه أدب: قلت، يفرق بينهما: قال ،يستأمرها

وال يفرق ، يضرب: قال ،ان فعلكرضيت املرأة احلرة املسلمة بفعله بعد ما  فإن :قلت، هو صاغرو

  . )٤(األولاح كالنى بينهما يبقيان عل

   مسلمةى  يف رجل تزوج ذمية عل،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  هشام بن ساملوخرب

                                                

. ٢ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٧ الباب ٤١٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٥من أبواب ما حيرم بالكفر ح ٧الباب  ٤٢٠ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١١ ح٣٥٨ ص٥ج: الفروع )٣(

  . ١ من أبواب حد الزنا ح٤٩ الباب ٤١٥ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٩٤

رضيت املسلمة ضرب مثن  فإن ،نصف وعشر سوطاً يضرب مثن احلد اثين و بينهمايفرق: قال

  . )١(يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به: قال ،يف يضرب النصفك: قال، احلد ومل يفرق بينهما

احهم كن وتابكسألته عن طعام أهل ال، )عليه السالم( جعفر أيب عن، نصاريمرمي األ أيب وخرب

  .)٢(انت حتت طلحة يهوديةكقد نعم : فقال ،حالل هو

 ،النصرانية واح اليهوديةكسألته عن ن، أيضاً )عليه السالم( عن الباقر، صحيح حممد بن مسلمو

صلى اهللا عليه (عهد النيب ى  يهودية علعبد اهللاان حتت طلحة بن ك أنه علمت أما ال بأس به: فقال

  . )٣()وآله

 يتمتع الرجل باليهودية أن ال بأس:  قال)لسالمعليه ا( عبد اهللا أيب عن،  ابن فضالوخرب

  . )٤(ده حرةوعنالنصرانية و

النصرانية يعين  ويتزوج اليهودية أن ال بأس:  يقول)عليه السالم( مسعته:  قال، زرارةوخرب

  . )٥(متعة

ى ال أر: )عليه السالم( فقال ،النصرانية وسألته عن الرجل يتمتع من اليهودية :شعري األوخرب

  . )٦( بأساًكذلب

  : فقال ،النصرانية وتمتع من اليهوديةيأ )عليه السالم( سألت الرضا : التغليبوخرب

                                                

  . ٤ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٧ الباب ٤١٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٣ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٥ الباب ٤١٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٤ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٥ الباب ٤١٧ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ١ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٥ الباب ٤١٦ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٢ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٥ الباب ٤١٦ ص١٤ج: الوسائل )٥(

  . ١ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٤١٦ ص١٤ج: الوسائل )٦(



٩٥

هي أعظم حرمة منها و، إيلتتمتع من احلرة املؤمنة أحب)١( .  

  . اتكاملستدر وورة يف الوسائلكسائر الروايات املذإىل 

راهة يف كان يظهر منها الك وإن ،اًاجلواز مطلقى بار مبجموعها تدل علاألخهذه  أن ىوال خيف

 كذل، واملتعة باجلواز و،بار ظهر وجه القول بالتفصيل بني الدائمة بعدم اجلوازاألخ هذه ومن، اجلملة

عل ذه الروايات مجع القائل ذا ول، رية باملتعة املفهوم منها عدم جواز الدائمةاألخبار األخلصراحة 

ن هذا اجلمع ال وجه له بعد صراحة كل ،ما سيأيتك ،ت عدم اجلوازمطلقا والتفصيل بني مطلقات اجلواز

  . بار يف جواز الدواماألخبعض 

مفهومه  فإن ،)٢(النصرانية وال يتزوج اليهودية: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب خربك

  . غري متعة واجلواز متعةً

  . )٣(النصرانية وطلق عليها اليهوديةن فإ :هوفي، )عليه السالم( جعفر أيب عن، بصري أيب وخرب

ى يتزوج النصرانية عل أن هل للرجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،الرمحن  عبدوخرببل 

 مةاألى تزوج املسلمة عل، واملسلمةى ال تزوج واحدة منهما عل: فقال ،احلرةى مة علاأل و،املسلمة

  . )٤(ة الثلثلنصرانيوللمسلمة الثلثان ول، النصرانيةو

  . غريهاإىل 

  من ى هذا الظهور أقو، واح يف الروايات الدائمةكالن وبل ظاهر الزواج

                                                

  . ٤ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٤٦٢ ص١٤ج: الوسائل )١(

 .٧ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٤٦٣ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ١ من أبواب أقسام الطالق ح٣١ الباب ٤٠٠ ص١٥ج: الوسائل )٣(

  . ٢ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١٧ الباب ٤١٩ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٩٦

  . ىما ال خيفكظهور أخبار املتعة يف التقييد 

 خبرب كفقد استدل لذل، غريها وبار ظهر وجه التفصيل بني حالة الضرورةاألخمن هذه  أن ماك

فرض الداللة جيب ى عل، وراهةكمن شواهد الى  ما ال خيفن فيهماكل،  حفص املتقدمنيوخرب ابن سنان

  .راهة بقرينة الروايات اوزةكالى محلهما عل

يف  إالّ تابكيتزوج امرأة من أهل ال أن  ال ينبغي لهكذلكو: هوفيمثلهما يف الداللة خرب يونس و

  . ال أمة ود مسلمة حرةجيث ال يحال ضرورة ح

  .  اجلملةيف وة مطلقاً أالثالثة اوزقوال األ يهذه ه

  : ربعة األدلةفقد استدل باأل، أما القول بعدم اجلواز مطلقاً

  . )رضوان اهللا عليه(ى عن السيد املرتض يكفقد ح: مجاعأما اإل

 ،داألوال إىل  وخلوف تسرب االحنراف،اآلخر من الزوجني يأخذ من دين الًكن فأل: أما العقلو

  . تنصره أو حاديث خوف ود الولدتقدم يف األ و،النار  إىل يدعونكأولئ: تعاىلما قال ك

 أشبه  فإنه،ما يف االستدالل بالعقل، وىصغر وىربك خمدوش  فإنه،مجاعما يف اإلى ن ال خيفكل

  . السنة وتابكفالعمدة ال، شيء باالستحسان

  : فهي آيات ،تابكأما ال

 أن  املعلومومن ،)١(اهللا ادون من حاديو ىلإ ال جتد قوماً يؤمنون باهللا: تعاىلقوله : األوىل

  . )٢(رمحة وم مودةكجعل بينو: تعاىل لقوله ،افرة نوع من املودةكالزواج بال

   )٣(يوادون: الظاهر من قولهن إ :هوفي، افر حماد هللا فهو واضحكال أن أما

                                                

  . ٢٢١ اآلية: سورة البقرة )١(

)٢( ٢٢ اآلية: دلةاسورة ا .  

  . ٢٠ اآلية: سورة احلشر )٣(



٩٧

  يف البيعكرا مودة واالشتأيضاًة مال فاختاذ األإ وم مودةكجعل بينو: غري املراد من قوله

 )يوادون(: جواز أمثال هذه املودة ليست مشمولة لقوله أن  املعلومومن، ذاكه و مودةأيضاًالشراء و

: تعاىلما أشبه بدليل قوله  أو افر احلريبكبل ال، افركاحملادة ليست شاملة ملطلق الن إ :يقال أن نكميو

م يف الدينكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكال ينها .  

 عدم االستواء  فإن إطالق،)١( اجلنةأصحاب و النارأصحابال يستوي : تعاىلقوله : ةالثاني

 االقتداء يف الصالة والنجاسة وشياء الطهارة األك تلومن، ما خرج بالدليل إالّ ل شيءكشامل ل

غري  الفقه أبوابفار يف ك ال فإن أحكام،غريها والديات ورثاإل والطالق واحكالن، والرجوع يف التقليدو

  . أيضاًاحهن كفالالزم القول بعدم جواز ن،  املسلمنيأحكام

ال يراد به عدم ، )٢( اجلنة هم الفائزونأصحاب: يةعدم االستواء بقرينة ذيل اآلن إ :هوفي

ليفهم كتكلفون بالفروع كفار مكال أن منى الفتو وبل الظاهر من النص، ل شيءكاالستواء يف 

  . ما خرج إالّ الفقهية حكاممها يف األؤصول استواباأل

ما إ يةوجه االستدالل ذه اآل و،)٣(يؤمن ات حىتكحوا املشركوال تن: قوله سبحانه: الثالثة

قالت اليهود عزير : تعاىل لقوله ،ةك مشرأيضاًالنصرانية  ون اليهوديةفأل) اتكاملشر(لمة كمن جهة 

   .)٤(ونك عما يشراهللا تعاىل ىلإ املسيح ابن اهللاى قالت النصار، وابن اهللا

                                                

. ٢٠ اآلية: سورة احلشر )١(

  . ٢٠ اآلية: سورة احلشر )٢(

  . ٢٢١ اآلية: سورة البقرة )٣(

  . ٣٠ اآلية: سورة التوبة )٤(



٩٨

  . )١(املسيح ابن مرمي ورهبام أرباباً من دون اهللا واختذوا أحبارهم: تعاىل قالو

ن هذه الدعوة أعم إف، )٢(النار إىل  يدعونكأولئ :يةذيل اآل فإن ،التعليل وما من جهة املناطإو

: تعاىلية بقوله اآلالالزم القول بتخصص ن إ :هوفي، ةكن مشرك توملافرة ولكال وةكمن املشر

تابكواحملصنات من الذين أوتوا ال)هذا ال ، وتابيةكانت ك إالّ إذا ة مطلقاًكاح املشركفال جيوز ن، )٣

  . من قبيل العلة مة الكهي من قبيل احل إذ ،يضر بالتعليل

  فإنه،)٥(م املؤمناتكمن فتيات: قوله إىل )٤(الوم طَك مل يستطع منومن: تعاىلقوله : الرابعة

 ية الاآلن إ :واجلواب، اح املؤمناتكول بنما شرط جواز أخذهن بعدم الطَكميان يف الفتيات شرط اإل

مة اح األكفجواز ن، مة املؤمنةاح األك نكاح املؤمنة احلرة جاز لكمل تستطع ن إذا :ا تقول أل،داللة فيها

  . افرةكاح الكهذا ال ينايف جواز ن، واح احلرة املؤمنةكن نكعدم متى متوقف عل

هي ما يعتصم به  و مجع عصمة)عصم( و،)٦(وافركوا بعصم الكوال متس: تعاىلقوله : اخلامسة

 ،طوالب مجع طالبةكافرة ك مجع )وافركال(، واح تعصم من غري زوجهاكاملرأة بالن فإن ،كمل أو من عقد

   لقوله ،أيضاًتاب كهل الهي شاملة ألو

                                                

. ٥ اآلية: سورة املائدة )١(

  . ٢٥ اآلية: سورة النساء )٢(

  . ٥ اآلية: سورة املائدة )٣(

  . ٢٥ اآلية: سورة النساء )٤(

  . ٢٥ اآلية: سورة النساء )٥(

  . ١٠ اآلية: سورة املمتحنة )٦(



٩٩

 فاملراد عدم جواز ،)١(نيكني منفكاملشر وتابكأهل الفروا من كن الذين كمل ي: تعاىل

لو متت لزم ختصيصها بآية حل احملصنات من أهل  أا اجلواب بعد املناقشة يف داللتها، واحهنكن

  .تابكال

  . يات اليت هي أضعف داللة من هذه اآلخراأليات غريها من بعض اآلإىل 

  . يةبعضها من دون تفسري آل، وهيةيات النا بعضها تفسر اآل،فهي أخبار: أما السنةو

مة ال جيوز للمسلم التزويج باأل: )السالمهم يعل( ي علعن، عن آبائه، بن جعفرى فعن موس

  . )٢( م املؤمناتكمن نسائ: يقول تعاىلاهللا  ألن ،اليهودية وال النصرانية

هم اليت مل ءنسا طلق املسلمون وافركوا بعصم الكوال متس: تعاىلملا نزلت قوله  أنه رويو

  . )٣(فاركتزوج ن ال يهاجرن حىت

  . هو خالف مطلوب القائل بعدم الصحة و،احكصحة النى الطالق دليل علن إ :هوفي

انت عنده امرأة كمن : )عليه السالم( جعفر أيب عن، يةبراهيم يف تفسري اآلإ علي بن  مرسلويف

ال إقبلت فهي امرأته و فإن ،سالمرض عليها اإل فليعسالمملة اإلى هو عل وسالمغري ملة اإلى افرة علك

  . )٤(فهي بريئة منه

  حممد ما تقول  أبا يا: )عليه السالم( احلسن الرضا قال يل أبو: موثق ابن اجلهم قالو

                                                

   .١ اآلية: سورة البينة )١(

  ). الطبعة احلديثة (٣٨٠ ص١٠٣ج: البحار )٢(

  . من سورة املمتحنة ١٠ذيل اآلية : جممع البيان )٣(

. ٥ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٥ الباب ٤١٧ ص١٤ج: الوسائل )٤(



١٠٠

 فإن لتقولن: قال ،كما قويل بني يدي وكجعلت فدا: قلت ،مسلمةى يف رجل يتزوج نصرانية عل

 ،ومل: قال، غري مسلمةى وال عل، مسلمةى جيوز تزويج نصرانية علال : قلت،  تعلم به قويلكبذل

ية فما تقول يف هذه اآل: )عليه السالم( قال، ية اآلاتكحوا املشركوال تن: لقول اهللا عزوجل: قلت

تابكواحملصنات من الذين أوتوا ال، قلت :اتكحوا املشركوال تنفتبسم ، ية نسخت هذه اآل

  . )١(تكمث س

عليه ( قال ،واحملصنات:  عن قوله)عليه السالم( جعفر أبا سألت :اآلخريحه  صحويف

  . )٢(وافركوا بعصم الكوال متس: هذه منسوخة بقوله: )السالم

: قال ،واحملصنات:  عن قوله)عليه السالم( جعفر أبو لئس:  قال، مسعدة بن صدقةوخرب

نسختها قوله :وافركوا بعصم الكوال متس)٣( .  

  .)٤( الطربسي قريب منهوعن

واحملصنات من الذين أوتوا ى سورة املائدة املشتملة عل أن الروايات املتواترة وردت يفن إ :وفيه

، حيرم حرامها وحيلل حالهلا أن نه يلزمأ، وا مل تنسخأ و هي آخر سورة نزلت من القرآنتابكال

  . )٥( نزوالًية منسوخة بآية سابقة عليهاون هذه اآلكت أن نكيف ميكف

نصفها  ويات اليت نصفها منسوخأما اآلو:  قال)عليه السالم( علي عن، فعن تفسري النعماين

  :تعاىل قوله ،ما جاء من الرخصة يف العزمية، و حباله مل ينسخكمترو

                                                

. ١ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٢ الباب ٤١١ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٤ بالكفر ح من أبواب ما حيرم١ الباب ٣١١ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١ الباب ٥٨٤ ص٢ج: املستدرك )٣(

  . ٧ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١ الباب ٤١١ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٧٤ ص٩٢ج: البحار )٥(



١٠١

 تاب من اليهودكحون يف أهل الكانوا ينكاملسلمني  أن كذل، ويةاآل) اتكحوا املشركوال تن( 

 مث قال اهللا ،حونهكين أو كح املسلم يف املشركين أن يا، يةنزلت هذه اآل حوهم حىتكين وىالنصارو

 أن حتهن بعدكمنا تعاىلطلق اهللا أف، ية اآلاحملصناتو: ية فقاليف سورة املائدة ما نسخ هذه اآل تعاىل

  . )١(حاله مل ينسخهى  عليؤمنوا ني حىتكحوا املشركوال تن:  قولهكتر و،ان يك

  . )٢(تفسريه مضمون الروايات أن واملعروف، براهيمإ علي بن ريب منه ما عن تفسريقو

 جعفر أبا  سألت:صحيح زرارةك، راهةكالى مما تقدم تعرف لزوم محل بعض الروايات الناهية علو

  إمناح يهودية وال نصرانيةكين أن ال يصلح للمسلم: فقال ،النصرانية واح اليهوديةك عن ن)عليه السالم(

  . )٣(اح البلهكحيل منهن ن

 يف جواز تزويج كال ش أنه مع، ذا ورد مثله يف املسلمةول، راهةك ال)ال يصلح(ظاهر  وخصوصاً

  . املخالفة

رت كفذ، ان بعض أهله يريد التزويج فلم جيد امرأة مسلمة موافقةك:  قال،فعن محران بن أعني

  . )٤(ن البله الذين ال يعرفون شيئاًأين أنت م: فقال ،)عليه السالم( عبد اهللايب  ألكذل

املنع من الدوام  إىل النصرانية ومال بعض من قال باجلواز يف اليهودية وإن ،ففيه أقوال: أما اوسية

  ى يدل عل، وصاحب اجلواهركيف اوسية 

                                                

  . ٦ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢ الباب ٢١٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٧٣ ص١ج: تفسري القمي )٢(

  . من أبواب نكاح الذمية ٥ج: الفروع )٣(

. ١ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٣ الباب ٤١٤ ص١٤ج: الوسائل )٤(



١٠٢

 ،)١(تابكوتوا الأواحملصنات من الذين : قوله سبحانهك،  السابقةدلةات األإطالقاجلواز مطلقاً 

حاديث األكذلى ما دلت علك، تابكم أهل فإ :  

 ،نعم: فقال ،ان هلم نيبكل عن اوس أئس:  قال)عليه السالم( عن الصادق، ففي خرب الواسطي

 إىل تبواكف، ال فأذنوا حبربإسلموا وأ أن ةكأهل م إىل )صلى اهللا عليه وآله(تاب رسول اهللا ك كبلغأما 

صلى اهللا عليه (ليهم النيب إتب ك ف،وثانعبادة األى دعنا عل وخذ منا اجلزية :)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

 ال تأخذ كنأزعمت : ذيبهكليه يريدون تإتبوا كف، تابكمن أهل ال إالّ ين لست آخذ اجلزيةإ: )وآله

 :)صلى اهللا عليه وآله(ليهم النيب إتب كف ، من جموس هجرةتاب فلم أخذت اجلزيكمن أهل ال إالّ اجلزية

وس ن إم يف اثينكأتاهم نبيهم ب، تاب أحرقوهك، وان هلم نيب فتقلوهكاعشر ألف جلد ثور تا)٢( .  

ذا مل ول، ان يدبغ دباغة بدائيةكجلد الثور  و،برياً جداًكان كاخلط يف السابق  أن ىال خيف: أقول

، ن أقل منهكمل ين إ رب من قرآنناكن أكتام مل يك أن واحملتمل، بعض اخلطوط فقط إالّ ن يتسعكي

 ميأل والقصبى توباً علكان مكعشرون صفحة فقط  ون أربعتاب بوذا الذي هو اآلك أن والتاريخ ينقل

  . تبةكفراغ م

   .تابكوم أهل الكتام خيرجهم عن كحراقهم إ وقتلهم نبيهمن إ :ال يقال

 كذل، ون يقاومون أنبيائهمل ديكاملنافقني يف  فإن ،ىالنصار و اليهودكقد فعل مثل ذل: نه يقالأل

  .  الدينكال خيرجهم عن التسمية باسم ذل

 ،ياألصلتاب ك الكفيه شيئاً من ذل أن  فلم يعلم،ن الزرادشتتاب الذي يقدسه اآلكال) أوستا(أما 

ن ال يرتبط تاب اآلكما بيد أهل ال وإن ،ما حمرفان ال أما معدومانأفالظاهر ، جنيلاإل وخبالف التوراة

  .  أصاللاألصب

                                                

. ١٦١ ص١ج:  والفروع،٥ اآلية: سورة املائدة )١(

  . ١ من أبواب جهاد النفس ح٤٩ الباب ٩٦ ص١١ج: الوسائل )٢(



١٠٣

  .)١(سنوا م سنة أهل الكتاب: ، إنه قال)عليه السالم(وعن العلل، عن أمري املؤمنني 

هم : عن اوس أي أحكام جتري عليهم، فقال) عليه السالم(سئل عن أمري املؤمنني : ويف رواية

عليه، فقال أهل الكتاب، كان هلم ملك سكر يوماً فوقع على أخته وأمه، فلما أفاق ندم وشق ذلك 

  .)٢(هذا حالل، فامتنعوا عليه، فجعل يقتلهم وحفر هلم األخدود ويلقيهم فيها: للناس

ال بأس بالرجل أن يتمتع ): عليه السالم(ويؤيد ذلك خرب منصور الصيقل، عن أيب عبد اهللا 

  .)٣(باوسية

: ية والنصرانية، فقالسألته عن نكاح اليهود:  قال،)عليه السالم(وخرب حممد بن سنان، عن الرضا 

ال بأسوسية، فقال: ، فقلتا :ال بأس٤( يعين متعة(.  

  .)٥(النهي عن ذلك): عليه السالم(لكن عن الفقه الرضوي 

عن الرجل املسلم أيتزوج ) عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،كما أن يف صحيح ابن مسلم

  .)٦(فال بأس أن يطأها ويعزل عنها وال يطلب ولدهاال، ولكن إن كانت له أمة جموسية : اوسية، قال

وهذا اخلرب وإن كان صحيح السند، لكنه ضعيف الداللة، إذ الظاهر منه النهي حىت عن املتعة، 

وذلك ما صرح جبوازه يف الروايات األخر، ولوكان احملذور يف هذا اخلرب هو هذا كان الالزم القول 

  لكن املهم أن أمارات الكراهة بادية على اخلرب، حيث مل يقل أحدبالتخصيص وجواز املتعة دون سواها، 

  

                                                

  .٥ ح٩٧ ص١١ج:  باب اجلزية، الوسائل١٧ ص١ج: من ال حيضره الفقيه )١(

  . ٤ ح٥٧٢ ص٢ج: ، واملستدرك٣ح ٢ الباب ٢٧٦ ص١٤ج: الوسائلانظر  )٢(

  . ٤حاملتعة  من أبواب ١٤ الباب ٤٦٢ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٣حاملتعة  من أبواب ١٤  الباب٦٦٢ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٢حما حيرم بالكفر  من أبواب ١ الباب ٥٨٤ ص٢ج: املستدرك )٥(

  . ١حما حيرم بالكفر  من أبواب ٤ الباب ٥٨٤ ص٢ج: املستدرك )٦(



١٠٤

راهة يف قطعة من اخلرب والتخصيص يف قطعة ك بالقول بالكيكالتف، وبوجوب العزل عن اوسية

  . اح الدائم حمل تأملكان النك وإن ،راهة مطلقاًكمنه أبعد من الفهم العريف عن القول بال أخرى

واليزيدية والغالة املوجودين يف ، ىالنصار وما قيل فرقتان من اليهودكمها  وةالسامر والصائبةمث إن 

م من أثبت ن إ أشباههم من الفرق، واهلند ويرانإالقاديانية املوجودين يف  والبهائية، ومشال العراق

 م منأثبت ن إ ذاكو ،ال أم فاركم هل هم أ يف كمث ش ـ ابالنصك ـ فرهمكاملسلمني ومل يثبت 

علم حباهلم جواز  إىل عدم الوصول وان الالزم بعد الفحصك ، يف خروجهم منهمكتاب مث شكأهل ال

  .تاب هلمكأهل ال وات الواردة يف املسلمنيطالق اجلواز املراد ا مشول العمومات واإلصالةاح ألكالن

املسلم  ألن ،ماحهكان الالزم القول بعدم جواز نكتاب كم أهل الأ أو م مسلمونأمل يعلم وإن 

 عدم األصلان كونه خارجاً ك يف كفمن ش، وافركوا بعصم الكمتس التايب خارج عن عموم كوال

  . احهكجواز ن

ى م مل يقروا علأفالظاهر ، غريهم واهلندوسكتاب كم من أهل الأفار الذين يدعون كأما سائر ال

عليه ( براهيمإمن اتباع  أو ،بور مثالًانوا أهل الزكما لو ك ،األصلتام بكثبتت صحة  وإن ،تبهمك

تاب اوس دون كضافة إتب الثالثة بكبال، أو تابنيكتاب خصصت بالكات أهل ال فإن إطالق،)السالم

  . سواها

، حنوه ومكميانأت كما ملأو  أدلةات طالقإل، ني ال بأس بهكماء من املشراختاذ اإل أن مث الظاهر

 اتكانوا يسبون املشركم حيث إ، ري عليهمكاملسلمني من غري ن و)هصلى اهللا عليه وآل(سرية النيب ول

  .  فتأمل،كذلى على  بعض الروايات الناهية والفتوكن هناكل، حونكينو



١٠٥

 أو ما لو صارت اليهودية مسيحيةك، تاب معترف بهك إىل ة دينهاكاملشر أو تابيةكولو بدل ال

  . احهاكعدة جواز نالقاى فمقتض، ة مسيحيةكصارت املشر أو ،سكبالع

 سالم يبتغ غري اإلومن: تعاىلبقوله ، أو )من بدل دينه فاقتلوه(أما االستدالل لعدم اجلواز بقاعدة 

، كذلك األصلتابية اليت هي يف ك ال،تابيةكاح الكالقدر املتيقن من جواز ن بأن  أو،)١(ديناً فلن يقبل منه

  . تابية اليت أحدثت ديناًكال ال

م كغريهم حي والقاتل والالطي واحملصن فالزاين، احكوجوب القتل ال ينايف الن إذ ،ىفال خي ففيه ما

، ال عدم القبول مطلقاً، سالمقبول اإلكعدم القبول ظاهره عدم القبول و ،احهمكيصح ن وعليهم بالقتل

جن دينه السابق يوجب التخصيص املستهى ان علكمن  بأن والقول، تابكل أهل الكية عامة لال فاآلإو

  . زمان السابقةشيوع تبدل الناس دينهم من األ وثرةكوالقدر املتيقن ال وجه للقول به بعد ، يةيف اآل

  . )من بدل دينه(لوا يف كحيث أش، غريه والم اجلواهركه يعلم وجه النظر يف ومن

  

                                                

. ٨٥ اآلية: سورة آل عمران )١(



١٠٦

 ثر من أربع فالكأى يقره عل ان دينه الك فإن ،ثر من أربعكافر أكان عند الكلو  ):٢٩مسألة (

فال يشمله دليل ، أيضاًيقره  دينه ال وثر من أربعكيقر أ  السالماإل ألن ،ثركاحه لألك يف بطالن نإشكال

احكل قوم نكل)الزائدكيتر أن أسلم وجبفإذا ، )١ .  

 أخذ  مثالً،ثركنه أخذ األكل، ثالث أو اثنني أو ثر من واحدةكأى ن يقره علكدينه مل ي أن ولو

ما ك، ال يقره دينه عليه ماى يعقد عل أن بل الالزم ال  أو،ل العددى كه علؤصح بقافهل ي، أربعاً مث أسلم

ى عل أو  فهل يقر عليهما،ثر من واحدة فتزوج اثنتني مث أسلمكأى يقره دينه عل ان مسيحياً الكلو 

  .يتزوج الثانية بعقد جديد أن مها فيلزماحدإ

بني الدين الذي ، وفيلزم تزوجيها تزوجياً جديداً ،املسيحيةك سالمل بني الدين الذي أقره اإليفصأو 

  . احتماالت ،زواجه منهاى على البوذية فيبقك سالميقره اإل ال

ى هو الدين الواقعي الذي يلزم عل إذ ، يف اجلواز والعدمسالمالقاعدة اتباع اإلى مقتض أن والظاهر

  بأس والكن بذلكمل ي، سالماإل ىافر يف بعض فروعه بالذي هو مقتضكعمل الفإذا ، نسان اتباعهإل ك

  . ردع له

 شرعاً ومل وارث فاستبد ال،الًك قرباءافر يعطي األكان الكما لو ك، غريها ورثذا يف مسائل اإلكو

 سالم اإلإقرار بالفروع نيلفكفار مكون الى كمقتض فإن ،حصة هلم شرعاً  الذين القرباءيعط لسائر األ

يدالن  إمنا ،)٢(لزموهم مبا التزموا بهأو، احكل قوم نكلقاعدة ، وما استبد بهى افر علكملثل هذا ال

الصحيح عندنا لو عمل به  أن ال، افر حسب دينه مل يتعرض لهكعمل به ال إذا الباطل عندنا أن ىعل

  . افر يردع عنهكال

                                                

  . ١ من أبواب حد القذف ح١ الباب ٤٣٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  . ٥ ح٣٠ الباب ٣٣١ ص١٥ج: لوسائلا )٢(



١٠٧

غريها  أو صالته أو حجه أو عمل يف مخسه والسين خالف مذهبه أن حنوه هذه املسألة فيما لوو

، هل الواليةمخسه ألى أعط، أو مسح رجليه عند الوضوء أو ما لو طاف للنساءك، ليهإسب ما نذهب ح

يعمل  أن ى وال جيرب عل،كذلى يقر عل أنه الظاهر فإن ،ان ناصبياً مثالًكحيث ، كدينه حيرم ذل أن بينما

  . حسب ما هو مذهبه

  



١٠٨

 إىل طالقهل حيتاج اإل و،ثرك األإطالق لزم عليه ،ثر من أربعكافر عن أكلو أسلم ال ):٣٠مسألة (

احتمال وجوب اللفظ لقوله ، ودلةطالق األشارة والفعل إلفي اإلكبل ي، الظاهر العدم ،ال أم اللفظ

فقد حتقق يف حبث املعاطاة عدم استفادة لزوم ، )١(المكحيرم ال والمكحيلل الإمنا  :)صلى اهللا عليه وآله(

  . ختياراال و يف الفضويلجازةاخليار واإل والرضاكمور التابعة  باأليفكف، يف مثل العقود الم حىتكال

يف كف أصل اللفظ أما ،الرضاى الداللة عل ومور الرضال األك العقالئي يف األصل: ن شئت قلتإو

  . فال دليل عليه، بلفظ خاص

  

                                                

  . ٤ من العقود ح٨ الباب ٣٧٦ ص١٢ج: الوسائل )١(



١٠٩

 إىل بة بالنسكتكأمس أو كقتفارك ،فهل الالزم لفظ خاص، باشتراط اللفظ لو قلنا ):٣١مسألة (

  .نايةكل لفظ ولو كفي كيأو  ،هاكمساإاليت يريد 

 ، ولالحتياط خصوصاً يف الفروج،روا يف العقود من اشتراط اللفظ الصريحك ملا ذاألول ب:قيل

  .بار النبوية الواردة من طريق العامةاألخبعض ول

هنا مما ورد فيه  له مبا فال ربط كمت هنان إ روه يف العقودكما ذ إذ ،وفاقاً لغري واحد، ظهر الثايناأل

  . كروه هناكاملناقشة فيما ذ إىل مضافاً، عمل به املشهور وطالقاإل

نه ليس كول، واالحتياط حسن، خالفه يف هذا املقامى  علمجاع حتصيل اإلإمكان: بل يف اجلواهر

  . خالفهى ل مورد ورد الدليل علكاالحتياط يف ك، بالزم

صلى اهللا عليه (النيب  أن ال تزيد عنا إ إذ ،داللة فيها ندها البار النبوية مع قطع النظر عن ساألخو

  . كما أشبه ذل أو ،فارق سائرهن واختر أربعاً: ثر من أربعكده أوعن قال لبعض من أسلم )وآله

ل ك بىبل يتأت، فعدم اشتراط لفظ خاص، املقصودى  املعلوم عدم الداللة يف مثل هذا اللفظ علومن

  . ىقوهو األ، شارةإ أو نايةك لفظ فيه داللة ولو

  



١١٠

: أن يقولكبالسلب ، ورت هذهختا :أن يقولك ،جياب يقع باإلختيار أن االالظاهر ):٣٢مسألة (

  .دلةم من عموم األملا تقد، فارقت هذه

 لثومك وزينب ورت فاطمةختا :أن قالك،  تدرجيياًختياراالان ك فإن ،ثر من أربعكار أ أختولو

اح كون حاهلا حال نك في،ربع األاختيار ها بعدختيارال جمال ال ألنه ،ريةاألخ اراختي  بطل،هند وبتولو

 ختياراالصح ، وراتكاملذ إىل مشرياً، رت هذه اخلمسةختا :أن قالك دفعياً ختياراالان ك وإن ،اخلامسة

يه عل و،اح سائرهن اخلارجات عن اخلمسكبطل ن، وأربع منهن إىل يصح بالنسبة أنه  مبعىن،يف اجلملة

  . يفارق واحدة من اخلمس أن فيلزم عليه

 إىل صح بالنسبة ،هند وانت عنده هندكفيما  ،هندين ولثومك وزينب ورت فاطمةختا :ولو قال

ون من ك يختيار فإن اال،ح اثنتنيكح ثالثة مث ينكين أن مبرتلة ألنه ،اهلندينى حدإويلزم مفارقة ، الثالثة

  . االثنتني

  . ذاكه و،اهلندات الثالث مثالً وزينب ورت فاطمةختا :ما لو قالك، ه يعلم سائر الفروعومن

  



١١١

 أن حيق له انت عنده مخس الكفلو ، ثر من العدد الزائدكيفارق أ أن ال حيق له ):٣٣مسألة (

 يف أراد مفارقة اثنتني مثالً أما إذا ،ثركيفارق األ أن  حقه يفدلةظاهر األ ألن ،ثر من واحدةكيفارق أ

  .فارقة الثانية بالطالقاملثال ألزم م

ما إ تعني و، حصلت الفرقة يف واحدة منهما،فارقت اهلندين: ما لو قالك، ولو تلفظ مبفارقة اثنتني

  أمرت للفرقة احلاصلة باللفظ السابق هنداًختا :قوليأن ك، مبفارقة جديدة، أو بالقرعة، أو ختياراالب

  . ركب أم فارقت هنداً: أن يقولكمفارقة جديدة ، أو ركب

  



١١٢

، ال و ن أ مدخوالً،صغاراً أو باراًكلهن كون كت أن  بنيختياراالال فرق يف صحة  ):٣٤مسألة (

  .دلةطالق األإل، خمتلفات أو تابياتك، افراتك أو مسلمات

  . ا فعليها العدةانت مدخوالًك وإن ،ن عليها عدةك ا مل تن مدخوالًكمل تمث إن 

ثر من ك مجعاً بني عدم صحة بقاء أ،ختياراال يلالوى يه لزم علان الزوج صغرياً فأسلم ولكولو 

  . ون الصغريؤش  يتوىليلالو أن بني دليل، وربع يف حبالة املسلماأل

  



١١٣

طلق  و فلو أسلم،ثريةكربع بعنوان األثر من األكالظاهر عدم وقوع الطالق باأل ):٣٥مسألة (

  . الفرقة بدون طالقدلةظاهر األن  أل،عنده أربع مل يصح الطالقى واحدة هي اخلامسة لتبق

فلو طلق هنداً ، ختيارالطالق مالزم لال معىن ألن ،الظاهر نعم ،ياتاألصلربع هل يصح بعنوان األو

 أنه املفروض ألن ،خيتار بعدها أربع أن فال يصح، طالقاً واً هلااختيار كان ذلك ،ربعمن األ أا بعنوان

  . ربعطلق واحدة من األ

  



١١٤

وال ، الةك الوأدلةلعموم ، غريهن أو إىل ليهنإ ختياراالال يف كييصح اإل أنه الظاهر ):٣٦مسألة (

  .  صادراً من نفس الزوجختياراالون كلزوم ى دليل عل

  .م للمقدم منهماكفاحل، سكبالع أو يله الفرقةكو وكمساار هو اإل أختنعم لو

 اره هوختا حيتمل تقدمي ما، وجية الستصحاب الزوختياراالحيتمل تقدمي ، وولو تقارنا قدم الفسخ

  .الةكأيهما نقضه للوى قدامه علإ معىن ألن ،بقاءإ أو من فسخ

واملشهور بينهم عدم تطرق ،  من االيقاعاتختيار ألن اال،ال جمال للفضولية يف املقام أنه والظاهر

 فأدلته ، صاحب احلقمن إالّ براء الذي ال يصدر عرفاًمثل اإل أنه  إىلضافةباإل، يقاعاإل إىل الفضولية

  . منصرفة عن الفضويل

  



١١٥

شهاد استحباباً يف اإل إىل  فال حيتاجان،والفرقة ليست طالقاً، احاًك ليس نختياراال ):٣٧مسألة (

  .يف الثاين وجوباً و،األول

  . الفرقةى غريه ال تترتب عل ووا يف طهر غري املواقعةك الطالق من  أن أحكامماك

  



١١٦

 أو النظر أو اللمس أو فلو قصد بالوطي، القصد إىل  الفعلي حيتاجختيارأن اال الظاهر ):٣٨مسألة (

  . حتقق بهختياراالعمال من هذا القبيل سائر األ

، اًاختيار نك مل ين واقع بقصد الزنا مثالًأك ختياراالقصد خالف  أو ،ختياراالمل يقصد ا أما إذا 

  .بالقصد إالّ تتحققفعال القصدية ال األ إذ ،ون فرقةكبل يف الزنا ي

 إىل ال احتاجإ و، الفرقة افترقك لو قصد بتل فإنه،أن أخرجها من الدارك يف الفعل الدفعي كذلكو

  .هذا يف مقام الثبوت، فرقة جديدة

من  الّإالفعل القصدي ال يعلم  ألن ،ان القول قوله بيمينهكلفا ختا  لو فإنه،ثباتيف مقام اإلأما 

  . القاصد

محل فعل ى ان مقتضك ،الزنا أو ختياراالقصد  أنه مث مل يعلم، الوطيك ختيارااله نعم لو فعل ظاهر

 دليل كن هناك ولو ي،ن االستفسار منهكمل مي إذا ام في،اً هلا ال زنا ااختيار فعله أنه الصحيحى املسلم عل

  . أحد الطرفنيى يدل عل

  



١١٧

انت أربع كأسلم  إذا بل،  لهبطاالًإدفع اح وال الكنشاًء للنإ ليس ختيار أن االالظاهر ):٣٩مسألة (

  للفرد املردداختيار منا هوإدفع ستاً ف أو ار أربعاًختافإذا ، زوجة له مرددة فيما بني العشر مثالً من العشر

احاً وال دفع الواحدة ك أربع ليس ناختيار فإن ،ح بصيغة واحدة مخساًكلو ن  من قبيل ما،دفع لهأو 

  . والواحدة من بني اخلمس، ربع من بني اخلمسو تعيني لأل هوإمنا، احك للنبطاالًإ

اختار بعد وجبة الطعام مل  وأسلم قبل الظهرفإذا  ،مثالً ربعهو نفقة األ إمنا عليه فالواجب عليهو

  عن عدم وجوب نفقة اخلامسة اليتختياراالشف كار ختافإذا ، ربع نفقة األوإمنا لكن عليه نفقة الكي

ما ال يصحح اخلمس ابتداًء ال يصحح ك سالماإل ألن ،نقول الرد ناقالً ألن الوال جم، ار فرقتهاختا

 ولذا، هاختيارن خروجاً مردداً معلقاً بكل، هتحداهن عن حبالإ خترج سالمجرد اإلفبم، اخلمس استدامةً

  . فرقتهاى ل عختياراالاخلامسة اليت يقع  إىل ان زانياً بالنسبةك عاملاً عامداً سالماخلمس بعد اإل أوطإذا 

  



١١٨

  : فاحتماالتختياراالمات الرجل قبل  إذا ):٤٠مسألة (

 ئحق امرى ال يتوقاعدة ، وهوارثه امليت فلكتر ماه لقاعدة وارث إىل ختياراالانتقال حق 

 أن ى خالفاً ملن ير،يقال بانتقاله أن ينتقل أنه  يفكش إذا  يف احلق فيما أن األصل املعلومومن، مسلم

  .الدليل إىل  فاالنتقال حيتاج،صاصه بامليتختا القدر املتيقن منه ألن ،االنتقال عدم األصل

  .لكل أمر مشكل ألنه والقرعة

ل بأخذ عدة كفتحتاط ال، رثاإلكمور املالية األ إىل  قاعدة العدل بالنسبةإجراءواالحتياط مع 

 يقسم  فإنه،مخسة أو اشتبه بني أربعةيعطي زيداً ديناراً مث  أن ما لو نذرك ،لك واملال يقسم بني ال،الوفاة

 ،تاب اخلمسكصيله يف شرح العروة فرنا تكذ و،تاب اخلمسكره اجلواهر يف كما ذك ،بينهم بالسوية

  . قال بالفرقة لالفتراق إمنا الشارع ألن  اجلميعرثإو

 وال ،موضوع االفتراق مبوت الرجل فال وجه خلروج بعضهن من حبالته فترث اجلميعى انتف إذا أما

  . ل يف بعض الصوركخريات ترثه الأتزوجيه ب ومات بعد طالق زوجات له إذا الرجل فإن ،كبعد يف ذل

، هذا احلق شخصي مثل حق املضاجعةدلة أن الظاهر عرفاً من األ إذ ،ظهر يف املقام القرعةن األكل

وجه له بعد   اجلميع الث أن إرماك، وجه له بعد مشول دليل القرعة  واالحتياط ال، لالنتقالفليس قابالً

  . ون بيد الزوجك حق التعيني يوإمنا، ربعاألى  يوجب انفصال الزائد علسالماإل أن الظاهر أن ما تقدم من

ره كما ذك ،هذا غري معين واقعاً و،واقعاً وال ظاهراً، ل ظاهراًكل مشكالقرعة لإشكال أن أما 

  . وجه لتخصيصه بأحدمها فال، يناألمرال ك دليل القرعة شامل لن إطالقإ ففيه، غريه والروضة

  



١١٩

 أم ليهاإ بالنسبة ختياراال فهل للرجل حق ،ختياراالالزوجات قبل ى حدإماتت  إذا ):٤١مسألة (

 معىن أو ،ون الالزم عليه فرقة غريهاكي حتسب من الزوجات حىت أا كذل  قلنا بالعدم فهل معىنوإذا ،ال

  .احتماالت ،ربع مثالًانت احلياة ألك إذا  لهختيارق لالح ال حتسب من الزوجات فال أا كذل

 كوا زوجة قطعاً الستصحاب الزوجية والشكأما بقاء ،  لالستصحابختياراالوالظاهر بقاء حق 

 الشارع ألن وا زوجة باملوتكخروجها عن  أو  االفتراق بعد املوتاختياريف خروجها عن الزوجية ب

  ففيهما ما،قد خرجت هذه عن الزوجية باملوت، وثر من أربعكتمع عنده أ لئال جتختياراالجعل له إمنا 

  . ىال خيف

ار فرقة ختا وإذا، حياءخيتار للفرقة بعض األ أن  ولزم عليه،ار زوجية امليتة ورثهاختافإذا ، عليهو

  . حياءبعض األ إىل امليتة مل يرثها ومل يلزم عليه االفتراق بالنسبة

 ،شف العدمكالى ظهر علان األك وإن ،احتماالن ،ال أم يغسلها أن فهل له، تةار فرقة امليختا إذا مث

، سالمشف عن خروجها مبجرد اإلك يختياراالو،  سبب خروجها فهي ليست زوجة واقعاًسالماإلألن 

  . ن زوجةكفهي حني موا مل ت

  



١٢٠

 كذل وح امرأة جديدةكين أن ثر يفكأ أو ده أربعوعنأسلم  إذا حيق له ال أنه الظاهر ):٤٢مسألة (

  . أزيد أو ن أربعكثر منها سواء كيتزوج بأ أن جيوز له فاية الذي الكعنده قدر ال إذ ،واضح

 اح اجلديدةكالصحة القول بصحة نى ان الزم محل فعل املسلم علك ،نعم لو تزوج ومل نعلم حاله

حنوه  أو ت السابقةاألخطالق نقول ب أن ت الثانية يلزماألخح كلو ن أنه ماك ،نه طلق بعضها السابقةأو

  . ىما ال خيفكن هذا خارج عن فرض املسألة كل، الصحةى  لفعله علمحالً

  

  



١٢١

 أن  بعنوانوال طالق االثنتني من اخلمس مثالً، حيق له طالق الزائد ال أنه الظاهر ):٤٣مسألة (

  .الفرقة ليست طالقاً أن  ملا عرفت من،ربعاألى مها زائدة علاحدإ

  . ربعاحتساب املطلقة من األ والصحةى ان الالزم محل فعله علك يعلم قصده ولو طلق ومل

  



١٢٢

افر كبيع ال أن ماك، ه اجلربي نافعاختيار وختيار،االى م علك خيتر أجربه احلاوملل ):٤٤مسألة (

ا هو مك الشارع إلزاميقاعات يسقط اعتباره عند الرضا املعترب يف العقود واإل فإن ،للعبد املسلم قهراً جائز

  . واضح

  فوري عريفختياراال و،ويل املمتنع ألنه ،م هو الذي خيتاركاحلا أن  يفد فيه اجلرب فالظاهرمل وول

، جل متيز الزوجة عن غريهاأل إالّ  ليسختيار ألن اال،ختياراالحيتمل عدم فورية ، ودلةاملنساق من األألنه 

الطرفان بعدم ترتيب آثار  يرض فإن ،ةزوجي املتعلقة بالحكاماأل إىل بالنسبة إالّ  ليس بواجبكذلو

النفقة  ييعط بأن النفقةكثار اجلائزة ترتيب اآل أو حق املضاجعة والوطي يف أربعة أشهركالزوجية 

  . اختيار ذا بالك جاز البقاء ه،للجميع

أن ك ، الشرعيكطراف بالسلوالتزم األ إذا املوت اً حىتإطالق ختيارااليلزم  ال أن هذاى ن مقتضكل

  . اجلميع أو يعطي للبعض أو يعطيهن النفقة ال وهن أأيط ال

  .يقول به أحد  مما الدلةخالف ظاهر األ أنه  إىلضافةهذا باإلو

املطلقة بني  أو وحةكطلّق مث جهل املن أو حكما لو نكان ك ،ار مث جهل املختارة عن غريهاختا ولو

  .  أمثال املسألةر يفكا ذما أشبه مم أو فالالزم القرعة، أزيد أو اثنتني

  



١٢٣

مل حين موعد أربعة أشهر  إذا ختياراال وسالمفالوطي بني اإل، مل خيتر بعد إذا فيما ):٤٥مسألة (

ى علما إ النفقة واجبة أن ماك، كمجايل يقتضي التر فالعلم اإل،دائر بني احلرام واملستحب ألنه ،هكلزم تر

ما بالتقسيم لو قلنا بقاعدة إ، وجيابمجايل يقتضي اإل فالعلم اإل،ا دائرة بني الواجب واملستحب ألاجلميع

  . تاب اخلمسك يف كالم يف ذلكما تقدم تفصيل الك ،مور املاليةالعدل يف األ

  



١٢٤

 فإن ،ختياراالان الطالق قبل ك و،هن بدون اجتماع شرائط الطالقاحدإلو طلّق  ):٤٦مسألة (

 ليس معناه صحة ختيار فإن االطالق باطالًان الك وإن اًاختيار كان ذلكزوجة له  أا كقصد بذل

  .الطالق

وقوع  و،ختياراالظاهر الطالق هو كظاهرمها  ألن ،كذلكان كهن احدإمن ىل آ أو ذا لو ظاهرول

  . ايف يف هذا املقامكالم الذي هو الظهور الكجنبية خارج عن حمل اليالء باألاإل أو الظهار

  



١٢٥

تابيات سابقاً فهي كمن أسلم من أزواجي ال: وليق بأن ،ختيارااليصح تعليق  ):٤٧مسألة (

  .ربع السابقة هن املختاراتاأل فإن ، فأسلمن،املختارة

يفية اليت ك يف الختياراال فيجدد ،كان له ذلكهن إسالمذا قبل ك هاختيار لو رجع عن أنه والظاهر

  . قد حصلختيار ألن اال،هن فال يصح رجوعهإسالمأما لو رجع بعد ، يريده

مث ، رت فاطمةختا :فلو قال،  ال أثر لهختياراالالفرقة بعد ك بعد الفرقة ختيار أن االعلوم املومن

ا ومل، دلة لظاهر األ،ضرابمل يصح اإل، ال بل هنداً: مث قال، فارقت فاطمة: قال، أو ال بل هنداً: قال

  .  يف باب الفضويلجازةالرد بعد اإل أو ، بعد الردجازةروه يف باب اإلكذ

  



١٢٦

 ،هنداً أي رت هذهختا :قال وفاطمة إىل ما لو أشارك، شارةلو ختالف الوصف واإل ):٤٨ مسألة(

 ليهاإان قصده املشار ك وإن ، للمسماةختياراالان كشارة اشتباهاً حصلت اإل وان قصده املسماةكفإن 

  .  للقصدهو تابع وختياراالاملعيار يف املقام  إذ ،ليهاإ للمشار ختياراالان كر االسم اشتباهاً كذو

ما لو مات قبل السؤال ك ،املسماة أو ليهاإن من االستفسار عنه هل قصد املشار ك نتممل ونعم ل

مها احدإقوائية يف أوال ، شارة لتساقط االسم واإل،صول العمليةاأل إىل الرجوع وان الالزم التوقفك ،عنه

  .  شرعاًحبيث توجب ظهوراً حجةً

  



١٢٧

فر واحملرمية كالك ،ون فيها سبب حترميكمن ال ي إىل النسبة بختيارااليصح  إمنا ):٤٩مسألة (

انت له كفلو ،  تسقط من فيها السبب من الزوجيةسالمال فبمجرد اإلإو، ما أشبه أو الرضاع أو بالنسب

ى  فال تبق،ت عن الزوجيةاألخ أوجب سقوط سالماإل ألن ،ختياراال إىل ه مل حيتج أختهناحدإمخس 

  . أربع إالّ عنده

 أنه  ملا تقدم من،يصح الفرقة من الثالثة الباقية  ال فإنه،ان أختان عنده مخس اثنتان منهنكلو ذا كو

ى تبق تني مردداً فالاألخ ىحدإ حرمت عليه سالم باإل فإنه،ثر من العدد الزائدكيفارق األ أن حيق له ال

  . تنياألخى حدإيفارق  أن نعم عليه، أربع إالّ عنده

  



١٢٨

رت ختا بل: ت املرأةقالو، كءرت بقاختا :فقال الرجل، ختياراالعا يف لو تناز ):٥٠مسألة (

 ـ من قبله إالّ يعلم ال يف مسألة ما ال ـ  بلفظ صريحختياراالوقد حصل ، سكبالع أو ،فراقي

، صل عدم الفرقة لغريهاأصل عدم الفرقة هلذه معارض ألحيث إن ، طرافصول من األتساقطت األ

  . ىملرجع قواعد الدعو فا،ختياراالذا يف أصل كو

  



١٢٩

  : فاالحتماالت يف املسألة أربعة، بنتو أم لو أسلم عن ):٥١مسألة (

 مل يدخل مان إ املشهور بأنه إىل والتفصيل املنسوب، والبطالن مطلقاً، التخيري بينهما مطلقاً

دخل  وإن ،ن هلمادون البنت فالبطالاألم دخل ب وإن ،دخل ما فالبطالن هلما وإن ،مفالبطالن لعقد األ

مل ن إ بعض بأنه إىل والتفصيل املنسوب،  أبداًماألاح كبطالن ن واح البنتكفصحة ناألم بالبنت دون 

 األخرى إىل بدية بالنسبةمها فاحلرمة األاحدإدخل ب وإن ،دخل ما فالبطالن وإن ،يدخل ما فالتخيري

  . بقاء املدخولة يف حبالتهو

  الوضعيةحكامظاهره عدم الفرق بني األ، و)١( ما قبله جيبسالماإل بأن استدل للقول بالتخيري

حيث إن ن كل، سالمل شخص جب باإلكم كان حكاح الذي كحترمي الن أو فتحرمي الوطي، ليفيةكالتو

 مل وأ، مهااحدإب أو سواء دخل ما، مهااحدإوالبنت معاً لزم عليه فرقة األم ح كين أن املسلم ال يصح له

  . يدخل

 يبق أو هل يدخل يف هذا الدليل أنه  يفكل مورد شك ف،ال عموم يف دليل اجلب لفظاً: قلتن إ

انت كصول ليفهم باألكتكلفون بالفروع كفار مكالحيث إن ، ونقول بالعموم أن لزم عمومهى عل

  يف حديثاألصلعليه ف، واملسلمنيى احلرمة علك سالمنقول باحلرمة بعد اإل أن فالالزم، م احلرمةكاحل

  . املوارد اليت علمنا بأا داخلة يف احلديث إىل بالنسبة إالّ اجلب عدم العموم

 نقل بالعموم مل ول إذ ،ما خرج بالدليل إالّ  يف احلديث العموماألصل ،سك بالعاألمربل : قلت

، احلديث يف باب االمتنانن أ وخصوصاً، عمومهى مة تدل علكمقدمات احل أن فالبد اللفظي يف احلديث

   أن العلماءى ملعروف لدوا

                                                

. ٢٣٠ ص٤٠ج: حبار األنوار )١(



١٣٠

م يف كما جعل عليو، )١(ال ضرر: ان عاماً مثل حديثكان يف مقام االمتنان ك إذا احلديث

 وغريها من القواعد املستفاد ،)٤(لهك كما ال يدر و،)٣(م اليسركيريد اهللا ب و،)٢(الدين من حرج

  . وا يف مقام االمتنانكبضميمة ، طالقعمومها من مقدمات اإل

لفته بتبعات كاملخلوق اجلديد يف عدم كافر الذي أسلم هو كالن إ :نقول أن فالالزم عليهو

ل كأ أو جناسة أو سرقة أو زنا أو قتل أو مخس أو اةكز أو حج أو صيام أو  السابقة من صالةحكاماأل

صيامه و فال قضاء لصالته، غريها أو جروح أو شهادات أو إرث أو احكن أو  الناس بالباطلموالأل

 إذا بل، انا يف يده سابقاًك إذا اة وال مخس عليهكوال ز، وال حج عليه بسبب استطاعته السابقة ،السابق

  . اخلمسية وويةكعيان الزبقيت األ

انت فيها كم املوجودة اليت أمواهلفار كختميس ال ويةك بتز)صلى اهللا عليه وآله(ولذا مل يأمر النيب 

 مل يأمر )صلى اهللا عليه وآله(  فإنه،ومل يأمر بدية القتيل، لينا قطعاًإصل ولو أمر لو، اساألمخوات وكالز

الغاصبون ردوا  وومل يقل أيها السراق، ومل حيد الزناة، يؤدوا الدية أن سائر القتلة للمسلمني والوحشي

فار كومل يأمر بتطهري ال، انت موجودةك موال األكبعض تل بأن  مع العلم قطعاً،اأصحا إىل موالاأل

أوانيهم عن لوث  وثيام ووال أبدام، موات بالغسلمس األ واحليض والنفاس وبدم عن لوث اجلنابة

  . تابنا شرح العروة فراجعك يف باب الغسل من كالم يف ذلكوقد تقدم بعض ال، النجاسات الظاهرية

                                                

  . ٢ ح٢٨٠ ص٥ج: الكايف )١(

  . ٧٨ يةاآل: سورة احلج )٢(

  . ١٨٥ اآلية: سورة البقرة )٣(

  . ٢٠٧ ح٥٨ ص٤ج: العوايل )٤(



١٣١

 أو  بالرضاعغريه من أقسام احملرمات أو ،خت املوقوباح الواقب ألكما مل يأمر بانفساخ نك

ما مل يأمر ك، بون هذه املآمث بصورة فضعيةكانوا يرتكني ياجلاهل بأن  مع القطع،ما أشبه أو املصاهرة

لف الشهود الذين شهدوا كما مل يك،  اليت ورثت بصورة غري مشروعةموال برد األ)صلى اهللا عليه وآله(

  . آخرين إىل روح اليت فعلها بعض بالنسبةاجل إىل ومل يقتص بالنسبة، يتحملوا تبعة شهادام أن بالباطل

فرق بني  ال إذ ،غري طريقة مشروعةى أسلم حلت ذبيحته اليت ذحبها عل إذا افركال بأن :بل رمبا قيل

 ماكف، حتليل املرأة سبب شرعي أن ماك، ذبيحة سبب شرعيالحتليل  فإن ،حلية الزوجة وحلية الذبيحة

السبب كبل جيعل السبب غري الشرعي ، احكجيدد النن  بألف الزوج الذي أسلمكالشارع ال يأن 

اليت ذحبها   الذبيحةكيتر بأن نسان الذي أسلملف اإلك ال يكذلك، الشرعي يف صالحية حلية الزوجة

  . اة املشروعة يف صالحية حلية الذبيحةكالذكاة غري املشروعة كبل جيعل الذ ،فركحال ال

   .للتني أخذمها اوسيااألم ت واألخهذا يلزم حلية ى عل: ن قلتإ

  . سالمت حال اإلاألخقد حرم الشارع ، ون أختآلا ت ألن األخ،الفرق بينهما واضح: قلت

بنت  وبنته ومهأ وخت املوقوبأ والرضاعية إىل ما سبق بالنسبةى نعم يصح القول باحللية بناًء عل

مور اليت فقد جب األ، )١( قبله جيب ماسالماإلان ك إذ إذا ،سالمما أشبه ممن حرمها اإل واملزين ا

  . ثار اآلك جب تلسالمفاإل، ثار التحرميية اآلكالوطي الذي له تلك ،فركأوجبها العمل حال ال

   )صلى اهللا عليه وآله( ومل يأمر النيب ،انت شائعة يف حال اجلاهليةكرات كهذه املن أن يؤيدهو

                                                

  . ٢٣٥ ص٤٠ج: البحار )١(



١٣٢

ان لبان ك لو  فإنه،م أحد احملرماتكهم حل الذين ينطبق عليايتجنبوا النساء والرج بأن املسلمني

  .قطعاً

ال  فيه ما إذ التأمل إىل ما أشبه حيتاج و الرضيعةويف  يف الذبيحةكم بذلكاحل أن ىن ال خيفكل

  . ىخيف

مام أونه كعدم صحة كولد الزنا ى  املترتبة علحكاماأل أن هو و،كثر من ذلكان رمبا قيل بأكن إو

 يوجب )١( جيبسالماإل أن ال فدليلإ و،فركن الزنا حال الكمل ي إذا اهي فيم إمنا ما أشبه أو مجاعة

  . فركولد الزنا الذي حصل الزنا حال ال إىل مكعدم تعدي احل

عمرو ك ،وم ولد زناك يرسل بعض من يقطع ب)صلى اهللا عليه وآله(ان الرسول كولذا : قيل

ليه إترفع  و،به يف الصالةى ان يقتدك الرئيس غالباً هو الذي أن مع وضوح، رئيساً للحرب ،العاص

  . كغري ذل ورئيس جيش وقاض ومام مجاعةإفهو ، ما أشبه واخلصومات

ون كال ي أن تاب التقليد من شرح العروة يف مسألة اشتراطكمور يف لمنا عن بعض هذه األكقد تو

  . املرجع ولد زنا

األم بقاء أيتهما شاء من إيتخري يف الذي أسلم  أن ىالم يف الدليل الذي استدل به علك المهذا متا

  . والبنت

 ماكف، العقد اجلديدك ختياراال بأن  يدخل بأية منهماوملل هي ما ورمبا استدل لبعض صور املسألةو

  . خيتار أيتهما شاء أن نك يتمكذلك، البنت عقداً ابتدائياًى علأو األم ى يعقد عل أن نكيتمأنه 

  يتزوج  أن نه يصح لهأ، ولعقدمها مطلقاًهو البطالن و: استدل للقول الثاينو

                                                

. ٢٣٥ ص٤٠ج: حبار األنوار )١(



١٣٣

أصبحت البنت  والزوجة أم األمأصبحت  ألنه لبطالماما أ ،ممل يدخل باأل إذا بالبنت عقداً جديداً

 ال يصح كذلك، انت عنده البنتك إذا مطلقاًاألم يتزوج ب أن نسانما ال يصح لإلكف، بنت الزوجة

 إذ ،م تقارن الزواجني فيبطالنكان يف حكأسلم فإذا ، ماألانت عنده ك إذا يتزوج بالبنت أن نسانلإل

مل يدخل بأية  إذا هذا فيما، ليهما مقطوع العدمكتأثري  و، ترجيح بال مرجحاآلخرتأثري أحدمها دون 

  .  واضحاألمرمها فاحدإب أو دخل ما أما إذا ،منهما

عن األم خرجت واألم  يدخل بمل إذا نهفأل ،األممل يدخل ب إذا اح البنت من جديدكأما لصحة نو

 إذ ،سالماإل أو الفسخ أو املوت أو بالطالقاألم ان خروج كسواء ، اح البنت مطلقاًكله ن زوجيته جاز

  . مهاأية ختصص حترمي الربيبة باليت دخل باآل

 ومها أاحدإب أو سواء دخل ما، م مطلقاًبدية لألاحلرمة األ وهو البطالن و،استدل للقول الثالثو

 ،األمصورة الدخول ب و صورة الدخول ما،والبطالن واحلرمة للبنت يف صورتني، مهااحدإيدخل ب مل

  . حمللةى البنت تبق فإن ، يدخل مامل ودخل بالبنت فقط أ إذا دون ما

ا  أل بل حترم أبداً،احهاكم الزوجة ال يصح نأ و،الزوجة أم ا أصبحتفأل، مطلقاًاألم أما حرمة 

ون مشمولة كا تألاألم أما حرمة البنت يف صورة الدخول ب، ومكمهات نسائأـ مشمولة ل

نكم من نسائكم الاليت يف حجوركربائبو م الاليت دخلتم)ون دخل كي أن  من غري فرق بني،)١

   .ال أم بالبنت

   ،ال أم سواء دخل بالبنت ،األمأما حلية البنت يف صورة عدم الدخول بو

                                                

. ٢٣ اآلية: سورة النساء )١(



١٣٤

األم ون كما إ، ويس حباصلولاألم الدخول بما إ املانع إذ ،كال مانع من ذل أنه فللقواعد العامة بعد

  . سالمخرجت من حبالته مبجرد اإل أا وقد فرض يف حبالة الرجل

   .ماألى تبق وفلماذا مل خترج البنت: ن قلتإ

  .م حمرمة مطلقاًكمهات نسائأ إذ ،ون البنت دخلت يف حبالتهكبعد األم ى ال تبق: قلت

م حال ك ال يوجب رفع احلاحكل قوم نكلفر لقاعدة كم حال الكرفع احل أن ى خيفوال

  . سالماإل

 إىل بدية بالنسبة واحلرمة األ،مهاأوط إذا بدية يف ماهو البطالن واحلرمة األ و،استدل للقول الرابعو

فحال ، ليفك يف التكترامها بقاعدة االشأمل يط إذا  والتخيري فيما، واحدة منهماأوط إذا غري املوطوئة فيما

  . حال سائر املسلمنيكاملسلم اجلديد 

 أوط فإن مهااحدإ وطي ويف، مهاأبنت الزوجة املدخولة ب والزوجة أم ما أل،ففي وطئهما حترمان

ة ءاملوطوى تبق ومكمهات نسائأمن األم انت ك البنت أوط وإن ،مهاأصارت البنت ربيبة مدخولة باألم 

فال ، سالمم اإلكحب فر الكم الكانت حبكالزوجية للبنت  ألن ،مها ختريأمل يطوإن  ،حليتها السابقةى عل

قوال  ما يف سائر األكعليى ذ ال خيفإ، األولقرب القول  واأل،تأثري لزوجية البنت يف حترمي البنت

  .شكالواالستدالالت من اإل

ان ك، وبديةاحلرمة األى عل ان العام داالًك فإن ،بدي يف موردنا يف التحرمي األككنا شأولو فرض 

  عمومكن هناكمل ي وإن ، بالعامكفالالزم التمس، جل احتمال خمصص ال يوجب عنواناً للعام ألكالش

م مل كبدية حاحلرمة األ ألن ،ةءفالالزم القول بالربا، ان املخصص يوجب عنواناً للعامكن كان ولكأو 

  . يعلم به فتأمل



١٣٥

ى ان حبيث يبقك و،األخرىدون  والبنت دون الزوجواألم  ىحدإلو أسلمت  ):٥٢مسألة (

 أن القاعدة: قيل ،ال وربع أالصور األ إىل  الزوج بالنسبةإسالمكم كفهل احل، ها فرضاًإسالماح بعد كالن

البنت حيرم عليهما اجلمع عند رجل واألم الرجل اجلمع بني ى ما حيرم علك ألنه ، الزوجإسالمكون كي

 ال احكل قوم نكلفقاعدة ، نصفه باطالً وون نصفه صحيحاًكي بأن تبعضي العقد الواحد ال و،واحد

  . املرأة اليت أسلمت إىل اح بالنسبةكيوجب صحة الن

 الصحة إىل ن التنصيف يف العقد الواحد بالنسبةكال مي إذ ، بطل العقد من جانب بطل العقدوإذا

 البطالن و التنصيف يف الصحةإمكانالقول ب، واجلواز واللزوم إىل ن التنصيف بالنسبةكأم وإن ،البطالنو

  . مور االعتبارية قائمة مقام املقوالت احلقيقيةاأل ألن ،ال وجه له أمر اعتباريألنه 

 نكوال مي،  أخاً لهاآلخرون الشخص كوال ي خرون أحد الشخصني أخاً لآلكي أن نكما ال ميكف

 نك ال ميكذلك،  يف أسفل منهاآلخرالشيء ون كوال ي، اآلخرمن الشيء ى ون أحد الشيئني يف أعلكيأن 

  . نصفه باطالً وون نصف العقد صحيحاًكيأن 

رتب آثار عدم : خريقول لآل، ورتب آثار الصحة: حد الشخصنييقول الشارع أل أن نكنعم مي

  .دليل مفقود يف املقام إىل ن مثل هذا حيتاجكول، الصحة

مهات أ ومكربائب و،افركال إىل نسبة بالاحكل قوم نكل إطالقالدليل مها  بأن والقول

 ،افر اخلمر للمسلمكباع ال إذا ميثل له مبا أن نكأم وإن ،ما فيهى املسلمة ال خيف إىل  بالنسبةمكنسائ

تصرف املسلم يف ، وافر يف الثمن حالل مبا هو مثن ال مبا هو مال أعرض عنه صاحبهكتصرف الفإن 

  .المكنه أول الكل، املثمن حرام

  تقليداً صحة  أو أحدمها اجتهاداًى  فيما لو عقدا مث رأكلوا مبثل ذلوقد قا



١٣٦

 أو ،الزوجة عدم عدالتهما وتيقن الزوج عدالة الشاهدين وطلق أو ، بطالنهاآلخرى رأ والعقد

ى ما رأك، مكان نظراً يف احلكسواء ، يرتب نتائج نظره أن ل واحد منهماكحيث جيوز ل، سكبالع

  . قرب جواز بقائهان األك ل،مثال عدالة الشاهدينك املوضوع يف و أ،احللية اآلخرأحدمها احلرمة و

  



١٣٧

ان كسواء ، والاآلخر أم سواء ارتد ، احكلو ارتد أحد الزوجني املسلمني انفسخ الن ):٥٣مسألة (

 أو انت الزوجية بالدوامكسواء ، وبعده أو ان قبل الدخولكسواء ، و فطرةعن واالرتداد عن ملة أ

املشهور بني الفقهاء بل ى  عل،ابية فارتد املسلمتكان الزوج مسلماً والزوجة كا لو ذكه و،االنقطاع

  .اًإطالقما إ، ونصاً منهم ببعض الفروعما إ ،امع عليه يف اجلملة

  :  مخسةأدلة بكاستدلوا لذلو

يقتل   بينما ال،تابية ولذا يقتلكتايب والكال إىل ان ارتداداًك وإن ،دينهى يقر عل املرتد الن إ :األول

جيوز  ال ألنه ،احك مل يصح النسالمتابياً بعد اإلكصار الزوج فإذا ، دينهى يقر عل ألنه تايب ابتداًءكال

، تابيةكان الزوج مسلماً مل يقبل دخوهلا يف الك وتابيةك صارت الزوجة وإذا، تايبكاح بالكللمسلمة الن

  . تابيةكاح الك فال يشملها دليل جواز ن،ج اتابية اليت جيوز للمسلم التزويكفليس حاهلا حال ال

الزوجة  أن احلال وتابياًكصار  أو  الزوجكأشر إذا ان صحيحاً يف اجلملة فيماك وإن هذا الدليلو

ل صور املسألة كه لإطالقيف  إالّ أن ،ةكجيوز للمسلم التزوج باملشر ت الزوجة حيث الكشرأ، أو مسلمة

ان كاالنصراف لو  و،تابية ال مانع منهكصارت هي  إذا تابية فيماكوج بال املتزأدلة  فإن إطالق،إشكاالً

  . فهو بدوي

 شامل احكل قوم نكلعموم دليل  فإن ،تابياًك واًكمشر أو ،نيكمشر أو تابينيكذا لو صارا كو

  .  فتأمل،هلما حينئذ

تابية كصارت الزوجة ا فإذ ،األصلتايب بكال إىل تابية جيوز تزوجيها منصرفةكون الك ن أدلةإ :الثاين

ال  إذ ،ونه خاصاً ببعض الصور حمل تأملكهذا الدليل بعد ، و احلرمةاألصلف، تابيةكمل يعتربها الشارع 

  . طالقوجه لالنصراف حبيث مينع اإل



١٣٨

، بهى العادل يقتد: ذا قال إمثالً، مكحتقق ترتب عليه احل العنوان مىت أن  العناوينأدلةبل ظاهر 

، طالقالعرف يفهم من هذه العناوين اإل أن فالظاهر، ذاكه والزوج جيب عليه النفقةو، والفاسق يهان

  . نحتقق اآل أو ان متحققاً من قبلكسواء 

ن حمتمل ك يمل وهذا ال بأس به ل، وغريمها و الذي ادعاه الرياض واجلواهرمجاعاإل: الثالث

  .  احملتمل االستناد ليس حبجةعمجااإل أن ىبناء املتأخرين عل، وبل مظنون االستناد، االستناد

بضميمة عدم القول بالفصل بني ارتداد ، ارتد بانت منه زوجته الرجل لو أن ىدل عل ما: الرابع

  . الزوج والزوجة

 بانت منه سالمارتد الرجل املسلم عن اإلإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، خرب احلضرميك

يتزوج  أن تاب قبل وسالماإل إىل رجع فإن ،ما تعتد املطلقةك تد منهتع و،ما تبني املطلقة ثالثاًك، امرأته

  . احلديث ،)١(فهو خاطب

ل مسلم بني مسلمني ارتد عن كل:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال، الساباطيوخرب

امرأته ، ونه مكدمه مباح ملن مسع ذل فإن بهذّك و نبوته)صلى اهللا عليه وآله(جحد رسول اهللا  وسالماإل

يقتله  أن ماماإلى عل، وعنها زوجها تعتد امرأته عدة املتوىف، وورثتهى يقسم ماله عل و،بائنة منه يوم ارتد

  . )٢(وال يستبقيه

فر ك وسالممن رغب عن اإل: فقال ، عن املرتد)عليه السالم( جعفر أبا سألت:  ابن مسلمقالو

  بانت منه  و، وقد وجب قتله،ه فال توبة لهإسالم  بعد)صلى اهللا عليه وآله(حممد ى مبا أنزل عل

                                                

  . ٥ من أبواب موانع اإلرث ح٦ الباب ٣٨٦ ص١٧ج: الوسائل )١(

  . ٣ من أبواب حد املرتد ح١ الباب ٥٤٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(



١٣٩

  . كغري ذل إىل ،)١(ولدهى  علكتر يقسم ما و،امرأته

ن إ :هماوفي، المها ينايف الزوجية منافاة عرفيةك و،احلبس أو وم عليه بالقتلكاملرتد حمن إ :اخلامس

م ك وجوب يف قتل املرأة فاحلوال، وجوب القتل ال ينايف الزوجية و،بار يف ارتداد الزوج ال الزوجةاألخ

  . كحتقق ال ينايف ذلن إ احلبس و،تام يف اجلملة يف ارتداد الزوج ال الزوجة

ما ك،  استدامةوالون زوجة للمسلم ابتداًء كة ال تكاملشر ألن ،هاؤت مل جيز بقاكشرأنعم لو 

  . واهللا سبحانه العامل، دلةيظهر من األ

                                                

. ٥ ح١ الباب٣٨٧ ص١٥ج: الوسائل )١(



١٤٠

سواء ، ومهااحدإ أوط أو مهاأ يطوملمها أأ سواء وط،مهااحدإ ني ختري أختلو أسلم عن ):٥٤مسألة (

  .مهااحدإطلق  :لفريوز الديلمي )صلى اهللا عليه وآله( حيث قال ،غريه و للنص،مرتبة أو تزوجهما دفعة

 العامة يشمل مجيع الفروض دلة األإطالقكه إطالق، وىما ال خيفك طالقواملراد بالطالق اإل

  . املتقدمة

 مانع عن األولالزواج  ألن كذل، و الثانيةاختيار ن لهكتني مرتبة مل ياألخلو تزوج نعم املسلم 

، ختياراالان له كأسلم فإذا ، جموز هلا )١(احكل قوم نكلحيث إن ،  خبالف ما حنن فيه،انعقاد الثاين

أسلم فإذا ، فرهكل يف حا ال مل جتز الثانية حىتإو، تني جائزاً يف دينهاألخان التزويج بك إذا ن هذا فيماكل

  . هو واضح و، الثانيةإطالقلزم عليه 

  

                                                

  . ٣ من أبواب حد القذف ح١ الباب٤٣٠ ص١٨ج: الوسائل )١(



١٤١

 فيما تأخر عقد البنتني ، أختابنة وخالة أو ،خأابنة  ولو أسلم عن عمة ):٥٥مسألة (

  . فاحتماالت

  . عله أقرب حلديث اجلبول ،بقائهما مطلقاًإجواز : األول

  . اخلالة حاالً والعمةى ت برضاألخ واألخاشتراط بقاء بنت : الثاين

  . فركاخلالة حالة ال والعمةى بقائهما برضإاشتراط : الثالث

دليل  إىل فاالشتراط يف هذا احلال حيتاج، ن مشروطاًكفر مل يكاح حال الكالنن إ :األولوجه 

  .  العدماألصل فك يف االشتراكولو ش، مفقود

  الطالق رضامها اإلظاهر دليل اشتراط، وسالم اإلأحكامل كحني أسلم تعلق به نه إ :وجه الثاينو

  . اح املسلمكخصوص ن

  . لزوم جتددهى وال دليل عل، افر فقد حصل الرضكما لو رضيتا حال الإ: وجه الثالثو

ال مل إ و،ن صحاآل أو فركلو حصل الرضا منهما حال ال أنه مكون احلكي أن ال يبعد: رمبا يقالو

   . فتأمل،الثالث ووجهه يعلم من وجهي القول الثاين، ويصح

  



١٤٢

  : احتماالت، ال أم احها شيءكمة فهل يشترط يف بقاء نألو أسلم عن  ):٥٦مسألة (

  . اح مطلقاًكبقاء الن: األول

  . هإسالمن بعد اآل ،وجود العنت وأعين عدم الطول ،وجد الشرطان إالّ إذا احكبطالن الن: الثاين

  . فركوجد الشرطان حال ال إذا احكصحة الن: الثالث

  .سالمن حال اإلاآل أو ،احكفر عند النكوجد الشرطان حال ال إالّ إذا نالبطال: الرابع

هو الصحة ، واألوليبعد هنا القول  ان الك وإن ،ل يعلم مما تقدم يف املسألة السابقةكوجه الو

حيق  افر الكال إذ ،م املؤمنني بداللة االقتضاءكح أنه ىالداله عل) املؤمنات(ية بقرينة ظاهر اآل ألن ،مطلقاً

 مكافر مل جير عليه احلك أسلم الوإذا، افر أصالًكم املؤمنني فال يشمل الكهذا ح أن ،يتزوج املؤمنة أن له

 إالّ أن ،ىخيف رمبا يناقش يف هذا الدليل مبا ال وإن ،ستدامة ااح ابتداًء الكالشرط للن أن يةظاهر اآلألن 

  . واهللا العامل، املسألة املتقدمةكم يف هذا املسألة كحديث اجلب حمن إ :يقال

  



١٤٣

، ناحلرة اآل ايشترط رض، أو مة مطلقاًاح األكنى  فهل يبق،مةأ ولو أسلم عن حرة ):٥٧مسألة (

  . فيه االحتماالت السابقة ،حاالً أو في رضاها قبالًكي، أو الزواجاحلرة حال  ايشترط رضأو 

  : نعم هنا جهتان

  .  الطولعدم ومة املشترط بالعنتجهة تزويج احلر باأل: األوىل

  أختبنت أو األخانت بنت كمة لو األ أن ماك، احكمة يف الناأل وجهة اجلمع بني احلرة: والثانية

  . اخلالة وهي جهة رضاية العمة وانت جهة ثالثةكللحرة 

  



١٤٤

ثر من كيتزوج أ أن جيوز للحر ال ألنه ،ار اثنتنيختا متنيأثر من كلو أسلم احلر عن أ ):٥٨مسألة (

والعلّة ، ياتخراألفارق  وار حرتنيختا ثر من حرتنيكذا لو أسلم العبد عن أك، واءماثنتني من اإل

فال يعارضه ، دلةطالق األ إلاستدامةً وم املسلم مطلقاً ابتداًءكور حكم املذكاحل أن هي، وظاهرة

  . استصحاب بقاء الزوجية

 صار سالمباإل ألنه ، اثنتنياختيار إالّ ن لهكلو أسلم العبد مث أعتق مل ي أنه القاعدةى مقتضمث إن 

  . سالمبقائهن بسبب عتقه املتأخر عن اإلإم جبواز كفال يعود احل، ثركوماً بفراق األكحم

املسلم احلر جيوز له البقاء من غري فرق يف الصورتني بني  ألن ،ربعاألى ولو اعتق مث أسلم بقي عل

  .هإسالمبعضاً بعد  وهإسالمبعضاً قبل و  أ،بعدمها أو عتقه أو هإسالم قبل ،بعضهن أو هن مجيعاًإسالم

  .ىما ال خيفكاخلصوصيات  و مع مراعاة سائر الشرائط،غريها من الصورإىل 

  . غريه وورة يف اجلواهركأقوال مذ وات اختالف املسألةويف

  



١٤٥

فال ، ما تقدمك طالقاً كن ذلكلو أسلمت املرأة قبل الدخول انفسخ العقد ومل ي ):٥٩مسألة (

 ل عوضكيرجع  أن الفسخى مقتض، و فسخ العقدسالماإل إذ ،قبل الدخول وال مهر هلاألنه  ،عدة عليها

رسال إهذا هو الذي أرسله مجع من الفقهاء ، و شيءاآلخرى حدمها علفال حيق إل، صاحبهإىل 

  . بل مل يظهر يل اخلالف من أحد، ماتاملسلّ

   .ون بسقوط املهر باملوتحيث ال تقول، بني الفسخ وفما هو الفرق بني املوت: ن قلتإ

ذا بعد ول، قبض املتاع مث تلف إذا ماك، صاحب احلقى  تلف علوإمنا، املوت ليس فسخاً: قلت

 بل والقبلة، اآلخر إىل ل منهما النظرك جيوز ل فإنهخبالف ما بعد املوت، ما أشبه والفسخ ال جيوز النظر

  . اللمسو

   .االستصحاب بقاء متام املهرى مقتضن إ :ن قلتإ

ان الالزم العمل  كي يف املقتضكن من باب الشكاالستصحاب ومل يى مقتض أنه لو سلم: قلت

دليل الفسخ يف باب املعاملة قاض بعدم وجوب  أن ماك، ثارل اآلكلرفع  يبظاهر دليل الفسخ املقتض

  .  املسألةالنص اخلاص يف واالتفاق املتقدم إىل ضافة هذا باإل،ماأصحا إىل تسليم املتعاملني العوضني

 يف نصراين تزوج نصرانية فأسلمت قبل، )عليه السالم( احلسن أيب عن، ففي صحيح ابن احلجاج

  . )١( عدة عليها منهوال ،وال مهر هلا، قد انقطعت عصمتها منه: قال ،يدخل اأن 

 قبضت أن فال فرق بني هذاى عل، و ال خصوص موردها،لية من الروايةك املعلوم استفادة الومن

  . ال أم قبضت بعض املهر، أو غريه أو تالفتصرفت فيه باإل واملهر

  

                                                

  . ٦ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٩ الباب ٤٢٢ ص١٤ج: الوسائل )١(



١٤٦

 وإمنا، إشكالاح بال كتابية انفسخ النكلو أسلم الرجل قبل الدخول عن امرأة غري  ):٦٠مسألة (

اح ك جلواز ن،احكالن يتابية بقكغريه لو أسلم عن  أو تايبكال أن تابية ملا سبق منكقيدنا املرأة بغري ال

  .استدامةً وابتداًء ةتابيكال

  .قيل بنصف املهر، وقيل بتمام املهر، واًإطالقفقيل بعدم املهر ، الم يف املقدار املستحق من املهركالو

ل ك وقع االنفساخ رجع وإذا، املهر عوض أن استدل القائل بالعدم مبا تقدم يف املسألة السابقة من

  . صاحبه إىل عوض

   .رأة مبا دون الدخوليف وقد متتع الرجل باملكف: ن قلتإ

، اح هو الدخولكالفائدة املتوخاة من الن أن  إىلمضافاً، ان من الطرفنيكاالستمتاع : قلت

وقع الفسخ رجع  فإنه إذا ،متتع به من دون تصرف وأخذ املشتري املثمن إذا فاالستمتاع حاله حال ما

  . املشتري إىل الثمن

نا يف سقوط ككشفإذا ، احكا استحقت املهر بالن أل،استدل القائل بتمام املهر باالستصحابو

، ليس الفسخ من حني العقد أي ،العقدى الفسخ شيء حادث فال يرفع مقتض، و البقاءاألصلان كاملهر 

  . بل من حني الفسخ

العقد يوجب  أن يستفاد من دليله ألنه ،استدل القائل بالنصف باملناط يف الطالق قبل الدخولو

ون كظاهر  أن ى عل،فهو شبيه بالقياس، املناط غري مقطوع بهن إ :هوفي، اآلخر نصفاً والدخول النصف

  .يوجبه الدخول ال العقد إمنا املهر أن ،موجباً للمهر وطي الشبهةك الدخول ارد عن العقد

وال دليل ، العقد أوجبه ألن ،وال يبعد القول بتمام املهر، أحد القولني السابقني إىل فالالزم الذهاب

 االرتداد أدلةاملستفاد من ن إ :يقال إالّ أن  اللهم، املوجب للفسخسالمسقوط شيء منه باإل أو وطهلسق

  .  فتأمل،كاملشبهة له بالطالق خالف ذل

  



١٤٧

 ،ان الالزم القول بتمام املهرك ،وقع الفسخ واملرأة بعد الدخول أو لو أسلم الرجل ):٦١مسألة (

  . اًإمجاع وبالدخول يستقر املهر نصاًألن 

يف تستحق عليه كف، الرجل البضعى أسلم الرجل ومل تسلم املرأة فقد فوتت املرأة عل إذا :ن قلتإ

   .بدله

  فال،فقد استفاد الرجل مبجرد الدخول بدل مهره، الدخول يوجب متام املهر أن املفروض: قلت

  . حق له يف استيفاء شيء من املهر

  



١٤٨

  : املهر له صور إىل النسبةالم بكفال، أسلم الزوجان إذا ):٦٢مسألة (

ليس إشكال أنه وال ، ياهاإ وقد أعطامها  مثالًجمهوالً أو خرتيراً أو ان أمهرها مخراًكن إ :األوىل

ينه ادى قد أعط وما لو أسلمكف، هأعمالى  احلال علكان يقر يف تلكما عليه يف حال ى أد ألنه عليه شيء

  . لف بأداء دينه ثانياًكي  ال فإنه،اخلمر مثالً

ومل  ،بل من حيث اجلهالة مثالً، من حيث عدم املالية ال، ان أمهرها مهراً فاسداًكن إ :الثانية

  :فاحتماالت ،ياه بعدإيقبضها 

ما لو ك، هؤاحلال فيلزم وفا إىل عليه يوقد بق، دينهمى  مقتضكذل ألن ،عطائها نفس املهرإلزوم 

  .الشيء اهول ك يعطيه نفس ذل فإنه، مث أسلماباعه شيئاً جمهوالً

  .مهر املثل إىل املهر اهول فاسد فينتقل ألن ،ولزوم مهر املثل

  . غريه غري مقرر و،املهر املقرر غري صاحل ألن ،عدم املهر أصالًو

 هلذا الشيء ابتداًء ال يالزم عدم تقريره سالمعدم تقرير اإل، و لالستصحاباألولوال يبعد القول 

مهر  إىل رجع الّإو،  جائزاً يف دينهمون اهول مثالًكله مع كهذا ، ل الثالثبعده االحتما، وله استمراراً

  . املثل

، مهر هلا ال و أ،فهل هلا املتعة،  جائزاً يف دينهمكان ذلك و مث أسلما ميهرها شيئاً أصالًمل ول: الثالثة

ن مها مسلمان اآل، وسالمن البضع يعوض يف دين اإلوألالطالق ك ألنه املتعة ،احتماالت ،ا مهر املثلهل وأ

ل ى كمقتض ألنه مهر املثل، ومقر يف دينهم فيستصحب ألنه عدم املهر و،سالمم اإلكفيجري عليهما ح

  . حتماالت أوسطهاأوسط اال، وبدون جعل مقدار معني يف مقابله شيء استويف

 ومل يقبضه ،رتيراخلمر واخلك سالمأمهرها مهراً فاسداً من حيث عدم املالية بنظر اإل إذا :الرابعة

  :  ففي املسألة احتماالت،ياهاإ



١٤٩

  . غري املقرر ال دليل عليه و،املقرر غري صاحل ألن ،عدم املهر أصالً: األول

  . والبضع حمترم فالبد من مهر املثل، سالماملقرر سقط باإل ألن ،مهر املثل: الثاين

  .  مل تتعذر القيمةمسالالعني ملا سقطت باإل ألن ،يهعند مستحلّى قيمة املسم: الثالث

ان املثل ك وإن ،انت أقل فقد رضيت هي بهكن إ القيمة ألن ،ين من القيمة واملثلاألمرأقل : الرابع

  . فاملرجع املثل، ىأقل فقد سقط املسم

ما  أو تالفهاإلفة بكهي م وا أصبحت هلا أل،ياهاإعني املهر يف عني خارجية أقبضها ن إ :اخلامس

  . قوال السابقة فأحد األ،مل يعينه يف شيء خارجي وإن ،تالفأشبه اإل

  . قرب قيمة اخلمر واخلرتير عند مستحلهما للنصواأل، الفاقدة للمهركا  ألاملتعة: السادس

ثالثني  أو  مخراًثني دنثالى عن النصراين يتزوج النصرانية عل )عليه السالم( ل الصادقئفقد س

م قيمة كو، م قيمة اخلمرك ينظر: )عليه السالم( قال ،ان دخل ك ومل يكخرتيراً مث أسلما بعد ذل

  . )١(األولاحهما كنى مها عل ومث يدخل عليها، ليهاإاخلرتير فريسل به 

عن  )عليه السالم( ل الصادقئس، والرواية املروية عن طلحة بن زيد وال منافاة بني هذه الرواية

 ،مث أسلما، خنازير أو مهرها مخراًأ وا امرأةل منهمك تزوج ،من أهل احلرب أو رجلني من أهل الذمة

 فإن :قلت. من قبل اخلنازير وال،  وال حيرم من قبل اخلمر،اح جائز حاللكالن: )المالس عليه(فقال 

  أسلما حرم إذا  :)عليه السالم( فقال ،ليها اخلمرإيدفع  أن أسلم حرم عليه

                                                

  . ٦ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٥ الباب ٤١٧ ص١٤ج: الوسائل )١(



١٥٠

  حمتمالًان جممالًك وإن )صداقاً( فإن ،)١(اقاًن يعطيها صدكول، كيدفع اليها شيئاً من ذل أن عليه

، األولما يف احلديث ى ن الالزم محله علكل، انكقدر  أي ولشيء يريده الزوج املتعة والقيمة وللمثل

  . كغري ذل إىل )صداقاً(ان رمبا يتأمل يف هذا احلمل من جهة انصراف ك وإن هذا

 فإن ،املرأة البعض من الصداق ومل تقبض البعضلو قبضت  مما تقدم يف املسائل السابقة يظهر ماو

  . مه اخلاص بهكل قسم حكل

  

                                                

  . ١ من أبواب املهور ح٣ الباب ٤ ص١٥ج: الوسائل )١(



١٥١

 ذاكو ،ال أم  نن مدخوالًك إذا فهل له تزويج اخلامسة، ثنيات وأسلم عن أربع إذا ):٦٣مسألة (

  :احتماالن ،ال أم ،ختهاأيتزوج ب أن فهل له، أسلم عن وثنية مدخول اإذا 

ه فسخاً إسالمون ك املوجب ل،فركالى  بقائهن علصالة أل،تاألخجواز التزويج باخلامسة و

  .بعد أربع أو تاألخانت بعد كاح سواء ك جواز النأدلةات إطالقفيشمله ، احهنكلن

  .ت قبل انقضاء عدة الوثنياتاألخعدم جواز التزويج باخلامسة وو

  : مورأ بكاستدل لذلو

  . ت قبل انقضاء عدااألخ واخلامسةاح كم املطلقة رجعية اليت ال جيوز نكن يف حإ: األول

ه  أخت أومهأ أا نسان مبن حيتمليتزوج اإل أن ما ال جيوزكف،  االحتياط يف الفروجأصالة: الثاين

  .  زوجته أا أخت أواخلامسة أا اح مبن حيتملك ال جيوز النكذلك، رضاعاً أو نسباً

  .  هو الفساد فإن األصل،جلديدةالزوجة ا إىل  عدم انعقاد العقد بالنسبةأصالة: الثالث

تقبل  أن  الحتمال،ها فضولةً أختىعقد عل أن ت بعداألخى يصح العقد عل ما الكنه إ :الرابع

  . هاهناكذل ك،األوىلت األخ

  . ىما تركل كن الكل

  . نقول به قياس النه إ :األولى ذ يرد علإ

بل ورد يف الرواية جواز ، واجبمجايل غري طراف العلم اإلأاالحتياط يف غري ن إ :الثاينى علو

 صالة أل، عرفاً عقالئياًان حمتمالًكنا نقول بوجوب الفحص فيما إنعم ، ه من الرضاعة أختعلهاولاح كالن

 موالاأل والفروج وروا يف الدماءك االحتياط اليت يذأصالة، ووجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية

  وجه االحتياط فيها استصحاب عدم ، وجوازن الدليل مقتضياً للكمل ي إذا هي فيماإمنا 



١٥٢

  . راقة الدمإعدم جواز  وعدم جواز التصرف يف هذا املال، والزوجية

ان كفإذا ،  يف وجود احملذورك عن الشئعدم االنعقاد ناش و يف االنعقادكبأنه الش: الثالثى علو

  .  عدم االنعقادأصالة إىل  عدم احملذور مل تصل النوبةاألصل

مت  وإن ،تاألخى جيوز العقد عل ذا ال ملا إذ ،إشكالالم يف املقيس عليه حمل كال بأن :عالرابى علو

  . مكاحتاد املقامني يف احلى الم يف املقيس عليه فال دليل علكال

أسلمت  أو أسلمن فإنه إذا ، مسألة الفضويلويف بالواقع يف املقامى  مراعاألمر أن ن الظاهرك ل،هذا

 ت يف هذا الباباألخعقد  و عن بطالن عقد اخلامسةكشف ذلكجازت العقد أ أو قبل انقضاء العدة

  . تاألخ يف إشكالى الصحة على العقد عل ي بقالّإو، باب الفضويل يف اجلملةو

، ما أشبه ويرتب أثر املعقودة عليها من الوطي أن جيوز له نه الكول، جيوز له العقد أنه واحلاصل

ى مث يعقد عل ،ال وها أ أختىهل عقد عل أنه أو ،ثالثى عل أو ربعأى عقد عل أنه  هلكيش أن فهو مثل

ت األخى عل أو ربعاألى ان واقعاً عقد علك فإن ،بالواقعى  مراعاألمر فإن ،تاألخى عل أو امرأة جديدة

  . ان صحيحاًكال إو، بطل هذا العقد اجلديد

خروجها عن حبالته   أواحهاكان بقاء نك وهو ما لو أسلمت الزوجة وسكالم يف العكأما ال

  . مل يسلم الرجل وإن ا يف العدة أل،جيوز احها برجل جديد الكن فإن ،هإسالمى متوقفاً عل

  



١٥٣

  : فله صورتان، ارتد املسلم إذا ):٦٤مسألة (

  . ون ارتداداً عن فطرةكي أن :األوىل

  . ون ارتداداً عن ملةكي أن :الثانية

فال ، ما أشبه أو ذمية أو انت مسلمةك بأن ،حمترمةون الزوجة كت أن ماإف: األوىلففي الصورة 

الوطي  ألن كذل، وان عليه مهر آخركها بشبهة منها أوطمث إن ،  عليهاألول يف وجوب املهر إشكال

  .ان زنا وال مهر لبغيكعمدها  وان مع علمهاك إذا نعم، حمترم

 مبجرد االرتداد تبني منه املرتد الفطري إذ ،ال أم يرجع املرتد الفطري أن  بنيكوال فرق يف ذل

ان له ك، تاب ومل جير عليه احلد املقرر شرعاً أنه إذا الم حولكتاب الطهارة الكنعم قد تقدم يف ، زوجته

  .غريها من جديد أو احلق يف تزويج زوجته

 نسان غري احملترم الاإل إذ ،احملاربة فال مهر أول هلا وال مهر ثاينكانت الزوجة غري حمترمة ك إذا أما

مهر عليه  ال أن ونكوقد ي، ون عليه مهر واحدكوقد ي، ون عليه مهرانكقد ي أنه  فتحقق،م له باملالكحي

  . أصالً

  : قسمنيى  فهو عل،هاأوط وون ارتداداً عن ملةكي أن : الصورة الثانيةويف

ن كمل ت إذا  يف وجوب مهرين عليهإشكالهنا ال ، وسالماإل إىل يعود املرتد امللي ال أن :األول

  . مهر لوطي الشبهة و مهر للعقد،بغية

املهر  أما ، عليهاألول يف وجوب املهر إشكالوال ،  قبل انقضاء العدةسالماإل إىل يعود أن :الثاين

  . ثان م عليه مبهركحي بأنه ال:  احملقققالو، عليه مهرين بأن :قال الشيخ، الثاين ففيه خالف

  . يعطي املهر أن ان حراماً فعليهكالوطي  بأن :ولاستدل لأل

  .م الزوجة فال مهر عليه ثانياًكبأا يف ح: وللثاين

   إذ ،ظهر الثاينواأل



١٥٤

مل يتعقب  إذا فيما إالّ  عدم خروج املرأة عن حبالتهدلةالظاهر من األ فإن ،احلرمة ال تالزم املهر

  .ال فاملرأة يف حبالتهإاالرتداد الرجوع و

 بالنسبة إالّ  بقاء الزوجية يف اجلملةاألصلبل ،  العدمصلاألنا يف وجوب املهر الثاين فكك شوإذا

  . ما خرجإىل 

واهللا ، األول األصلوم بك حماألصلهذا  إذ ،تضية للمهرق حرمة البضع املصالةفال جمال أل عليهو

  . العامل

  



١٥٥

 باخلامسة ومل يسلم الوثين أو ختهاأفتزوج الوثين ب، لو أسلمت الوثنية عن زوج وثين ):٦٥مسألة (

،  يف دينهكصح ذل إذا ت واخلامسة فيمااألخثبت عقد ، وخرجت عن العدة بطل عقد املسلمة حىت

 أو يوجب بطالن عقد اخلامسة ما الك، ينفع يف رجوع املسلمة ه بعد العدة الإسالمهذا فى علو

  . تاألخ

مل  إذا يماف ،األخرىت األخ أو ت املسلمةاألخ كاكولو أسلم الزوج قبل انقضاء العدة ختري يف ف

  .فر املانع عن بقاء الزوجيةكها من جهة الكحبيث جيب عليه ف األخرىت األخن كت

وال ترجيح من ،  زواجه بالثانيةكذلك، وان صحيحاً كاألوىلزواجه ب ألن ، نقول بالتخيريوإمنا

  . هذا الترجيحى ال دليل عل إذ ،كحنو ذل أو جهة سبق املسلمة

 إذا والثانية األوىل يتخري بني أيضاً  فإنه،أسلم الزوج والثانية معاً إذا الم فيماك يعرف الك ذلومن

  .  قبل انقضاء العدةسالمان اإلك

  



١٥٦

  : احتماالن ،ال أم الوثنيةى يطأ زوجته الباقية عل أن فهل له، أسلم الوثين إذا ):٦٦مسألة (

العموم يف  وطالقبل اإل، قهو غري متحق وى املدعمجاعاإل إالّ املنعى دليل عل ال ألنه اجلواز: األول

،  شامالن لهدلة وسائر األ،)١(أزواجهمى عل إالّ والذين هم لفروجهم حافظون: قوله سبحانه

افر دون زوجته يف أول كان يسلم الكثرياً ما ك إذ ،مل جيز لبان لو أنه ىعدم بعد دعو إىل ضافةباإل

  .  ومل يرد ي عن وطئهنسالماإل

  . دلةمناط بعض األ وىاملدع مجاعالعدم لإل: والثاين

  : قوالن ،ال أم قلنا بالعدم فهل عليه نفقة هلا فإن ،انكيف كو

  . فيشملها دليل النفقة، ا زوجةوجوب النفقة أل: األول

النفقة يف  و،هاإسالمعدم جواز وطئها بسبب عدم حيث إن ، م الناشزةكا يف ح ألالعدم: والثاين

ن كل، ن الزوج من االستمتاع مل جتب هلا النفقةكيئاً يوجب عدم متعملت شفإذا ، مقابل االستمتاعات

 أدلة، و صنع هو الشيء مبا بسببه خرجت املرأة عن قابلية االستمتاعوإمنا، مل تصنع شيئاًا إ يرد عليه

  . مر صنعته الزوجةاملنع شرعي ال أل فإن ،النشوز منصرفة عن مثله

استعملت دواًء  إذا ماك ، ناشزاًكن بذلكر صنعته املرأة مل تمان املنع الشرعي ألكلو  أنه بل الظاهر

 كان ذلك وإن ،حرمت للحج مثالًأحازت شيئاً سبب استطاعتها ف إذا ماك، وما أشبه أو سبب حيضها

ون مانعة كت بأن ون املنع الشرعي هو السبب ال نشوزهاكي أن ن بشرطكل، متنعه عن الوطي أن جلأل

  . حمرمة أو ائضةن حكمل ت وإن ،لنفسها منه

  

                                                

  . ٥ اآلية: ورة املؤمنونس )١(



١٥٧

اختلفا يف  ومث أسلمت،  الزوجإسالمها بعد إسالملو قلنا بسقوط النفقة مدة عدم  ):٦٧مسألة (

أسلمت يوم اجلمعة لتأخذ نفقة : ما لو قالتك، تأخريه و،سالمها لتأخذ النفقة من حني اإلإسالمتقدمي 

 أصالة ف،ما أشبه ون بينةك ومل ت،معةسلمت يوم السبت ليمنعها من نفقة يوم اجلأبل : قال، ويوم اجلمعة

ب النفقة وقاعدة وج، و عدم اشتغال ذمة الزوج تقتضيان عدم النفقة ليوم اجلمعةأصالةكها إسالمتأخر 

  . واملقدار اخلارج قطعاً هو غري يوم اجلمعة تقتضي وجوب النفقة، ما خرج إالّ ل يومكل

انت متجددة يوماً فيوماً كن إ النفقةن إ :قالرمبا ي، واألصلى القاعدة مقدمة عل أن  املعلومومن

خيرج  وانت النفقة جتب مبجرد الزواجك وإن ،الزوجى ليف الزائد علك يف التك عدم النفقة للشاألصلف

  . فالالزم النفقة، ما أشبه ومقدار مدة النشوز

ى دم علواالستصحاب مق، النفقة تتجدد يوماً فيوماً ألن ،قرب عدم النفقةاأل أن رمبا حيتملو

فهو مثل ،  ينقح موضوع الدليل أن األصلبل من جهة، الدليلى  مقدم عل أن األصلال من جهة، القاعدة

ب  تأخر احلادث يوجأصالةف، يوم السبت أو العقد املوجب للنفقة وقع يوم اجلمعة أن نا يفككلو ش ما

  . جالزوى عدم وجوب نفقة اجلمعة عل

صدق الزوجية املفروض ى نها متوقفة علكل،  اجتهادياًدليالًالزوجة ى نفاق علانت قاعدة اإلكن إو

  .ىخيف ما الك التأخر أصالةها بسبب ؤانتفا

  . واهللا العامل،  بهقرار اإلك شيئاً ملكمن مل لقاعدة ،بوجوب النفقة: رمبا يقال وهذا

  



١٥٨

 ،نا السابقأ: قال الرجل بأن ،ترانقاختلفا يف السبق واال، وهماإسالمى لو اتفقا عل ):٦٨مسألة (

تساقط ، انسالمبل اقترن اإل: ت املرأةقالو ،مثالً أسلم قبل الوطي ألنه خترج الزوجة عن حبالته حىت

ان كاألصل وإن هذا ، وحاهلا استصحاباً هلاى الزوجية على  فيبق،ما حادثان أل،ترانقأصال السبق واال

  . نه ليس من جهتهكل، موافقاً لالقتران

ت قالو، ن وطي فقد انفسخ العقدكمل ي: قال الرجل بأن ،عدم الوطي وطيلفا يف الوختا ولو

صول واأل، مك احلا ألنه األصلعدم الوطي ي مع مدعاألصلان ك، سكبالع أو ،ان الوطيكبل : املرأة

  .لها مسببةك خراأل

 ،ادثنيانت املسألة من باب احلك ،بعد انقضاء العدة أو أسلمت قبل انقضاء العدة أا لفا يفختا ولو

  .  واخلروج عن العدة حادثانسالم من اإلالًكألن 

  يوم اجلمعة ومل يعلمسالمان اإلكما لو ك، مكون هو احملكففي صورة العلم بتاريخ أحدمها فقط ي

، يوم السبت إىل  عدم انقضاء العدة فإن األصل، يوم اخلميسيف وان يف يوم السبت أكانقضاء العدة أن 

يوم  أو ان يوم اخلميسك سالماإل بأن العدة انقضت يوم اجلمعة ومل نعلمبأن  علمنا بأن سك العكذلكو

  . يوم السبت إىل سالم عدم اإل فإن األصل،السبت

فاملرجع ، لنيصالقاعدة بقاء الزوجية لتساقط األى مقتض أن فالظاهر،  صورة اجلهل بالتارخينيويف

أسلمت قبل انقضائها  إذا  انقضاء العدة حىته قبلإسالماح بكنا ال نقول ببطالن الن أل،بقاء الزوجية

ما يظهر القول بالبطالن من صاحب اجلواهر يف املسألة التاسعة يف فرع ما ك، العقد اجلديدك كون ذلكي

  . واهللا العامل، خرألمسألة فروع ول، سالماإل إىل لف الزوجان يف السابقختا لو

  



١٥٩

  : ربعة األدلة باألكاستدل لذل، وملعتدة عدة رجعية وال ا،ال جتوز خطبة املرأة املزوجة ):٦٩مسألة (

ى  دلت عل،)١(زوجه وفيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء: تعاىلفقوله  ،تابكأما من ال

يف  يخطبة املزوجة والرجعية اليت هي زوجة سع أن  املعلومومن، بشاعة هذا العمل مما يالزم احلرمة عرفاً

  .التفريق بني الزوجني

 اخلطبة أوىل أن  ومن املعلوم،)٢(تاب أجلهكيبلغ ال اح حىتكوال تعزموا عقدة الن: تعاىله قولو

  .بالنهي من العزم

  : االستداللنيى ل علكأشو

 أن ال لزمإو، مطلق التفريق ذم للسحر املوجب للتفريق ال أا ن الظاهر منهافأل: األوىلية أما اآل

، طلب املرأة طالق نفسها، وم من أهلهاكَح وم من أهلهكَث حمني فيما يبعكَرادة احلإ وون الطالقكي

مل يقل  أنه واحلال، لها حمرماًكجل غاية غري غاية زواجها من نفسه توسط الثالث يف طالق املرأة ألو

  .  أحدكبذل

صلى اهللا عليه وآله ( الرسول أصحابمجاعة من  أن ،مل حنقق سندها وإن بل يف بعض الروايات

  .كفليه بطالق عائشة يف قصة اإل أشاروا ع)وسلم

لها خارجة كرت كمثلة اليت ذواأل، تفريق ألنه ية ذم السحرالظاهر من اآل أن ىخيف ن الكل

قصة عائشة يرد ، وهنكارجمال إل ية الوالتالزم عرفاً بني الذم واحلرمة يف اآل، بدليل قطعي أو موضوعاً

 من القصص اليت نسبت أا من احملتملن إ  ـالمكاليراد خارجاً عن حمل ان هذا اإلك وإن  ـعليها أوالً

،  مربوطة مبارية حيث امتها عائشة بالزناكفيات الواردة يف اإلال فاآلإ و،يم التعرض هلاكالقرآن احلإىل 

  دارو

                                                

  . ٥٦ ص١ج:  وانظر تفسري القمي،١٠٢ اآلية: سورة البقرة )١(

  . ٢٣٥ اآلية: سورة البقرة )٢(



١٦٠

  . )١(براهيمإ علي بن كر ذلكما ذك ،لسنة بعض الناسأالم حوهلا يف كال

التشديد  و،جل تربئة ساحة عائشة من اام ماريةأل: والً أ،ألصقوا هذه القصة بعائشة إمنا والسنة

  .كفمن اهللا سبحانه يف ذم خمتلق اإل

حاديث من نسبة ما يوجد يف بعض األ و،ية للمرأة املتهمةة اآلئجل االستفادة من تربأل: ثانياًو

  . عائشة صدرت تقية إىل ياتالترتيه يف اآل

ان ملثل هذا املربر ك إذا  ال،الم يف التفريق بدون مربركال إذ ،المكخارجة عن حمل الا إ :ثالثاًو

  . العظيم

ا  أل،يف عدة الوفاةا إ :ية أوالً من اآلالظاهرن فأل: ية الثانيةاالستدالل باآلى  علشكالأما اإلو

  . قبل آية الطالق و)٢(مكوالذين يتوفون من: بعد قوله سبحانه

م فيما عرضتم به من خطبة كال جناح علي: حانه قالسب ألنه ،ية اجلوازظاهر اآلن إ :ثانياًو

م أ ملا ورد من ،سرار بدون قول املعروفجيوز العقد وال اإل  الوإمنا،  فظاهرها جواز اخلطبة،)٣(النساء

ثارة إما أشبه  ور البضعكالم القبيح بذكعنها زوجها يف عدا بال لمون سراً مع املرأة املتوىفكانوا يتك

  . والسر الذي هو غري معروف  العقد:فالنهي عن أمرين فقط، انوا يزنون ا سراًك، أو لشهوا

  ن االستدالل ا كمي ها للعدة الرجعية الإطالققيل ب إذا ية حىتن اآلك ول،هذا

                                                

  . ٩٩ ص٢ج: تفسري القمي: انظر )١(

  . ٢٣٤ اآلية: سورة البقرة )٢(

  . ٢٣٥ اآلية: سورة البقرة )٣(



١٦١

مل فإذا ، يف عدة الوفاة اليت هي أخف من عدة الطالقا إ :يقال أن نكفال مي، لظهورها يف اجلواز

  .ك مل جيز يف عدة الطالق مل جيز يف الزوجة للمالوإذا،  جيز يف الثانيةمل األوىلجيز يف 

  . تاب هلذه املسألةكله وجه االستدالل بالكهذا 

 واملناقشة فيه مبنع ، يف مثل هذه املسألةفي به دليالًكي، وفقد ادعاه غري واحد: مجاعأما اإلو

حيتمل  ألنه ،ىربكع الومن، مجاعام لإل مجيع الفقهاء بعد ضعف ادعائإمجاعنعلم  نا الأل، ىالصغر

مل نقل حبجية أمثال  وإن ناأ إذ ،يف غري حمله، احملتمل االستناد ليس حبجة، وتاب والرواياتكال إىل استناده

مال كمل يظهر ولو خمالف واحد يف  إذا خصوصاً ن رفع اليد عنهاكل، ات يف اجلملةمجاعهذه اإل

  . شكالاإل

م به كم به العقل حكلما حك ألنه ،ل قبيح حرامك ونه قبيحأ، و الفتنةنه يوجبفأل: أما العقلو

حيث ، ما يف جعيدةكقتل الزوج  ضراراً بالغة حىتأنه رمبا أوجب أ، وان يف سلسلة العللك إذا الشرع

ال ضرر يف و، نه من أعظم أقسام الضررأ، وجل خطبة يزيد هلا أل)عليه السالم( مام احلسنمست اإل

  . هلذا االحترامكواخلطبة انتها، )١(الدم واحترام املالكالعرض حمترم ن أ و،سالماإل

 أفرادبأنه غري شامل جلميع  أو ،باملنع رأساًما إ ،ثري من هذه االستدالالتكما يف ى خيف ن الكول

  . ىفالدليل أخص من املدع، اخلطبة

  : باراألخفقد استدل بطوائف من : أما السنةو

املروي يف الوسائل يف باب استحباب السعي ك، ز التفريق بني الزوجنيعدم جواى دل عل ما: منها

   أنه )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، عمالعن عقاب األ، يف التزويج

                                                

  . ٣س ح من أبواب القصاص يف النف١ الباب ١٠ ص١٩ج: الوسائلراجع  )١(



١٦٢

ان ك، وةاآلخران عليه غضب اهللا ولعنته يف الدنيا وكزوجها  و عمل يف فرقة بني امرأةومن: قال

ان يف سخط كيف فساد ما بينهما ومل يفرق ى  مشومن ،يرضخه بألف صخرة من نار أن اهللاى حقاً عل

  . )١(وجهه إىل حرم اهللا عليه النظر، وةاآلخراهللا عزوجل ولعنته يف الدنيا و

  .  عرفاًكخطبة املرأة املزوجة مشمولة لذل أن بضميمة

ال خيطب : )عليه السالم( قولهك ،األخالنهي عن الدخول يف خطبة ى بار الدالة علاألخ: هاومن

  . املناط القطعي حرمة خطبة املزوجة فإن .)٢(خطبة أخيهى م علكأحد

سألته عن قول ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن الصحيحك ،رميةكية الفسرة لآلبار املاألخ: ومنها

هو الرجل يقول للمرأة : قال ،)٣( معروفاًتقولوا قوالً إالّ أن واعدوهن سراً تن الكول: اهللا عزوجل

تقولوا قوال  أن الإ: يعين بقوله،  بيت آل فالن يعرض هلا باخلطبةكاعدأو: تنقضي عدا أن قبل

  . )٤( تاب أجلهكيبلغ ال اح حىتكعقدة النوال يعزم ،  التعريض باخلطبةمعروفاً

 أن  أيتها املرأةكين أعدأيعين ، واملراد ببيت آل فالن بيت نفس املعرض الذي هو من آل فالن

  . هاؤأجلها انقضا و،توبةكتاب العدة املكواملراد بال، يتوين يف بيكت

  وال: عن قول اهللا عزوجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت : بن سنانعبد اهللا وخرب

                                                

  . ٥ من أبواب مقدمات النكاح ح١٢ الباب ٢٧ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٨ من أبواب مقدمات النكاح ح٢٦الباب  ٦٠ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢٣٥ اآلية: سورة البقرة )٣(

. ٣٩٣ ح١٢٣ ص١ج:  وتفسري العياشي،٢و١ ح٢٢٧ ص١ج: الربهان )٤(



١٦٣

تسبقه  ال أن ليهاإمث يطلب ،  بيت آل فالنكموعد: يقول الرجل أن السر: فقال تواعدوهن سراً

هو طلب احلالل : قال ، معروفاًتقولوا قوالً أن الإ: تعاىلقوله : فقلت، انقضت عدا إذا بنفسها

  . )١(تاب أجلهكيبلغ ال أن اح قبلكيعزم عقدة الن أن يف غري

يقول : قال ،خلإ وال تواعدوهن:  عن قول اهللا)عليه السالم( احلسن أبا سألت :محزة أيب وخرب

 يقولوا قوالً أن الإ:  اهللا عزوجليقول، يرفث و بيت آل فالن يعرض هلا بالرفثكاعدأو: الرجل

يبلغ  اح حىتكوال تعزموا عقدة الن ،حلها ووجههاى  والقول املعروف التعريض باخلطبة علمعروفاً

   .)٢( تاب أجلهكال

 تقولوا قوالً أن الإ:  يف قول اهللا عزوجل)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  البصريوخرب

 وخيل والسر ال، كفال تسبقني بنفس، رمكين للنساء ملإ و لراغبكين فيإ :تلقاها فتقول: قال ،معروفاً

  . )٣(ا حيث وعدهاهمن

  مجيالًاملرأة يف عدا تقول هلا قوالً :يةيف هذه اآل )عليه السالم( عن الصادق،  العياشيوعن

  .)٤(بيحل أمر قك، و يف البضعاألمرذا القبيح من كأصنع  وذاكوال تقول أصنع ، كترغبها يف نفس

ى داللة فيها عل  مثلها الأيضاً كتاب املستدركورة يف كخر مذأبعض  وهذه الروايات بأن والقول

   ا ألحترمي اخلطبة

                                                

. ٣٩٠ ح١٢٢ ص١ج: تفسري العياشي )١(

  . ٣ ح٢٢٧ ص١ج: ربهانتفسري ال )٢(

  . ٤ ح٣٢٢ ص١ج: تفسري الربهان )٣(

. ٣٩٤ ح١٢٣ ص١ج: تفسري العياشي )٤(



١٦٤

، اجلواز تعريضاًى عم فهي دالة علما يف األإ، وعنها زوجها فال ربط هلا باملقام املتوىف إىل ما بالنسبةإ

يعاداً إعنها زوجها سراً  انوا جيامعون املتوىفكم يف اجلاهلية  أل اجلماععن وأ عن القول القبيحى  وإمنا

  . حمل نظر، احكعن عزم عقدة النى ما ك، منهم لزواجها علناً بعد انقضاء العدة

  



١٦٥

، ىما استفيد من النص والفتوك، مقدمة احلرام أا اخلطبة بذاا حرام ال أن الظاهر ):٧٠مسألة (

 يطمعه باملال، وحهاكأن  حىتكق زوجتطلّ: أن يقول لهكطبة من نفس الزوج وال فرق يف اخلطبة بني اخل

  .من أجنيب، أو أبيهاكمن أقربائها ، أو من نفسها، أو حنوهأو 

 وون اخلاطب خيطب لنفسه أكفرق بني   الكذلك، ومتعةً أو ون العقد دواماًكفرق بني  ما الك

  . دلةطالق األ إلكل ذلك ،غريهل

فالظاهر التحرمي ، انقضاء مدة متعتهاى شراف املرأة علإ أو رادة الزوج الطالقإ أما اخلطبة يف حال

نعم ال ، اتطالقيشمله بعض اإل، وان التحرمي هنا أوىلكقلنا بالتحرمي يف العدة الرجعية  إذا ناأل، أيضاً

  . طلقت أخذا أو أجلهاى انقض إذا :أن يقولكبار خاإلبأس ب

 الفرقة املوجبة هلا أسباببني يئة  واحكالن إىل شارةبني اإل وطبةفرق بني اخل ال أنه مث الظاهر

  .عموم العلة وات املتقدمةطالق لبعض اإل،مقدمة للخطبة

 ، لراغبكين فيإ: تقول له بأن هو خطبة املرأة لرجل غري زوجها وسكالع أن الظاهر أن ماك

  . داخل يف عموم املناطأيضاً ،ما أشبه و زواجناأسباب ئهيو

ما صرح به غري واحد عدم ك فالظاهر ،انقضت عدا أو طلقها زوجها ولو خطب حراماًمث 

  . األمر عدم التحرمي مبثل هذا  إذ األصل،احلرمة للخاطب

من  ألنه بل، مقدمة للحرام ألنه ال،  للحرام فاعالًكان احملرك ،نساناً آخر للخطبةإنسان إ كولو حر

  .  املتقدمةدلةيشمله بعض املناطات املستفادة من األو، مصداق السعي يف الفساد بني الزوجني

يف احلربية حتت احلريب  إالّ ،افرةًك أو مسلمةً، بريةًك أو ون صغريةًكت أن وال فرق يف املرأة بني

  احلريب مباح  فإن ،جلواز أخذها بدون عقد استرقاقاً



١٦٦

  .ما قرر يف حملهكاملال والعرض والدم 

ى  فحرضها عل،ان هلا حق الطالقك أو العيوب املوجودة يف الرجلان هلا حق الفسخ لبعض كولو 

ان ك إالّ إذا ، يف السعي يف الفساد بينهماون داخالًكي أن نكان أمك وإن ،ن خطبةكذ حبقها مل ياألخ

ولذا عددوه ، جائز ن استشارة فعليةكمل ت وإن النصح يف موضع االستشارةكنصح املستشري  فإن ،ناصحاً

  . لغيبةمن مستثنيات ا

  



١٦٧

ان حراماً كسواء ، املرأة احملرمة إىل التصريح باخلطبة بالنسبة أو جيوز التعريض ال ):٧١مسألة (

، املطلقة تسعاًكعرضياً باقياً ، أو ت حتتهاألخخت الزوجة يف حالة وجود أك عرضياً زائالً أم ،ماألكذاتياً 

  . يعد يف العرف تعدياً حلدود اهللا سبحانه ألنه كذلو

  . ه نظروفي ،المكليهما ك حرمة ويف،  حراممقدمةَ وونه جترياًكليس بأزيد عن  ألنه ،مل اجلوازحيتو

  .دلة غري الزوج لعدم مشول األومن فالظاهر جواز خطبتها من الزوج، أما املرأة املعتدة بائناً

ى رم علحت وقد ال، الغريى قد حترم عل، والزوج السابق دون غريهى قد حترم اخلطبة عل أنه فتحصل

  . أيهما

  . باملوضوعان الرجل جاهالًك إذا حرمة فعلية يف مورد احلرمة ال أنه  يفإشكالمث ال 

 ،ان الظاهر احلرمةك وإن ،احتماالن ،الرجل اخلطبةى ما حترم علكجابة املرأة اإلى هل حترم علو

ل قبيح ك ونه قبيحوأل ،جابةحرمة اإل وولظهور التالزم العريف بني حرمة اخلطبة، تعد حلدود اهللاألنه 

  .  فتأمل،نه خيانة عرفاًوأل، م به الشرعكم به العقل حكلما حك حرام بدليل

  



١٦٨

انت الزوجة ك إذا ون الزوج مسلماًكلزوم   مبعىن،فائةك يف اشتراط الإشكالال  ):٧٢مسألة (

  :قوالن انت الزوجة مؤمنةك إذا ميان يف الزوجهل يشترط اإل، ومسلمة

 عليه هو عدم مجاع اإلسالر والغنية وبل عن املبسوط واخلالف والسرائر، ورعن املشه يكفاحمل

  .اجلواز

  . فرهمكوم بكاجلواز فيما عدا الفرق احمل إىل هب غري واحدذو

  .  والعقلمجاعتاب والسنة واإلك بال:استدل املانع

ما يدل ك، رافكاملخالف  أن  بضميمة،)١(فاركال إىل فال ترجعوهن: تعاىلفقوله  ،تابكأما ال

  . غريمها ودريسإابن  وىفر املخالفني ذهب السيد املرتضك، وإىل عليه بعض النصوص

 إعطاءطائفة النهي عن ، وم نصابإطائفة ، وفاركم إطائفة ، باراألخفطوائف من : أما السنةو

غري املؤمن ن  أىمما يدل عل، )٢(فاء بعضكأاملؤمنني بعضهم  أن ىدل عل مثل ما كغري ذل، إىل البنت هلم

  . الدين ياملخالف غري مرض أن  املعلومومن، الدين واخللقى اح برضكالنى دل عل ما، وفوءاًكس يل

 ،املرأة تأخذ من أدب زوجها ألن ،)٣( وال تزوجوهمكاكتزوجوا يف الش: ورد يف الصحيحة ماو

  . العلة شاملة للمخالففإن 

ال واهللا : فقال ،اح الناصبكعن ن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،فعن الفضيل بن يسار

واملرأة : قال ،احهمك ما تقول يف نكجعلت فدا: فقلت أخرىمث سألته مرة : قال فضيل. ما حيل

  العارفة ن إ :فقال، عارفة: قلت ،عارفة

                                                

  . ١٠ اآلية: سورة املمتحنة )١(

  . ٨حالنكاح  من أبواب مقدمات ٢٧ الباب ٤٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٢ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١١ الباب ٤٢٨ ص١٤ج: الوسائل )٣(



١٦٩

  . )١(عند العارف إالّ ال توضع

 رأينا بالبصرةى يس علول، رأيناى رفة علاً عا أختالمرأيتن إ :قلت له، )عليه السالم( واملروي عنه

فال : يقول تعاىلاهللا ن إ ،ةمراك وال نعمة وال ،ال: قال ،رأيهاى  فأزوجها ممن ال ير،قليلإالّ 

  . )٢( هم حيلون هلن فار ال هن حل هلم والكال إىل ترجعوهن

نصب لنا أهل ليس الناصب من : )عليه السالم( عن الصادق  املروي،خنيس بن ىعل املوخرب

هو يعلم  ومكن الناصب من نصب لكول ،آل حممد وين أبغض حممداًإ: جتد أحداً يقول  الكنأل، البيت

  . )٣(م من شيعتناكنأ وم تتولوناكنأ

  . )٤(الزيدية هم النصاب: قال أنه ،)عليه السالم( واملروي عن الصادق

هذا نصب .. سيان مها: )سالمعليه ال( فقال ، عن جارين ناصب وزيدي)عليه السالم( لئسو

  . )٥(هذا الزيدي نصب لنا، وكل

ثر من كأ إىل حتاج يف امتحانهأسأله عن ناصب هل ، )عليه السالم( اهلادي إىل ،اتبة حممدكمو

مع ، )٦(هذا فهو ناصبى ان علكمن : فرجع اجلواب ،مامتهماإاعتقاد  وتقدمي اجلبت والطاغوت

  .احهكجيوز ن الناصب ال أن ضميمة

  . باراألخغريها من إىل 

  ابن زهرة وسالر  وعدم اجلواز من مثل الشيخى  علمجاعاية اإلكعرفت ح قدو

                                                

.٤ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١٠الباب  ٤٢٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٥ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١٠ الباب ٤٢٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح٣٣٩ ص٦ج: الوسائل )٣(

. ١ من املستحقني للزكاة ح٥ الباب ٥٢٢ ص١ج: املستدرك )٤(

  . ٢ من أبواب األمر والنهي ح٣٧ الباب ٥٠٠ ص١١ج: الوسائل )٥(

. ١ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١ الباب ٤٢٣ ص١٤ج: الوسائل )٦(



١٧٠

  . دريس من أعاظم الفقهاء املتقدمنيإوابن 

 املعلوم ومن، املرأة تأخذ من دين زوجها أن  من،فهو ما يستفاد من احلديث املتقدم: أما العقلو

م به كما ح(: فيشمله قاعدة القبح يف سلسلة العللحيث إن ، ومياناإلاالنسالخ عن  إىل لقاء املرأةإقبح 

  ).م به الشرعكالعقل ح

رمية ال تدل كية الاآل أن تابكاالستدالل بالى يرد عل إذ ،الدليل واالعتبار إىل ن اجلواز أقربكل

  . بتاك بالونه استدالالًك عن ك فيخرج ذل،مبعونة الرواية إالّ حرمة التزويج باملخالفى عل

فر قد يستعمل يف كال فإن ،فر العقيديكفر العملي ال الكيراد به ال إمنا فاركم أفطائفة  أما السنةو

فر كيراد به ال وقد يستعمل، ولوهية والرسالة واملعادر لألكاملنك فر عقيدةًكيراد به ال والروايات وياتاآل

اهللا غين  فإن فرك ومن: تعاىلقوله ك ،عمالً )صلى اهللا عليه وآله(عدم التزام مبا جاء به الرسول  وعمالً

  الصالةكتار أن ىدل عل ما، وافرك احلج كتار أن ية منما يظهر من ظاهر اآلى عل، )١(عن العاملني

غري ، إىل مأمواهل وحرمة دمائهم ويف يصنع حبل ذبائحهمكال فإو، فاركغريهم  واة والنمامك الزكتارو

  . ر ليسوا سواًءفاكم والأمن الضروري  فإن ،كذل

 أن خصوصاً بني املتأخرين  فيهإشكال مما ال  فإنه،م نصابأه يظهر اجلواب عن طائفة ومن

، احهمكحاديث اوزة لنما يظهر من سائر األك،  فرميهم بالنصب مبالغة،الناصب أخص من املخالف

  . غري الناصب ووالفرق بني الناصب

  يدل ، وسالمميان هنا اإلفاملراد باإل ،)٢(فو املؤمنكاملؤمن  أن ىل عل أما مادو

                                                

  . ٩٧ اآلية: سورة آل عمران )١(

. ١٠ من أبواب مقدمات النكاح ح٢٧ الباب ٤٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(



١٧١

فواً مل جيز ال هذا وال كونوا ك يوملول،  يف جواز أخذ البنت منهمإشكالال  أنه هو، وسكعليه الع

، وال دليل خاص يف املسألة ،احهكنإتابية دون كاح بالكما دل يف باب جواز النك ،بدليل خاص إالّ كذل

عن سالر عدم جواز أخذ البنت  يكاحمل فإن ،ذ البنت منهم غري تامجواز أخى  قام علمجاعاإل أن ادعاءو

  . النسبة يف اجلواهرى ل علكأش وإن ،أيضاًمنهم 

هذا ، ميان خالف الظاهررادة اإلإ، وسالماملراد اإل فإن ،)١(دينه ومن ترضون خلقه: أما حديثو

، قهلُخى از تزويج من ال يرض يف جوإشكال ال  فإنه،قهلُخالقي بقرينة خأاحلديث  أن مع الغض من

  . ون صائماً مصلياًكي بأن فاملراد بالدين التدين

ى معارضة بأقوا إ ،ضعف الداللة يف مجلة منها وضعف السند إىل ضافةحاديث فباإلأما سائر األو

  . راهةكالى بار علاألخمنها مما جيب اجلمع بينهما حبمل هذه 

 أنه  إىلضافةباإل، غريه والشيخ إىل  بعدم صحة نسبة دعواهغريه وفقد زيفه اجلواهر ،مجاعأما اإلو

  . ما حقق يف حملهك ،مثله ليس حبجة، وحمتمل االستناد

علمنا ، ومكما علمنا العلة الواقعية للح إالّ إذا  ليست تامة)مكلما حك(فقاعدة  ،أما العقلو

  .المكالمها مفقود يف حمل الك، ووجودها يف املقام

اف ك سالماإل أن ىبار الدالة علاألخ منها ،ثريةكبار املعارضة فهي األخليه من إ أما ما أشرنا وهذا

   ،حةكيف املنا

                                                

  .  من أبواب مقدمات النكاح٢٨ الباب ٥٢ و٥١ ص١٤ج: الوسائل )١(



١٧٢

ن إ :فقال، ميان أمها خمتلفاناإل وسالمأخربين عن اإل :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال مساعة

 سالماإل: )عليه السالم( الفق ،فصفهما يل: فقلت، ميان اإلك ال يشارسالماإل، وسالم اإلكميان يشاراإل

عليه جرت  و،به حقنت الدماء، و)صلى اهللا عليه وآله (اهللا والتصديق برسول اهللا إالّ ال اله أن شهادة

ما ظهر من ، وسالمما يثبت يف القلوب من صفة اإل وىميان اهلدواإل، ظاهره مجاعة الناسى عل و،حكاملنا

 ك ال يشارسالم واإل، يف الظاهرسالم اإلكميان يشاراإلن إ ، بدرجةسالمميان أرفع من اإلواإل، العمل به

  . )١(اجتمعا يف القول والصفة وإن ميان يف الباطناإل

ما هو ميزان حقن الدماء هو ميزان  أن حاديثمن األ أخرىجملة كن ظاهر هذا احلديث إف

  . حتهمك جتوز مناكذلكف، دماء املخالفني حمقونة أن  املعلومومن، الزواج

خالف نه إ :ففيه، فهو خارج عما حنن فيه ميانالنفاق يف مقابل اإل إىل احلديث ناظر أن  احتمالأما

  . العامة بقول مطلق إىل شارةإ أنه الظاهر إذ ،ظاهره مجاعة الناسى علو :)عليه السالم( ظاهر قوله

 اهللا إىل بهى أفض، وميان ما استقر يف القلباإل:  يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  محرانقال

هو الذي عليه مجاعة  و،فعل أو  ما ظهر من قولسالمواإل، مر اهللاصدقه العمل بالطاعة هللا والتسليم ألو

ى واجتمعوا عل، احكجاز الن و،عليه جرت املواريث و،به حقنت الدماء، والناس من الفرق مجيعها

  . مياناإلإىل  أضيفوا وفرك من الك فخرجوا بذل،اة والصوم واحلجكالصالة والز

غري  و واحلدودحكاماملسلم يف شيء من الفضائل واألى فهل للمؤمن فضل عل: قلت: قال أن ىلإ

  ، واحدى  جمركمها جيريان يف ذل، ال: فقال ،كذل

                                                

  . ١ كتاب اإلميان والكفر ح٢٥ ص٢ج: أصول الكايف )١(



١٧٣

  .  احلديث،)١(تعاىلاهللا  إىل ما يتقربان به، واملسلم يف أعماهلماى ن للمؤمن فضل علكول

 وال سالم اإلكميان يشاراإلن إ : يقول)عليه السالم( عبد اهللاا  أبمسعت:  الفضيل بن يسارقال

، حقن الدماء وح واملواريثك ما عليه املناسالمواإل، وفر يف القلوب ميان مااإلن إ ،سالمه اإلكيشار

  . )٢(ميان اإلك ال يشارسالمواإل، سالم اإلكميان يشارواإل

يؤدي به ، و حيقن به الدمسالماإل:  يقول)لسالمعليه ا( عبد اهللا أبا مسعت:  القاسم الصرييفقالو

  . )٣(مياناإلى والثواب عل ،يستحل به الفروج، ومانةاأل

ون الرجل مسلماً حيل ك مب ي:)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، بن سنانعبد اهللاصحيح و

  .)٤(تهوارثم وحتهكمناحتل  و،أظهرسالم إذا حيرم دمه باإل: فقال ،مب حيرم دمه وتهوارثم وحتهكمنا

  . غريهاإىل 

  . اح مبرتلة واحدةكالن والدم واملال أن ،دلةبل الصريح من هذه األ ن الظاهرإف

 )عليه السالم( جعفر أبا حيث سأل، خرب العالء بن رزينك، املقصودى خر دالة علأأخبار : هاومن

حتقن  و،أمانتهمى تؤد و،التهم ترد ض،هم اليوم أهل هدنة: )عليه السالم( فقال ،عن مجهور الناس

  . )٥(تهم يف هذا احلالوارثم وحتهمكجتوز منا و،همؤدما

  زوجها أهل ،  عن املرأة العارفة)عليه السالم( جعفر أبا سألت : الفضيل بن يساروخرب

                                                

  . ٥ ح٢٦ص ٢ج: أصول الكايف )١(

  . ٣ ح٢٦ ص٢ج: أصول الكايف )٢(

. ١ ح٢٤ ص٢ج: أصول الكايف )٣(

  . ١٦ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١٠ الباب ٤٢٧ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ١ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١٢ الباب ٤٣٣ ص١٤ج: الوسائل )٥(



١٧٤

: فقال ،فأزوجها الرجل غري الناصب وال العارف: قال، افركالناصب ن إ ،ال: قال ،الناصب

منه  إيلّغريه أحب)١(.  

  . غريهاإىل 

  . ما أشبه وجواز تزويج البلهاءى بار الدالة علاألخ: هاومن

عليه ( قول الباقرك ،افؤ يف الفروجكافؤ يف الدماء والتكالتالزم بني التى بار الدالة علاألخ: هاومن

   .)٢(مكافؤ فروجكم وال يتكؤافؤ دماكأيت: راًكم منك يف خرب هشام بن احل)السالم

غري ، و ملصعب)عليه السالم( ينة بنت احلسنيكس، ولثوم لعمرك أم ستدالل اجلواهر بتزويجأما او

  . مثل هذا الدليلى ن االعتماد علكفال مي، رهكبار الصحيحة خالف ما ذاألخفقد ثبت بالتواريخ و، كذل

هر جاز التزويج باملخالف جاز التزويج بفرق الشيعة الذين مل يظ أنه إذا  فالظاهر،انكيف كو

غلوا يف شيء مما  إالّ إذا غريهم ويسانية والفطحية والبهرةكمساعيلية والزيدية والاإلك ،منهم النصب

ان تسميتهم بالشيعة خالف ك وإن ،)السالمهم يعل( ئمةظهر منهم النصب لبعض األ، أو أحلقهم بالغايل

  ).المالسهم يعل( ئمةالشيعي هو املوايل جلميع األ أن ى الدالة علدلةظواهر األ

   .أدبه وخذ املرأة من دين زوجها أل،كفضل الترن األكول

  . فيهإشكالأخذ البنت منهم فال أما 

هي تعلم  وان دخل اك فإن ،اح باطلكج فالنزو و،ولو قلنا بعدم صحة تزويج البنت للمخالف

 املثل، أو يا عليهما تراض ألنه ىانت ال تعلم فهل هلا مهر املسمك وإن ،ال مهر لبغي ألنه فال مهر هلا

ى املسم ألن ،يناألمرأقل  أو ،مهر املثل إىل فريجع يف الدخول احملترم ،أيضاًاح ملا بطل بطل املهر كالنألن 

  ان أقل فال حق كواملثل لو ، ان أقل فقد رضيت بهكلو 

                                                

. ١١ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١١ الباب ٤٣١ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٣ من أبواب مقدمات النكاح ح٢٦ الباب ٤٦ ص١٤ج: سائلالو )٢(



١٧٥

 كفذل، تقديريى باملسمى الرض ألن ،رمبا يقال املثل أقرب، و احتماالت،كثر من ذلكهلا يف أ

تقدير ى ان الرضا به علكفقد ى املسم أما ،قيمة املثل إىل ك يرجع املال فإنه،سركناًء مث إى من اشترك

  .صحة البيع فتأمل

  . ان الولد حراماًكمع العلم ، وان الولد شبهةك ،اح مع اجلهلك صورة بطالن النويف

 غري الشيعة االثىن إىل لنسبة باكجيوز ذل  ال،لو قيل بعدم اجلواز بني الشيعة واملخالف أنه مث الظاهر

، يساين مثالًكلول للمخالف عطاء فال جيوز للزيدي اإل،بعضهم مع بعض إىل جيوز بالنسبة ما الك، عشرية

  .  فتأمل،عشرية فقط يس اخلارج االثينول،  هلادلةات األإطالقلشمول 

  



١٧٦

ى  منه بعد الدخول علاحهاكينفسخ ن أن الزوج احملللى شرطت عل إذا املطلقة ثالثاً ):٧٣مسألة (

ان ك بأن التقييد يف العقد إىل رجع إالّ إذا ،عدم بطالن العقد وفالظاهر بطالن الشرط، حنو شرط النتيجة

ثبت رفعه  إمنا احكن النبطالن الشرط فأل أما ، يف صورة التجرد من هذا الشرطالعقد غري مقصود أصالً

 عدم االنفساخ بشرط األصلو،  املواردكن فيه من تليس ما حنول، الفسخ يف املوارد اخلاصة أو بالطالق

  . الفسخ

قد ، و مانعكن هناك فيما مل يكذل إذ ،املسلمون عند شروطهمفال جمال جلريان ، هذاى علو

  . عرفت وجود املانع

املشهور بني ى الشرط الفاسد ليس مفسداً عل أن أما صحة العقد فلما عرفت يف موضعه منو

 وإن ،اآلخريوجب بطالن االلتزام  بطالن أحد االلتزامني ال أن  املعلومومن، لتزامانمها ا ذإ، املتأخرين

  . ما حقق يف حملهكالشرط التزام يف التزام  ألن ،اآلخران أحدمها يف ضمن ك

، ن املرأة راضية بعقد ال ينفسخ بعد الدخولكمل ت بأن أما بطالن العقد يف صورة شرط التقييدو

من قبيل  ألنه ،ن قصد ذا العقد فهي مل تعقد نفسها أصالًكمل يفإذا ، ع القصودالعقود تتب أن فلوضوح

جل يف املتعة حيث ر األك يذوملل ون املقام من قبيل ماكيأن  احتمال، ومن قبيل تعدد املطلوب التقييد ال

ى ان علكا لو ل فيمك أشأيضاً كبل هنا،  وال مناط يف املقام، بالنص اخلاصكذل إذ ،تنقلب دائماً غري تام

  .  فتأمل،ن منقطعاًكمل ي إذا انت املرأة مل تقصد الزواج أصالًك بأن ،حنو التقييد

 أم ،ما قال به غري واحدكفهل يصح هذا الشرط ، احمللل الطالق بعد الدخولى شرط عل إذا أما

  : احتماالن ،ليه آخرإما ذهب كيبطل 



١٧٧

  . املؤمنون عند شروطهملقاعدة ، ىقو هو األاألولو

، وجه لبطالنه  فال،العقدى وال خمالف ملقتض، تاب والسنةكهذا الشرط ال خيالف ال أن من املعلومو

 م بنفسهكمل يطلق طلق احلا فإن ،الطالقى م علكه احلارب أجالّإ و،طلق الزوج احمللل فهو فإن حينئذو

بنفسه فوض  ألنه الساقالطالق بيد من أخذ بون كينايف  هذا ال أن من املعلوم، وويل املمتنعألنه 

يل يف كان التوكما لو ك،  يلزم بهيالًكيل يف الطالق توكفهو مثل التو، لزم بهأغريه تفويضاً  إىل الطالق

مل  إذا الة يف حق طالق نفسهاكعطائه املرأة الوإى زمنة علولذا جرت العادة يف هذه األ، ضمن العقد

  . ذا مثالًكليها النفقة ملدة إيوصل 

 أخذ منالطالق بيد نه خالف أفقد استدل له ب، هو عدم صحة هذا الشرط و،مال الثاينأما االحت

  واحلال،يس مبنقطع وال دائمل وفه، ون العقد دائماًكبأنه خالف  و،قد عرفت اجلواب عنه، وبالساق

 ألن بدائمليس  أنه أما، وال أجل له ألنه ،ليس مبنقطع فواضح أما أنه ،ون غريمهاكي أن نكمي العقد الأن 

خيالف  أنه سائر الطالقات الكالطالق قطع للدوام  إذ ،ىخيف ال ه ماوفي، ىيبق هذا ال والدوام معناه البقاء

  .يقابله أنه د الدوام الكيؤنه إ واحلاصل، الدوام

الوجه املعترب ى عل بل املنقطع ال، اح الدائمكعدم قصد الن إىل شرط الطالق يرشد بأن والقول

  . يبيعه من غريه أن يشترط عليه ويبيعه الشيء أن مثل، فيه ماى خيف ال ،شرعاً فيفسد

 بطالنه أو  يف مقابل القول ببطالن الشرط فقط،قرب صحة العقد والشرطفاأل، انكيف كو

  . له حال العقد والشرطكهذا ، بطالن العقدو

، الن الشرطقلنا ببط وشرط الطالق، أو ما يف شرط االنفساخكبطل الشرط  وصح العقد أما لو

  فبطالن الشرط يف املقام خيتلف عن بطالن الشرط يف سائر



١٧٨

العقد ى  فهل يبق،اح اخلياركيدخل الن ال إذ ،بطال العقدإحق لصاحب الشرط يف  ال إذ ،املقامات

 ال أنه من، احتماالن ،الزوج يف مقابل شرطها الفاسدى ون للمرأة حق آخر علكي، أو انكما كفقط 

  . )١( مسلمئحق امرى يتو المن قاعدة ، و العدمصالةض شيء للمرأة ألجمال للقول بتعوي

اح لبطالن كالن يبقفإذا ، اح ليس بباقكالن أن جل ظنهاأل نفسها بأقل من مهر املثل ترمبا عقدو

هذا من  أن ن يرد عليهكل ،مثالً بدل الشرط مبقدار من املال، أو ان هلا حق املطالبة مبهر املثلكالشرط 

حيث تعرضنا ، وان من قبيل التقييدكال فقد عرفت لزوم بطالن العقد لو إ و،لف الداعي فتأملقبيل خت

  . راركاح فال داعي للتكللمسألة يف بعض مسائل الن

  

                                                

. ٣٦ ح٣١٥ ص١ج: العوايل )١(



١٧٩

علما بالبطالن  فإن ان دخل اك ولو ،ن شيءكاح ومل يدخل ا مل يكلو بطل الن ):٧٤مسألة (

ان عليه كعلم هو دوا  وإن ،مهر لبغي ال ألنه ،لمت هيعن إ ذاك، ون هلا مهركانت زانية ومل يك

  . احكلبطالن املهر ببطالن الن ،املشهورى عل مهر املثل

بطل ى املسم ألن املثل أو ،وقد تراضيا عليه املقرر عندمها ألنه ى فهل هلا املسم،ن جهال البطالنإو

وقد بطل  ان املثل أقلك وإن ، تراضيا عليهأقل فقدى ان املسمكلو  إذ ،يناألمرأقل  أو ،املثل إىل فريجع

ان املثل ك وإن ،رضيت به إمنا ثر فهيكان أكلو ى املسم ألن ،يناألمرثر كأ أو ،ان هو املرجعى كاملسم

ى املسم ألن ،واملشهور املثل، احتماالت ،هلا اخليار يف املهر أو، ىثر فهو املرجع بعد بطالن املسمكأ

  . املهر إىل هذا بالنسبة، مطلقاً اضمنياً ال رض اان رضى كان باملسمكوالرضا الذي ، بطل

 أو جهال أو  سواء علما،ونه حملالًكبطل العقد خرج احمللل عن فإذا ، التحليل إىل أما بالنسبة

  طلقهاإنف: د العقد لقوله سبحانهعن وه إمنا التحليل أن من املعلوم، وعقد واقعاً ال ألنه ،االختالفب

  . ال طالق فيها ألنه م صحة املتعةولذا أفتوا بعد

بنيا  فإن ،نهما نوياهكل، شرط انفساخ أو ان شرط طالقكسواء ،  يصرحا بالشرطمل ولمث إنه 

 لعدم الفرق ،السابق يف مجيع الفروع املتقدمةك أنه ة فالظاهرالمالسالعقد عليه من قبيل شرط الصحة و

  .الشرطى بني البناء عل وبني التلفظ بالشرط

والداعي ال أثر له يف ، من قبيل الداعي ألنه يوياه فقط دون البناء فال أثر هلذا الشرط املنونوإن 

  . القواعد العامة إىل فالالزم الرجوع، الصحة والبطالن



١٨٠

الم يف احمللل كالم فيه هو الكبل ال، االنفساخ ال خيتص باحمللل أو شرط الطالق أن ىخيف هذا وال

  . ال خصوصية أنه لوضوح، را هذا الشرطكل مورد ذكيف 

  



١٨١

يزوج البنت  أن  جاز،انت له بنت سابقة من زوج سابقكنسان بامرأة تزوج اإل إذا ):٧٥مسألة (

يزوج  أن أما لو أراد، واتطالق واإلاألصليدل عليه ، و وال خالفإشكالراهة بال كمن ولده بدون 

 إشكالروه بال ك مك زوج جديد فذلللولد مناألب ابنه من بنت الزوجة اليت حصلت هلا بعد مفارقة 

  : يدل عليه متواتر النصوص، ووال خالف

يف  )عليه السالم(بن علي قال حممد : )عليه السالم( احلسن أبو قال:  قال،مساعيل بن مهامإخرب ك

 يزوجها من ولده أن رهكف، يتزوجها آخر فتلد منه بنتاً ويزوج ابنتها ابنه ففارقها والرجل يتزوج املرأة

  . )١(هلا أبا كان قبل ذلكاألب فطلقها فصار مبرتلة  انت امرأتهكا أل

 ،اًإطالقالبنت السابقة ال ترتبط ذا الرجل  أن ،ون الفارق بني البنت السابقة والالحقةكوالظاهر 

مها فهي ان زوجاً ألكالرجل حيث إن ،  خبالف البنت الالحقة، للبنتاألخكون ولد الرجل كفال ي

  . هلااألخكولده و ،البنت لهك

 أيب عن،  صحيح العيص بن القاسمكد ذلكن يؤكل، انت ظاهرة يف عدم التحرميك وإن راهةكوال

فهل حيل ، خرسألته عن الرجل يطلق امرأته مث خلف عليها رجل بعد فولدت لآل، )عليه السالم( عبد اهللا

تق سرية له مث خلف عليها عأسألته عن رجل و، نعم: قال ، من غريهااألول لولد اآلخرولدها من 

  .)٢(نعم: قال ، هل حيل ولدها لولد الذي أعتقها،خررجل بعده مث ولدت لآل

   عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت : مفهوم خرب اهلاليلأيضاًراهة كالى مما يدل علو

                                                

. ٥ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٣ ص١٤ج: الوسائل )٢(



١٨٢

يتزوج  أن ا قبلانت االبنة هلكن إ :قال ، أيزوج ابنه ابنتها،الرجل يتزوج املرأة وهلا ابنة من غريه

  . )١(ا فال بأس

 أيزوج ، عن الرجل يتزوج املرأة وهلا ابنة من غريه)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت :اآلخره وخرب

ما تزوجها  انت من زوج بعدك وإن ،يتزوجها فال بأس أن انت من زوج قبلكن إ :قال ،ابنه ابنتها

  . فال

، أمة أم انت حرةكسواء ، ومتعة أو انت الزوجة دائمةكء راهة سواك يف وجود الإشكالال مث إنه 

ات ولعموم طالق لإل،نعم: قيل ،انت سريةكما لو  إىل راهةكالى ن هل تتعدكول، ىطالق النص والفتوإل

  . للصحيح السابق، ال: قيل، واملرتلة

ليها يطلب ون له اجلارية يقع عكعن الرجل ي )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت : العقرقويفوخرب

 أيزوج ولده من غريها ولد أخيه ،باعها فولدت له أوالداً أو خيه فوهبها أل،ولدها فلم يرزق منها ولداً

  . )٢(ال بأس: )عليه السالم( قال، فأعدت عليه، أعد علي: )عليه السالم( قال ،منها

ا مث أي فوطكانت يف ملك عن جارية )عليه السالم( سألت الرضا :دريسإ علي بن  خربكذلكو

بعد  و قبل الوطي،نعم ال بأس به: قال ،يتزوجها أن  حتل البين،ي فولدت جاريةكخرجت عن مل

  . )٣(الوطي واحد

 :وخلصوص خرب احلسني بن خالد الصرييف، ات السابقةطالقراهة اخلفيفة لإلكن الظاهر وجود الكل

  : فقال ، عن هذه املسألة)عليه السالم( احلسن أبا سألت

                                                

. ٤صاهرة ح من أبواب ما حيرم بامل٢٣ الباب ٣٦٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٦ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٥ ص١٤ج: الوسائل )٣(



١٨٣

رها عليرك ،انت يل جارية فلم ترزق مين ولداً فبعتها فولدت من غريي ويل ولد كنه إ :قلت له

ون كت أن يقول قبل، كان ا من ولد قبلكتزوج ما : قال ،زوج ولدي من غريها ولدهاأمن غريها ف

  . )١(كل

يعطي الرجل ن  بأ،سكراهة يف العكعموم املرتلة الى الظاهر من هذه الرواية واليت دلت علمث إن 

 الولد لبنت بنتها أو ،راهة تزويج ولد الولد لبنتهاكيفهم من هذه النصوص  أن ما ال يبعدك، بنته لولدها

ور كاملذى عموم املرتلة يف املقام خرب حممد بن عيسى بل رمبا دل عل، غريها من الصور ىل، إبنت ابنهاأو 

  . غريمها ويف الوسائل واجلواهر

، مام عن املسألةليس لذهول اإل أنه الظاهر، حنوه وي علررهاك: )ليه السالمع( مامقول اإلمث إن 

 )عليه السالم( مامجواب اإل أن  فيظن،ال يشتبه سؤاله بسؤال آخر الراوي حىتى يد علكجل التأ ألوإمنا

السائلني حيث يظنون ى ثرياً لدكما يتفق كان خيتلج يف صدره ك، ومربوط بالسؤال الذي مل يسأله

  . واب لسؤال آخراجل

، خيلو من قوة ال األولان ك وإن ،احتماالن ،احكمن قبيل الن، أو مث هل التحليل من قبيل اجلارية

  .أيضاًراهة يف اجلارية نقول بالعدم يف احملللة كقلنا بعدم الفإذا 

بنت  وفولد الرجل الرضاعي، م النسبكمه حكل جانب حكالرضاع يف  أن القاعدةى مقتضو

  . )٢(لحمة النسبكالرضاع حلمة  لعموم ،م النسبينيكمهما حكرضاعية حاملرأة ال

  زواج آخر  إىل ان سابقاً بالنسبةك وإن املعيار حلوق الزوج الثاين أن ماك

                                                

. ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٥٢٤ص: زبدة البيان )٢(



١٨٤

 وتزويج ولده بولد عمر فإن ،ما لو أخذها زيد فطلقها فولدت من عمرو مث تزوجها زيد ثانياًك

  . روهكا مهمن

  .راهةكم الوطي الصحيح يف الكون له حكي أن يبعدأما الوطي بالشبهة فال 

  .  الزنا احتماالنويف

  



١٨٥

فتحها والغني  وسر الشنيكاح الشغار بكن(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٧٦مسألة (

  . )منهما متواتر يكبل لعل احمل،  بقسميه عليهمجاعبل اإل، باطل عندنا و حمرم،املعجمتني

  : واياتيدل عليه متواتر الرو

عن ى : قال ،)السالم اهميعل( جعفر وأيب عبد اهللا أيب عن، ناأصحابعن بعض ، ريكفعن ابن ب

 إالّ ح واحدة منهماكتن أن ال حيل: قال، بضع صاحبتها إالّ اح املرأتني ليس لواحدة منهما صداقكن

  . )١(اح املسلمنيكن أو بصداق

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  يقول)عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت:  قال،براهيمإ غياث بن وعن

 ه أخت أويزوج الرجل ابنته أن والشغار، سالمب وال شغار يف اإلنب وال جلَال ج: )عليه وآله وسلم

  . )٢(هذا هذا، وون بينهما مهر غري تزويج هذا هذاكوال ي، ه أخت أويتزوج هو ابنة املتزوجو

ب وال شغار يف نب وال جلَال ج:  يقول)عليه السالم( اهللاعبد  أبا مسعت:  قال، غياثوعن

  . )٣(سالماإل

صلى اهللا (رسول اهللا ى :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن أبيه رفعه،  ابن مجهوروعن

  حىتكزوجين ابنت :يقول الرجل للرجل أن هو، وهي املماحنة واح الشغارك عن ن)عليه وآله وسلم

  . )٤(ال مهر بينهما أن ىيت عل ابنكزوجأ

صلى اهللا (عن النيب ، )المالسهم يعل( عن آبائه، )عليه السالم (عن الصادق،  احلسني بن زيدوعن

   يف )عليه وآله

                                                

. ١ن أبواب عقد النكاح ح م٢٧ الباب ٢٢٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢ من أبواب عقد النكاح ح٢٧ الباب ٢٢٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  .  من أبواب عقد النكاح ذيل احلديث٢٧ الباب ٢٢٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٣ من أبواب عقد النكاح ح٢٧ الباب ٢٢٩ ص١٤ج: الوسائل )٤(



١٨٦

  . )١( أخيتكزوجأ  حىتك أختزوجين: يقول الرجل للرجل أن ىو: حديث املناهي قال

  . اآلخرل واحد كمينح  أن املماحنة مبعىن: أقول

ب لَال ج: قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ،  يف خمتصر اجلعفرياتاألول الشهيد وعن

وال جسالمسعاد يف اإلإ وال سالمب وال شغار يف اإلن)٢(.  

جينب السابق معه : حتت الثاين، والرجل خيرم أنفه بزمام فيجلب(: األولحتت ) رمحه اهللا(تب كو

هم أهل امليت ميوت هلم امليت و: حتت الرابع، و أخيتكزوجأ ك أختجينزو: حتت الثالث، وفرساً

  . )النوحى ان للجريان ميت ساعدوهم علكفإذا ، فيساعدهم اجلريان

ال (ين رأيت يف بعض النسخ كل، )سعادإوال (رية يف الرواية األخلمة كفال، هذاى علو: أقول

  . )سعارإ

 أن هو، واح الشغاركعن نى أنه  :) عليه وآلهصلى اهللا(عن رسول اهللا ، سالم دعائم اإلوعن

ال شغار يف : فقال،  ابنته ليس بينهما صداقاآلخرح كين أن ىح الرجل ابنته من رجل علكين

  . )٣(سالماإل

  . )٤(هذاى  علهان يف اجلاهلية تعقدكاح كهو نو: )عليه السالم( علي وقال

يزوج الرجل  أن هو، وعن الشغارى  )عليه وآلهصلى اهللا (نه إ ، غوايل اللئايل يف احلديثوعن

   .)٥(يس صداقوليزوجه ابنته  أن ىابنته عل

                                                

. ٤ من أبواب عقد النكاح ح٢٧ الباب ٢٢٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١ من أبواب عقد النكاح ح١٦ الباب ٥٦٥ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ٢ من أبواب عقد النكاح ح١٦ الباب ٥٦٥ ص٢ج: املستدرك )٣(

. ٢ من أبواب عقد النكاح ح١٦ الباب ٥٦٥ ص٢ج: املستدرك )٤(

  . ٣ من أبواب عقد النكاح ح١٦ الباب ٥٦٥ ص٢ج: املستدرك )٥(
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هذا اليوم يف بعض املناطق  إىل لجلب آثارول، ره الشهيدكما ذكون كي أن  حيتمل)بلَاجلَ(: أقول

ون كي أن حيتمل، وحنوه ويدخل فيه حلقة من احلديد ونسان خصوصاً النساء حيث خيرم أنف اإل،القروية

أحدمها فرساً ى ان خيفك إذا  ماكيراد بذل أن  حيتمل)بنال ج( أنه ماك، بانكالر يب هو تلقلَاملراد باجلَ

  . تقدم عليه مثالً و الفرس وحلق بالسابقكب ذلكتعب فرسه ر إذا ام حىتكآخر يف بعض اآل

  . ره الشهيدك هو ما ذ)سعاداإل(و، ما عرفتى  فهو عل)الشغار(أما و

 تعاىل والتسعري بيد اهللا سبحانهحيث إن ، فاملراد به ظاهراً التسعري )سعاراإل(انت النسخة كإذا  أما

  . تاب التجارةكعدم جوازه يف  ومكالم يف جواز تسعري احلاكر تفصيل الكقد ذ، وما يف الرواياتك

نه أ، و)١(مسالال شغار يف اإل: )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، أيضاًتبهم كالسنة رووا يف و

  . )٢(عنهى  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

املرأة  أن يقال للوطي شغراً باعتبار، ولب رجله ليبولكهو من شغر ال، والشغار من الشغرمث إن 

: ترتفع عليه ويزيدى انت تفتخر علكذا قال معاوية لزوجة يزيد حيث ول، ترفع رجلها يف وقت املواقعة

ل واحد من الرجلني كأن ك، ما أشبه وتابك ووزن ضرابى اب املفاعلة علهو مصدر بو ،فخراً وشغراًأ

 ةضافإاح الشغار من كن: قوهلم، ويرفع رجل املرأة املتعلقة به يف قبال رفعه رجل املرأة املتعلقة بطرفه

  . اخلاص إىل ضافة العامإمن ، أو البيان

                                                

. ٤٤٧ ح٦١ ص١٦ج: العمال وكرت ،٣٠٠ ص٧ج: السنن الكربى )١(

  . ١٩٩ ص٧ج: السنن الكربى )٢(
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: خريقول الرجل آل أن هو و،ليةان يف اجلاهكاح كن، سر الشنيكالشغار ب: الصحاح يكقال يف حم

، األخرىل واحدة منهما بضع كصداق  أن ىعل، ابنيت أو  أخيتكزوجأ أن ى علك أخت أوكزوجين ابنت

  . رناهكقرب ما ذن األكل، أخذا بالبضع عنه وأما رفعا املهرك

 ،بغري مهر أخرى كيزوج أن ىتزوج الرجل امرأة عل أن سركالشغار بال: القاموسكى  حمويف

  . خيص به القرائب، أو األخرىل واحدة بضع كصداق 

  .  ولو دار بطال،اح املمهورةكفيبطل ن ،أخرىاح امرأة مهر كهو جعل ن:  القواعدوعن

هو االستمتاع ا  وبضعها أي اح امرأةكهو جعل ن: وركاح املذكشف اللثام يف تفسري النك وعن

 ونه للزوجك البضع بني ك للزوم تشري،مهورةاح املكفيبطل ن، أخرى مهر  ـالوطي اح مبعىنكفالنـ 

 األمرولو دار ، احكبلزوم تعليق الن: قيل، وون مهراًكي أن البضع ال يصلح أن مع، ونه مهراً للزوجةكو

ى  املشتمل علاآلخرى بار االقتصار يف تفصيله علاألخثر ك أويف، بطال خرىل مهراً لألكجيعل بضع بأن 

  . الدور

، أصل الشغر الرفع، وخرىجيعل بضع امرأة مهراً أل أن ان يف اجلاهلية معناهكاح كن(: ك املسالويف

رض مل يبق شغرت األ، وفخراً وشغراًأ:  قوهلمومن، رجليه ليبولى حدإرفع  إذا لبكيقال شغر ال

  . )من خلوه عنه أو اح ملا يتضمن من رفع املهركبه هذا الن ي مس،فهي شاغرة الشغار ا أحد حيميها

فرق  ال أنه والظاهر، فخراً وشغراًأيؤيده ما تقدم من ، ورناهكنسب ما ذاأل أن  عرفتقد: أقول

  شف اللثام كفقول ، اح مهراًكالن أو جيعل البضع مهراً أن بني
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  . من باب بعض املصاديق

 بل قد مسعت ما يقتضي ،الوطي مهراً فيه اح مبعىنكاعتبار الن إىل ال داعينه إ :ذا قال يف اجلواهرول

احان كون النكي أن فال فرق بني، أخرىى امرأة مهراً يف العقد على ن الشغار جعل العقد فيه علوك

  . وطي واحكن، أو الوطئان، أو اآلخرأحدمها يف قبال 

 ك يف ذلدلة لظهور األ، مثل املعاملة الربوية،حمرم يف نفسه مع قطع النظر عن البطالن أنه والظاهر

  . ثر هو احملرم ترتيب األوإمنا املعاملة ليست حمرمةحيث إن ،  أشبهما وخبالف مثل معاملة اهول

 أو مهر هلما ال أن ى ابنيت علكزوجأ  حىتكزوجين ابنت: جمرد قول الرجل للرجل أن نعم الظاهر

  .  ليس حمرماً،ما أشبه

  . يرد به التزويج ال جمرد مثل هذا اللفظ إمنا ،مجهور املتقدم أيب ورد يف حديث ابن ماو

القاعدة صحة مثل هذا ى ان مقتضك ،ما أشبه ومجاع النص اخلاص يف املسألة بضميمة اإلواللو

تابه كرناه يف أول كما ذكاح كالن ألن ،أيضاً جيعل له مهر املثل ال و أ، جيعل له مهر املثلوإمنا، احكالن

، املعامالتكيس ول ،يفيده واآلخر منهما يستفيد من الًك ألن ،عبارة عن املعاملة بني الرجل واملرأة

  . احكفاملهر ال شأن له يف جوهر الن، نني فيها العوضانكالرحيث إن 

 من غري فرق ،حرمه من هذه اجلهة إمنا عل الشارعول، هانة للمرأةإاح كمثل هذا الن أن ىخيف مث ال

يل لو أوقع الفضو أن حىت، الفضويل بدون رضاية املرأة أو ،يلكالو أو اح الويلكللن يون اركي أن بني

  صار  أنه إذا ينفع ما الك، احك به مل ينفع يف صحة مثل هذا النكرضيت املرأة بعد ذل واحكهذا الن
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 ال يصحح العقد كجعل املهر بعد ذل ألن ،أنفسهما املهر يف عقد آخرى اح الشغار مث جعال علكن

  . الباطل

ونا كي أن من غري فرق بني، طعفساده بني الدائم واملنق وفرق يف حرمة الشغار ال أنه والظاهر

  . ان فهو بدويكالدائم لو  إىل  واالنصراف،دلةطالق األإل، االختالفب أو منقطعني أو دائمني

ن ينافيه ما مسعته يف تفسريه كل، عقد أنه ىن جريانه يف التحليل بناًء علكبل مي(: أما قول اجلواهر

  . اح التحليلكال يشمل الن إذ ، فمحل تأمل) اجتنابهحوطاأل أن  وال ريب يف،مما ال يشمل التحليل

 غري حكاماأل ألن ،اآلخرجهل  وعلم أحدمها و،جهلهما وفرق بني علمهما ال أنه الظاهر أن ماك

 أو  من غري فرق بني علم الرجلني،يس املقام منهول، كذلى فيما دل الدليل عل إالّ مقيدة بالعلم واجلهل

  . الزوجني أو املرأتني

 سالماإلاح لقاعدة ك فالظاهر بقاء الن،فران شغاراً حيث يصح عندهم مث أسلموااكح الكولو ن

  . البطالنى الضرورة قامت علحيث إن ، البنت أو ت نسباًاألخاح ك مثل نكيس ذلول، جيب عما قبله

ما أسلموا ى أقروا أهل اجلاهلية عل: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، ففي الدعائم

ده وعن كأسلم املشرن إ فأما، سالمم اإلك حكوافق ذل إذا يعين، )١(مرياث أو طالق أو احكه من نعلي

بعد  ولزموهم مبا التزموا بهأاحهما لقاعدة كفرمها يصح نكفهما يف حال  .ذات حمرم فرق بينهما

  . ان االحتياط جتديد العقدك وإن ، يستصحب الصحةسالماإل

فال يصح الشغار ، تزوجا مسيحيتني إذا ماك، افرتنيكني واملرأتان ان الزوجان مسلمك إذا أما

   ،الزوجة تعترف بالصحةحيث إن  لزامبينهما باعتبار قانون اإل

                                                

: الدعائم )١(
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، نص أو إمجاع أو ما خرج بالدليل من ضرورة إالّ أنفسناى هم علأحكامجنري  أن اننه ليس لأل

 الدليل وال ل فإنه،املسلم إىل مثن اخلمر واخلرتيرافر ك الإعطاءمسألة  و،ما خرج بالدليل مسألة التعصيبك

  . اخلاص يف أمثال هذه املقامات لقلنا بعدم الصحة

 يصح تزويج وإمنا، الزواج صحيح عندها أن ه اوسية باعتبار أختيتزوج املسلم أن يصح ما الك

 دليل خاص خمرج كاان هنكلما كذا كه، واملؤمن للمخالفة املطلقة ثالثاً من غري شروط للدليل اخلاص

يصح للمؤمن وال  نه الأ، وليفك يف التك من االشترااألصل إىل القاعدة الرجوعى ال فمقتضإو، نقول به

  . كصحة ذلى افر يركان املخالف والك وإن ،افركم الكح أو م املخالفكيتخذ ح أن للمسلم

اح يف بقائهما ك النكذلفاية كفالظاهر عدم ، فراكاح الشغار مث كأجريا ن وانا مسلمنيكأما لو 

راجعونا فرضاً فإذا  ،فر لعدم الدليلكيصحح بال والباطل ال، ان باطالًكاح كحني الن ألنه ،حالالً

  . كفر يصح عندهم مثل ذلكون كي إالّ أن ،اح مرة ثانيةك صيغة النإجراءأمرناهم ب

  فإنههراً معلوماًل واحدة مكشرط ل و،ل منهما صاحبهكزوج الوليان  لوأما ( :مث قال الشرائع

 ألنه بطل املهر و صح العقدان،مبهر معلوم األخرىيزوجه  أن شرط واآلخرولو زوج أحدمها ، يصح

 كذلك و،ه ترددوفي، ون هلا مهر املثلكاح ال يدخله اخليار فيك والن،هو غري الزم وشرط مع املهر تزوجياً

  . )ر مهراًكحه الزوج فالنة ومل يذكين أن شرط ولو زوجه

  . ما تقدمى اح مهراً فال شبهة يف البطالن علكالن أو يان الوطك إذا :لأقو
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ففي ، ون البضع شرطاًكي أن ، أوون املهر جزءاً والبضع جزءاًكي بأن ينيخراألأما يف الصورتني 

 بنيت كزوجت: فلو قال، هءجز أو ون البضع مهراًكي أن  بني ـأي يف حتقق الشغارـ ال فرق : القواعد

  . بطل ،خرىل واحدة مع عشرة دراهم صداقاً لألكون بضع كي و،كزوجين بنتت أن ىعل

 ،شرطه فهو باطل أو هءجز أو اح جعل البضع فيه مهراًكل نك أن والضابط: شف اللثام قالك ويف

جعل شرطاً يف  وإن ،احكدون النى اح بطل املسمكشرطه يف ن أو هءجز أو اح مهراًكجعل النوإن 

  . أيضاًحيتمل فساد املشروط ، وال فالظاهر فساد الشرطإو، ل قطعاًعلق به بط فإن احكالن

يدخل حتت قوله يف املنت و: قالنه إ ،رشادبعض العامة يف شرح اإلل وسعاد الذي ه اإلوعن

أن يزوج ابنته من ك،  أحدمهايف وأ البضع مال يف اجلانبني إىل ضم إذا  ما)األخرىل بضع كصداق إو(

ل منهما مهر كبضع ، أو واألخرىبضع  ول منهما ألفكمهر  و، ابنتهراآلخيزوجه  أن آخر بشرط

  . أظهر القولني فيه البطالن و،حدمهامع اشتراط ألف أل األخرى

  . شرطاً أو ان البضع جزءاًك إذا ل يف البطالن فيماكن يف اجلواهر أشكل

 اح كعدم مهر غري ن ملا مسعته من اعتبار ،كن منع حتقق الشغار بذلكمي: شف اللثامكقال يف رد

  . الصحاح والقاموس ول منهما يف النصوصك

، كفهم املناط من ذل أما إذا ،ره اجلواهركما ذكفهو ، أخذ بظاهر النصوص اليت نقلناهان إ :أقول

  . شف اللثامك وره القواعدكالقاعدة ما ذى فمقتض

 العقد الحيث إن  فمل يف أما إذا ،إشكال فال وىف وشرطه أو ان جزء املهركن إ الصحةى مث عل

 فاته من اجلزء يعطي بدل ما بأن ىميل املسمكت أو فالالزم مهر املثل، يدخله اخليار اح الكالنن أ ويبطل

   ،مخراً وأمهرها خالً إذا ماك، الشرطأو 



١٩٣

  . الشارع غري العرف أن ىال دليل عل أنه العرفية بعدى مقتض ألنه والثاين أقرب

شرط  ألنه يبطل املهر(:  له عن املبسوط قال ناقالًك ارتضاه املسال يظهر وجه النظر فيماكمن ذلو

بناًء ، شرط التزويج غري الزم و،والشرط من مجلة العوض املقترن معه يف سائر املعاوضات، معه تزوجياً

ى جيب عل ال إذ ،نه غري متعلق بالعقدأل وأ، اقترن به شرط صار جائزاً ال الزماً إذا العقد الالزم أن ىعل

اح كهو منتف يف الن ون فواته يوجب اخلياروأل، ون الشرط فاسداًكفي، كالوفاء بذل األخرىاملرأة 

 ل جمهوالًكمعلوم فيصري ال إىل هو جمهول أضيف و،جل الشرطما نقص منه ألى املسم إىل يرد أن فيجب

صة ما وجهه هذا خال، اح ال يفسد بفساد الصداقكالن ألن ،فيبطل الصداق للجهالة فيجب مهر املثل

فساد  واملشهور صحة العقد إىل مث نسب، املصنف نقله مث تردد فيه، واختاره وكالشيخ يف املبسوط لذل

  . )إشكاالًر غري املصنف فيه كومل يذ: قال ،ىاملسم

ون كي بأن  هو التبعيضوإمنا، الًك وال املثل الًى كالقاعدة ال املسمى مقتض أن  قد عرفتكنكل

  . بدله إىل جزءاً أو  ينقل القدر الفاسد منه شرطاًوإمنا، اًالصداق املعني صحيح

سواء ، واملشهور من املفسرين هلا، ما هو ظاهر النصوص املتقدمةكالدورية  إىل األمرمث هل حيتاج 

حيث ، ريكما هو ظاهر ذيل خرب ابن بك ،ون من أحد الطرفنيكي أن فيكيأو  ، اللغةيف ويف الروايات أ

ن كمل ي بأن أيضاًيشمل عدم الدورية  أنه مسلّن إ ،)١(بصداق إالّ ح واحدة منهماكني أن حيل ال: قال

  تفسرياً للقطعة 

                                                

. ١ من أبواب عقد النكاح ح٢٧ الباب ٢٢٩ ص١٤ج: الوسائل )١(
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اح املرأتني ليس لواحدة منهما كعن نى : حيث قال يف صدر احلديث، املتقدمة من احلديث

  .  احتماالن،)١(بضع صاحبتها إالّ صداق

 من أحد األمرون كي أن فاية البطالن يفكاملشهور ب مع ترجيحه لقول األمرقد تردد اجلواهر يف و

  :  قال،اجلانبني بغري دورية

فال شغار حينئذ مع ، ن اعتبارها فيهكم من عدم اعتبار الدورية فيه ألصحابيظهر من األ  ماال ول(

اح كنون املهر فيه كاح الذي يكللن أنه ال، الوجه املزبورى أتني علمراالاح كونه امساً لنك ل،عدم الدور

  . ي يتحقق حينئذ يف واحدة دون الثانية كاألوىلاح كولو مبهر غري ن األخرىأة مراال

العوض يف كاح كون املهر يف النك ضرورة ،سكاح مهراً لزمه العكجعل الن مىتنه إ :بل قد يقال

ح الذي اكفاملراد بالشغار حينئذ الن، اآلخراملعاوضة ال يتحقق يف طرف دون  معىن أن وال ريب يف، غريه

، كغريه املفروغية من ذل ون ظاهر ما تسمعه من املصنفكل. ون الدور الزماً لهكفي، احكون عوضه نكي

، ان للنظر فيه جمالكال إو، وجه النقلى  منهم علكان ذلكن إ ثبات موضوع اللفظإاف يف كعل مثله ول

ورد يف تفسريه يف النصوص  ما، واملتيقن فيما خالف القواعدى خصوصاً مع مالحظة قاعدة االقتصار عل

  . )ري بتحققه يف طرف واحدكنعم قد يشعر ذيل مرسلة ابن ب، غريها والسابقة والصحاح والقاموس

  . كذل إىل المه ظاهر يف ميلهكري يف أخري كن جعل مرسلة ابن بإف

   الصحة األصلان كنا يف البطالن ككلو ش أنه القاعدةى فمقتض، انكيف كو

                                                

. ١ من أبواب عقد النكاح ح٢٧ الباب ٢٢٩ ص١٤ج: الوسائل )١(



١٩٥

هو  وةكوكيعرف املناط القطعي من الروايات يف املوارد املش إالّ أن اللهم، ورةكل املوارد املذكيف 

  . ان يف طرف واحدك إذا ن فيماكواالحتياط مم، حمل تأمل

ان ك ومل يرض الزوج بالطالق كذلكتزوجا  إذا ماكال اجلانبني كان االحتياط يف ك إذا أما

  . القواعد إىل القاعدة الرجوعى مقتض

 بضعي كين أعطيإ: قالت املرأة مثالًَ بأن ،ان الشغار ذه الصورةك إذا الم فيماك المما تقدم ظهرو

 نفسي يف كحكنأين إ: قالت إذا كذلك، وكما أشبه ذل و،خي مثالً بضعها ألك أختتعطي أن يف قبال

 ، إىل أخيتكيأخذ أخو أن  يف قبالكخذآين إ: قال الرجل للمرأة، أو خي نفسها ألك أختحكتن أن قبال

  . مثلة من األكغري ذل

  :  ممزوجاً مع اجلواهر،الشرائع قالمث إن 

اح ك صح ن،كاح بنيت مهراً لبنتكون نكي أن ى علكتزوجين بنت أن ى بنيت علكزوجت: لو قال(

 إذا اح بنت املخاطبكبطل ن، وليهاإفال شغار بالنسبة ، اح بنت املخاطب مهراً هلاكبنته اليت مل جيعل ن

  .ليهاإ ق الشغار بالنسبة لتحقكذلكزوجها 

صح ، وليهاإاح بنته لتحقق الشغار بالنسبة ك مهراً لبنيت بطل نكاح بنتكون نكي أن ىعل: ولو قال

عدم ى بناًء عل، ما هو واضحكفال شغار ، اح بنت القائلكاح بنت املخاطب اليت مل جيعل مهرها نكن

وصاً بعد عدم العثور عليه من قدماء خص، اعتبار الدورية يف الشغار الذي قد عرفت املناقشة فيه

  . )١( )غريهم وصحاباأل

  . التفصيل إىل رناه فال داعيكما ذى املسألة مبنية علحيث إن و

  . لية واجلزئية والشرطيةكاح يف مسألة الكالن أو ال فرق بني جعل البضع يف طرف أنه ماك

                                                

.١٣٢ ص٣٠ج: جواهر الكالم )١(



١٩٦

  .يثبت الشغار بدليل إالّ أن ة الصحاألصلان ك ،ال ان شغاراً أوكهل  أنه ا يفكحا مث شكولو ن

 دخل وولو زوج شغاراً،  الصحةاألصلان ك،  عدمهاآلخرى أحد الزوجني الشغار وادعى  ادعوإذا

هي  إمنا العدة و،الزوج مهر املثل الحترام الدخول من باب الشبهةى ان علك ،مها ال يعلمان البطالنو

  . ا ليست زوجة واقعاً أل،عدة الوفاةالزوجة ى ن علكالزوج لو مات مل ي أن ماك، عدة الشبهة

الشغار  أو ما حدث هل هو من الشغار الباطل أن تقليداً يف أو لف الزوجان اجتهاداًختا ولو

ين األمرفحيث عني أحد ، مكان املرجع احلاك ، يف بعض أنواع الشغاراالختالفما تقدم ى عل، الصحيح

  .  يف بعض املسائل السابقةكذل إىل أملع و، القضاءتابكر يف كما ذى  عل،لزم عليهما مجيعاً االتباع

  . ان من مسألة الشغار بغري دورك، كتعطيين ولد أن ى بنيت علكأعطي: ولو قال الفاسقان

  



١٩٧

  .بنتها وربته إذا القابلةى ره العقد علكي: قال يف الشرائع ):٧٧مسألة (

  . حقةبنتها سابقة والى  علكذلك، و تربهمل و ربته أ،القابلة مطلقاًى راهة العقد علكوالظاهر 

عله لبعض ول، راهة باملربيةكصاص الختا كصريح املسال وظاهر املنتن إ :ذا قال يف اجلواهرول

عن املقنع من التعبري بعدم  يكما ح، وخفتها وراهةكاجلمع بني النصوص بشدة ال  إالّ أن األوىل،باراألخ

   .أيضاًراهة كيراد منه ال، أو احللية واضح الضعف

  : م متواتر الرواياتكاحلى فيدل عل، حال أي ىعلو

 ،حهاكين أن  عن القابلة أحيل للمولود)عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،فعن جابر بن يزيد

  . )١(مهاتهأوال ابنتها هي بعض  ال: فقال

 قبلتن  وإ،كثر من ذلكمرت فالقوابل أ وقبلتن إ : رواية معاوية بن عمار قالويف: ليينكقال ال

  . )٢(ربت حرمت عليهو

ر مثل كذ، و)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،عن معاوية بن عمار، سنادهإ الصدوق بوعن

  . )٣(ليينكرواية ال

 ،يف الرجل يتزوج قابلته: قلت:  قال،)عليه السالم( جعفر إىل أيب  بسنده،براهيمإ علي بن وعن

  . )٤(وال ابنتها، ال: قال

  استقبل الصيب القابلة بوجهه إذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،مبراهيإ وعن

                                                

. ١صاهرة ح من أبواب ما حيرم بامل٣٩ الباب ٣٨٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٩ الباب ٣٨٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

.  من أبواب ما حيرم باملصاهرة ذيل احلديث٣٩ الباب ٣٨٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٩ الباب ٣٨٦ ص١٤ج: الوسائل )٤(



١٩٨

  . )١(حرم عليه ولدها وحرمت عليه

سألته عن املرأة تقبلها القابلة فتلد :  قال)عليه السالم( عن الرضا، نصر أيب  أمحد بن حممد بنوعن

  . )٢(ك حيرم عليه من ذلما وسبحان اهللا: قال ،مهأيتزوج قابلة  أن  حيل للغالم،الغالم

 ،يتزوج الرجل املرأة اليت قبلته: )عليه السالم( قلت للرضا : قال،نصر أيب  أمحد بن حممد بنوعن

  . )٣(كما حرم اهللا عليه من ذل وسبحان اهللا: فقال

 أن  عن القابلة تقبل الرجل أله)عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال،احلميد براهيم بن عبدإ وعن

ى ين أإفلته فك وربته وانت قبلتهك وإن ،انت قبلته املرة واملرتني والثالثة فال بأسكإذا  :فقال ،وجهايتز

  . )٤(ولدي ونفسي عنها

  . صديقيو: ضافةإ خرب آخر ويف

  . )٥(ال يتزوج املرأة اليت قبلته وال ابنتها:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

يتزوج الرجل قابلته  أن ىنه إ :)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، سالمعائم اإل رواية دويف

  . )٦(وال ابنتها

ال وال : قال ،يتزوج الرجل قابلته: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال، عمر بن مشروعن

   .)٧(ابنتها

                                                

. ٤ باملصاهرة ح من أبواب ما حيرم٣٩ الباب ٣٦٨ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٥ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٩ الباب ٣٩٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٦ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٩ الباب ٣٩٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٧ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٩ الباب ٣٨٧ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ٨صاهرة ح من أبواب ما حيرم بامل٣٩ الباب ٣٨٧ ص١٤ج: الوسائل )٥(

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٧ الباب ٥٨٢ ص٢ج: املستدرك )٦(

  . ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٧ الباب ٥٨٢ ص٢ج: املستدرك )٧(



١٩٩

  . مهااأبعض كهي و ولود وال ابنتهاموال حتل القابلة لل:  الصدوق يف املقنعوعن

  . )١(ربت حرمت عليه وقبلت وإن ،كثر من ذلكمرت فالقوابل أ وقبلتهن  : حديث آخرويف

ما  وبنت البنت إىل بالنسبة، وما أشبه واجلدة إىل راهة بالنسبةكمهاته الأبعض كوا ى كمقتضو

 كذلك، واحتماالن ،كذلكانت كحقيقية   أماًانتك إذا حنوها مما وها أخت إىلكذلى هل يتعد، وأشبه

  . طرافالرضاعية من األ إىل بالنسبة

راهة كالوجه يف ك وجه كذلكبنت االبن  و،نزلت وإن راهة للبنتك مشول الويف(: قال يف اجلواهر

نعم الظاهر ، طالق املرتلةختها إلأ ومهات القابلةأراهة كبل قد حيتمل ، اح ولدها البنت اليت قبلتهاكن

ى  مقتضكذل ألن ،يتزوجها أن ره لهكما يك، تتزوجه أن ره هلاك في،أيضاًليها إة راهة بالنسبكحتقق ال

  . )٢()ما هو واضحكليه إثر النصوص متوجه ك والنهي يف أ،راهتنيكال فال مالزمة بني الإ، وحرمتها عليه

اماً حر أو ان القبول حالالًكسواء ، انت املولودة بنتاًك وان قابالًك إذا الم فيماك يعلم الهومن

  .حنوه ولالضطرار

ال فال مالزمة بني إ و،الذهن إىل املتبادر ألنه ،راهة من اجلانبني ال من جانب واحدكال أن والظاهر

تأخذ الفتاة بعض الرجال  أن ، أونسان بعض النساءيأخذ اإل أن راهةك كمن ذل و،ما عرفتكراهتني كال

  . كغري ذل ، إىلدننيتزويج النساء باأل أو راهة التزويج بالزنوجكك

  ون ك رمبا ت فإنه،احتماالن ،كاح لو فعل ذلكهل يستحب الطالق بعد النو

                                                

  . ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٣٧ الباب ٥٨٢ ص٢ج: املستدرك )١(

.١٣٦ ص٣٠ج: جواهر الكالم )٢(



٢٠٠

  .ون استمراريةكرمبا ت، وراهة ابتدائيةكال

قبلت من خلف مثال فال  أما إذا ،ماملقابلة اليت تقبل الولد من األولأ، راهة للقابلة مطلقاًكهل الو

  . طالقيبعد اإل ن الكل، وجههوقد تقدم يف بعض الروايات ب، احتماالن ،راهةك

 األولون كفقد ي، تالزم بني احلرام والعقاب ال إذ ،ويخراألالعقاب  ون مبعىنكراهة قد تكالمث إن 

، روهكر فيها العقاب مكما ذ بأن ثرية قالواكما يف روايات ك الثاين فقط، أو ما قالوا يف الظهارك فقط

عقاب (غريمها مما جيده املتتبع يف ، ول الشعر ومل يفرقمن جع، و قل هو اهللا أحدأمثل من مرض ومل يقر

مل  وإن ينإان الفالين فكامل إىل ذهبتال : يقول املوىل أن فهو مثل، غريمها و للصدوق والبحار)عمالاأل

جل راهات الشرعية ألكراهة حال الكوي يف الخراألفحال العقاب ، ذاكفيه ضرر  إالّ أن كأحرمه علي

  .ما أشبه و الوطي املوجب للمرضمور الدنيوية مثلاأل

  .رادة اهللا سبحانه العدم قطعاًإضرار الدنيوية قد تقترن مع األكوي خراألالعقاب  أن من الواضحو

  . كتقترن بذل وقد ال

  . ال يراه مناسباً املوىل أن ون مبعىنكقد تو

  . ةاآلخرقلة الدرجة يف  ون مبعىنكقد تو

  . اد املرضجيإكاملفسدة الدنيوية  ون مبعىنكقد تو

 أما إذا ،ماله مثالً أو روه تقدم يف صحتهكن استعمل املكمل ي فإن ،عدم التقدم ون مبعىنكقد تو

  . ال يربح مزيداً أن بني، و ديناراً من مالهنسان مثالًخيسر اإل أن  للفرق الواضح بني،استعمله مل يتقدم

من جهة ، أو نسالً أو بدناًنسان ون لنفس اإلكي بأن عدم التقدم أو وال فرق بني املفسدة

  . حيصل له الوهن يف االجتماع بأن اجتماعياته



٢٠١

  . روهةكوند يف العبادات املخاآلما قاله ك ،احلزازة والوهن اخلارجيني ون مبعىنكقد تو

 أو رناهاكذا تنطبق من هذه اليت ذ ماى راهة علكال أن يعرف ان حىتكل مكدليل ى ير أن والالزم

  . غريها

 رميته من شارب اخلمر مث تاب الشاربكما لو زوج ك، راهة ابتداًء ال استمراراًك الونكمث قد ت

  . نساناً مؤمناًإصار بأن 

 ،ال وفهل يستحب الطالق بعد التزويج أ، راهة التزويج بالقابلةككراهات املستمرة كأما يف ال

   . يبعد استحباب الطالقشربه هلا ملى عل يبق ورميته من شارب اخلمر مثالًكزوج  إذا نعم، احتماالن

دينه  وم من ترضون خلقهكءجاإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قوله  إىل  احلال بالنسبةكذلكو

  . الصفةكتلى عل يبق وخالقأن ذا كمل ي إذا راهةكالى  قد تبقفإنه، )١(فزوجوه

  . ما تقدمكالم يف الطالق كوال، راهةكتستمر ال وقد ال

  

                                                

  .  من مقدمات النكاح٢٨ الباب ٥١ ص١٤ج: الوسائل )١(



٢٠٢

  . )ولدا بعد مفارقته إذا يزوج ابنه بنت زوجته من غريهأن و(: ئعقال يف الشرا ):٧٨مسألة (

  .)القابلةى ره العقد علكيو(: قولهى هو عطف علو

  : باراألخ جلملة من كذل، وراهة ال التحرميك المجاععليه اإل يواملشهور بني الفقهاء بل ادع

يف الرجل  ):المالسهم يعل(بن علي قال حممد  ،احلسن أبو قال:  قال،مساعيل بن مهامإخرب ك

ا  أليتزوجها من ولده أن رهكيتزوجها آخر فتلد منه بنتاً ف ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوج املرأة

  . )١(هلا  أباًكان قبل ذلكاألب انت امرأته فطلقها فصار مبرتلة ك

 قال ،ابنه ابنتهايزوج  و عن الرجل يتزوج املرأة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت : اهلاليلوخرب

  . )٢(يتزوج ا فال بأس أن انت االبنة هلا قبلكن إ :)عليه السالم(

ا ابنة من غريه أيزوج وهل عن الرجل يتزوج املرأة )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: اآلخر خربه ويف

 ت من زوج بعدانك وإن ،يتزوجها فال بأس أن انت من زوج قبلكن إ :)عليه السالم( قال ،ابنه ابنتها

  . )٣(ما تزوجها فال

ى يتسر أو سأل عن الرجل يتزوج املرأةنه إ ،)المالس اهميعل( عن جعفر بن حممد،  الدعائموخرب

اح كان قبل النكما أما  :قال ،ة لهكانت مملوكن إ يتزوج ابنتها من غريه ويطأها أن هل البنه، السرية

  . )٤(رههكأين إ فكأما ما ولدت املرأة بعد ذل و،يتزوج و فللولد أن يطأها ـباح األكيعين نـ 

  أميا رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أوالداً : قالأنه ) عليه السالم( هوعن

                                                

. ٥ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٤ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ١ ح٢٣ الباب ٥٧٩ ص٢ج: املستدرك )٤(



٢٠٣

  . )١(يتزوج أوالده من غريها أوالدها من الثاين أن فال بأس

راهة كون الك تمناوإ، من القرائن الداخلة واخلارجة يف الروايات املتقدمة يظهر وجه عدم احلرمةو

سألته عن :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بن القاسمى يدل عليها خصوص صحيح عيس، وفقط

 من األول لولد اآلخرفهل حيل ولدها من ، خرالرجل يطلق امرأته مث خلف عليها رجل بعد فولدت لآل

مث ولدت ، خلف عليها رجل بعدهعتق سرية له مث أسألته عن رجل و. نعم: )عليه السالم( قال ،غريها

  . )٢(نعم: )عليه السالم( قال ،خر حيل ولدها لولد الذي أعتقهالآل

 أبا سألت:  قال،وخلرب احلسني بن خالد الصرييف،  ملا تقدمأيضاًم يف السرية كوالظاهر جميء احل

ارية فلم ترزق مين ان يل جكنه إ :قلت له، ررها عليك: فقال  عن هذه املسألة)عليه السالم( احلسن

ان كتزوج ما : قال ،فأزوج ولدي من غريها ولدها، ولداً فبعتها فولدت من غريي ويل ولد من غريها

  . )٣(كون لكت أن  يقول قبل،كهلا من ولد قبل

  . راهةكال يف قبال ال، اجلواز يف ابن السرية يراد ا يف قبال التحرميى بار الدالة عل أن األخ يعلمومن

ون له اجلارية يقع عليها يطلب ك عن الرجل ي)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت : العقرقويفففي خرب

باعها فولدت له أوالداً أيزوج أوالده من غريها ولد أخيه  أو خيهولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها أل

   .)٤(ال بأس:  قال،فأعدت عليه، أعد علي: )عليه السالم( قال ،منها

                                                

  .  ٢ ح٢٣ الباب ٥٧٩ ص٢ج: دركاملست )١(

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٣ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٤ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٤ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٢٠٤

ا مث خرجت أي فوطكانت يف ملك عن جارية )عليه السالم( سألت الرضا :دريسإلي بن  عوخرب

بعد  ونعم ال بأس به قبل الوطي: )عليه السالم( قال ،يتزوجها أن حيل البين، ي فولدت جاريةكمن مل

  . )١( واحدالوطي

 من غري صللألابنه ى راهة البن السرية من غريه علكال (: اشف اللثامكقول  أن  يعلمومن

  . غري ظاهر، ) بن القاسمىولصحيح عيس، معارض

صاص ختا بل منه يستفاد عدم(: مث قال، )راهةكن خرب احلسني يشعر بالإ(: ذا قال يف اجلواهرول

 مضافاً، اح ابنها لبنت الزوج لتناول لفظ الولد للجميعكره نكبل ي، اح الولد بنت الزوجةكراهة يف نكال

يتزوج بنت  أن ره لهك في، يف عموم املرتلة)٢(مساعيل بن مهام املتقدمإيف خرب األب ة شعار الترتيل مرتلإإىل 

  . رهكما ذكهو  و،)مها لصريورته مبرتلة العم هلاأبنت ، و لصريورته مبرتلة اخلال هلا،بنتها مثالً

 أو اًتزوج عامل إذا هل يستحب الطالق أنه رناه يف املسألة السابقة منكالم الذي ذكيأيت هنا الو

  .يستحب ال و أجاهالً

ان شبيهاً له من كل ما كراهة يف كم الكحى  استظهر عموم املرتلة من الرواية املتقدمة جروإذا

  . وركجهة العموم املذ

يقطني  علي بن  بنىولد عيس أم شفليه ِخإتبت ك: قال ،ى خرب حممد بن عيسكذل إىل أومأرمبا و

 أن ،موالي و يا سيديكأخرب، يج ابنتها من احلسني بن عبيد تسأل عن تزو ـمائتني ويف سنة ثالثنيـ 

 جدا أن فبعد ما أملكتها ذكروا، ابن عبيد بن يقطنيتها من كيقطني أمل علي بن  بنى عيسكابنة موال

   ىعيسأم 

                                                

  . ٦ ما حيرم باملصاهرة ح من أبواب٢٣ الباب ٣٦٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٥ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٢٠٥

بن ى فأولدها عيس، يقطنيعلي بن  إىل مث صارت، انت لعبيد بن يقطنيكيقطني  علي بن  ابن

 يا كفرأي، انت لعبيد بن يقطنيك أا أبيها أم  عبيد قد صار عمها من قبل جداابن أن رواكفذ، علي

 ، يا سيدي يف غمكموالت فإن ،ختربين هل حتل له، وك بتفسري منكموالتى متن عل أن موالي وسيدي

  . )١(عم ووالعم والد، حتل له ذا صار عماً الإ: فوقع يف هذا املوضع ،اهللا به عليم

هذا مثل حديث زيد بن اجلهم واحلسني بن (: ره هذا احلديثكالمه بعد ذ كيكقال الشيخ يف حم

يزوج  أن  ولداً مل جيز لهاآلخرغريه فرزقت من  إىل ان للرجل سرية فوطأها مث صارتك أنه إذا خالد يف

هذا  أن ىعل:  قال،راهةكضرب من الى  علكذل أن وقد بينا. اآلخر أوالده من غريها أوالدها من املوىل

 احلسني بن أيضاًانت لعبيد بن يقطني ولدت منه كجدا حيث  ألن صار عمها إمنا ونكي أن اخلرب حيتمل

يقطني ولدت منه علي بن  إىل مث ملا أدخلت، ان من غريهاكاحلسني  أن يس يف اخلربول، عبيد بن يقطني

ان أخوه هذا كاً بنتى رزق عيسفإذا ، بابين عمني من جهة األواألم فصارا أخوين من جهة  ،ىعيس

ى عليه على ان احلسني بن عبيد مولوداً من غريها مل حترم بنت عيسكولو ، احلسني بن عبيد عماً هلا

  . ذا نقله الوسائل عن الشيخك، )٢()ون ابن عم ال غريكان يك ألنه ،وجه

  الرضاع حلمة ألن ،ةي يف حلوق الرضاعية بالنسبشكالينبغي اإل المث إنه 

                                                

  . ٧ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٧ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ذيل ح٢٣ الباب ٣٦٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٢٠٦

  . هو بعيد وةيالنسب إىل يقال باالنصراف إالّ أن اللهم، )١(لحمة النسبك

من الزنا فقد عرفت يف بعض  أما ، يف حلوق ولد الشبهة بالولد احلاللشكالينبغي اإل ال أنه ماك

  .  مثل الولد احلاللحكامثري من األكولد الزنا يف  أن املباحث السابقة

األب اح كاح ابنه ملن ولدا قبل نكراهة بنكوال ال بأس (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

 وإمنا، احه ال قبلهكمن تلده بعد ن يف وهاألب إمنا  والترتيل مبرتلة ، ابن اجلهم املتقدمنيوخرب، لألصل

ون التفصيل يف خرب كي، وهلا من املتأخرةاألب ولوية ترتيله مرتلة  مع احتماله ألأيضاًانت هي ربيبة له ك

  . ) فتأمل،راهةكبيان شدة ال ل)٢(ابن اجلهم

راهة الذي كوال وجه لبيان شدة ال، احكما بعد الن واحكقرب هو التفصيل بني ما قبل النن األكل

  .كولذا فهم املشهور ذل، ره اجلواهر أخرياًكذ

اح ك نأيضاًاملتعة  فإن ،االختالفب أو متعةً أو احان دائماًكون النكي أن فرق بني ال أنه والظاهر

  . ىخيف ما الك

  . بانقضاء املدة يف املتعة أو بالفسخ أو ون بالطالقكي أن وال فرق يف فرقة الزوج هلا

  . ورةك ملا يفهم من املرتلة املذ،فظ الطالق يف بعض الروايات املتقدمة ال خصوصية لهول

  . ك ذلأيضاًمة احملللة م األكون حكة يكمة اململوم يف األك قلنا باحلوإذا

                                                

  . ٥٢٤ص: زبدة البيان )١(

  . ٤ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٢٣ الباب ٣٦٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٢٠٧

، )مه قبل أبيهانت ضرة ألكيتزوج مبن وإن ( :راهةكما تقدم من الى  عطفاً عل،الالشرائع قمث إن 

  ).بعده وبل(: أضاف عليه اجلواهرو

 أن ما أحب للرجل املسلم:  يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  قال، ملا رواه زرارةكذلو

  . )١(مه مع غري أبيهانت ضرة ألكيتزوج امرأة 

  .)٢(مه مع غري أبيهانت ضرة ألك إذا يتزوج امرأةأن  :قالإالّ أنه   رواية الصدوق مثلهويف

  . انت سابقاًكوال خصوصية لتخصيص الشرائع مبن ، ره اجلواهركالظاهر ما ذو

، كل ذلك لتحقق الضرة يف ،االختالفب أو متعةً أو احهما دائماًكون نكوال فرق يف الضرة بني 

 أو كذلكاألم انت كسواء ، ضرةى  ال تسمة شبهةًءاملوطون  أل،ال يشمل وطي الشبهة أنه ن الظاهركل

  . كذلكالضرة 

  : ذا تزويج الزاين جلملة من الرواياتكبل و، تتوب أن  التزويج بالزانية قبلأيضاًره كذا يكو

وال يتزوج الرجل ، ال تتزوج املرأة املعلنة بالزنا: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،فعن احلليب

  . )٣(تعرف منهما التوبة أن بعد إالّ لن بالزنااملع

 إالّ حكالزاين ال ين: عن قول اهللا عزوجل، )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، زرارةوعن

رجال ، وهن نساء مشهورات بالزنا: قال ،)٤(كمشر أو زان إالّ حهاكوالزانية ال ين، ةكمشر أو زانية

  عرفوا به  وزنا قد شهروا بال،مشهورون بالزنا

                                                

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٤٢ الباب ٣٨٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

  .  من أبواب ما حيرم باملصاهرة ذيل احلديث٤٢ الباب ٣٨٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٣ الباب ٣٣٥ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٣اآلية : نورسورة ال )٤(



٢٠٨

 أن حدبالزنا مل ينبغ أل) متهم خ ل(شهر  أو قيم عليه حد الزناأفمن ،  املرتلكوالناس اليوم بذل

  . )١(يعرف منه التوبة حه حىتكينا

  . )٢(ر حنوهكذ و،)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ناينكالصباح ال أيب وعن

من شهر شيئاً من : قال إالّ أنه ، حنوه)ة والسالمعليه الصال(جعفر  أيب عن،  حممد بن مسلموعن

  . )٣(تعرف توبته قيم عليه حد فال تزوجوه حىتأ أو كذل

 حهاكوالزانية ال ين: يف قول اهللا عزوجل، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يمكم بن حك حوعن

  . )٤(مث تاب تزوج حيث شاء ىنانساناً ز أن لو: مث قال،  يف اجلهركذلإمنا  :قال كمشر أو زانإالّ 

 إىل سنادهإ ب، عن تفسري النعمايننقالً، م واملتشابهكيف رسالة احمل)  اهللاهمحر(احلسني  علي بن وعن

: قال أن ىلإ ،تعاىلفقوله ، معناه عموم وأما ما لفظه خصوصو:  قال)عليه الصالة والسالم(علي 

 كحرم ذل، وكمشر أو زان إالّ حهاكوالزانية ال ين، ةكمشر أو زانية إالّ حكال ين الزاين: قوله سبحانهو

رباب حرم  وخيثمة وة معروفات بالزنا منهن سارةكن يف مكية يف نساء  نزلت هذه اآلاملؤمننيى عل

  . )٥(ان من النساء مثلهنكل من كية جارية يف فاآل، احهنكاهللا ن

، ما يف الوسائلكثر العامة كمذهب أ ألنه ،ةحيتمل التقي، وراهةكاملراد بالتحرمي ال أن الظاهر: أقول

  ، بالدبر أو ون بالقبلكي أن وال فرق يف الزنا بني

                                                

. ٢ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٣ الباب ٣٣٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

.  من أبواب ما حيرم باملصاهرة ذيل احلديث١٣ الباب ٣٣٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٣ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٣ الباب ٣٣٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٤رم باملصاهرة ح من أبواب ما حي١٣ الباب ٣٣٦ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٥ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح١٣ الباب ٣٣٦ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٢٠٩

 أن من، والرجل الزاين إىل من املناط بالنسبة، احتماالن ، تزويج البنت للملوطكوهل يلحق بذل

 داخل يف قوله كذل أن ىخيف ن الكل، وال دليل هنا وال قطع باملناط، يثبت بدليل أن م يلزمكراهة حكال

بل وال ، دينهى الالئط ال يرضكوامللوط  ،)١(دينه وم من ترضون خلقهكءجاإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(

  . أخالقه

 إىل ىبل يتعد، غريها أعم من الزوجني وبعض املقامات املتقدمةكراهة يف املقام كال أن ىوال خيف

  . حنوهم واألخوالعم واألم كشارة إ كمل، أو جلدوااألب ك والية كان ملكسواء ، احكون النكالذين ميل

راهة التمتع كسيأيت ، والدوام بدوي إىل واالنصراف، وال يبعد عدم الفرق بني الدوام واملتعة

  . بالزانية

                                                

. ١ ح٥١ ص١٤ج: الوسائل )١(



٢١٠



٢١١

  

  فصل

  اح المنقطعكفي الن

  

  . )رفعهى عدم ما يدل عل، و لتحقق شرعيته،سالمسائغ يف دين اإل(: ما يف الشرائعكهو و

  .  والعقلمجاعتاب والسنة واإلك الكذلى  دل علقد: أقول

  . )١(جورهنأفما استمتعتم به منهن فآتوهن : تعاىلفقوله  ،تابكأما من ال

  .  من غري خالف بينهم،افةك الشيعة إمجاعفهو : مجاعأما من اإلو

 ضافةإلبا،  بأسكن بذلكالرجل واملرأة عليه مل يى تراض إذا نه حاجة جسمانيةفأل: أما من العقلو

 أن  ينبغيكذلكف، كمل وةرإجاغريه  والدار والبستان واحليوانكشياء ل شيء من األكما يف ك أنه إىل

  . احكالن إىل ون بالنسبةكي

  : فمتواترةكأما الروايات بذلو

فما : نزلت يف القرآن: فقال،  عن املتعة)عليه السالم( جعفر أبا سألت: بصري قال أيب فعن

   .)٢( م فيما تراضيتم به من بعد الفريضةكجورهن فريضة وال جناح عليأتوهن استمتعتم به منهن فآ

                                                

  . ٢٤ اآلية: سورة النساء )١(

  . ٨٦ح ٢٣٣ ص١ج:  والعياشي،١ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٢١٢

عليه الصالة ( علي انك:  يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  قال، بن سليمانعبد اهللا وعن

  . )١(شقي إالّ زىن  ما سبقين به ابن اخلطاب ماوالل:  يقول)والسالم

فما استمتعتم به نزلت  إمنا : قال)عليه السالم(  اهللاعبد أيب عن رهك ذ،عمري أيب  ابنوعن

  . )٢(جورهن فريضةأفآتوهن  ىجل مسمأ ىل إمنهن

 يف كما حققنا ذلك ،ون من القرآنكي ألن  ال الرتول قرآناً،املراد الرتول تفسرياً أن الظاهر: أقول

  . اًإطالقحبث عدم حتريف القرآن 

ما :  فقال)عليه السالم( ابن جعفر إىل الليثي)  خ لعمري(ة  بن عمرعبد اهللاجاء :  زرارة قالوعن

 يا: فقال، يوم القيامة إىل حاللى فه، سنة نبيهى عل وتابهكحلها اهللا يف أ: فقال ،قول يف متعة النساءت

 باهللا كعيذأ ينإو: فقال، فعل انكوإن  :فقال ،عنهاى  وقد حرمها عمر و يقول هذاكبن جعفر مثل

صلى (قول رسول اهللا ى نا علأ وكقول صاحبى فأنت عل: فقال له، حتل شيئاً حرمه عمر أن كمن ذل

الباطل ما قال ن أ و)صلى اهللا عليه وآله(احلق ما قال رسول اهللا  أن كعنأال فهلم، )اهللا عليه وآله

 ،لن يفعكأخوات وكبنات عم وكبنات وكءنسا أن كيسر: فقال،  بن عمريعبد اهللافأقبل : قال، كصاحب

  . )٣(بنات عمه وهءر نساك حني ذ)عليه السالم( جعفر أبو فأعرض عنه: قال

 نسان ال حيباإلن إ :جوابه، وما سيأيتكالتحرمي ى  العقلية علدلةروه من األكهذا مما ذن إ :أقول

 واحلب والبغض يف هذه ،يفتضها أن نسان يطلقها بعد ساعة بعدإيزوج ابنته زواجاً دائماً من أن 

  . التحرمي والتحليلى ات ال يدل علانكامل

                                                

. ٢ح من أبواب املتعة ١ الباب ٤٣٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٣ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٧ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٤ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٧ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٢١٣

جرت به السنة من  واملتعة نزل ا القرآن:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مرمي أيب وعن

  . )١()صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

عليه ( عبد اهللا أبا حنيفة يسأل أبا مسعت:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب الرمحن بن  عبدوعن

 عن متعة احلج فأنبأتين عن متعة النساء كسألت: قال ،املتعتني تسأل أي عن: فقال ،عن املتعة )السالم

جورهن أفما استمتعتم به منهن فآتوهن : تاب اهللاكتقرأ  أما سبحان اهللا:  قال،أحق هي

  . )٣(أا آية مل أقرأها قطكواهللا ل، حنيفة أبو  فقال،)٢(فريضة

م فجعل املتعة كاهللا رأف بن إ :يف حديث قال )عليه السالم( جعفر  أيب عن، حممد بن مسلموعن

  . )٤(شربةم من األكعوضاً ل

  . )٥(حالل: فقال يل ، عنها يعين املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،سارة أيب وعن

شيعتنا ى حرم عل ىلتعا وكاهللا تبارن إ : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن سنانعبد اهللا وعن

  . )٦( املتعةكعوضهم من ذل، ول شرابكر من كاملس

   .)٧(ومل يستحل متعتنا، تناركليس منا من ال يؤمن ب: قالنه إ ،)عليه السالم(  الصادقوعن

                                                

  . ٥ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٧ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢٤ اآلية: سورة النساء )٢(

  . ٦ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٧ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٧ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٧ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ٨ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٧ ص١٤ج: الوسائل )٥(

  . ٩ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٨ ص١٤ج: الوسائل )٦(

  . ١٠ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٨ ص١٤ج: الوسائل )٧(



٢١٤

من ى هي حرام عل، وملن عرفها إالّ املتعة الحتل: قالنه  إ)عليه الصالة والسالم( الرضا وعن

 ابن أقرو: قال، قبض  حيرمها حىتومل املتعة )صلى اهللا عليه وآله(حل رسول اهللا أو: قال، جهلها

  . )١(فآتوهن اجورهن فريضة) ىأجل مسم ىلإ (فما استمتعتم به منهن: عباس

  . ما هو الظاهركيفيتها كيعرف  ال أنه مبعىن، من جهلهاى حرام عل: أقول

 ، القتل شاهدينويفعل يف الزنا أربعة من الشهود مل ج: )عليه السالم( عبد اهللايب قيل ألو: قال

 ك ذلوالول، مكربعة الشهود احتياطاً لم فجعل األكر عليكستن أا علم وم املتعةكاهللا أحل لن إ :قال

  . )٢(شهادة بأمر واحدى م أربع علكما جتتمع علي: لاق، ومكعلي يتأل

 أن  شهادةسالمحمض اإل: املأمون إىل بهتاك يف ،)عليه السالم( عن الرضا،  الفضل بن شاذانوعن

صلى اهللا عليه (سنهما رسول اهللا  وتابهكحتليل املتعتني الذين أنزهلما اهللا يف و: قال أن ىلإ اهللا إالّ لهإال 

  . )٣(متعة احلج و متعة النساء)وآله

  . )٤(قبض  أحل املتعة ومل حيرمها حىت)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ : قال، املقنعوعن

فما استمتعتم به : فقال ، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ر بن حممدك بوعن

  . )٥(م فيما تراضيتم به من بعد الفريضةكجورهن فريضة وال جناح عليأمنهن فآتوهن 

  ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن رجل، عن أبيه،  بن أسلمعبد اهللا بن ك مالوعن

                                                

. ١١ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٨ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١٤ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١٥ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ١٦ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٩ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ١٧ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٩ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٢١٥

واملتعة من :  قال،)١( هلاكما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممس: يف قول اهللا عزوجل 

  . )٢(كذل

فآتوهن  ىأجل مسم ىل إفما استمتعتم به منهن:  قال)عليه السالم(  الصادقوعن

  . )٣(املتعةى ية دليلة عل فهذه اآلجورهنأ

 عن رسول اهللا ،عبد اهللاقال جابر بن  : قال)عليه السالم( جعفر أيب عن،  حممد بن مسلموعن

 والل:  يقول)عليه السالم( علي انك، وم غزوا معه فأحل هلم املتعة ومل حيرمهاإ )صلى اهللا عليه وآله(

 فما استمتعتم به منهن: ان ابن عباس يقرأك، وشقي إالّ زىن ما، ما سبقين به ابن اخلطاب يعين عمر

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ، وفرون اكهؤالء ي ورهن فريضةجوأ فآتوهن  ـىأجل مسم ىلـ إ

  . )٤( مل حيرمها)وآله

م إ): المالسهم يعل( ئمةسائر األ وي علعن،  حممد بن حممد بن النعمان املفيد يف رسالة املتعةوعن

  . )٥( املتعةإباحةقالوا ب

ي سأله عن قوله ك بن عطا املد اهللاعبن إ :)عليه السالم( الباقر إىل سنادهإب،  الفضل الشيباينوعن

 فاطلع عليه تزوج باحلرة متعةً: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :فقال، ية اآلسر النيبأإذ و: تعاىل

اح بأجل كنا إ ،يل حاللا إ :)صلى اهللا عليه وآله(فقال هلا رسول اهللا ، مته بالفاحشةابعض نسائه ف

  . )٦(نسائه فاطلعت عليه بعض ،تميهكفا

  وفة امرأة من كح بالك ن)عليه الصالة والسالم(علياً ن إ :سنادهإ ابن بابويه بىورو

                                                

  . ٢ اآلية: سورة فاطر )١(

. ١٨تعة ح من أبواب امل١ الباب ٤٣٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ١٩ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٤٠ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٢٠ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٤٠ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ٢١ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٤٠ ص١٤ج: الوسائل )٥(

. ٢٢ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٤٠ ص١٤ج: الوسائل )٦(



٢١٦

  . )١(بين شل متعة

 هل نسخ آية )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال ،ىليل أيب الرمحن بن عبد إىل أيب سنادباإلو

  . )٢(شقي  إالّزىن عنها عمر ماى  ما والول، ال: قال ،املتعة شيء

 زىن سبقين به عمر بن اخلطاب ما  ماوالل: )عليه الصالة والسالم( علي عن، أخرى رواية ويف

  . )٣(مؤمن

،  ليس معنا نساء)صلى اهللا عليه وآله(ا نغزو مع رسول اهللا نك:  قال، بن مسعودعبد اهللا وعن

  . )٤( بالثوبح املرأةكنن أن فأمرنا، نستمتع هنا بأجر أال يا رسول اهللا: فقلنا

ن إ : فقال)صلى اهللا عليه وآله(خرج منادي رسول اهللا :  قال،عن جابر،  احلسن بن حممدوعن

  . )٥(اح املتعةكيعين ن، م فتمتعواكلذن أ قد) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

عهد ى انت املتعة تفعل علك: قال ابن عباس:  قال،عن عروة بن الزبري، عن الزهري،  يونسوعن

  . )٦( )صلى اهللا عليه وآله(م املتقني رسول اهللا ماإ

رجل متتع بامرأة ما أي : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،وعك سلمة بن األوعن

  . )٧(اكا تتاركيتتار أن أحبا وإن ،يزدادا ازدادا أن أحبا فإن ،بينهما ثالثة أيام

:  فقالت،فسألناها عن املتعة، ركب أيب مساء بنتأى دخلنا عل:  قال،ر بن مسلمك شعبة بوعن

   .)٨()صلى اهللا عليه وآله(عهد رسول اهللا ى فعلناها عل

                                                

  . ٢٣ب املتعة ح من أبوا١ الباب ٤٤٠ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢٤ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٤٠ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢٥ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٤٠ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٢٦ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٤٠ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٢٧ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٤١ ص١٤ج: الوسائل )٥(

. ٢٨أبواب املتعة ح من ١ الباب ٤٤١ ص١٤ج: الوسائل )٦(

. ٢٩ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٤١ ص١٤ج: الوسائل )٧(

  . ٣٠ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٤١ ص١٤ج: الوسائل )٨(



٢١٧

ى  زلنا نتمتع حىت ما: قال، ركب وأيب )صلى اهللا عليه وآله(متتعنا مع رسول اهللا : وعن جابر قال

  . )١(عنها عمر

ره للرجل كين ألإ: فقال ،تعةسألته عن امل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن حممدوعن

  . )٢( مل يقضها)صلى اهللا عليه وآله(قد بقيت عليه خلة من خالل رسول اهللا  وخيرج من الدنيا أن املسلم

قد بقيت عليه خلة من  وميوت أن ره للرجلكين ألإ: )عليه السالم( قال الصادق:  الصدوققالو

، نعم: قال ،)صلى اهللا عليه وآله(ل متتع رسول اهللا فه: فقلت، )صلى اهللا عليه وآله(خالل رسول اهللا 

  . )٣(اراًكبأ وثيبات: قوله ىلإ بعض أزواجه حديثاً إىل أسر النيبإذ و: يةقرأ هذه اآلو

ن إ :قال ،للمتمتع ثواب: قلت:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، عن أبيه،  صاحل بن عقبةوعن

ومل ، تب اهللا له ا حسنةك إالّ لمةكلمها كرها مل يكمن أنى فاً علخال وتعاىل وجه اهللا كان يريد بذلك

 اغتسل غفر اهللا له بقدر مافإذا ،  ذنباًكمنها غفر اهللا له بذل دىنفإذا ، تب اهللا له حسنةك إالّ ليهاإميد يده 

  . )٤(بعدد الشعر: قال ،بعدد الشعر: قلت، مر من املاء شعره

حلقين : السماء قال إىل به يسرأ ملا )صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ :)عليه السالم( جعفر أيب وعن

 من كمتأين قد غفرت للمتمتعني من إ: يقول تعاىل وكاهللا تبارن إ ،يا حممد:  فقال)عليه السالم( جربائيل

   .)٥(النساء

                                                

  . ٣١ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٤١ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٢ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢من أبواب املتعة ح ٢ الباب ٤٤٢ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٣ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٢ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٤ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٢٢ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٢١٨

  . )١(يتمتع مل حىتكي املؤمن الن إ : روايةويف

، التمتع بالنساء: هلو املؤمن يف ثالثة أشياء:  قال)المعليه الس( جعفر أيب عن،  زرارةوعن

  . )٢(والصالة بالليل، واناألخهة كمفاو

 خيرج من الدنيا حىت ال أن حب للمؤمنين ألإ:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  هشاموعن

  . )٣(يصلي اجلمعة يف مجاعةن أ و،يتمتع ولو مرة

جرت  وتابكا نزل ال و،املتعة واهللا أفضل:  قال)يه السالمعل( عبد اهللا أيب عن،  زرارةوعن

  . )٤(السنة

قد عرفت  :ثريكان هلا مال ك يل مبعثت يل ابنة ع:  قال،عن رجل من قريش،  بشري بن محزةوعن

أحلها  أنه بلغين أنه  رغبة يف الرجال غريكليإما بعثت  وزوجهم نفسيأثرة من خيطبين من الرجال فلم ك

طيع اهللا أ أن فحرمها زفر فأحببت،  يف سنته)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ها رسول اهللا سن، وتابهكاهللا يف 

: فقلت هلا، فتزوجين متعة، أعصي زفر و)صلى اهللا عليه وآله(أطيع رسول اهللا ، وعزوجل فوق عرشه

اهللا ى عل صلاف: فقال ،فدخلت عليه فخربته: قال، ه فأستشري)عليه السالم( جعفر أيب ىدخل علأ حىت

  . )٥(ما من زوجكعلي

ما ، ويتزوج املتعة أن يستحب للرجل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  هشام بن ساملوعن

   .)٦(يتزوج املتعة ولو مرة خيرج من الدنيا حىت أن مكأحب للرجل من

                                                

  . ٥ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٢ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٦ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٣ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٧ن أبواب املتعة ح م٢ الباب ٤٤٣ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٨ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٣ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ٩ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٣ ص١٤ج: الوسائل )٥(

  . ١٠ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٣ ص١٤ج: الوسائل )٦(



٢١٩

 ال:  قال،ال: قلت متتعت: قال يل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  حممد بن مسلموعن

  . )١(ي السنةيحت خترج من الدنيا حىت

، نعم: قلت مساعيل متتعت العامإيا : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،مساعيل اجلعفيإ وعن

قد قيل : قال، يف جارية بربرية: قلت ،متعة النساء: قال ،فما: قلت، عين متعة احلجأال : قال

  . )٢(جدت ولو سنديةمساعيل متتع مبا وإل

متتعت منذ خرجت من : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال يل:  قال،مساعيل بن الفضل اهلامشيإ وعن

حتيي  أن ين أحبإنت مستغنياً فكوإن  :قال، غناين اهللا عنهاأثرة ما معي من الطروقة كل: قلت ،كأهل

  . )٣()صلى اهللا عليه وآله(سنة رسول اهللا 

حممد متتعت منذ  أبا يا:  فقال يل)عليه السالم( عبد اهللا أيب ىدخلت عل:  قال،بصري أيب وعن

فأمر يل : قال، كما معي من النفقة يقصر عن ذل: قلت ،ومل: قال، ال: قلت ،كخرجت من أهل

  . )٤(تفعل  حىتكمرتل إىل صرتن إ كأقسمت علي: قال وبدينار

ما من رجل :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب نع، عن رجل مساه، اهلمداينبن علي  حممد وعن

يلعنون ، ويوم القيامة إىل اً يستغفرون لهكل قطرة تقطر منه سبعني ملكخلق اهللا من  إالّ متتع مث اغتسل

  . )٥(تقوم الساعة أن  إىلمتجنبها

 )لسالماهم يعل( علماء أهل البيت أن كمن ذلو:  قال،تاب االستغاثةكويف يف كالقاسم ال أيب وعن

  املنرب ى  بن الزبري علعبد اهللا وةكدخل م أنه روا عن ابن عباسكذ

                                                

  . ١١ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٣ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١٢من أبواب املتعة ح ٢ الباب ٤٤٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١٣ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٤ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ١٤ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٤ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ١٤ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٤ ص١٤ج: الوسائل )٥(
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اهللا ى أعم، ىم أعمكمعاشر الناس قد أتا: فقال، ان قد أضرك وابن عباسى فوقع نظره عل، خيطب

هي الزنا  وحيل املتعة و،)صلى اهللا عليه وآله(يلعن حواري رسول اهللا ، واملؤمنني أم  عائشةقلبه يسب

: فقال له، ةمركيد غالم له يقال له عى ئاً علكان متك و ابن عباسعبد اهللاذن أ المه يفكفوقع  ،احملض

  :  فقال،زائهإوقف ب فأدناه حىت، دنين منهأ كيلو

   ما فيه نلقاها إذا أنا

  خراهاأ إىل نرد أوالها

  قد أنصف القارة من زواها

  : قال أن ىلإ

صلى اهللا عليه (عهد رسول اهللا ى اهللا لقد عمل ا عل فو، هي الزنا احملض وحيل املتعة: كأما قولو

والدليل  ـ التشريعى  قد انته فإنهحيلل أو أي من يأيت ال حيرمـ من يأت بعده ال حيرم وال حيلل  و)وآله

  فأنا أمنع عنهما)صلى اهللا عليه وآله(عهد رسول اهللا ى انتا علكمتعتان : ك قول ابن صهاكذلى عل

 كمأ هذا فسأل كنزلت عن عودفإذا  من متعة كنإ، وقبلنا شهادته ومل نقبل حترميهف، عاقب عليهماأو

  . عن بردي عوسجة

 ،أخربيين عن بردي عوسجة:  فقال،مهأ إىل والًنزل عبد بن الزبري مهر، و بن عباسعبد اهللاى مضو

له رجل يقال ى  أهدقد و)صلى اهللا عليه وآله(ان مع رسول اهللا ك كأبان إ :فقالت له، أحل عليها مغضباًو

 العزبة فأعطاه برداً منها فجاء )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  إىل كأبوكى  فش،له عوسجة بردين

 من متعة كنإ و،ك به قد أتاين بربدتني فتمتعين ما فعلقت بوإذا ،ث عين برهةكفم، ىمض وفتمتعين به

  أقل  و عن بين هاشمكأأمل : فقالت، من ابن عباس: قال ، هذاكفمن أين وصل
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  . )١(هلم ألسنة ال تطاقن إ :كل

بالربدة الثانية ى أت، أي اين بربدتني فتمتعين ماتقد أ:  آخر احلديثقوله يف أن الظاهر: أقول

  .فصار عندي الربدتان، فتمتعين ا

  . ثريةكغريها من الروايات الإىل 

ورة يف مسائل كاملوازين املذى  عل، احملرمةحد الشنعة غري إىل وصل احلال إذا راهةكنعم الظاهر ال

  . هم واملهماأل

 قد كاذ وما أنت: فقال ،عن املتعة )عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال،يقطني علي بن فعن

: فقلت، )عليه السالم( علي تابكهي يف : فقال، أعلمها أن أردت إمنا :فقلت،  اهللا عنهاكأغنا

  . )٢(كذل إالّ يطيبههل و: قال ،تزداد ونزيدها

هي حالل مباح مطلق ملن مل : فقال ، عن املتعة)عليه السالم( احلسن أبا سألت:  رواية قالويف

  . )٣(غاب عنها إذا عنها بالتزويج فهي مباح له استغىن فإن ،يغنه اهللا بالتزويج فليستعتف باملتعة

 مك ما يستحيي أحد،دعوها:  املتعة يقول يف)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  املفضل قالوعن

  . )٤(هأصحاب وخوانهإصاحل ى  علكيف موضع العورة فيحمل ذلى يرأن 

ال تلحوا : بعض مواليهإىل ) عليه السالم( احلسن تب أبوك:  قال، حممد بن احلسن بن مشعونوعن

  م كحرائر ومك فال تشتغلوا ا عن فرش،قامة السنةإم كعلي إمنا ،املتعةى عل

                                                

  . ١٣ من أبواب املتعة ح١ الباب ٥٨٧ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ١ من أبواب املتعة ح٥ب  البا٤٤٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٥ الباب ٤٤٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٣ من أبواب املتعة ح٥ الباب ٤٥٠ ص١٤ج: الوسائل )٤(
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  . )١(يلعنونا وك بذلاألمر إىل يدعني ويتربئن وفرنكفي

قد حرمت : سليمان بن خالدول يل )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،نيك احلسن بن مسوعن

هؤالء : فيقال، تؤخذا أن أخاف وي علثران الدخولكما تكنأل، دمتما باملدينة ما املتعة من قبلي ماكعلي

  . )٢( جعفرأصحاب

 قال )عليه السالم( عبد اهللاأبا ن إ :ناأصحابعن عدة من ، عن سهل بن زياد، خ املفيد الشيوعن

: تؤخذوا فيقال أن فال آمن من ي علثرون الدخولكم تكنإ كذل، وهبوا يل املتعة يف احلرمني: هصحابأل

  . )٣()عليه السالم(  جعفرأصحابهذا من 

أبان بن  أن ، عنها يف احلرمني)عليه السالم( عبد اهللا أيب العلة يف ي: ناأصحابقال مجاعة من 

، ثري املالكان ك وةكفتزوج امرأة مب، املروي عنهم و)عليه السالم( عبد اهللا أيب ان أحد رجالكتغلب 

يا أبان : مث قالوا، باب الصفا إىل احلمالني فحملوه إىل مث بعثت، أدخلته صندوقاً هلا فخدعته املرأة حىت

نفسه بعشرة ى  فافتد،يفجر بامرأة أن بن تغلب يريد بأن هذا، كننادي علي أن يدنا نرإهذا باب الصفا 

  . )٤(هبوها يل يف احلرمني: فقال هلم )عليه السالم( عبد اهللا أبا كفبلغ ذل، آالف درهم

عمار ولمساعيل اجلعفي قال إل أنه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن غري واحد، ناأصحاب ىروو

تشهرا  وتضربا أو تؤخذا أن ين أخاف إلكذل، و علي دمتما تدخالنما املتعة ماكحرمت علي: الساباطي

  . )٥( جعفرأصحابهؤالء : فيقال

                                                

. ٤ من أبواب املتعة ح٥ الباب ٤٥٠ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٥ من أبواب املتعة ح٥ الباب ٤٥٠ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٦ من أبواب املتعة ح٥  الباب٥٨٨ ص٢ج: املستدرك )٣(

  . ٦ من أبواب املتعة ح٥ الباب ٥٨٨ ص٢ج: املستدرك )٤(

. ٧ من أبواب املتعة ح٥ الباب ٥٨٨ ص٢ج: املستدرك )٥(
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  . والعقلمجاعالسنة واإل وتابكفقد استدلوا بال، أما العامة الذين قالوا بالتحرمي

ليست زوجة  أا  حبجة)١(ت أميامكما مل أو أزواجهمى ال علإ: تعاىلفقوله  ،تابكمن الأما 

  . مينيكوال مل

  .ما استثين إالّ  الزوجةأحكامزوجة هلا ا إ :هوفي

 ظهار وال ا تبني بغري طالق وال لعان والرث وال تورث وألتا ال  ألليست بزوجةا إ :قوهلمو

  . انتفاء لوازم الزوجية عنها تقتضي انتفاء امللزوم، ويالء وال نفقة وال قسمإ

  : ره اجلواهر قالك ما ذيرد عليه

  . ية بطريق العموم الذي ال ينايف التخصيص بدليلداللة اآلن إ :أوال

بانة حصول اإل، ومة يف الذمية والقاتلة واألرث النتفاء اإل،مور املزبورة للزوجةمنع لزوم األ: ثانياًو

يالء اإل والظهار وعدم اللعان و،سقوط النفقة بالنشوز و،مة املبيعةاأل واملرتدة وبغري الطالق يف املالعنة

 مجعاً ،وقوعها بالزوجة وجب ختصيصه بالدائمةى ولو فرض ما يدل عل، شتراطها بالدوام ال الزوجيةفال

  . عدم حلوقها باملتعةى دل عل بني ما وبينه

م  فإ،لها مدخولةك و)صلى اهللا عليه وآله(فالروايات اليت رووها عن رسول اهللا  ،أما السنةو

   :خيثمة أيب  ابنةعبد اهللا أم عن، عن سليمان بن يسار) ما يف الغديرى عل(رت العمال كا عن مكروا كذ

، فأبغيين امرأة أمتتع معها ي علالعزبة قد اشتدتن إ :فقال،  قدم من الشام فرتل عليهارجالًن إ

  . ثكمي أن ث معها ما شاء اهللاكفم،  عدوالًكذلى أشهدوا عل وامرأة فشارطهاى فدللته عل: قالت

    فأرسل اليه فسألين أحق ما حدثت، عمر بن اخلطابكخرج فأخرب عن ذلمث إنه 

                                                

. ٦ اآلية: سورة املؤمنون )١(
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 الذي فعلتهى  علكما محل:  فأرسل اليه فقال،فلما قدم أخربته، قدم فأذنيينفإذا : قال، نعم: قلت

ر فلم ينه عنه كب أيب  مث مع،قبضه اهللا  مث مل ينهنا عنه حىت)صلى اهللا عليه وآله(فعلته مع رسول اهللا : قال

قدمت يف تنت كوالذي نفسي بيده لو  أما :فقال عمر،  فلم حتدث لنا فيه ياًكمث مع، قبضه اهللا حىت

  . )١(اح من السفاحكيعرف الن  بينوا حىتكي لرمجت

مية أربيعة بن ن إ :عمر بن اخلطاب فقالى يم دخلت علكخولة بنت ح أن  عروة بن الزبريوعن

نت تقدمت فيه ك ولو ،هذه املتعة: فزعاً فقال هءفخرج عمر جير ردا، فحملت منهمرأة مولدة ااستمتع ب

  . )٢(لرمجته

  فقال ابن عباس، فأتاه آتعبد اهللانت عند جابر بن ك:  قال،نضرة أيب عن،  صحيح مسلموعن

 مث ،)مسل و ـوآلهـ اهللا عليه ى صل(فعلنامها مع رسول اهللا : فقال جابر، لفا باملتعتنيختا ابن الزبريو

  . )٣(فلم نعد هلما، انا عنهما عمر

فعلناها : فقال ،فسألناها عن متعة النساء، ركب أيب مساء بنتأى دخلنا عل:  قال، مسلم القريوعن

  . )٤()سلم و ـآلهاهللا عليه ـ وى صل(عهد النيب ى عل

 بن ميةأيم بن كموالة حى مية بن خلف اجلمحي استمتع من سلمأسلمة ن إ :ليبك ابن الوعن

  . )٥(املتعةى  عمر فنهك فجحد ولدها فبلغ ذل،سلمي فولدت لهوقص األاأل

                                                

  . ٤٥٧ ٢٦ ح٥٢٢ ص١٦ج: كرت العمال )١(

. ٤٥٧ ١٧ ح٥٢٠ص ١٦ج: كرت العمال )٢(

  . ٢٠٦ ص٧ج: وسنن البيهقي. ١٧حن كتاب النكاح  م٣  باب١٠٢٣ ص٢ج: صحيح مسلم )٣(

. ٢٠٩ ص٦ج: الغدير )٤(

  . ٢٠٩ ص٦ج:  والغدير،٦٣ ص٢ج: صابةاإل )٥(
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سورة  وفقرأ سبحان، صليت الصبح مع عمر:  قال،عن عمران بن سوادة،  الطربي يف تارخيهوعن

يل ذن أ فلما دخل، فلحقت: قال، فأحلق: قال، حاجة: قلت ،أحاجة: قمت معه فقال وصرفنامث ، معها

عابت : قلت، عشياً ومرحباً بالناصح غدواً: فقال، نصيحة: فقلت، ر ليس فوقه شيءسريى هو علفإذا 

روا كذ: قلت، هات: مث قال، فخذهى وضع أسفلها عل، وفوضع رأس درته يف ذقنه: قال،  أربعاًكمتأ

 سلم وال أبو و ـآلهو ـاهللا عليه ى صل( رسول اهللا ك حرمت العمرة يف أشهر احلج ومل يفعل ذلكنأ

انت قائبة كم اعتمروا يف أشهر احلج رأوها جمزية من حجهم فأهي حالل لو : قال، ي حالله وركب

  . قد أصبت وهو اء من اء اهللا وقوب عامها فقرع حجهم

نفارق عن  وانت رخصة من اهللا نستمتع بقبضةكقد  و حرمت متعة النساءكنأروا كذو: قلت

مث مل ، السعة إىل  أحلها يف زمانه ضرورة مث رجع الناس)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :قال، ثالث

قد  وفارق عن ثالث بطالق وح بقبضةكن من شاء ن فاآل،أعلم أحداً من املسلمني عمل ا وال عاد اليها

  .  احلديث،)١(أصبت

 فهي متواترة مما )٢()عاقب عليهماأ وحرمهماأنا أ وعهد رسول اهللاى انتا علكمتعتان (أما حديث 

  .  هو حرمهاوإمنا  أحلها)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن ىعمر رأ أن ىعليدل 

 ال ،مث نسخت سالمانت حمللة يف شريعة اإلكاملتعة  بأن قول مجاعة من العامة أن  يظهركمن ذلو

  هم يف خصوصيات  اختالفثركذا ول، مستند له من الصحة

                                                

  . ٢١٢ ص٦ج:  كما يف الغدير،٢٣ ص٥ج: تاريخ الطربي )١(

  . ١٣ و١٢ح من أبواب املتعة ٣٢ الباب ٥٩٤ ص٢ج: املستدرك )٢(
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  : قوال الناسخةر الغدير يف مجلة األكقد ذ، والنسخ

  .  يوم خيرب)صلى اهللا عليه وآله(عنها رسول اهللا ى  سالمانت رخصة يف أول اإلك: األول

  . مث حرمت آخر سنة حجة الوداع، للضرورة يف أوقات إالّ ن مباحةكمل ت: الثاين

  . باحةبيحت ثالثة أيام فبانقضائها تنتهي اإلأ إمنا ،الناسخ إىل ال حتتاج: الثالث

  . كعنها يف غزوة تبو ي وانت مباحةك: الرابع

  . عنها يطاس مث  أوبيحت عامأ: اخلامس

  . عنها يبيحت يف حجة الوداع مث أ: السادس

  . عنها عام الفتح يبيحت مث أ: السابع

  . كعنها يوم ذا ي وبيحت يوم الفتحأ: الثامن

  . يف عمرة القضاء إالّ ما حلت قط: التاسع

  . سالمإلهي الزنا مل تبح قط يف ا: العاشر

  . مث حرمت بعد ثالث، فيها عام الفتحذن أ مث، عنها عام خيرب يبيحت مث أ: احلادي عشر

بيحت يف غزوة أوطاس مث أمث ، مث حرمت يوم خيرب، سالمبيحت يف صدر اإلأ: الثاين عشر

  . حرمت

حرمت يوم ، وعمرة القضاء ويوم الفتح وعام أوطاس وسالمبيحت يف صدر اإلأ: الثالث عشر

  . سالمحجة اإل وكغزوة تبو ويربخ

  . نسخت بيحت مثأسخت مث نبيحت مث أبيحت مث نسخت مث أ: الرابع عشر

  عمرة  وحنني ونسخت خبيرب، نسخت سبعاً وبيحت سبعاًأ: اخلامس عشر
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حجة  وكغزوة تبو ووطاسعام األ وعام الفتح وعمرة القضاء ووطاسعام األ وعام الفتح والقضاء

  . الوداع

   :مث قال، قوال املتضاربة يف جزئه السادسلغدير مصادر هذه األر اكقد ذو

العريضة  ولمات الطويلةكال وقوالراء املتضاربة حول أحاديث هذه األاآلى رمت الوقوف علوإن (

غريهم  وقد أخرج حديثه مخسة من أئمة الصحاح الست يف صحاحهم، و مقياساًاألولفيها فخذ القول 

  : لم القوم فيهكفت )عليه السالم( املؤمنني أمري يعل إىل وا أسنادهأ، وهممن أئمة احلديث يف مسانيد

  .  فيهكحترمي املتعة يوم خيرب صحيح ال ش بأن :فمن قائل

  . املتعة حرمت يوم خيرب أن ثررواة األ وهذا شيء ال يعرفه أحد من أهل السري: آخر يقولو

  . النساءغلط ومل يقع يف غزوة خيرب متتع با إ :ثالث يقولو

اح كيف النهي عن ن هلية ال النهي عن حلوم احلمر األيف وه إمنا التاريخ يف احلديثن إ :رابع يقولو

برية من العلماء كطائفة ى هذا الوهم عل ييف خفك، فتوهم بعض الرواة فجعلها ظرفاً لتحرميها، املتعة

أخرجه ، ويف عزب عن مثل مسلمكو ،ما يف زاد املعادكحترميها يوم خيرب  إىل ذهبوا، ومنهم الشافعي

 ويف، اح املتعة يوم خيربكعن ن ي: اآلخر لفظه ويف، عن متعة النساء يوم خيرب ي: يف صحيحه بلفظ

   .رسول اهللا عن متعة النساء يوم خيربى :  لفظ رابع لهويف، عنها يوم خيربى : لفاظ لهثالث األ

، خيربى فلم يبق صحيح صريح سو: فيقولقوال يضعف أحاديث بقية األ و يزيف:جاء خامسو

، )خرجته أئمة احلديث يف النهي عن املتعةأهذا شأن أصح رواية ، المكوالفتح مع مواقع يف خيرب من ال

  . المهكآخر إىل 
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ففي اجلواهر منع : قدمياً أما ، يف املسألة ال قدمياً وال حديثاًإمجاع وال، مجاعاإل: ثالث أدلتهمو

اتفاق ، وخالفهى  علسالم اإلالذين هم أساتيذ )المالسهم يعل(  اتفاق أهل البيتكبذلى فك و،مجاعاإل

  . ل أحد منهمكصار من ضروريات مذهبهم يعرفه   حىتكذلى شيعتهم عل

 فالقول عليها منقول عن أيضاً، وعن معاند متصلف إالّ  ال تصدر، جمازفة بينةمجاعاإلى فدعو

سلمة بن  وسعيد اخلدري وأيب جابر وعبكبن   وأيبابن مسعود وبن عباساكالتابعني  وأعاظم الصحابة

  . ىحممد بن سد والزهري مطرف وأيب سوطاو ورياح أيب عطاء بن وجماهد واملغرية بن شعبة ووعكاأل

ما زادا يف الصحابة أ ،لفةتاب األكزيد يف  علي بن احلسن بن وأيب ، مسلم يف صحيحهوعن

سلمة بن ، وميةأربيعة بن ، وعمر بن جويدة، وبن عمر بن اخلطاب عبد اهللا، وسفيان أيب معاوية بن

  . سهل بن سعد الساعدي، وربيع بن ميسرة، والرباء بن عازب، وميةأ بن ىعلم، وميةأصفوان بن ، وميةأ

 احلسن : الزيادة يف التابعني)سري العباد(تاب كاحلسني احلافظ يف  علي بن احلسن بن أيب ما عنك

ابن  وكنقل عن مال، وعمر بن دينار، وابن جريح، وسعيد بن حبيب، والنخعيبراهيم إ، والبصري

  . ليهاإشربمة من الفقهاء امليل 

  :  الغدير نقله عن مجاعة همويف

  . عمران بن احلصني: األول

  . عبد اهللاجابر بن : الثاين

ى ن ثبت عل ممأالزرقاين يف شرح املوط وىعده ابن حزم يف احملل، وعبد اهللا بن مسعود: الثالث

  . باحتهاإ

  يس لنا نساء ول )صلى اهللا عليه وآله(نا نغزوا مع رسول اهللا ك: قالنه إ أخرج احلفاظ عنهو
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: مث قال، أجل إىل ح املرأةكنن أن رخص لنا، وكفنهانا عن ذل ،نستخصي الأيا رسول اهللا : فقلنا

مكال حترموا طيبات ما أحل اهللا ح)ية من تالوة النيب اآلن إ :ثر احلديك قال اجلصاص بعد ذ،)١

أدخل فيه من ، و عن الشيخنيثري يف تفسريه نقالًكره ابن كذ، و املتعةإباحة عند )صلى اهللا عليه وآله(

  . )٢()عبد اهللامث قرء (، عند نفسه

أو (الرمحن بن النعم  ن عبدسناده عإب، مام احلنابلة أمحد يف مسندهإأخرج ،  بن عمرعبد اهللا: الرابع

ى نا علكواهللا ما : فقال ،متعة النساء، أنا عنده وسأل رجل ابن عمر عن املتعة: عرجي قالاأل) ل  نعيم خ

  .  زانني وال مسافحني)صلى اهللا عليه وآله(عهد رسول اهللا 

ى  ممن ثبت علأالزرقاين يف شرح املوط و،ى عده ابن حزم يف احملل،سفيان أيب معاوية بن: اخلامس

  . باحتهاإ

  . عيد اخلدريسأبو : السادس

  . مية بن خلفأسلمة بن : السابع

  . ميةأمعبد بن : الثامن

  . زبري بن العوام: التاسع

بينا هو جالس عند رحله جاءه رجل فاستفتاه :  قال،خالد بن مهاجر بن خالد املخزومي: العاشر

مام إ لقد فعلت يف عهد ما هي واهللا: فقال،  مهال:نصاريعمرة األ أيب فقال له ابن، يف املتعة فأمر ا

  . املتقني

استمتع ابن : ما أخرج الطربي عن سعيد بن املسيب قالوفي، عمرو بن حريث: احلادي عشر

  . عمر وركب أيب ولد له من املتعة زمان و،المهاكابن فالن  وحريث

                                                

  . ٨٨اآلية : سورة املائدة )١(

. ٥٩٤ ص٢ج:  وانظر املستدرك،٩٠ ص٢ ج:)العظيم(كثري تفسري ابن  )٢(
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  . عبكبن أيب : الثاين عشر

  . ميةأربيعة بن : الثالث عشر

صلى (عهد رسول اهللا ى نا نتمتع علك: قال ،لعله مسرة بن جندب صابة اإلويف، مسري: الرابع عشر

  . )اهللا عليه وآله

  . باحتهاإى عده ابن حزم ممن ثبت عل، سعيد بن جبري: اخلامس عشر

  . س اليماينوطاو: السادس عشر

  . حممد املدين أبو عطاء: السابع عشر

  . يالسد: الثامن عشر

  . جماهد: التاسع عشر

  . ما يف البحر الرائقك ،س املدينوأزفر بن : العشرون

  :  املتعة من الصحابةإباحةى  مجلة ممن ثبت علبعد عدى قال ابن حزم يف احملل

قرب آخر  إىل عمر وركبوأيب ) صلى اهللا عليه وآله( رواه جابر عن مجيع الصحابة مدة رسول اهللاو

عمر  أبو قال، ةك فقهاء مسائر وعطاء وسعيد بن جبري وسومن التابعني طاوو: مث قال، خالفة عمر

مذهب ابن ى  عللهم يرون املتعة حالالًكاليمن  وةك ابن عباس من أهل مأصحاب: صاحب االستيعاب

 الرازي يف قال، ثرياًكانوا يستعملوا كة كأهل م:  القرطيب يف تفسريهقال ،حرمها سائر الناس، وعباس

، صارت منسوخة أا  إىلةمعظم من األاألفذهب السواد  ،ال أم هل نسخت أا لفوا يفختا :تفسريه

: باحتهاإحيان يف تفسريه بعد نقل حديث  أبو قال، انتكما كبقيت مباحة  أا منهم:  السوادقال

ي كالعزيز امل  بن عبدكاملل  املتعة مثل ابن جريح عبدإباحة إىل قد ذهب، وهذا مجاعة من التابعنيى علو

تزوج :  الذهيبقالو، استمتع ابن جريح بسبعني امرأة:  قال الشافعي،مخسني من اهلجرة و سنة مائةاملتوىف

  . اح املتعةكحنواً من تسعني امرأة ن
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ذا من كذا من املدة بك كمتتع بأ: يقول المرأة أن :)١( السرخسي يف املبسوط يف تفسري املتعةقالو

  .عباسهو الظاهر من قول ابن ، ونسأ بن ك جائز عند مال،هذا باطل عندنا و،املال

: كرت الدقائق قال مالكبيان احلقائق شرح ت الزيلعي يف كحممد عثمان بن مال أبو  فخر الدينقالو

اشتهر عن ابن عباس  و،يظهر ناسخه أن  إىلىان مشروعاً فيبقك ألنه ، جائز ـاح املتعةكنـ هو 

فما : تعاىلوله  بقكذلى ان يستدل علك، وةكم وه من أهل اليمنأصحابثر ك أكذلى تبعه عل، وحتليلها

  . )٢(جورهنأاستمتعتم به منهن فآتوهن 

 ركب وأيب )صلى اهللا عليه وآله(عهد رسول اهللا ى متتعنا عل: مسعت جابراً يقول: قالنه إ  عطاءوعن

 ،ليه ذهب الشيعةإ، وسعيد اخلدري أيب عن ىكهو حي و،الناس عنهى مث ، نصفاً من خالفة عمرو

  . الدين حسن بن منصور الفرغاين  تأليف القاضي فخر، يف فتاوي الفرغاينكمال إىل ينسب جواز املتعةو

ايف يف الفروع كتاب الك ويف،  تأليف القاضي احلنفي، خزانة الروايات يف الفروع احلنفيةويف

  للزرقاينأيظهر من شرح املوط، ومل الدين حممد بن حممود احلنفيكأ شرح اهلداية تأليف ويف، احلنفية

  . ك مالأحد قويلأنه 

 أنه إذا م مجلة من علماء مصر حىتهومن ،ثرياً من علماء السنة أباحوهاك فإن ،أما يف العصر احلاضر

يريد تزويج امرأة يسألون عنه هل يريد تزوجيها بالعقد  ويطلقون وتب الذين يعقدونكنسان مراجع اإل

من ى على ره ال خيفك يطول ذءهذا شي و،موقتعقد  أنه فيقولون عن املتعة ،بالعقد الدائم أو املوقت

  . تب احلديثة عندهمكراجع ال

  ن حنن بصدد تفصيل كحيث مل ن، و حديثاًوال يف املسألة ال قدمياً إمجاعفال 

                                                

  . ١٥٢ ص٥ج: املبسوط )١(

  . ٥٩٤ ص٢ ج:نظر األخبار يف املستدرك، ا٢٤اآلية : سورة النساء )٢(
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تفي يف رد ك ن،اخلاصة مع أدلتهما والقولني للعامة إىل ملاع نريد اإلوإمنا، الم حول املتعةكال

  . هم ذا القدرإمجاع

 وإن ،ما هو قبيح عندهم ال جيوزه الشارع، ولوا تارة بأنه قبيح عند العقالءفقد استد: أما العقلو

 ىم يرضكقد خلصوه بأنه أي، و)م به الشرعكم به العقل حكلما حك( :حسب قاعدة املالزمة شئت قلت

 الذي حاج كالم ذلكما تقدم يف ك ،خالته ملن يتمتع ا ساعة مث يفارقها وعمته وختهأ ويعطي بنتهأن 

  . مام عنه لسوء أدبه أعرض اإلوإمنا )عليه الصالة والسالم(ام ماإل

ل كال الرجل يستعد لتحمل مشا ألنه ،تعلم الناس التمتع إذا  موجب هلدم العوائلكذلأخرى بأن و

  . العائلة وال املرأة

ما قرر ك ،التناقض إىل الدليل العقلي هو الذي ينتهي فإن ،ىربك وىليهما صغركما يف خيفى وال 

  الباريكشري و،لكون اجلزء أعظم من الك، وارتفاع النقيضني، ويف مثل اجتماع ضدين  حمله حىتيف

  .  العقلية ادم الشرعدلةل استحسان يف األكدخل فإذا ال إ، وكغري ذلو

ان ما ك إذا هل الدليل العقلي خيصصو ،النقض بأنه ملاذا فعله سيد العقالء إىل ضافةهذا باإل

  . خمالف للعقلأنه  تاماً من رمتوهكذ

ر عقداً دائماً للغريب املسافر الذي كبنته الباى تعط أن ىم يرضك أي:ففيه، ىم يرضكأي أما قولو

 أن نك يتمال وأ، امل العقلكون غري كيعطي بنته ملن ي أن ، أومث يطلقها بعد ساعة، يفتضها وجيامعها

فما هو اجلواب هنا هو ، كغري ذلىل إ يضرب زوجته، أو ه مرض معدل و أ،ما أشبه أو  زوجته جلبأيط

  . كاجلواب هنا

  الشيعة من زمان رسول  فإن ،فهذا خالف الوجدان: أما مسألة هدم العوائل
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  . بل عوائلهم باقية، اًإطالقنهدم عوائلهم تهذا اليوم يتمتعون وال  إىل )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 من كغري ذل، إىل اضاألمرجيابه إ إىل االضافة ب،سالمذا حرمه اإلول نعم الزنا يوجب هدم العوائل

  . ورة يف موضعها يف سبب حترمي الزناكالفلسفة املذ

 كذلك، وومل تنهدم العوائل، ما عرفتكأواخر خالفة عمر  إىل انت املتعةك سالممث يف أول اإل

ان كماء الذي راء اإلالنقض باشت إىل ضافةباإل، ومل تنهدم العوائل ن السنة جيوزوا يف مجلة من بالدهماآل

ر كدام العوائل مما ذ ألون سبباًكي أن أوىل أنه  مع، ادام العوائلكزمان قريب ومل يسبب ذل إىل دارجاً

  . هو العاصم وواهللا سبحانه العامل، يف أمر املتعة

: قالحيث إنه ، مامةمما تقدم ظهر ضعف وجه قول القوشجي يف شرح التجريد يف مبحث اإلو

  ـوآلهـ اهللا عليه ى عهد رسول اهللا صلى ن علكأيها الناس ثالث : املنربى هو عل والعمر قن إ(

مث  ،)خري العملى حي عل، ومتعة احلج، ومتعة النساء، عاقب عليهنأ وحرمهنأ و عنهنىأنا أ وسلمو

جتهادية ليس خمالفة اتهد غريه يف املسائل اال فإن ، ليس مما يوجب قدحاً فيهكذلن إ( :اعتذر عنه بقوله

  . )١()ببدع

 فتح هذا الباب وإذا ،)صلى اهللا عليه وآله(عمر جمتهد يف قبال رسول اهللا ن إ :يقال أن هل يصحو

   )صلى اهللا عليه وآله(مور اليت جاء ا رسول اهللا ل األكجاز خمالفة 

  : )رمحة اهللا عليه( يقول السيد حممد باقر الطباطبائي احلجة ك ذلويف

    السيل الزىبرأيتم بلغ حىت

  جعلتم التقليد فيه مذهبا

   حممدا أو قلدمت النعمان

  أمحدا أو  بن أنسكمالوأ

  ى أوص أو ر بهكالذى فهل أت

  وجدمت نصا أو به النيب

                                                

  .  طبع ايران٤٠٨ ص:شرح التجريد للطوسي: انظر )١(
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   : قال، قول ابن القيم يف زاد املعادكذلكو

القبضة نا نستمتع بك:  قال،عبد اهللاعن جابر بن  فما تصنعون مبا رواه مسلم يف صحيحه قيلفإن (

عنها ى  ر حىتكب وأيب )سلم و ـو آلهـ اهللا عليه ى صل(عهد رسول اهللا ى يام علالدقيق األ ومن التمر

صلى (عهد رسول اهللا ى انتا علكمتعتان : قال أنه ما ثبت من عمروفي، )١(عمر يف شأن عمرو بن حريث

  :الناس يف هذا طائفتان: قيل، )٢(متعة احلج ومتعة النساء،  عنهماى أنا أ)اهللا عليه وآله

 باتباع )صلى اهللا عليه وآله(قد أمر رسول اهللا  وعنهاى  وعمر هو الذي حرمهان إ :طائفة تقول

 ،ومل تر هذه الطائفة تصحيح حديث صربة بن معبد يف حترمي املتعة عام الفتح، ما سنه اخللفاء الراشدون

ومل ير . لم فيه ابن معنيكقد ت، وعن جده، عن أبيه،  بن الربيع بن سربةك من رواية عبد امللفإنه

ولو صح ، سالمصول اإلأ من ونه أصالًك، وليهإخراج حديثه يف صحيحه مع شدة احلاجة إالبخاري 

 ابن مسعود حىتى ولو صح حديث سربة مل خيف عل:  قال،خراجه واالحتجاج بهإعنده مل يصرب عن 

صلى اهللا (عهد رسول اهللا ى انت علك أا  يقل عمر ولو صح ملأيضاً، ويةحيتج باآل وم فعلوهاأ ىيرو

، عنهاى  و حرمها)صلى اهللا عليه وآله(نه إ :ان يقولكبل ، أعاقب عليها و عنهاىأنا أ و)عليه وآله

  . هو عهد خالفة النبوة حقاً وعهد الصديقى ولو صح مل تفعل عل: قال

 أن )رضي اهللا عنه( ي علصح حديث يصح فقد وملول،  رأت صحة حديث سربة:الطائفة الثانيةو

   حرم متعة النساء فوجب محل )سلم و ـوآلهـ اهللا عليه ى صل(رسول اهللا 

                                                

. ٤٦٢ ص٣ ج:وزاد املعاد. ٦ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٥٩٤ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٤٦٣ ص٣ج:  وزاد املعاد١٢ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٥٩٤ ص٢ج: املستدرك )٢(
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ان زمن  كن قد اشتهر حىتكفعلها مل يبلغه التحرمي ومل يبالذي أخرب عنها  أن ىحديث جابر عل

  . )باهللا التوفيق و فيهاحاديث الواردةذا تأتلف األ، واشتهر وفلما وقع فيها الرتاع ظهر حترميها، عمر

 قد تواتر  فإنه، خمتلق)عليه السالم( املؤمنني احلديث املروي عن أمري فإن ، عذر غري تامأيضاًهذا و

  . )١(شقي إالّ زىن عن املتعة ماى عمر  أن والل: قال أنه )عليه الصالة والسالم( علي عن

: مسعت ابن عباس يقول:  قال،عن عطاءما روي ك ، أي قليلشفا إالّ زىن ما :أخرى رواية ويف

 الّإالزنا  إىل  يه ملا احتاجوال ول،مة حممدأرمحة من اهللا رحم ا  إالّ انت املتعةكرحم اهللا عمر ما (

  . )٢()شفا

  فما هو الفارق حىت،والعامة يقولون مبتعة احلج، عمر قرن بني املتعتني أن  إىلضافةله باإلكهذا 

  .كنا هنا دون هكقالوا بذل

  . اهللا العامل العاصم، وتفي منه ذا القدركالم يف املبحث طويل نكفال، حال أي ىعلو

  

                                                

. ٢٤ من املتعة ح١ الباب ٤٤٠ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٨ ح٣٢ الباب ٥٩٤ ص٢ج: انظر املستدرك )٢(



٢٣٦

، الصيغة: انه أربعةكأر، وهأحكام وانهكالنظر فيه يستدعي بيان أر(: قال يف الشرائع ):١مسألة (

  . )واملهر، جلواأل، واحملل

جياب ألفاظ اإل، وقبول وجيابإهو ، وانعقاده إىل فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة: أما الصيغة

 كلفظ التمليكوال ينعقد بغريها ، جياب بهأيها حصل وقع اإل، )كحتكأن( و)كمتعت( و)كزوجت(: ثالثة

، )املتعة( أو )احكقبلت الن(: قولهكجياب  اإلكالرضا بذلى والقبول هو اللفظ الدال عل، جارةاإل واهلبةو

 )كزوجت(: فقالت هي، )تزوجت(: ولو بدا بالقبول فقال، ز جا)رضيت( أو اقتصر و)قبلت(:  قالوول

: ولو قال، نشاء مل صحقصد اإل و)ىأرض( أو )أقبل(: ولو قال، تيان بلفظ املاضييشترط اإل، وصح

  . )نعم(: ذا لو قالتك، و صح)كزوجت(: فقالت، نشاءقصد اإل و)ذاكذا مبهر ك مدة كأتزوج(

 وإمنا، راركالت إىل  فال حاجة،اح الدائمك يف عقد النكالم يف ذلكرنا تفصيل الكا قد ذحيث إنو

  : بعض ما يف املقام من الروايات إىل نشري

: قال ،خلوت ا إذا يف أقول هلاك: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،فعن أبان بن تغلب

ذاكشئت  وإن ،اًذا يومك وذاكة وال موروثة وارثسنة نبيه ال  وتاب اهللاى ك عل متعةًكأتزوج: تقول 

: قالتفإذا ، ثرياًك أو انك  قليالً،جر ما تراضيتما عليهتسمي من األ، وذا درمهاًك وذاكب، ذا سنةكو

  . )١(الناس ا أنت أوىل، وكهي امرأت وفقد رضيت، نعم

  احاً كسنة نبيه ن وتاب اهللاى ك عل متعةًكأتزوج: تقول:  قال، رواية ثعلبةويف

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٦ ص١٤ج: الوسائل )١(



٢٣٧

 كعلي أن ىعل، وذا درمهاًك وذاكذا يوماً بك وذاك كرثأ ترثين وال ال أن ىعل، وغري سفاح

  . )١(العدة

ذا يوماً ك وذاك كأتزوج: يقول: قال ،يف يتزوج املتعةك: قلت:  قال، رواية هشام بن ساملويف

  . )٢(ك وال عدة هلا علياان طالقها يف شرطهكيام  األكمضت تلفإذا ، ذا درمهاًك وذاكب

 ذاكذا يوماً بك وذاك متعة كيقول فيه هذه الشروط أتزوج أن بد من ال: قال ،بصري أيب وعن

تعتدي  أن ىعل، وكرثأال ترثيين وال  أن ىسنة نبيه عل وتاب اهللاى كاحاً غري سفاح علكذا درمهاً نكو

  . )٣( بعضهم حيضةقالو، أربعني يوماً ومخسة

: قال ،ما يتزوج ا الرجل املتعة أدىن: تقل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،حول األوعن

احاً غري سفاح كسنة نبيه ن وتاب اهللاى ك متعة علكزوجيين نفس:  يقول هلا،من بر)  لفني خك(ف ك

  . )٤( وزدتيينكبدا يل زدت فإن ،ىأجل مسم إىل ،كوال أطلب ولد،  وال ترثيينكرثأال  أن ىعل

 ،ما أقول هلا: قلت:  يف حديث قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن،  هشام بن سامل اجلواليقيوعن

ذا ك وذاكذا شهراً بك وذاك ،كولي وسنة نبيه واهللا وليي وتاب اهللاى ك علكأتزوج: تقول هلا: قال

فإذا ،  عليك وال عدة لك وال أطلب ولدكقسم لأ لتفني يل وال فيالًك كيل هللا علي أن ى عل،درمهاً

   .)٥(علميينأ ولد فكث بحد وإن ،أربعون يوماً و مخسكل يمتض  فال تتزوجي حىتكشرطى مض

                                                

  . ٢تعة ح من أبواب امل١٨ الباب ٤٦٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٣ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٤ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٧ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٥ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٧ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٦ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٧ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٢٣٨

ما  أدىن ):السالم اهميعل( بن جعفرى احلسن موس قال أبو:  قال،يقطني علي بن  احلسن بنوعن

 إىل ذاك وذاك ب)صلى اهللا عليه وآله(سنة نبيه  وتاب اهللاى ك متعة علكتزوجأ: يقول أن من القول يجيتز

  . )١(ذاك

اح املتعة كهي ن واح بغري شهود وال مرياثكوالوجه الثاين ن: )عليه السالم(  الرضويوعن

انت خالية من كفإذا ، حبمل أو بعدة أو مشغولة بزوج أم تسأل املرأة فارغة هي أن هي و،بشروطها

ذا ك وذاكاح بغري سفاح ك ن)صلى اهللا عليه وآله(سنة نبيه  وتاب اهللاى ك علكمتتعي نفس: قال هلا، كذل

 أن ىعل، واملاء أضعه حيث أشاء أن ىعل، وكرثأال ترثيين وال  أن ى عل،جليبني املهر واأل، وذاك وذاكب

تعيد مجيع  و،كمتعيين نفس: نعمت قلت هلاأفإذا  .أربعني يوماً و عدة مخسكان عليى كانقض إذا جلاأل

قالت فإذا ، لقول الثاين بااألمر ينعقد وإمنا ،اح فاسدكل شرط قبل النك والقول خطبةن إ ،الشروط عليها

 حينئذ كقد حلت ل، وكديناً عليى ان ما يبقك، وما حضر منه أو ليها املهرإ دفع ،يف الثاين نعم

  . )٢(وطيها

ى  علكتزوجين نفس:  فقل هلاك أردت ذلوإذا: الذي هو متون الروايات،  الصدوق يف املقنعوعن

 وال ترثيين وال أطلب كرثأال  أن ى عل،غري سفاحاحاً ك ن)صلى اهللا عليه وآله(سنة نبيه  وتاب اهللاك

  . )٣( وزدتيينكبدا يل زدت فإن ،ىأجل مسم إىل ،كولد

 اشاينكما رمبا يظهر من ال أن غريه يعرف وما يف اجلواهرك ، بقسيمهمجاعاإل إىل ضافة باإلهومن

  تفاء حبصول الرضا كنا من االأصحاببعض الظاهرية من و

                                                

  . ١ املتعة ح من أبواب١٤ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٤ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٢(

. ٣ من أبواب املتعة ح١٤ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٣(



٢٣٩

،  يف سائر املعامالتكذلك مستدلني بأنه ،احكناح واإلكالنى  الدال علوقوع اللفظ ومن الطرفني

  . خصوصية فيهى اح ال دليل علكفالن

:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن عمه، عن علي، خرب نوح بن شعيب إىل ضافةباإل

ا، ين زنيت فطهرينإ: عمر فقالت إىل ت امرأةءجا عليه ( املؤمنني  أمريك فأخرب بذل،ترجم أن فأمر

 أن مررت يف البادية فأصابين عطش شديد فاستقيت أعرابياً فأىب: قالت ،يف زنييتك:  فقال)السالم

  . )١(عبةكرب ال وتزويج: )عليه السالم( املؤمنني فقال أمري، نه من نفسيكمأ إالّ أن يسقيين

وقوع ، والرضا من الطرفنيان تزوجياً حلصول ك إمنا :الوايف يكقال يف حم وإن ،غري ظاهر الوجه

ر ك القائمة مقام ذطالقاملرة املستفادة من اإل وتعيينه ور املهركذ واح فيهكناح واإلكالنى اللفظ الدال عل

  . األصلأضاف بعضهم  و،جلاأل

 فإن ،السرية إىل ضافةباإل، ما عرفتك مجاعاإل والتساوي بسائر العقود مرفوع بالنصن إ :ذ فيهإ

بني  و الصيغةإجراءاح بكهذا اليوم بالفرق بني الن إىل )صلى اهللا عليه وآله(ول اهللا السرية من زمان رس

يف الزنا  فإن ،ركبني ما ذ وغريه فأي فرق بني الزنا واشاينكره الكما ذك األمران ك إذا مث، سائر العقود

  . أيضاً لألصلوال جمال ، ما هو املتعارفكبدل  وتراض وه لفظركغري امل

 مع عدم جعل كسقاطها ملا روي مثل ذلإ، أو  فالالزم تأويلها بأنه تزويج اضطراريأما الرواية

 يا أمري: عمر فقالت إىل أتت امرأة:  قال،ناأصحابعن بعض ، عمرو بن سعيدى فقد رو، احاًك نكذل

سلها :  حاضراً فقال له)عليه السالم( علي انك و،فأمر برمجها، ين فجرت فأقم يفّ حد اهللاإاملؤمنني 

نت يفك: قالت ،يف فجرتك

                                                

  . ٨ من املتعة ح٢١ الباب ٤٧٢ ص١٤ج: الوسائل )١(



٢٤٠

عرابياً فسألته أ رض فأصابين عطش شديد فرفعت يل خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجالًفالة من األ

غارت   فاشتد يب العطش حىت،فوليت منه هاربة، نه من نفسيكمأ إالّ أن يسقيين أن يعل  فأىب،املاء

هذه اليت قال : )عليه السالم( علي فقال له ،وقع علي وفلما بلغ مين أتيته فسقاين، ذهب لساين وعيناي

فقال ، ليه فخل سبيلهاإ هذه غري باغية وال عادية ،)١(عاد فمن اضطر غري باغ وال:  عزوجلاهللا

  . )٢( عمركهلل ي علال ول: عمر

م وجدوها أامرأة شهد عليها الشهود ن إ :اخلاصة و العامةىرو:  قال،رشادروي املفيد يف اإلو

اللهم : فقالت، انت ذات بعلك و فأمر عمر برمجها،يس ببعل هلاولياه العرب مع رجل يطأها يف بعض م

 ردوها: )عليه السالم( املؤمنني فقال أمري، أيضاًجترح الشهود و: قالوفغضب عمر ، ين بريئةأ تعلم كنإ

 بل أهليإبل فخرجت مع إهلي ان ألك: فقالت ،سألت عن حاهلا وتفرد ،اسألوها فعلّ هلا عذراًو

 أن قيته فأىبسبل له فنفد مائي فاستإان يف ك وخرج معي خليطنا وبلي لنبإن يف كمحلت معي ماًء ومل يو

 فقال أمري، رهاًكنته من نفسي كمأخترج  أن ادت نفسيكفلما ، نه من نفسي فأبيتكمأ يسقيين حىت

ى  خلك فلما مسع عمر ذل، مثإفمن اضطر غري باغ وال عاد فال رب كاهللا أ: )عليه السالم( املؤمنني

  . )٣(سبيلها

نشاء إضرورة اعتبار اللفظ املقصود به  ،ىما تركره كما ذن إ :اشاينكذا قال اجلواهر يف رد الول

م التزويج باعتبار كونه حبكرادة إى فالبد حينئذ من محله عل، ور منهكالفرض خلو هذا املذ وكذل

  . اضطرارها

   فايةكرنا فيما تقدم ظهور الكقد ذ، واحتماالن ،ال أم في غري العربيةكهل تو

                                                

.١٧٣اآلية : سورة البقرة )١(

 .٢٥ ص٤ج:  عن الفقيه،٧ من حد الزنا ح١٨ الباب ٣٧٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٩٩ ص:رشادواإل، ٨ من حد الزنا ح١٨ الباب ٣٧٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٤١

 ، العربيةإجراءنا من كتميمل  بأن ، يف حالة االضطرار فقطكتفاء بذلكان االحتياط يف االكن إو

  . يله ليجري الصيغة العربيةكنان من توك من يتمكن هنالكومل ي

ن قصد كل، احكون نك ينشاء البدون قصد اإل إذ ،نشاءقصد اإل إىل  يف االحتياجإشكالنعم ال 

  . نشاء يف سائر املعامالتقصد اإلكنشاء يف املقام قصد اإل فإن ،نشاء خفيف املؤنةاإل

جل خصوصيات أل أنه الظاهر، خراألر يف الروايات املتقدمة من بعض اخلصوصيات كما ذمث إن 

  . اًإمجاعال فهي ليست بشرط إو، ما أشبه أو التعليم

ما ى عل، كما أشبه ذل واملاضوية، وتفاء بنعمكاال، أو جياباإلى  علمسألة تقدمي القبول أن ماك

  . احكتاب النكر يف أول كذ

رأيا أنفسهما يف  أما إذا ، الصحةاألصلف ،ال أم ان جامعاً للشرائطكهل  أنه ا يفكولو عقدا مث ش

اح كع النم بوقوكيبعد احل ان الك وإن ، ففيه احتماالن،عدمه وا يف أصل العقدكش وحال الزوجية

 ركذأ :)عليه الصالة والسالم(يدها الشارع بقوله أقد ، والصحيح للقاعدة العقالئية يف باب التجاوز

  . عادةان االحتياط يقتضي اإلك وإن ، يف باب التجاوزكر تفصيل ذلكما ذك

 عنو الةًك عنها وجراءل الرجل يف اإلكتو أن فيصح للمرأة، الصيغة يالتعدد يف جمر إىل وال حاجة

 جياب يف اإليالًكون وكالعقد عنهما في يجير أن نساناً ثالثاً يفإال كيو أن ، أوسكبالع أو أصالةًنفسه 

  .القبولو

ما ال ك، قبوالً وجياباًإشارة اإل أو تابةكفال تصح املتعة بال، ال اجلانبنيكيشترط يف العقد اللفظ يف و

بل الظاهر عدم ، ك عن مثل ذلدلةالنصراف األ ،فتح املسجلة ونسانقصد اإل وإن ة املسجلةءتصح بقرا

  .  لهدلة لشمول األكحنوه فال بأس بذل ونو الصيغة يف التليف أما إجراء،اًإطالق له دلةمشول األ

  



٢٤٢

 أن ان الزوج مسلماًك إذا فيشترط ،أما احمللو(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٢مسألة (

النهي  األخرى ويف، أشهر الروايتني على اوسية والنصرانية ووديةاليهكتابية ك أو ون الزوجة مسلمةكت

أيضاً بار حتققها يف اليهودية األخراهة اليت قد استفيد من بعض كالى هو حممول عل وعن التمتع باوسية

  . )اوسية أشدإالّ أن 

، القاعدة اجلوازى مقتضف، شيعياً أو انكشيعياً باملسلم سنياً  أو انكمتتع املسلم سنياً  أما :أقول

 إىل ذا احلال بالنسبةك، وفضلاألى حممول عل عند العارف إالّ وضع تالعارفة الحديث  أن قد تقدمو

صلى اهللا (يؤيده فعل رسول اهللا ، واًإطالق سالمالنفاق ال مينع من ظواهر اإلحيث إن ، املنافق واملنافقة

  . زوج املنافق وحيث تزوج باملنافقة )عليه وآله

، جونزوالنواصب ال يتزوجون وال ي واخلوارجكفرهم كوم بكالفرق احمل أن القاعدةى نعم مقتض

حيث ،  اليومكاالصطالح يف ذلى  باخلارجية حممول عل)عليه الصالة والسالم(حديث تزويج السجاد و

جداد األ وباءان من اآلكاالسم  أن ، أوخارجياًى ان يسمكسلطان الوقت ى ان خيرج علكل من كإن 

  . انت خارجية حقيقيةك أا اللقب الكان كف

عن ، فضال علي بن حسن بنى فقد رو، راهةكتاب فالظاهر اجلواز مع الكأما التمتع بأهل الو

النصرانية  ويتمتع الرجل باليهودية أن ال بأس:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناأصحاببعض 

  . )١(ده حرةوعن

   سألته عن الرجل يتمتع باليهودي:  قال،شعري األمساعيل بن سعدإ وعن

                                                

  . ١ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٤ الباب ٤١٥ ص١٤ج: الوسائل )١(



٢٤٣

  . )١(اوسية فالأما  :قال ،فاوسية: قلت: قال،  بأساًكبذلى ال أر: قال ،النصرانيةو

  . )٢(ده امرأةوعنالنصرانية  ويتزوج اليهودية أن ال بأس: مسعته يقول:  قال، زرارةوعن

: فقال ،النصرانية واح اليهوديةكسألته عن ن:  قال،)معليه السال( عن الرضا،  حممد بن سنانوعن

ال بأس ،وسية: فقلتفقال ،ا :يعين متعة، ال بأس)٣( .  

يتمتع  أن ال بأس بالرجل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  منصور الصيقلوعن

  . )٤(باوسية

  . )٥( مثله،) السالمعليه( عبد اهللا أيب عن، ناأصحابعن بعض ، ى محاد بن عيسوعن

: فقال ،النصرانية وأيتمتع من اليهودية )عليه السالم( سألت الرضا:  قال، احلسن التفليسيوعن

 هي أعظم حرمة منهما و إيلّملؤمنة أحبايتمتع باحلرة)٦( .  

  متعة،حرة على النصرانية وال تتزوج اليهودية:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

  . )٧(غري متعةو

يتزوج  أن ال ينبغي للمسلم:  يف حديث)عليه السالم( جعفر أيب عن،  حممد بن مسلموعن

  . )٨(أمة أو هو جيد مسلمة حرة ويهودية وال نصرانية

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٤٦١ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٤ الباب ٤١٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٤ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٤٦٢ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٥ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٤٦٢ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ٥ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٤٦٢ ص١٤ج: الوسائل )٥(

  . ٦ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٤٦٢ ص١٤ج: الوسائل )٦(

. ٥ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٧ الباب ٤١٩ ص١٤ج: الوسائل )٧(

  . ٢ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٢ الباب ٤١٢ ص١٤ج: لالوسائ )٨(



٢٤٤

جيد  ال إالّ أن مةيتزوج األ أن ينبغي للمسلم املؤسر ال: قالوا )المالسهم يعل( عنهم،  يونسوعن

حيث ال جيد مسلمة ، يف حال ضرورة إالّ تابكيتزوج امرأة من أهل ال أن ي له ال ينبغكذلك، وحرة

  . )١(مةأحرة وال 

عليه ( عبد اهللا أيب عن،  ما رواه يونس،ما تقدم إىل ضافةرناه يف املنافقة باإلكما ذى يدل علو

  . )٢(املنافقةى تزوج املؤمنة عل و،املؤمنةى ال تزوج املنافقة عل:  قال)السالم

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ :)عليه السالم( جعفر أبو قال:  قال،سدي حممد بن قيس األنوع

  . )٣(اآلخرت عن كس و،العاص بن الربيع أبا  زوج منافقني)وآله

 منافقني )صلى اهللا عليه وآله(ج رسول اهللا زو:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  معمروعن

  . )٤(اآلخرت عن كس و،العاص بن الربيعبو  أ:مث قال، معروف النفاق

 أن نكمي: أقول:  قال،رواية يونسى رو ره الوسائل بعد ماكما ذ إىل ال حاجة أنه ر علمكمما ذو

، افرةكما تقدم يف الك زواجه استدامةً واحها ابتداًءكون قصده حترمي نكي وةييراد باملنافقة هنا الناصب

ى الباطل من مذاهب املسلمني عل ووال تعرف احلق، سالمة اليت تظهر اإليراد باملنافقة املستضعف أن جيوزو

  . وجه ااز

  الواقعية هي اجلاريةحكاماأل ألن ،حتلل أو كالسنية حترم ذل أو افرةكون الكت أن ال فرق بنيمث إنه 

 بالفروع لفونكفار مكالن إ :ذا قال الفقهاءول، يس املقام مما خرج بالدليلول، ما خرج بالدليلإالّ 

  ال بأس  أنه الظاهر، وصولليفهم باألكتك

                                                

. ٣ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٢ الباب ٤١٢ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١٣ الباب ٤٣٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١٣ الباب ٤٣٤ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ١ من أبواب ما حيرم بالكفر ح١١ الباب ٥٨٦ ص٢ج: املستدرك )٤(



٢٤٥

  . دلةطالق األذمية إل أو معاهدة أو حمايدة أو تابية حماربةكانت الكسواء ، كبذل

  . اب احملرماتكارت ومينعها من شرب اخلمرو: الشرائع قالمث إن 

 تصمة بالذمةعا موأل، يف اجلملة )١(لزام لقاعدة اإل،وجه اللزومى  ليس علكذل أن الظاهر: أقول

فال جيب ، ر ال تشمل املعتقدين يف أديامكالنهي عن املن و باملعروفاألمر أدلة، وما أشبه أو احليادأو 

   .ال أم انوا أهل ذمةكسواء ، نأمرهم بالواجبات أو فار عن احملرماتك الىننه أن علينا

 يف الرجل املؤمن يتزوج ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، غريه مجيعاً وفعن معاوية بن وهب

ون له فيها كي:  فقلت له،النصرانية وأصاب املسلمة فما يصنع باليهوديةإذا  :فقال ،النصرانية واليهودية

  . )٢(عليه يف دينه غضاضة أن علما ول حلم اخلرتيركأ وفعل فليمنعها من شرب اخلمرن إ :قال ى،اهلو

ل كأ ونصرانية فامنعها من شرب اخلمر أو  يهوديةتزوجت إن : قال)عليه السالم(  الرضويوعن

  . )٣(ياها غضاضة وال جيوز تزويج اوسيةإ ك يف تزوجيك يف دينكعلي أن اعلم و،حلم اخلرتير

 :قول الشرائعى  علق اجلواهر عل،ال توجد يف الروايات املنع عن سائر احملرماتحيث إنه و

منعها ى  ال سلطان له عل فإنه،متاع للنفرة خبالف ما ال ينافيهاملنافية لالست(:  بقوله)اب احملرماتكارتو(

  . )بعد اعتصامها بالذمة

  .من املناط، أو ليناإ من نص خاص مل يصل كلعل الشرائع استفاد ذل: أقول

  ، احتماالن ،كهل يستحب منع املخالفة اليت تشرب النبيذ عن ذلو

                                                

  . ٥ ح٣٠ الباب ٣٣١ ص١٥ج: الوسائل )١(

  . ١ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٢ الباب ٤١٢ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٢ من أبواب ما حيرم بالكفر ح٢ الباب ٥٨٤ ص٢ج: املستدرك )٣(



٢٤٦

  . ال يبعد االستحباب من جهة املناط

  . باملسلم خاصة إالّ املسلمة فال تتمتع أما : قالالشرائعمث إن 

 ملتواتر الروايات ،افرك لعدم جواز تزويج املسلمة بال،املؤمنة إىل بالنسبةك  يف ذلإشكالال : أقول

جنري  بأن ليناإ فال يبعد اجلواز بالنسبة ، فرضاًكرأت جواز ذل إذا املسلمة املخالفة أما ،املتقدم مجلة منها

  . لزاممن باب قاعدة اإل العقد مثالً

هي حرام ، وملن عرفها إالّ املتعة ال حتل: )عليه الصالة والسالم( عن الرضا ما يف الفقيه مرسالًو

 ألن ،املخالف باملؤمنة و،مقتضاه عدم جواز متتع املؤمن باملخالفة أن مما رمبا يتوهم ،)١(من جهلهاى عل

 مما قد عرفت ،فساده ووا تابعة لصحة العقدك ل،اآلخراحلرمة من طرف تستلزم احلرمة من الطرف 

  . املتعاقدين إىل سابقاً عدم تبعضه بالنسبة

يصلح لتخصيص العمومات وجب محله  ان غري جامع لشرائط احلجية حىتكملا نه إ :ففي اجلواهر

ما ك نفسه احملرم عنده فال ينافيه حينئذ صحة العقد يفى قدامه علإجاهلها باعتبار ى مث علرادة اإلإى عل

  . هو واضح

ال من ، الشرائط واجلهل خبصوصيات العقد واجلهل العلم وون املراد بالعلمكي أن هذا مع احتمال

  . اخلالف وميانجهة اإل

ان يف دينهم ك وإن ،ما أشبه ووثنيني وافرينك وة صيغة املتعة بني سنينيءجيوز لنا قرا أنه مث الظاهر

، ما أشبه استثناء و)٢(لزام قاعدة اإلوإمنا،  الواقعيةحكاملفون باألكس مالنا أن  ملا تقدم من،كال جيوز ذل

   االستثناء جيوزكن ذلكلما مل يكف

                                                

. ١١ من أبواب املتعة ح١ الباب ٤٣٨ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٥ ح٣٠ الباب ٣٣١ ص١٥ج: الوسائل )٢(



٢٤٧

 دلةما يدل عليه األى  عل،لواألصليفهم بكتكلفون بالفروع كفار مكال فإن ،األصل إىل الرجوع

، رناهكاجلواهر يؤيد ما ذالم كعل ول ،)١(نزل اهللاأم بينهم مبا كاحأن و: قد قال سبحانه، والعامة

املسلم خاصة ضرورة عدم  إىل ور يف املنت بالنسبةكاملراد بالشرط املذ أن كقد ظهر ل(: حيث قال

  . )املتعة بينهما صحيحة فإن ،الوثنية إىل الوثين بالنسبة فار حىتكال إىل  بالنسبةكاشتراط ذل

لتمتع بالوثنية وال بالناصبية املعلنة ال جيوز للمسلم ا(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

ما كهو ، و)ارفكوال بغريهم من أصناف ال، اخلوارجكأحدهم  أو )المالسهم يعل( هل البيتبالعداوة أل

  .رارهكت إىل فال حاجة،  يف مسألة الدوامكالم يف ذلكحيث قد تقدم ال، ورهكذ

ذا ال كو(: ره الشرائع قائالًكذت وجه ما األخبنت  واألخعرف مما تقدم يف مسألة بنت  أنه ماك

  . )ان العقد باطالكولو فعل ، ذاإمع  إالّ ها أختيدخل عليها بنت أخيها وال بنت

 ،مجعاً أو احملرمات عيناً إىل  بالنسبةكذلك، ور سابقاًكما ذى ذن علاإلى واملراد بالبطالن الوقف عل

  . وان احلرمةعن واح الذي هك النأفراداملتعة أحد ألن 

 التزويج واحك اليت موضوعها النحكاماملنقطع يف األ و الدائمك اشتران األصلإ : اجلواهرويف

حنو  وربعاألى الزيادة عل والقسم والنفقة ورثما خرج بالدليل من عدم اإل إالّ حنومها مما يشمل املنقطعو

  . كذل

  .تفصيل املتقدمالى بنته عل أو ه أخت أويتمتع بأم ملوطه أن نسانال جيوز لإل أنه  يظهرومن

  . ون مؤمنة عفيفةكت أن يستحبو: الشرائع قالمث إن 

سألت :  قال،فلما تقدم يف حديث التفليسي، ون مؤمنةكت أما أن ،باراألخ جلملة من كذلو: أقول

   ،النصرانية و أيتمتع من اليهودية)عليه الصالة والسالم(الرضا 

                                                

  . ٤٨اآلية : سورة املائدة )١(



٢٤٨

  . )١(م حرمة منهماهي أعظ ، إيلّيتمتع من احلرة املؤمنة أحب: فقال

انت ك إذا نعم: فقال ، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، حممد بن العيصوعن

ى ترض أن أبت وإن ،قبلت فتزوجها فإن ،قل هلا وفأعرض عليها: قال ،ن عارفةكمل ت فإن :قلنا، عارفة

  . )٢( فدعهاكبقول

ال ينبغي : فقال ،ل عن املتعةئسنه إ  يف حديث)المعليه الس( عن الرضا، مساعيلإ حممد بن وعن

  . )٣(مسلمة أو مبؤمنة إالّ تتزوج أن كل

أنا أمسع عن رجل  و)عليه السالم( احلسن أبا سأل رجل:  قال،مساعيل بن بزيعإ حممد بن وعن

ن إ ،مسلمةو  أتتزوج مؤمنة إالّ أن كال ينبغي ل: )عليه السالم( فقال: قال أن ، إىليتزوج املرأة متعةً

ى  علكحرم ذل، وكمشر أو زان إالّ حهاكالزانية ال ين، وةكمشر أو زانية إالّ حكالزاين ال ين: اهللا يقول

  .)٥()٤(املؤمنني

قبلت  فإن ،ن عارفة فأعرض عليهاكمل ت فإن ،بعارفة إالّ وال تتمتع:  الصدوق يف املقنعوعن

  . )٦( فدعهاكبقولى ترضأن أبت  وإن ،فتزوجها

 )عليه السالم( عبد اهللا إىل أيب  يرفعه،ناأصحابعن بعض ، ما رواه احلسن بن علي أن  يعلمهومن

 إذا ون املراد بهكي أن حيتمل، وهذا شاذن إ ما قاله الشيخى حممول عل ،)٧(تمتع باملؤمنة فتذهلاتال : قال

  انت املرأة من أهل بيت الشرف ك

                                                

  . ٦ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٤٦٢ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١ من أبواب املتعة ح٧ الباب ٤٥٢ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢ من أبواب املتعة ح٧ الباب ٤٥٢ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٣: اآلية: سورة النور )٤(

  . ١ من أبواب املتعة ح٨ الباب ٤٥٣ ص١٤ج: الوسائل )٥(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٦ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٦(

  . ٤ من أبواب املتعة ح٧ الباب ٤٥٢ ص١٤ج: الوسائل )٧(



٢٤٩

 بني التزويج األمردار  إذا ماى حيمل عل، أو روهاًك مكذلون كيلحقها الذل في ويلحق أهلها العار

ان ك وإن ،روه يف أمثال هذه املواردكذالل املؤمن مإ فإن ، هلاذالالًإ ون التزويج متعةًكي، ودائماً أو متعةً

  . خرأحمرماً يف موارد 

 عبد اهللابا  أسألت :فيدل عليه خرب ابن سنان، ون عفيفةكت أن ره الشرائع من استحبابكأما ما ذو

الذين : اهللا عزوجل يقولن إ ،عفيفة إالّ حالل وال تتزوج: فقال يل ،املتعة، أي  عنها)عليه السالم(

  . )٢(كدرامهى حيث ال تأمن عل ك فال تضع فرج،)١(فروجهم حافظونوله

 إالّ تتزوج أن كال ينبغي ل:  يف حديث قال)عليه السالم( عن الرضا، مساعيلإ حممد بن وعن

 أو زان الإحها كالزانية ال ين، وةكمشر أو زانية الإح كالزاين ال ين: اهللا عزوجل يقولن إ ،أمونةمب

  . )٣(املؤمننيى  علكحرم ذل، وكمشر

  . العفة يف أمثال هذه املقامات متساويتان ومانةاأل أن ىبناًء عل

  . يس شرطاً يف الصحةولة يسأهلا عن حاهلا مع التهمن أ و:يف عداد املستحبات الشرائع قالمث إن 

عدم  إىل بالنسبة أما ،مع التهمة إالّ  السؤال مطلقاًكاجلمع بني الروايات هو أفضلية ترى مقتضو

محل فعل  أن رناه غري مرة منكملا ذ، أيضاًغري املسلم  وبل، الصحيحى السؤال فلحمل أمر املسلم عل

ملة من الروايات وجل،  ال يسأل عنهابية مثالًتاكراد تزويج أفإذا  ،الصحيح ال خيص املسلمى الغري عل

  . منه املستثىنى الدالة عل

  الرجل يتزوج املرأة : )عليه السالم( قلت للرضا، شعري األعبد اهللاخرب حممد بن ك

                                                

  . ٥اآلية : سورة املؤمنون )١(

. ١ من أبواب املتعة ح٨ الباب ٤٥٣ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١ من املتعة ح٦ الباب ٥٨٩ ص٢ج:  واحلديث يف املستدرك،٣ اآلية :سورة النور )٣(



٢٥٠

ليس هلا  أن ان جيد من يشهدكسأهلا البينة  ما عليه أرأيت لو: قال ،هلا زوجاً أن فيقع يف قلبه

  . )١(زوج

 فوقع يف نفسي، ين تزوجت املرأة متعةإ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل، بن راشد حممد وخرب

  .)٢(ومل فتشت: قال ، فوجدت هلا زوجاًك ففتشت عن ذل،هلا زوجاًأن 

هلا زوجاً ن إ :فالناً تزوج امرأة متعة فقيل لهن إ :قيل له، )عليه الصالة والسالم(عنه ،  مهرانوخرب

  .)٣(ومل سأهلا: )عليه السالم( د اهللاعب أبو فقال ،فسأهلا

املرأة ى ون يف بعض الطرقات فأركأين إ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل،  أبان بن تغلبوخرب

تصدقها يف  أن كعلي إمنا كليس هذا علي: قال ،من العواهر أو ون ذات بعلكت أن احلسناء وال آمن

  . )٤(نفسها

 عن تزويج املتعة )عليه السالم( احلسن أبا سألت: شعري قال األاهللا  جعفر بن حممد بن عبيدوخرب

 أن ىسألتها البينة علن إ كأرأيت: )عليه السالم( قال ،هلا زوجاً حيل يل الدخول ا بأن مهاأ: قلتو

   .)٥(كذلى ليس هلا زوج هل تقدر عل

  . استدامةً وراهة السؤال ابتداًءى كهذه الروايات تدل علو

 ،ل عن املتعةئسنه إ) عليه السالم( عن الباقر، مرمي أيب فيدل عليه خرب املستثىن إىل بةأما بالنسو

  اليوم  و يومئذ يؤمننك، انت قبل اليومكما كاليوم ليست املتعة ن إ :فقال

                                                

. ٥ من أبواب املتعة ح١٠ الباب ٤٥٧ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٣ من أبواب املتعة ح١٠ الباب ٤٥٧ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٤ من أبواب املتعة ح١٠ الباب ٤٥٧ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ١ من أبواب املتعة ح٩ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٤(

. ٢ من أبواب املتعة ح٩لباب  ا٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٥(



٢٥١

  . )١(لوا عنهنأال يؤمن فاس

  .  غريهاوعنالسؤال عنهن أعم من السؤال عنها  أن الظاهرو

هو أجود من تعبري  و،غريهال و بالسؤال عن حاهلا ولاألمرن هذا يقتضي إ(: كذا قال يف املسالول

  . )املصنف بسؤاهلا

يف سؤاهلا ى ضي سؤال غريها خاصة لعدم اجلدوتقلت بل يق(: ره اجلواهر بقولهكوال يرد عليه ما ذ

  . )وا مأمونةكيعلم  إالّ أن  بالسؤال مطلقاًاألمربل قد يظهر منه ، مع التهمة

ثرياً ما كالسؤال  أن ماك، ره اجلواهرك الذي ذطالقاإلى مة علكلروايات املتقدمة حان اكل

  . ليهإسأل املتهم عن االام املوجه ولذا ي، شف عن الواقعكي

  . يس شرطاًول، فعل فليمنعها من الفجور فإن ،ون زانيةكت أن رهكيو: الشرائع قالمث إن 

بتوحل ، واض مع املعاشرةاألمرهة احتمال التلوث براهة التمتع بالفاجرة لعلها من جك: أقول

نعم حترم املباشرة مع ، بني مباشرا ون ال تالزم بني عقدهاكل، الط املياهختا من منبعدم األ والسمعة

 ان فقد حيرم من جهة خارجيةك أما إذا ،بني توحل السمعة وما ال تالزم بني العقدك، به الضرر املعتد

  . من دخل مداخل السوء امو: )لسالمعليه ا( قال، رهكقد يو

 لو فعل أنه ،انت جهة خارجية للحرامك إذا نه حيرمأ و،عدم التالزم إىل ضافةالط املياه فباإلختا أما

  . )٢(الولد للفراشم كان احملك األمراشتبه و

  .طلق زوجته فلم تأخذ العدة إذا ماك، ليهاإما أشبه فهو راجع  وأما عدم أخذها العدة

  فهو حيلولة ، اًتا مث يف التمتع ا نوع ردع هلا عن الفجور ولو موقهذ

                                                

. ١ من املتعة ح٦ الباب ٤٥١ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٣ ح٥٧ الباب ٥٦٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٢٥٢

  .ما جيوز للرجل التمتع بالزانيةك، ولعصيان اهللا سبحانه

  . ةكمشر أو زانية إالّ حكالزاين ال ينقد تقدم املراد بآية ، و جيوز للمرأة التمتع بالزاينكذلك

  : اتأصل اجلواز مجلة من الروايى يدل عل، وانكيف كو

 ،ال بأس: قال ،عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة نا عندهأ وسأله عمار:  قال،رواه زرارة مثل ما

  . )١( فليحصن بابهاآلخران التزويج كوإن 

: قلت، فواسق: قال ،نساء أهل املدينة: )عليه السالم( يب احلسنقلت أل:  قال،يقطني علي بن وعن

  . )٢(نعم: قال ،فأتزوج منهن

وفة امرأة معروفة كعندنا بالن إ :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،اق بن جريرسحإ وعن

، لو رفعت راية أخذها السلطان، ال: قلت رفعت راية: فقال: قال ،أتزوجها متعة أن بالفجور أحيل

ما قال : فقلت له  فلقيت مواله،ليه شيئاًإبعض مواليه فأسر  إىل ىمث أصغ: قال، نعم فتزوجها: قال

 إىل خيرجها من حرام إمنا ،ان عليه يف تزوجيها شيءكولو رفعت راية ما : قال يل إمنا :فقال ،كل

  . )٣(حالل

املرأة تتزوج : قلت له:  يف حديث قال)عليه السالم( عن الرضا، الرمحن اية يونس بن عبدو رويف

  . )٤( عليهاكمث ذلإ إمنا كما عليو: قال، ينقضي عدا أن  آخر قبلتتزوج رجالً ومتعة فينقضي شرطها

  : راهة فيدل عليها متواتر الرواياتكأما ال

  ت كقد تر و)عليه السالم( حممد إىل أيب تبتك:  قال،مثل ما عن احلسن بن طريف

                                                

. ١ من أبواب املتعة ح٩ الباب ٤٥٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٩ الباب ٤٥٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح من أبواب املتعة٩ الباب ٤٥٥ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٠ الباب ٤٥٦ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٢٥٣

 ليهاإفمال قليب ، صفت يل باجلمال وان يف احلي امرأةك وكالتمتع ثالثني سنة مث نشطت لذل

 كنإمتتع بالفاجرة ف: )المالسهم يعل( ئمةقد قال األ: مث قلت ،رهتهاكمس فانت عاهراً ال متنع يد الكو

أجيوز بعد : قلت وشاوره يف املتعةأ )عليه السالم( حممد إىل أيب تبتكف، حالل إىل خترجها من حرام

إن  و، املعروفة بالعهركجارت وكياإ، ومتيت بدعة فال بأس وحتيي سنةإمنا  :تبكف ،أمتتع أن هذه السنني

ن هذه امرأة معروفة إف. حالل إىل  خترجها من حرامكنإف، متتع بالفاجرة: آبائي قالوان إ ك نفسكحدثت

 فتمتع ا شاذان بن سعيد ،تها ومل أمتتع اكفتر،  استفاضة اخلرب منهاكأخاف علي وهي جارة وكباهلت

أعاذين  و نفسياًالًغرم بسببها ماو السلطان إىل صار وعال أمره جرياننا فاشتهر ا حىت وخوانناإرجل من 

  . )١(ة سيديك بربكاهللا من ذل

مسع عن رجل يتزوج أأنا  و)عليه السالم( احلسن الرضا أبا سأل رجل:  قال،مساعيلإ حممد بن وعن

 إالّ تتزوج أن كال ينبغي ل: فقالـ : قال أن إىلـ ، ال يطلب ولدها أن يشترط عليها، واملرأة متعة

الزانية ، وةكمشر أو زانية إالّ حكالزاين ال ين: اهللا عزوجل يقول فإن ،مسلمة أو ) خ لمونةأمب(مبؤمنة 

  . )٣()٢(املؤمننيى  علكحرم ذل، وكمشر أو زان إالّ حهاكال ين

 ما ىسألته عن املرأة وال يدر:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يعفور أيب  بنعبد اهللا وعن

  . )٤(الفجور فال يفعل إىل أجابته فإن ،يتعرض هلا: قال ،تعةأيتزوجها الرجل م، حاهلا

                                                

. ٤ من أبواب املتعة ح٩ الباب ٤٥٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٣اآلية : سورة النور )٢(

. ١ ح٦ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٣(

  . ٢املتعة حأبواب  من ٨ الباب ٤٥٣ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٢٥٤

انت ك إذا نعم: قال ، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، حممد بن الفيضوعن

 ،واشفكما ال: قلت، زواجذوات األ والبغايا والدواعي وواشفكال ومكياإو: قال أن ، إىلعارفة

قد عرفن  وأنفسهن إىل اللوايت يدعون: قال ،فالدواعي: قلت، بيون معلومة واشفنكاللوايت ي: قال

غري ى املطلقات عل: قال ،زواجفذوات األ: قلت، املعروفات بالزنا: قال ،فما البغايا: قلت، بالفساد

  . )١(السنة

هل حتب ، رةعن املرأة احلسناء الفاج )عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال، حممد بن الفضيلوعن

  . )٢(حهاك ينوالانت مشهورة بالزنا فال يتمتع منها كإذا  :فقال ،ثركأ أو يتمتع منها يوماً أن للرجل

دع املرأة قبل ا و،ع بلصة وال مشهورة بالفجورروي ال متتو:  قال،)عليه السالم(  الرضويوعن

  . )٣(أجابت فال متتع ا فإن ،ما ال حيل إىل املتعة

  . ك رخصة يف ذلأيضاًروي و

سألته عن املرأة اللخناء الفاجرة أحتل :  قال)عليه السالم( احلسن أيب عن،  حممد بن الفضيلوعن

  . )٤(حها وال يتمتع اكانت مشهورة بالزنا فال ينكإذا  :فقال ،ثركأ أو يتمتع ا يوماً أن للرجل

 يف املرأة )عليه السالم( عبد اهللاأبا  سألت:  قال،عن احلسن بن جرير،  املفيد يف رسالة املتعةوعن

  ، ال: قلت ،كأرأيت ذل: قال ،تزين عليها أيتمتع ا

                                                

  . ٣املتعة حواب أب من ٨ الباب ٤٥٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١ ح٧ الباب ٥٨٩ ص٢ج:  ومثله يف املستدرك،٤املتعة حأبواب  من ٨ الباب ٤٥٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٣ ح٧ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٣(

. ٤ ح٧ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٤(



٢٥٥

  . )١(كتغلق باب و تغادركنأى نعم متتع ا عل: قال،  بهىنها ترمكول

 إالّ يفعلها عندناما : قال ، يف املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مكرواه هشام بن احل أما ما

  . ما هو الظاهر منهكم شرعي كفهو قصة خربية ال ح. )٢(رالفواج

مل مينعها من الفجور  إذا ابن الرباج و،فما عن الصدوق من منع التمتع ا مطلقاً: قال يف اجلواهر

  . واضح الضعف، الرواية ويةلنهي عنه يف اآلول ،كبذل

  . يس مبحرمولتضها فال يففعل  فإن ،ر ليس هلا أبكيتمتع بب أن رهكيو: قال يف الشرائع

  . ا أبهل و أ:ضافةإ اجلواهر ويف

 ن أب أوكمل يشكال إذا قد تقدم عدم اإل، وورين مجلة من الرواياتكمني املذكاحلى يدل علو

جد غري راض فقد عرفت تفصيل  أو ان هلا أبك أما إذا ،هو راض وان هلا أبك إذا كذلك، وجد

  . راهةك الغرض اجلواز مع الوإمنا، كيس الغرض هنا ذلول،  فيما تقدمكالم يف ذلكال

 ر ماكتتمتع بالب أن ال بأس:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،احلالل أيب فعن زياد بن

  . )٣(أهلهاى راهية العيب علكليها إمل يفض 

ر يتزوجها كيف الب، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، هأصحابعن بعض ، محزة أيب  حممد بنوعن

  . )٤(ال بأس مامل يفتضها: قال ،الرجل متعة

  رجل تزوج : قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سحاق بن عمارإ وعن

                                                

  . ١ ح٨ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )١(

. ٥ ح من أبواب املتعة٩ الباب ٤٥٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١٠ من أبواب املتعة ح١١ الباب ٤٥٧ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٢ من أبواب املتعة ح١١ الباب ٤٥٨ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٢٥٦

  . )١(أذنت له فال بأسإذا  :قال ،كذنت له بعد ذلأال يفتضها مث  أن ىجبارية عاتق عل

سألته عن التمتع :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، رهك عمن ذ، حممد بن عذافروعن

  . )٢(يستعففنول فليستترن ،هلن إالّ كهل جعل ذل: قال ،اركبباأل

 ر ال يتزوج متعةكالب:  قال،)عليه السالم(  عن الرضا،النصر البزنطي أيب  أمحد بن حممد بنوعن

  . )٣(ذن أبيهاإبإالّ 

 ،بوينار اللوايت بني األكبمن األ عن التمتع )عليه السالم( عبد اهللا أبو لئس:  قال،سعيد أيب وعن

  . )٤(قشابما يقول هؤالء األكال بأس وال أقول : فقال

ر بني أبوين كجارية ب: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،عمن رواه، سعيد القماط أيب وعن

 ،رضيتن  فإ:قلت: قال. اتق موضع الفرج ونعم: قال ،كنفسها سراً من أبويها فأفعل ذل إىل تدعوين

  . )٥(اركباألى  عار عل فإنه،رضيتوإن  :قال

 إذا ركال بأس بتزويج الب:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن رجل،  سعدان بن مسلموعن

  . )٦(أبويها إذن رضيت من غري

  انت بني ك إذا ركسألته عن التمتع من الب:  قال،عن احلليب، سعيد أيب وعن

                                                

. ٣ من أبواب املتعة ح١١ الباب ٤٥٨ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٤ من أبواب املتعة ح١١ الباب ٤٥٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٥ملتعة ح من أبواب ا١١ الباب ٤٥٨ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٦ من أبواب املتعة ح١١ الباب ٤٥٨ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ٧ من أبواب املتعة ح١١ الباب ٤٥٨ ص١٤ج: الوسائل )٥(

  . ٨ من أبواب املتعة ح١١ الباب ٤٥٨ ص١٤ج: الوسائل )٦(



٢٥٧

  . )١(ك لتعف بذلكمل يفتض ما هنا ال بأس ما: قال ،يهاأبو إذن أبويها بال

: قال ،ر متعةكيف الرجل يتزوج الب، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  حفص بن البختريوعن

أهلهاى ره للعيب علكي)٢( .  

ذن إب إالّ العذراء اليت هلا أب ال تتزوج متعة:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مروان أيب وعن

  . )٣(أبيها

 أن اركباأل ومكياإ ،ركب يا أبا: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،ر احلضرميكب أيب وعن

  . )٤(تزوجوهن متعة

أمرها ن إ :فقال ، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قالو،  بن عمركاملل  عبدوعن

  . )٥(اركبشديد فاتقوا األ

  . ايات من الروكغري ذلإىل 

ان من ك وإن ، جلملة من الروايات،الشرط بعدم املتعة والنذر واحللف ومث ال يبعد بطالن العهد

  . نسان ليس بيد اإلكذل فإن احلالل ان من جهة حترميك إذا ماى ن محلها علكاملم

ا ن ظاهر الروايات البطالن فيمكل،  فال يبعد االنعقاد،كحنوه بالتر وان من جهة الشرطك إذا أما

  . يصح غريه

 تشائمت وتهاكزوج املتعة فترتنت أكين إ: )عليه السالم( يب احلسنقلت أل:  قال،السائي على فعن

  كيف ذل ي علجعلت واملقام ونكأعطيت اهللا عهداً بني الرو

                                                

  . ٩ من أبواب املتعة ح١١ الباب ٤٥٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١٠اب املتعة ح من أبو١١ الباب ٤٥٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١٢ من أبواب املتعة ح١١ الباب ٤٥٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ١٣ من أبواب املتعة ح١١ الباب ٤٦٠ ص١٤ج: الوسائل )٤(

. ١٤ من أبواب املتعة ح١١ الباب ٤٦٠ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٢٥٨

ن بيدي من كمييين ومل يى ندمت عل وي عل شقكذلمث إن : قال، ال أتزوجها أن صياماً نذراً أو

  . )١( واهللا لئن مل تطعه لتعصينه،ال تطيعه أن عاهدت اهللا: فقال يل: قال ، به يف العالنيةالقوة ما أتزوج

يدخلين من نه إ :)عليه السالم( عبد اهللايب نا قال ألأصحاببعض ن إ : قال، مجيل بن صاحلوعن

مل تطع اهللا فقد ذا  إكنإ: )عليه السالم( عبد اهللا أبو فقال ،ال أتزوج متعة أبداً أن املتعة شيء فقد حلفت

  . )٢(عصيته

) فرجه تعاىلعجل اهللا (صاحب الزمان  إىل تبك أنه ، بن جعفر احلمرييعبد اهللا حممد بن وعن

 مورهأ موافقة له يف مجيع له أهالً إالّ أن يقول بالرجعة واملتعةى ير ويسأله عن الرجل ممن يقول باحلق

بضع عشرة (قد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة  و،ىتسرال يتزوج عليها وال يتمتع وال ي أن قد عاهدهاو

 أن ىير، وك لذلأيضاً نفسه كشهر فال يتمتع وال يتحرفرمبا غاب عن مرتله األ ، بقولهوىف و)سنة خ ل

ما هو عليه ى حيب املقام عل وحاشية مما يفلله يف أعينهم ويلكو وغالم وولد ووقوف من معه من أخ

 أم  مأمثك ذلكفهل عليه يف تر، بل يدين اهللا ا، نفسه ال لتحرمي املتعةول هلا صيانة وليهاإ ميالً وهلهحمبة أل

  . )٣( مرة واحدةولوباملتعة ليزول عنه احللف يف املعصية  تعاىليطيع اهللا  أن يستحب له: اجلواب ،ال

   وإن ،ثر من أربع نساءكنسان أيتمتع اإل أن جواز من الواضحمث إن 

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح٣ الباب ٤٤٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢من أبواب املتعة ح ٣ الباب ٤٤٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٣ الباب ٤٤٥ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٢٥٩

  . ضرورم و الشيعةإمجاعبل عليه ، ك لتواتر الروايات بذل،دواماًان عنده أربع زوجات ك

  . )١(ال: قال ،ربععن املتعة أهي من األ )عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال،ر بن حممدكفعن ب

رت له املتعة أهي من كذ:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن أبيه،  عبيد بن زرارةوعن

  . )٢(ن مستأجرات فإوج منهن ألفاًتز: فقال ،ربعاأل

  . )٣(م شئتك: قال ،ما حيل من املتعة: قلت:  قال، زرارة بن أعنيوعن

 طلق والتا ال  أليف املتعة ليست من االربع :)عليه السالم( جعفر أيب عن،  حممد بن مسلموعن

  . )٤( هي مستأجرةوإمنا ترث

  . )٥(أربعون ليلة وعدا مخسو: قالنه إ :زاد، و رواية قاسم بن عروة مثلهويف

هن مبرتلة : قال ،م حيل من املتعةك: قلت له، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ذينةأ عمر بن وعن

  . )٦(ءمااإل

ال وال من : فقال ،ربع أهي من األ، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا سئل أبو:  قال،بصري أيب وعن

  . )٧(السبعني

                                                

. ١ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٤ن أبواب املتعة ح م٤ الباب ٤٤٦ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٥ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٦ ص١٤ج: الوسائل )٥(

  . ٦ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٧ ص١٤ج: الوسائل )٦(

  . ٧ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٧ ص١٤ج: الوسائل )٧(



٢٦٠

 ألق عبد:  فقال، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،اعيل بن فضل اهلامشيمسإ وعن

ان ك و،ثرياً يف استحالهلاكشيئاً  ي علىفلقيته فأمل، عنده منها علماً فإن ، بن جريح فاسأله عنهاكاملل

، م شاءكء يتزوج منهن ما هي مبرتلة اإلوإمنا ليس فيها وقت وال عددنه إ :يل فيها ابن جريحى فيما رو

جل بانت منه بغري األى انقض فإن ،ربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغري ويل وال شهودصاحب األو

: قال. أربعون يوماً وانت ال حتيض فخمسةك وإن ،عدا حيضتان و،يعطيها الشيء اليسري و،طالق

 ان زرارة يقول هذاكو: ذينةأال ابن ق، ر بهقأ وصدق:  فقال)عليه السالم( عبد اهللا تاب أباكفأتيت بال

  . )١(نصف وانت ال حتيض فشهرك وإن ،انت حتيض فحيضةكن إ :ان يقولك إالّ أنه ،احلق أنه حيلفو

بعض كهي : فقال ، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا سأل أبانه إ ، الفضيل بن يساروعن

  . )٢(كمائإ

ما تقول : قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا  أيبعن، السالم عن عبد،  العياشي يف تفسريهوعن

وال  ىأجل مسم ىلإ جورهن فريضةأفما استمتعتم به منهن فآتوهن : اهللا قول :قال ،يف املتعة

: قال ،ربع أهي من األكجعلت فدا: قلت:  قال،م فيما تراضيتم به من بعد الفريضةكجناح علي

جارةإ هي وإمنا ربعليست من األ)٣( .  

                                                

  . ٨ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٧ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١٢ أبواب املتعة ح من٤ الباب ٤٤٧ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ١٤ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٢٦١

طلق وال  تا ال ألربعيف املتعة ليس من األ: )عليه السالم( جعفر عن أيب،  حممد بن مسلموعن

  . )١(  تورث

  .  من الرواياتكغري ذل ىلإ

ضرب من التقية ى ربع حممولة علا من األأ وربعالروايات احلاصرة هلا يف األ أن  يعرفكبذلو

  . بعثر من أركتزوج بأ أنه الناسى حبيث ال ير

 :قلت، ه يف مخسؤوال جيتمع ما:  حديثيفقال نه إ ،)عليه السالم( براهيم إعن أيب، فعن علي

  . )٢(انت متعةكوإن  :قال ،انت متعةكوإن 

عليه ( جعفر قال أبو:  قال،)عليه السالم( احلسن الرضا عن أيب، نصر أيب وعن أمحد بن حممد بن

  . )٣( االحتياطى عل: ه صفوان بن حيىيفقال ل، ربعاجعلوهن من األ: )السالم

هم إنكارب و لعدم جتويزهم الزيادة، العامةإنكارمراده االحتياط من  أن الظاهر(: قال يف الوسائل

  . ) ال جيهل املسألة فيحتاط فيها فإنهالإو، املتعة

  . )٤(ربعهي أحد األ: فقال ، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا ل أباأس أنه ، عمار الساباطيوعن

ون له كسألته عن الرجل ت:  قال،)عليه السالم( احلسن عن أيب، نصر أيب  أمحد بن حممد بنوعن

هي مثل إمنا  :)عليه السالم( جعفر زرارة عن أيبكى ح: قلت، ال: قال ،ختها متعةأاملرأة هل يتزوج ب

  . )٥(ربعهي من األ، ال: قال شاء ماء يتزوج مااإل

                                                

. ٤ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٥٨٨ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٥٨٨ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ٩ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٨ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ١٠ن أبواب املتعة ح م٤ الباب ٤٤٨ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ١١ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٨ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٢٦٢

استدل ، ورظالفضل دون احل و مورد االحتياطاهذان اخلربان ورد: قالنه إ عن الشيخ : الوسائلويف

حيتمل ، وأيضاً نكاراإلى حديث عمار حيتمل احلمل عل، ولتقيةل وراهة الزيادة ولكحاصله ، ومبا تقدم

 يف حترمي  الحكامثري من األك ويف ت مجعاًاألخربع يف حترمي األى حدإك أا رادة التشبيه يعينإاحلديثان 

  . الزيادة

 أن ىلـ إسألته عن املتعة :  قال،)عليه السالم( احلسن عن أيب، نصر أيب  أمحد بن حممد بنوعن

زرارة ن إ :قلت لهو: قال، االحتياطى ربع علاجعلوها من األ: فقال ،ربع هيسألته عن األو:  ـقال

هي من : فقال ،شاء ج منهن ماماء يتزوهي مثل اإلإمنا  :)عليه السالم( جعفر عن أيبكى ح

  . )١(ربعاأل

يف  )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ،  عن املفضل بن عمركرها املستدركهنا رواية ذمث إن 

الشاهد ا قول اهللا ، واملتعة حالل طلق: قال ،يا موالي فاملتعة: قلت:  قال،حديث طويل فيها فوائد

 أو م فيما عرضتم به من خطبة النساءكوال جناح علي: الشهود وه يف النساء املزوجات بالويلؤجل ثنا

  . )٢(تقولوا قوال معروفاً إالّ أن ن ال تواعدوهن سراًكولرون كم ستذكنأم علم اهللا كننتم يف أنفسكأ

 متتع سائر املسلمني ،تعة اجرةملمتول، للمزوجة صداقاً أن املتعة ووالفرق بني املزوجة: قال أن ىلإ

 ،أربع سنني من أيام عمر وركب أيب  أيامويف، غريه و يف احلج)صلى اهللا عليه وآله(سول اهللا عهد رى عل

 ابين: فقالت ،ما هذا  أخىتيا:  فقال،ه عفراء فوجد يف حضنها ولداً يرضع من ثديها أختىدخل عل حىت

  در اللنب يف فم   إىلشفت عن ثدييها فنظرك، واهللا: فقالت، اهللا: فقال هلا، ن متبعلةكومل ت يمن احشائ

                                                

  . ١٣ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٨ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢٣٥اآلية : سورة البقرة )٢(



٢٦٣

ى املسجد فرقى أت خرج حىت ويديه مغيظاًى أخذ الطفل عل وأربد لونه وأرعد و فغضب،الطفل

مر يريده أل أنه فعلم الناس، ان يف غري وقت الصالةك، والصالة جامعة أن نادوا يف الناس: قالواملنرب 

  .  حضروا،عمر

ى ير أن م حيبك من من،نزار وحطانأوالد ق ونصارمعاشر الناس من املهاجرين واأل: فقال

فقال  ،هي غري متبعلة وسقته لبناً وا مثل هذا الطفل قد خرج من أحشائهاوهلاحملرمات عليه من النساء 

  . املؤمنني ما حنب هذا يا أمري: بعض القوم

  .املؤمنني يا أمريى بل: قالوا ،اخلطاب وأيب ميأ عفراء من حنتمة  أن أخيتألستم تعلمون: فقال

 ، هذاكل ىنأ :ين دخلت عليها هذه الساعة فوجدت هذا الطفل يف حجرها فناشداإف: قال

  . متتعت: فقالت  هذاكمن أين ل: فقلت، رأيت درة اللنب من ثديها يف فيه، وحشائيأمن  وابين: فقالت

 اهللا صلى(املسلمني يف عهد رسول اهللا ى  علانت حالالًكهذا املتعة اليت  أن أعلموا معاشر الناسو

ر قوله وال كن يف القوم منك فلم ي،فمن أتاها ضربت جنبيه بالسوط، بعده قد رأيت حترميها و)عليه وآله

ال ، تاب اهللاكتاب بعد ك أي وال، )صلى اهللا عليه وآله(رسول بعد رسول اهللا  أي راد عليه وال قائل له

  . رضوا وبل سلموا، تابهك ورسولهى عل واهللاى  علكنقبل خالف

يا مفضل هلا سبعون شرطاً من خالف منها شرطاً : قال ،يا موالي فما شرائط املتعة: ملفضلقال ا

  . م فيهاكما علمته من ي عليا سيدي فأعرض: فقلت: قال، واحداً ظلم نفسه

ندعو ن أ و،ال نتمتع ببغية وال مشهورة بفساد وال جمنونة أن  يا موالي قد أمرمتونا:قال أن ىلإ

  أجابت فقد حرم االستمتاع  فإن الفاحشة  إىلاملتمتع ا



٢٦٤

شغلت بواحدة من الثالث فال  فإن ،بعدة أم حبمل أم  ببعلل القارعة هي أمشغولةأنسن أ و،ا

احاً غري ك ن)صلى اهللا عليه وآله(ه سنة نبي وتاب اهللاى ك علكمتعيين نفس: خلت فيقول هلا فإن ،حتل له

دون  ما، أو سنة أو شهران أو شهر أو يومان أو يوم أو اعةهي س وجرة معلومةأ معلوماً بسفاح أجالً

 من كفوق ذل إىل شق مترة أو شسع نعل أو جرة ما تراضيا عليه من حلقة خامتواأل. ثركأ أو كذل

الصداق املوهوب من النساء املزوجات الذين قال اهللا كوهبت حل له  فإن ،بهى عرض ترض، أو الدراهم

 متام اخلطبة إىل ورجع القولـ  ،)١(لوه هنيئاً مريئاًكعن شيء منه نفساً فم كن طنب لإف: فيهن تعاىل

  .ـ

 كعلي، و حيث أشاءكاملاء يل أضعه من أن ىعل وكرثأال ترثيين وال  أن ىعل: مث يقول هلا

 ،اح بهكعقدت الن وعدت القول ثانيةأ، نعم: قالتفإذا ، حميض واحد أو أربعني يوماً واالسترباء مخسة

  . جل زدمتاأحبت هي باستزادة يف األ وتأحببفإن 

ى ه علكلينا من ترإحالل أحب  إىل خرجنا فرجاً من حرامألئن : مكم من قولكرويناه عن ه ماوفي

، كبار عن نفسها وال جناح عليخاإلانت تعتقد قوهلا فعليها ما تقول من كفإذا : مكمن قول، واحلرام

 يف املتعة ان للمسلمني غناًءك ألنه ،شقية أو شقي إالّ زىن افلواله م: )عليه السالم( املؤمنني قول أمريو

  . عن الزنا

يس ول، يعزل عن املتعة أن املتمتع له أن ،تع اماملت والفرق بني الزوجةن إ :م قلتمكنأم كروينا عنو

 ديشه و قوله يف احلياة الدنياكمن الناس من يعجبو :يقول تعاىلاهللا  ألن ،يعزل عن الزوجة أن للزوج

  ما يف قلبه وهو ى اهللا عل

                                                

. ٤اآلية : سورة النساء )١(



٢٦٥

النسل واهللا ال حيب  و احلرثكيهل ورض ليفسد فيهايف األى سع  توىلوإذا ألد اخلصام

  . )١(الفساد

من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانري نه إ :مكفارة عنكتاب الكيف ى أتو

وضعه يف الرحم فخلق منه  فإن ،تمتع ااملاء له يضعه حيث يشاء من امل أن من شرط املتعةن أ و،فارةك

   . احلديث،)٢(حقاً بأبيهان الكولد 

  

  

                                                

  . ٢٠٥اآلية : سورة البقرة )١(

. ١ ح من أبواب املتعة٣٢ الباب ٥٩٢ ص٢ج: املستدرك )٢(



٢٦٦

  . يبطل بفواته العقد و،أما املهر فهو شرط يف عقد املتعة خاصةو:  قال يف الشرائع):٣مسألة (

  . بقسميه عليهمجاعبل اإل، بال خالف:  اجلواهرويف

  : يدل عليه مجلة من الرواياتو

 ىأجل مسم: بأمرين إالّ ون متعةكال ت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب نع، مثل ما عن زرارة

  . )١(ىأجر مسمو

 ذاكب، ذا يوماًك وذاك  متعةًكأتزوج: تقول فيه هذه الشروط أن بد من ال: بصري قال  أيبوعن

  . )٢(ذا درمهاًكو

مهر : فقال ، عن املتعة)معليه السال( عبد اهللا سألت أبا:  قال،مساعيل بن الفضل اهلامشيإ وعن

  . )٣(أجل معلوم إىل معلوم

: بأمرين إالّ ون متعةكال ي:  قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، عمن رواه،  مجيل بن دراجوعن

  . )٤(ىأجر مسم وىأجل مسم

ى  علكعيين نفسمت:  قال هلاكانت خالية من ذلكفإذا : الم لهك يف )عليه السالم(  الرضويوعن

  .)٥(جلاأل ويبني املهر، وذاك وذاكذا بك وذاكاح غري سفاح كسنة نبيه ن واب اهللاتك

ما أشبه  و)منا هي مستأجرةإ( و)مستأجرات(ون كمتواتر الروايات املتقدمة من  إىل ضافةهذا باإل

   .)٦(رارهاكت إىل مما ال داعي

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٤٦٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٤٦٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٣ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٤٦٥ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ١ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٤(

  . ٢تعة ح من أبواب امل١٣ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٥(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٢٤ الباب ٥٩١ ص٢ج: املستدرك )٦(



٢٦٧

بل منه يعلم الوجه يف الفرق : رةوا مستأجى كر بعض الروايات الدالة علكقال يف اجلواهر بعد ذ

 مما هو كحنو ذل واالستمتاع وبني املتعة اليت يراد منها االنتفاع و،حنوه وبني الدائم الذي يراد منه النسل

  . جارة شرطاً يف الصحةالعوض يف اإلكان املهر فيها كذا ول، جارةشبه اإل

  .كميل أن كون ملكي بأن حقاً أو انتفاعاً أو منفعةً أو ديناً أو ون عيناًكي أن نكاملهر ميو

ن كل، ون مردداًكقد ي و،ون مشاعاًكقد ي، ولياً يف املعنيكون كقد ي، وون شخصياًكفالعني قد ي

نه أل وأ،  عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(النيب ى قد ، وغرورما ألنه إ ،املشهور بينهم عدم صحة املردد

الم فيهما يف أواخر كرنا تفصيل الك ذ،إشكالين ألمراال كان يف ك وإن ،ال خارجية للفرد املردد

  . الشرح

  . ين فواضحدأما ال

يتمتع ا يف قبال ما يستحقه  بأن أجرة الداركون كاملنفعة قد ت ألن ،قسمنيى املنفعة عل أن ماك

  . كما أشبه ذل أو تعليمها سورة القرآن أو ون املنفعة مثل خياطة الثوبكقد ت، وجرة دارهأمن 

ليها فهو أحق إقد سبق حيث إنه ، سائر املوقوفات وغرفة احلسينية ىنكحقه يف سك االنتفاع فأماو

مث إا ، وفةكن الرجل يف غرفة من غرف مسجد الك سمثالً إذا كذلكم كون احلكي أن  يبعدوال، ا

  . الصباح مثالً إىل اا معه يف الغرفةكسإمتتع باملرأة يف قبال 

مل  فإنه وإن ،هكمساأاصطياد  إىل ه حق السبقل وحبر هى ان علك إذا امكف، كميل أن كأما ملو

 الطري أو جاء املاء إذا كذلك، و مهراً للمتعةك فيجعل ذل،كميل أن كميل إالّ أنه كمسااً لألكن مالن اآلكي

  .  مهراً للمرأةكفيجعل ذل، كميل أن له فإن هكيستمل أن داره قبل إىل كالسمأو 



٢٦٨

  . ك فجعله مهراً لذلأثاثه مثالً أو أباح للمرأة التصرف يف دارهإذا  ومنه يظهر صحة ما

 ك فجعل املباح له ذل،كالتصرف املزيل للمل يتصرف يف ماله حىت أن نساننسان إلإأباح  إذا أما

  .ان ال يبعد الصحةك وإن ،عدمه احتماالن وففي صحته، املباح مهراً

 ، فتمتع به املباح له،باح له مجيع التصرفات يف املالال يبعد البطالن فيما لو أ(: ن يف اجلواهركل

قلنا بتأثري و،  قبل صريورته مهراًكون قصد به التملكي إالّ أن اللهم، باحةذه اإل هكلعدم دخوله يف مل

 كون مثل أعتق عبدكي أن احتمال و،هكيس جعله مهراً يف املتعة قصداً لتملول، كهذا القصد يف التمل

  ).بني القواعد و مجعاً بينهكيلزم تقدير املل الصحة هنا حىتى لدليل عل يدفعه عدم ا،عين

، هذا الوجه لعدم الدليلى ية للعوض فيها علكنعم قد يناقش يف أصل اعتبار املل(: نه قال أخرياًكل

 كونه مما ال ميلكعدم  ة مبعىنكعيان اململوونه من األكاملعترب  إمنا ، املقام خالفهأدلة إطالقى بل مقتض

  .)١( )حنومها واخلرتير واخلمرك

لية كناقشنا يف هذه ال وإن ،اخلرتير واخلمرك كال يصح جعل املهر ما ال ميل أنه  يفإشكالنعم ال 

  .بعض الوجوهى ون احلق فيهما للمسلم علكن ك حيث مي،تاب الرهنكيف 

 عندها ال يوجب احللية فإن ،افرةكلل وميهرمها املسلم للمسلمة أ أن  فرق يف عدم الصحة بنيوال

املؤمن يف تزويج املخالفة بالنبيذ  إىل  احلال بالنسبةكذلك و،هو املسلم وعدم الصحةى الصحة عند من ير

  . حيث حيل عندها

 وإن ، لبضع مبال غريهكميل أن  المتناع،اً لغري العاقد مل يصحكان مملوكلو (: اجلواهر قالمث إن 

 كمل إىل  تؤثر بنقلهجازةاإل فإن ،من عقود املعاوضاتحنوه  وخبالف البيع، ك بعد ذلكاملال يرض

  هنا ال يتصور ، وكاملال

                                                

.١٦٣ ص٣٠ج: جواهر الكالم )١(



٢٦٩

بل . غريمها مما ال يعترب فيه وجارةخبالف البيع واإل، احكالزوجة يف الن وملعلومية اعتبار تعيني الزوج

من هنا ، ومل يقصده املوجر وإن ل مثالًكفيقع للمو، ان الغياًكلو اتفق قصد املوجر خصوص املستأجر 

  .)احكخبالف الن،  املالك تابعاً مللاملشتري مثالً وان البائعك

يس ك إىل يس الغريكون الغري يعطي املهر فيدخل املهر من كي بأن ،كن رمبا يقال بصحة ذلكل

 وإذا،  عقالئيكذل فإن ، يف املعامالتكرنا مثل ذلكما ذكيس الرجل كالزوجة تدخل يف ، والزوجة

عليها (خدجية  أن ى بعض الروايات داللة علويف،  جموزةأيضاً ك بعد ذلجازة اإل جائزاً صارتكصار ذل

  . )صلى اهللا عليه وآله( هي اليت جعلت الصداق من ماهلا يف زواجها مع رسول اهللا )المالس والصالة

ثالثة ى عل القصدن إ :ففيه، )ان الغياًكبل لو اتفق قصد املوجر خصوص املستأجر (: أما قوله

 يصح وإمنا، حنو الداعيى ون علكقد ي و،حنو الشرطى ون علكقد ي، وحنو التقييدى ون علكقد ي: أقسام

ان شرطاً كلو  أنه ماك، القاعدة البطالنى القيد فمقتض إىل بالنسبة أما ،الثالث إىل المه بالنسبةك

  . القاعدة خيار الشرطى فمقتض

  . دلةظاهر األى مقتض ألنه ،سان آخرنيعطي املهر للزوجة ال إل أن جيب أنه  يفإشكالنعم ال 

سواء ، ما أشبه مهراً هلا أو القرآن أو جيعل تعليم الصنعة أن يصح أنه  يفشكالن ال ينبغي اإلكل

  . احتماالن ،ما أشبه أو ةءهل يصح جعل الثواب هلا يف قرا، وبالتسبيب أو باملباشرة

   ،كما يف املستدرك، الفتوح الرازي يف تفسريه أبو رواه عله يؤيد الصحة ماول



٢٧٠

ليها فنهاه إميد يده  أن حواء أرادى رأ وملا استيقظ من نومهنه إ) عليه السالم( يف حديث خلقة آدم

 أن :فقالوا ،ما مهرهاو: فقال، تؤدي مهرها حىتى بل: فقالوا ،يل تعاىل خلقها اهللا الأ: فقال، ةكعنه املالئ

  . )١(آل حممد ثالث مرات وحممدى تصلي عل

 :قال أن ىل، إحواء ويف حديث يف خلقة آدم )السالم اهميعل( عن جعفر بن حممد أخرىاية  روويف

يا رب ملن خلقتها: قال، هذه أميت حواء: تعاىلفقال اهللا  ،يا رب من هذه: قال، فانتبه آدم من نومه، 

ياها قبل إفزوجه : قال، هذا فزوجنيهاى يا رب أقبلها عل: قال، ركأصدقها الش ومانةملن أخذ ا األ: قال

  . )٢(دخول اجلنة

ختيط لبنيت  أو ،تعلم ابين القرآن أن ى أيها الرجل علكأتزوج: قالت إذا وهل يصح املهر فيما

ان ك وإن ،ما يراه العرفى عل يسهاكمهر يدخل يف  ألنه  ال يبعد الصحة،احتماالن ،ما أشبه أو الثوب

 فالظاهر الصحة من ،كيل يف ذمت ون املهر ماكي أن ى علكأتزوج: قال أما إذا ،طريق االحتياط واضحاً

  . إشكالغري 

  . البدل إىل مث أسلما انتقل، اخلرتير مهراً يف املتعة وقد جعال اخلمر وافرينكانا ك وإذا

من  أو سألته عن رجل من أهل الذمة:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب، فعن طلحة بن زيد

اح جائز ك النكذل: قال ،خنازير مث أسلما أو مهرها مخراً وهما امرأةل واحد منك تزوج ،أهل احلرب

  : قال، اخلنازير و ال حيرم من قبل اخلمر،حالل

                                                

  . ٦ ح٤٣ الباب ٦١٢ ص٢ج: املستدرك )١(

. ٧ ح٤٣ الباب ٦١٢ ص٢ج: املستدرك )٢(



٢٧١

يعطيامها صداقهماكليهما شيئاً من ذلإيدفعا  أن ذا أسلما حرم عليهماإ )١( .  

ثالثني ى  النصرانية علالنصراين يتزوج: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال، عبيد بن زرارةوعن

داك يومل كثالثني خرتيراً مث أسلما بعد ذل واً مخراًن قال ،ن دخل :م قيمة ك وم قيمة اخلنازيرك ينظر

  . )٢(األولاحهما كنى مها عل ومث يدخل عليها، ليهاإيرسل به  واخلمر

  .تعاىلشاء اهللا  نإ كالم يف ذلكسيأيت يف باب املهور بعض تفصيل الو

 مبا يتحقق به صدق ،ون معلوماًكي أن ذا يشترط فيهكو(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

الوصف الذي  أو املشاهدة، أو  للمعدودالعد، أو الوزن للموزون، أو يلكيل للمكبالما إ  عليهكذل

  . )غريها أو ذوق أو  مما يتحقق به ما عرفت بلمسكحنو ذل، أو يتحقق به ما عرفت

العدادات كالت احلديثة بسبب اآل أو ،حنوه وما يف القماشكان يعلم بالذرع ك إذا كلذكو: أقول

  .غريها والغاز واملاء وهرباءكلل

 هو حديث مروي من طريق العامة و، عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله( يشترط العلم لنهي النيب وإمنا

  : يف املقام روايتنيحيث إن ، واخلاصةو

  .)٣( عن بيع الغرر)لى اهللا عليه وآلهص( النيب ى: حدامهاإ

  . عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله( النيب ى: الثانيةو

فيه  ي الذي قد عدم اعتبار املعلومية املعتربة يف البيع مثالً: ره اجلواهر بقولهكجمال ملا ذى ال يبق

  . كذلكدليل ى خبالف املقام الذي مل نعثر فيه عل، عن الغرر

                                                

. ١ من أبواب املهور ح٣ الباب ٤ ص١٥ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب املهور ح٣ الباب ٤ ص١٥ج: الوسائل )٢(

. ١٣ من أبواب عقد البيع وشروطه ح١٢ الباب ٢٦٦ ص١٢ج: الوسائل )٣(



٢٧٢

عدم ى حنومها ال تدل عل أو السويق أو ف من الربكفاية الك، ووجود الدليل هناذ قد عرفت إ

  . العريف متطابقان والغرر الشرعي أن رنا يف موضعهكنا قد ذأل، االعتبار

  . فاً من بركان ك ولو، ثرك أو  قلة،تقدر باملراضاو: الشرائع قالمث إن 

ر كعله ذول، كقل من ذل جيوز األ فإنهالإ و،المن باب املث، فاً من بركان كولو : قوله أن والظاهر

  . ما سيأيتك ك لوجود بعض الروايات بذلكذل

 أيب  يف خرب)عليه الصالة والسالم( لقول الباقر ،عليه فما عن الصدوق من حتديد القلة بدرهمو

 يف سندههو ضعيف : ذا قال يف اجلواهرول، املثالى حيمل عل أن جيب، )١(الدرهم فما فوقه يجيز: بصري

رادة ما مسعت من حنو هذا اللفظ هنا املعلوم إالتحديد بعد ما عرفت من ى وال يدل عل، معارض بغريهو

بناًء  ر القدر املزبوركذ وإن ،ل ما يقع عليه التراضي مما هو صاحل للتعاوضكرادة االجتزاء بإبقرائن املقام 

  . قل منهتعارف عدم األى عل

: قال ،يف املهر يما جيز أدىن: قلت له:  قال،)عليه السالم(  اهللاعبد أيب عن، فعن حممد بن مسلم

ركمتثال من س)٢(.  

 ،ثريك أو  قليل،الصداق ما تراضيا عليه:  قال،)عليه السالم( جعفر عن أيب،  فضال بن يساروعن

  . )٣(فهذا الصداق

 ،راضيا عليه الناسل شيء تكالصداق :  قال،)عليه السالم( جعفر عن أيب،  زرارة بن أعنيوعن

  . )٤(تزويج غري متعة أو  يف متعة،ثرك أو قل

                                                

. ١ من أبواب املتعة ح٢١ الباب ٤٧٠ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب املهور ح١ الباب ١ ص١٥ج: الوسائل )٢(

  . ٣ من أبواب املهور ح١ الباب ٢ ص١٥ج: الوسائل )٣(

  . ٥هور ح من أبواب امل١ الباب ٢ ص١٥ج: الوسائل )٤(



٢٧٣

صلى اهللا عليه (النيب  إىل ت امرأةءجا:  قال،)عليه السالم( جعفر عن أيب،  حممد بن مسلموعن

أنا يا رسول : فقام رجل فقال ،من هلذه: )صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا ، جينزو:  فقالت)وآله

صلى اهللا عليه (فأعادت فأعاد رسول اهللا ، ال: قال، يل شيء ما: فقال ،ما تعطيها: فقال، اهللا زوجنيها

:  يف املرة الثالثة)صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا ، مث أعادت، فلم يقم أحد غري الرجل، المك ال)وآله

  . )١(ياهإ فعلمها ،ما حتسن من القرآنى ما علكجتقد زو: قال، نعم: قال ،أحتسن من القرآن شيئاً

 يعطي ضرورةً واًإمجاععدم الفرق بينهما  إالّ أن انت يف الدائمك وإن ن بعض هذه الرواياتإف

: )عليه الصالة والسالم( عن الصادق ،قد تقدم يف رواية مفضل بن عمر، وأيضاً يف املتعة كجواز ذل

عرض ، أو  من الدراهمكفوق ذل  إىلشق مترة أو شسع نعل أو جرة ما تراضيا عليه من حلقة خامتواأل

  . )٢(بهى ترض

نه جيزي فيه أ وحالل: قال ،عن متعة النساء )عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،بصري  أيبوعن

  . )٣(الدراهم فما فوقه

ف من ك: قال ،ما يتزوج به املتعة أدىن: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،حول األوعن

  . )٤(بر

ما : قال ،م املهر يعين يف املتعةك )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،مد بن مسلم حموعن

  . )٥(جلماشاءا من األ إىل تراضيا عليه

  : قال ،مهر املتعة ما هو  عن أدىن)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،بصري  أيبوعن

                                                

. ١ من أبواب املهور ح٢ الباب ٣ ص١٥ج: الوسائل )١(

. ١ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٥٩٣ ص٢ج: املستدرك )٢(

. ١ من أبواب املتعة ح٢١ الباب ٤٧٠ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٢١ الباب ٤٧١ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٣ملتعة ح من أبواب ا٢١ الباب ٤٧١ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٢٧٤

متر أو سويق أو ف من طعام دقيقك)١( .  

ف كما حتل به املتعة  أدىن:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناأصحابن بعض ع،  يونسوعن

  . )٢(طعام

، ثرك أو يصدقها شيئاً قلّ أن بد من ال: قال ، يف املتعة)عليه السالم( جعفر عن أيب،  زرارةوعن

  . )٣(تزويج بغري متعة أو ل شيء تراضيا عليه يف متتعكوالصداق 

 يعض كسوا: قال ،يف املتعة دىنسأله عن األ، )عليه السالم( عن الصادق،  هشام بن ساملوعن

  . )٤(عليه

تزوجها ولو خبامت من : قال لرجلنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ،  سهل بن سعدوعن

  . )٥(حديد

ان الرجل عند رسول اهللا كقد و: قالنه إ  يف حديث)عليه السالم( احلسن أيب عن،  صفوانوعن

  . )٦(القبضة من احلنطة والدرهم والسورة من القرآنى  يتزوج املرأة عل)صلى اهللا عليه وآله(

يا :  فقال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل رجلى أتنه إ :)عليه الصالة والسالم( علي وعن

، امت يف يدهخ إىل فنظر، ما عندي شيء: قال ،م تصدقهاكو: قال ،أتزوج هذه املرأة أن رسول اهللا أردت

  .)٧(تزوجها عليه: قال، نعم: قال ،كهذا اخلامت ل: فقال

   .)٨(من استحل بدرمهني فقد استحل: )صلى اهللا عليه وآله( عنه ، حديث آخرويف

                                                

. ٥ من أبواب املتعة ح٢١ الباب ٤٧١ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٦ من أبواب املتعة ح٢١ الباب ٤٧١ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٩ من أبواب املتعة ح٢١ الباب ٤٧٢ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٥ من أبواب املتعة ح١٦ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٤(

. ٤ب املهور ح من أبوا١ الباب ٦٠٦ ص٢ج: املستدرك )٥(

  . ٥ من أبواب املهور ح١ الباب ٦٠٦ ص٢ج: املستدرك )٦(

  . ٧ من أبواب املهور ح١ الباب ٦٠٥ ص٢ج: املستدرك )٧(

  . ٨ من أبواب املهور ح١ الباب ٦٠٥ ص٢ج: املستدرك )٨(



٢٧٥

 ياملقتض(: علق عليه اجلواهر بقوله، و)يلزم دفعه بالعقدو(: الشرائع قال يف باب املهر للمتعةمث إن 

ني يف كبالدخول والوفاء بالتمى ان استقراره هنا مراعك وإن ،املستحق دفعه عقيبهاملهر كونه كيته ولكملل

 الذي قد استفاضت النصوص )١(جورهنأفما استمتعتم به منهن فآتوهن : تعاىلولظاهر قوله ، املدة

  .)٢( )يف ورودها يف املتعة

غريمها  واملصنف والفاضلبل لعله الظاهر من (: والقاضي قالى املرتض و عن املفيدأيضاًنقل هذا و

  . )السببية التامة يف الدفع أو رادة املصاحبة من الباءإ معىنى عل

ال  ألنه ،القاعدةى هو مقتض و،ن يظهر من غري واحد من الفقهاء عدم وجوب دفع متام املهركل

  مقسطةجرةاأل أن ره اجلواهر باعتباركن هلا ظهور يف خالف ما ذكمل ين إ ية يف أحد الطرفنيظهور لآل

  : كظهور مجلة من الروايات يف ذل إىل ضافة باإل)هن مستأجرات(ى هو مقتضو

: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،عمر بن حنظلة إىل سنادهإ ب،ففي رواية حممد بن يعقوب

فإن  ،حتبس ما قدرت عليه أن جيوز: قال ،ختلفين أن أختوف ومالًكأتزوج املرأة شهراً فتريد مين املهر 

  . )٣(ك فخذ منها بقدر ما ختلفكخلفتأهي 

  أتزوج : قلت له ،)عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، عنه أخرى رواية ويف

                                                

  . ٢٤ اآلية: سورة النساء )١(

.١٦٤ ص٣٠ج: جواهر الكالم )٢(

  . ١ أبواب املتعة ح من٢٧ الباب ٤٨١ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٢٧٦

ان نصف شهر كن إ ،كنعم خذ منها بقدر ما ختلف: قال ،املرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً

  . )١(ان ثلثاً فالثلثك وإن ،فالنصف

 أن يشترط له ويتزوج املرأة متعة: )عليه السالم( يب احلسنقلت أل:  قال،سحاق بن عمارإ وعن

، ما شرطه عليهاى ياماً معلومة تأتيه فتعذر به فال تأتيه علأيشترط ، أو توفيه شرطه ل يوم حىتكتأتيه 

ما  إىل نعم ينظر: قال ،كيام فيحبس عنها حبساب ذلمل تأته من األ ماى حياسبها عل أن فهل يصلح له

ون كوال ي، ا هلا فإخال أيام الطمث ما، مل تف له ط فيحبس عنها من مهرها مقدار ماقطعت من الشر

  . )٢(ما أحل له فرجها إالّ هلا

ى أتزوج املرأة شهراً بشيء مسم: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،وعن عمر بن حنظلة

يام أ إالّ ك ما احتبست عنحيبس عنها من صداقها مقدار: قال ،في ببعضتفتأيت بعض الشهر وال 

  . )٣(ا هلا فإحيضها

  . ل املهركعطائها إظاهر هذه الروايات حقه يف عدم ، وعطاءن حبس املهر معناه عدم اإلإف

 علم وعليه شيء من املهر يبقإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن حفص بن البختري

  . )٤(عنده يحيبس عليها ما بق ون فرجهاهلا زوجاً فما أخذته فلها مبا استحل مأن 

   احلسن  يعين أبا،ليه الريان بن شبيبإتب ك:  قال،أمحد بن أشيم علي بن وعن

                                                

. ٢ من أبواب املتعة ح٢٧ الباب ٤٨١ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٢٧ الباب ٤٨١ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٤ من أبواب املتعة ح٢٧ الباب ٤٨٢ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ١ من أبواب املتعة ح٢٨ الباب ٤٨٢ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٢٧٧

، خرته بالباقيأ وأعطاها بعض مهرها وأجل معلوم إىل الرجل يتزوج املرأة متعة مبهر، )عليه السالم(

، ا زوج مقيم معهاوهلجته نفسها زو أا يوفيها باقي مهرها أن علم بعد دخوله ا قبل ومث دخل ا

ا عصت اهللا  ألال يعطيها شيئاً: )عليه السالم( تبكف ،ال جيوز أم أجيوز له حبس باقي مهرها

  . )١(عزوجل

ثبات ال  باإلحتبس ما قدرت عليه أن جيوز: العبارة الواردة يف خرب ابن حنظلة أن  يعلمهومن

ال : فال يقال،  افت يف العبارة فإنه،حتبس ما قدرت عليه أن وزال جي: ما يف بعض النسخكبالنفي 

ن إ : خالفاً لصاحب اجلواهر حيث قالاللمة كثر النسخ كومل جند يف أ، حتبس ما قدرت عليه أن جيوز

  . ثر النسخكلمة ال يف أك

،  واضحن دليله غريكول ، الدفع مبجرد العقدصحابار مجاعة من األختا( :كذا قال يف املسالول

ثبات ر احلديث بنحو اإلكمث ذ، )عدم وجوب املبادرة بدفعه بالعقد صحيحة عمر بن حنظلةى يدل علو

  . ره صاحب اجلواهركما ذك ال بنحو النفي ،رناهكما ذك

من ى على ما ال خيفك ،لها ضعيفةكعدم وجوب الدفع بالعقد ى ت علإشكاالر كاجلواهر ذمث إن 

  . راجعها

جعلها يف  وتصدق ا عليها أو ان فلو وهبها املدةكيف كو(: وجاً مع اجلواهرقال يف الشرائع ممز

سقاط إ يف احلقيقة  فإنه،كبراء من ذلرادة ما يشبه اإلإ عنه يف النصوص املعلوم كما عرب بذلك ،حل منها

  . )كقابلية املتمتع ا بذل إىل قبول وال إىل ما يستحقه عليها فال حيتاج

                                                

  . ٢ من أبواب املتعة ح٢٨ الباب ٤٨٢ ص١٤ج: الوسائل )١(



٢٧٨

يدل عليه مجلة من ، وكبل مل يظهر منهم خالف يف ذل، له املشهور بينهمعول، راهكما ذكوهو 

  . النصوص

الرجل يتزوج املرأة متعة فيتزوجها : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،فعن أبان بن تغلب

 يزيدها يف أجرها أن فهل جيوز، ثر من شهركون شرطه أكي أن تقع يف قلبه فيجبمث إا ، شهرى عل

، ال جيوز شرطان يف شرط: )عليه السالم( فقال ،تنقضي أيامه اليت شرط عليها أن يام قبلد يف األيزداو

  . )١(يام مث يستألف شرطاً جديداًمن األ ييتصدق عليها مبا بق: قال ،يف يصنعك: قلت

مها أسأله عن رجل متتع بامرأة مث وهب هلا أيا )عليه السالم( ليهإتبت ك:  قال،رئاب علي بن وعن

 ،كيرجع فيما وهب هلا من ذل أن هل له، ليهاإى وهب هلا أيامها بعد ما أفض، أو ليهاإيفضي  أن قبل

  . )٢(ال يرجع: )عليه الصالة والسالم(فوقع 

متتع ا مث جعلته من صداقها يف  أو  عن رجل تزوج جارية)عليه السالم( سألته:  قال، مساعةوعن

خالها  فإن ،جعلته يف حل فقد قبضته منه إذا نعم: قال ،طيها شيئاًيع أن يدخل ا قبل أن جيوز، حل

  . )٣(الرجل نصف الصداقى يدخل ا ردت املرأة عل أن قبل

 ،املهر وجلاأل ويزيد يف املدة أن ىعزم عل إذا يس عليها منه عدةول: )عليه السالم(  الرضويويف

  . )٤(أجله عليهامن  يبق يهب ملا ما إالّ أن العدة عليها لغريهإمنا 

  ، تصريح بعضهم وصحاب األإطالق إىل ضافةورات باإلكمن النصوص املذو

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح٢٤ الباب ٤٧٨ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١ من أبواب املتعة ح٢٩ الباب ٤٨٣ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١ من أبواب املتعة ح٣٠ الباب ٤٨٣ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ١ من أبواب املتعة ح١٩ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٤(



٢٧٩

  .غريهن ومةاأل وانونة وة من الزوج للصغريةبالقاعدة يصح اهلى  مقتضكون ذلكو

غري ، براء قبل حصولهفال يتعلق به اإل، ون االستحقاق شيئاً فشيئاًكي إمنا  بأنهك يف ذلشكالاإلو

  . وجيه

سقاط لالستحقاق إيف احلقيقة  أنه ىاجتهاد يف مقابلة النصوص علنه إ :ذا قال يف اجلواهرول

 أنه من الواضح، وجل مما يستحق عليه يف الزمان املتأخربراء األإك فهو ،تأخر املستحق وإن املتحقق فعالً

  .عدم الاألصلمثل الطالق الرجعي ف أنه ىال دليل عل ألنه ،حق له يف الرجوع  الألو أبر

الة كفال حيق له سحب الو، الة فيه هلا يف ضمن العقدكبراء حق للزوج صح له الواإلحيث إن و

  . رناه غري مرةكما ذك ،الشرط يقتضي الوضع ألن ،كبعد ذل

الوضع ى مقتض ألنه ، مل يصحأفلو أبر، براءالزوج بعدم اإلى يصح للزوجة الشرط عل أنه ماك

  .)١(وطهماملؤمنون عند شرأن املستفاد من 

 أن أبرك مل ميوإذا، براءاإلى م الشرعي علك أجربه احلاأمل يربفإذا ، براء عليهذا يصح هلا شرط اإلكو

  .القاصر وويل املمتنع ألنه ،م بالنيابة عنهكاحلا

  . بعد شهر مثالً أو نسواء من اآل، بعضاً أو الًكتصح هبة املدة  أنه  يعلمكمن ذلو

حمرم ال ، وذا القعدة ال ذا احلجة، ون يهبها شهر رمضان ال شوالأك ،هل تصح اهلبة املتقطعةو

  .ذاكه و،الصفر

  . ن يف اجلواهر ما ظاهره الصحةكل، شف اللثام عدم الصحةكظاهر 

شهرين شهراً دون آخر اجته ى أن يهبها عقيب العقد علكأقر بعضها ن إ :شف اللثامكقال يف 

  ل كأش، وابصحالم األك والعدم خلروجه عن النص من اخلرب

                                                

  . ٤ من أبواب املهور ح٢٠ب  البا٣٠ ص١٥ج: الوسائل )١(



٢٨٠

نه أ، وبراءاإل وسقاط قابلية هذا احلق لإلدلةعلم من األ أن بعدنه إ :هوفي(: عليه اجلواهر بقوله

ن كمل ي،  مل يقع الفراقك يصح ذلمل ورمبا أراد الفراق فل، ومل يقع ا طالق أن مة بعدكاحلى مقتض

 ،ان املوهوب املتأخر من الزمانك إذا خصوصاً، رهكالوجه الذي ذى البعض ولو عل ولكفرق بني هبة ال

 حاللاإل والصدقة و باهلبةكعربت عن ذل أن  بعد،عدم تعرض النصوص هلذا اخلصوص ال يقتضي العدمو

  . )غريها مما ال يتفاوت فيه بني اجلميعو

ون املرأة خارجة عن حبالته كت قطيع حىتتال إىل القاعدة بالنسبةى شف اللثام هو مقتضكره كما ذو

  . ذاكه ويتتدخل يف حبالته يف الشهر اآل، وهريف هذا الش

رات كبل رمبا يعد من املن، ال يستفاد من النصوص هذا الفرع ألنه ،ره اجلواهر فغري ظاهركأما ما ذ

شهر ذي  وشهر ذي القعدة هلذا، وكشهر شوال لذا وذا مزوجة شهر رمضان هلون املرأة مثالًكت أن عرفاً

 فهو مثل، شهر املتقطعةمث تزوج الثاين ا يف األ،  متقطعاًاألولدة الزوج وهبها امل إذا فيما، كاحلجة لذا

يزوجها يف هذا الوقت  مثالً، يل املرأة لليائسة عدة أزواج يف عدة ساعات يف وقت واحدكيزوج وأن 

ل ك حبيث ،الرابعة إىل ر من الثالثةكولب، الثالثة إىل ولعمرو من الثانية، الثانية إىل األوىللزيد من الساعة 

وز ك خالف املركمثل ذل فإن ، بالعقد السابقوإمنا،  بدون عقداآلخرما قام من عند أحدهم دخل عند 

ان االنصراف ك يف بعض النصوص طالقولو قيل باإل، يستفاد من النصوص وال، ذهان املتشرعةأيف 

  . راتكذا يعده عرف املتشرعة من املستنوهل ،يس االنصراف بدوياًول، قطعياً

انت من اهلبة ك والشرط و صحت اهلبة،خياطة قبائه مثالًك ،بعضها بشرط أو و وهبها املدةول

  جبار حق له ن اإلكمل مي وإن ،جربتأمل تفعل  فإن ،املشروطة



٢٨١

  . التقاص بقدر قيمة اخلياطة

القاعدة ى ان مقتضك وإن ،احتماالن ال جبار فهل حيق له االسترجاع يف اهلبة أون اإلك ميمل وول

حيث حيق ، املقام من صغريات اهلبةن إ يقال ون حىتؤل الشكاهلبة يف كاح ليست كالن ألن ، احلقعدم

ما  وما قصد به القربة و مثل املعوضة،شياء االسترجاع يف غري املوارد املقررة يف اللزوميف باب هبة األ

  .  فتأمل،احك استرجاع اهلبة منصرفة عن الن ألن أدلة،فال يصح يف املقام االسترجاع، أشبه

 قبل الدخول لزمه النصف من كجعلها يف حل من ذلفإذا (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

شف اللثام هو مقطوع به يف ك ويف ، عليهصحاب األإمجاعبل يف جامع املقاصد ، املهر وفاقاً للمشهور

  . )عةبه مقطوع زرعة عن مسا، و يف السرائرمجاععليه اإلكى ح، وصحاباأل المك

  . ورك املذمجاعضعف اخلرب جمبور باإل و،مراده رواية مساعة السابقةو

ون اهلبة ك ال ،بعد الدخول أو االنفصال قبل الدخولى املدار عل أن ىمث الظاهر من النص والفتو

  . بعد الدخول أو قبل الدخول

:  قال،الثاين غري ظاهراالحتمال  فإن ، من االحتمالنيكره املسالكال وجه تاماً ملا ذ أنه  يعلمومن

لسقوط  ي هو املقتضكذل، ومنها عند اهلبة يالظاهر من هبة املدة قبل الدخول هبة مجيع ما بق أن أعلمو(

 ،حصول الفرقة قبل الدخول، أو يناألمرله هو جمموع  يهل املقتض و،وقع قبل الدخول إذا نصف املهر

موضع اليقني فيما ى من الوقوف عل، والطالقك كعدمه يف ذل و من ظهور اعتبار الدخول،جهانو

  منها  يقد بق، وتظهر الفائدة فيما لو وهبها بعض املدة مثل نصفها مثالًو .األصلخالف 



٢٨٢

يثبت هلا  األولى فعل، منها بغري هبة يما بقى انقض  ومل يتفق فيها دخول حىت،ثر من النصفكأ

  . )١()انت معتربة يف الداللةكاين لو الثى  الرواية يدل علإطالق، والنصف الثاينى عل، واموع

املوجب للتنصيف  أن فاملتجه حينئذ، قد عرفت اعتبار الرواية(: ل عليه اجلواهر بقولهكذا أشول

  . )٢( )ونه فرقة قبل الدخولك

ان يف ك ولو ،النصف إالّ ن هلاكبعد حتقق اهلبة قارا مل ي ولو وهبتها املدة أنه من الواضحمث إن 

ان وطي شبهة ك وإن ،ان زنا مل يستحق عليها شيءكفإذا ، ظن بقاء املدة مثالً بأن بهاًاملقاربة مشت

، سقاطالزعم غري اإل ألن ،يف السقوط  باملهر السابق ال ينفعكذل بأن زعمها و،استحق عليه مثن البضع

  . مل تسقط أا املفروضو

الظاهر الفرق بني ما  ،عشرة أشهرأو   ال يعلم هل بقيت املدة شهراً مثالً،هل يلزم يف اهلبة العلمو

  .  عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(النيب ى  لنه، دون الثايناألولفال يصح يف ، غريه ويوجب الغرر

وهبت  ينإ:  فيقول هلا،يعقد عليها شهراً أن أراد إذا ماك، والظاهر عدم صحة اهلبة قبل العقد

  .  ال تشملهدلةواأل، سقاط مامل جيبإمن  ألنه ،كنصف املدة ل

 كال يبعد ذل، احتماالن ،القاصر والصغري إىل م بالنسبةكاحلا واجلدواألب هل تصح هبة املدة من و

رنا بعض تفصيل كما ذى  عل،لونكان بعض الفقهاء يف شبه هذه املسألة يستشك وإن ،دلةطالق األإل

  .  يف الشرحكالم يف ذلكال

الدخول حال ك، احلرام أو ني الدخول احلاللل املهر ال فرق فيه بكالدخول املوجب لمث إن 

ان الغالف حبيث مينع صدق اسم ك إالّ إذا ،غريه أو  بغالف،دبراً أو  قبالً،غريمها وحراماإل واحليض

  . اجلماع ويالوط والدخول

                                                

.٤٤٤ ـ ٤٤٣ ص٧ج: مسالك األفهام )١(

.١٦٧ ص٣٠ج: انظر جواهر الكالم )٢(



٢٨٣

  حالة نومهايف وباضطرارها أ أو جلائهاإب أو هاإكراهب أو هااختيارال فرق بني دخوله ا ب أنه ماك

  . ما أشبه أو رهاكسأو 

 ،ال أم  فهل يصدق الدخول،ك يف ذلئجلأ إذا ماك، ان الرجل غري قاصد الدخولك إذا أما

  . ليهإ بالنسبة ختياراال إىل دلةمن انصراف األ، ودخول أنه  من،احتماالن

مال ك يعد من الدخول املوجب لك فهل ذل،دخل ا حيث حيرم وانت الزوجة صغريةكولو 

  .  أقرباألولعل ول، تماالناح ال الصداق أو

  . بريةكدخل بال وان الزوج صغرياًك لو كذلك أنه ماك

  . ما هو واضحكنزال  يشترط يف الدخول اإلوال

مع اهليئة االتصالية املوجبة ملزيد الثمن  بل حىت، استحقاقها نصف املهر ال يراد به نصف العنيو

  . كما أشبه ذل أو احلذاء أو الباب يمصراعك

ينها من كمت، أي ولو دخل استقر املهر بشرط الوفاء باملدة(: شرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرالمث إن 

استقر بالدخول  و جيب عليه دفع مجيع الذي قد استحق بالعقد فإنه،يهبها هو إالّ أن نفسها يف متام مدته

 أو وهبها اجلميعلو دخل مث ": ن يف جامع املقاصدكل، له من مدته يخالل منها مبا بقإمع عدم حصول 

الم يف ى ك علصحابومل أقف لأل، ففي سقوط شيء من املهر باعتبار ما ظهر من املدة نظر، البعض

  .)١() ملا عرفتكال ريب يف ثبوت اجلميع بذلنه إ :هوفي، "كذل

 فلو تزوجها ثالثني ،النصف مع العدم و،ل مع الدخولكالى  التخلف علأدلةومة كالظاهر ح: أقول

 العرف يرون انكديناراً فيما  إالّ عشرين مل تستحق وت تسعاًفخل ودخل ا يوماً، وني ديناراًيوماً بثالث

   لقاعدة ،ل يوم ديناراًكلأن 

                                                

.١٦٧ ص٣٠ج: جواهر الكالم )١(



٢٨٤

 جيار الدار يف أيام االزدحامإك، لبقية العشرينول عشرة األوللليوم  أن انوا يرونك أما إذا ،جارةاإل

  .  التصاحلحوطاأل و،جارةم اإلك حإجراءال يبعد ان ك وإن ، ففي قدر االستحقاق احتماالن،غريهاو

مزيد من  إىل املسألة حباجة، ووهب قبل الدخول إذا ما يعلم حال ماك، سك يعلم صورة العهومن

  . التأمل والتتبع

  . يضع من املهر بنسبتها أن ان لهكولو أخلت هي ببعضها : الشرائع قالمث إن 

وا ك ل،إشكالبل وال ، ثلث بال خالف أجده فيهثلثاً ف وإن نصفاً فنصفن إ : اجلواهرويف

أتزوج :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، املعتربة املستفيضة اليت منها خرب ابن حنظلة واملستأجرةك

حيبس عنها من صداقها بقدر ما : قال ،في ببعضتفتأيت بعض الشهر وال ى املرأة شهراً بشيء مسم

  .)١(ا هلافإ ،أيام حيضها إالّ كاحتبست عن

  . أيضاًوحنوه خربان آخران البن حنظلة 

 أن الرجل يتزوج املرأة متعة بشرط: )عليه السالم( يب احلسنقلت أل، سحاق بن عمارإ خرب ويف

ما شرط ى ر به فال تأتيه عل فتغد،معلومة تأتيه فيهايشترط أياماً ، وتوفيه شرطها ل يوم حىتكتأتيه 

خال أيام  ما، مل تف له طعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مبقدار مانعم ينظر ما ق: قال ،عليها

  . )٢(ما حل له فرجها إالّ ون عليهاكفال ي، ا هلا فإالطمث

مل تستعد لسائر االستمتاعات نه إذا إ ا وطياً حىتهل و أالًكأيام احليض هلا  أن هل ظاهر الروايةو

  ا  فإم الطمثخال أيا ما ظاهر ،احتماالن ،ينقص من أجرها

                                                

  . ٤ من أبواب املتعة ح٢٧ الباب ٤٨١ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٣ من أبواب املتعة ح٢٧ الباب ٤٨١ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٢٨٥

سائر  الفرج هلا ال أن ما حل له فرجها إالّ ون عليهاكفال ين ظاهر الذيل كل، ل هلاكال أن هلا

  . ري يصلح قرينة للمقدم أن األخالظاهر، واالستمتاعات

ما يفوت عليه من االستمتاع غري ى غريه عدم التوزيع عل وبل رياألخظاهر و(: فقول اجلواهر

  . )من نقصان االستمتاع يف غري حمله وك فيه من ذلشكالفما عن التحرير من اإل، كلذكعله ول، الوطي

ى ان شرط املرأة علك إذا  فيماكيؤيد ذل و،القاعدة هو ما احتمله التحريرى  بل مقتض،غري ظاهر

أة املر أن ، أوكما أشبه ذل أو جب أو اً لعننإطالقن من الوطي كالرجل ال يتم أن ، أوالرجل عدم الوطي

شرط االستمتاع مبا عدا الفرج يف  فإن ،تزوجها لالستمتاع فقط وكعلم بذليالزوج ، وعفالء أو قرناء

  . كيلزم الرجل ذل، واملتعة جائز

امرأة  إىل رجل جاء: قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  عمار بن مروانىفقد رو

تنال ، والتماس وتلتمس مين ما شئت من نظرن  أى نفسي علكزوجأ: فقالت، تزوجه نفسها أن فسأهلا

 ،ين أخاف الفضيحةإف، لذذ مبا شئتتت، و يف فرجيكال تدخل فرج إالّ أن مين ما ينال الرجل من أهله

  . )١(ما اشترط إالّ ليس له: قال

 :قال أن ىلـ إرجل : قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  عن مساعة، رواية املفيدويف

  . )٢(ما شرط إالّ ليس له منها: قال ،تلذذ مبا شئت و يف فرجيك ال تدخل فرجكنإ ـ

                                                

. ١من أبواب املتعة ح ٣٦ الباب ٤٩١ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١ من أبواب املتعة ح٢٨ الباب ٥٩٢ ص٢ج: املستدرك )٢(



٢٨٦

حاضت بعد  إذا  صورة مايف وأ، ل املدة يف هذه الصورةكهلا التخلف يف  بأن يقال أن نكفهل مي

جرة لتذهب حيث تشاء تأخذ األ أن هلا فإن ،احليض يدوم سبعة أيام، وان العقد لسبعة أيامك، والعقد

   .رادة الرجل يف االستمتاع مبا عدا الفرج عرض احلائطإاربة ض

ل كاالستمتاع ى عل والوطيى املهر يتوزع عل أن يتفرع عليه و،فما احتمله التحرير غري بعيد عليهو

  . واهللا سبحانه العامل، التأمل ومزيد التتبع إىل ن املسألة حباجةكل، يراه العرف بقدر ما

 من ،جهان واحلبس واملرضكعذار استثناء غري أيام احليض من األ ويف(:  قالكاملسالمث إن 

املوت فال يسقط بسببه  أما ،موردهى  فيقتصر فيه علاألصلخالف ى  علكون ذلك، وة يف املعىنكاملشار

  . )الدائمكشيء 

ال ينقص من  أي ،كذلكاملرض املدنف فكل املدة كلو منع العذر عن اجلميع (:  القواعدويف

  . )ل املدةكهي بظامل  أو  لو منع هوشكالذا اإلك، وإشكالى لمهرها شيء ع

 لضرورة ،اً عن االستمتاع رأساًاختيار  السقوط بالنسبة مع امتناعهاىيقوو(: شف اللثامك ويف

استوعب احليض ن إ عدم السقوط، ومل تف له باملدة أا  لصدق،نفس أو عرض أو ة هلا حلفظ مالئملج

 بقضاء أيضاًها ؤفالظاهر استثنا،  للزوجؤهيتال والتنظف ولشرب الضرورينيا ولكأما حنو األ، واملدة

  . )ها يف مفهوم العقدؤفيدخل استثنا، العرف ا

،  فاملهر أمجعهلاا إ :)عليه الصالة والسالم( لقوله ون مشموالًكالظاهر هو الفرق بني ما يو

دليل ى نه مقتضفأل: أما الثاين، وعموم العلة أو عليلفللمناط يف الت:  أما األول،ن هلا فبالنسبةكبني مامل يو

  . جارةاإل



٢٨٧

 مهكالعوض هنا مهر جيري عليه ح أن التحقيق(:  يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قالهومن

جرة نعم قد عومل معاملة األ، ان زمانه منقطعاًك وإن ،كذل إىل اح بالنسبةكهو ن إذ ،هو وجوبه بالعقدو

بل الظاهر مالحظة ، وجوبهى مقتضى غريه على  اخلاصة فيبقدلةيف بعض املدة لألت فأخل إذا فيما

 يقتضي األصلباجلملة ف، ومن االستمتاعات ني من الوطي يف التوزيع دون غريهكالل حبصول التمخاإل

  . )غريهى منها باملدة ال لعذر فيبق اللخاإلوجوب املهر بالعقد خرج 

 أو فت واجباًكاعت أو حرمتأ بأن ،افهاكاعت وحرامهاإأيام  وفاسهارنا يعلم احلال يف أيام نكمما ذو

 أو سجنت أو مرضت، أو شربت دواًء سببت حيضها، أو ما ليس بيدها وبالفرق بني ما بيدها، مندوباً

صلة ، أو أوالدها و أبيهاةمداراكان عدم الوفاء بسبب شرعي ك، أو سفهت أو رهتكأ أو تجن

اجلميع  إذ ،كما أشبه ذل أو اضطرت أو جلأتأ أو رتكسأ، أو اضطراراًأو  اًاختيار رتكس، أو رمحها

  . نياألولامليزانني ى دخاهلا علإيلزم 

حيث إن ، بشبهة منهما أو بشبهة من الرجل أو وطئت بشبهة منهاأ أو  احلال لو ارتدتكذلكو

 االستمتاع وعنأ، امتنعت عن دخول الرجل ا، أو  مقاربة الزوج هلاإمكانوطي الشبهة يوجب عدم 

  .مال الدخول مثالًك عن وأ، ا

  .اضطراراً أو اًاختيار ان االمتناع من قبل الرجلك إذا مما تقدم يعلم حال ما أن ماك

ابتعاده عنها لزعم  أو حبقها مما سبب ابتعادها عنه أو ا جهلهما حبقههمن ومن أقسام االمتناع منه أو

  . ح مثالًاكانتهاء الن أو حة بينهماكعدم املنا

ان الرجل ك فيما ،يتحمل ضرر الرجل أن ،نسانإسجنها  إذا ماك،  هلا باالمتناعئامللجى هل علو

   إذا  فيماكذلك، والسبب ألنه كال يبعد ذل ،يعطيها املهر



٢٨٨

رضعت هي صبياً أ أو ارتد الزوج إذا  حال ماكذلك، والزوج مع استعدادهاى سبب التفويت عل

 أحكامر يف ك مما ذ،الزوجى مها ولدها مما يوجب حترميها علأأرضعت  أو ،الزوجى يوجب حترميها عل

  . كما حقق هناك بني الدوام واالنقطاع كال فرق يف ذل إذ ،الرضاع

  باملناطأيضاًالتدليس اجلارية يف الدوام جارية هنا  و العيوب أن أحكامالقاعدةى مقتض أن والظاهر

انت ظاهرة يف ك وإن بعض روايات الباب فإن ،بل الزوجةمن ق أو سواء من قبل الزوج، طالقاإلأو 

  .  مطلقةخراألبعض الروايات  إالّ أن اح الدائمكالن

املرأة ترد من أربعة :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عبد اهللا أيب الرمحن بن مثل ما عن عبد

  . )١(وقع عليها فالفإذا ، يهامل يقع عل هو العفل ما، والقرن واجلنون واجلذام ومن الربص ،أشياء

 اجلذام والربص وترد املرأة من العفل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ى رفاعة بن موسوعن

  . )٢( فالكذلى سو أما ما، واجلنونو

 ،عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال، حسن بن صاحلوعن

  . )٣(أهلهاى ينقبض زوجها من جمامعتها ترد عل وبلهذه ال حت: قال

  .)٤(العرجاء واجلذماء والربصاء وترد العمياء: )عليه السالم( جعفر أبو قال،  حممد بن مسلموعن

شاء اهللا  نإ، ما سيأيت تفصيلهاى التدليس عل وورة يف باب العيوبكغريها من الروايات املذإىل 

  . تعاىل

                                                

  . ١ من أبواب العيوب والتدليس ح١ الباب ٥٩٢ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢ من أبواب العيوب والتدليس ح١ الباب ٥٩٣ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٣ من أبواب العيوب والتدليس ح١ الباب ٥٩٣ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٧ من أبواب العيوب والتدليس ح١ الباب ٥٩٣ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٢٨٩

ون هلا كي أن القاعدةى مقتض فإن ،بعده أو مات قبل الدخول أو ماتت إذا مامما تقدم يظهر حال و

  . أيضاًاجلواهر   أفىتكبذل، وذا تقدم عن ثاين الشهيدين وجوب املهر عليه أمجع مبواول، املهر

ماتت  أو ماتن إ يثبت املهر) املوت فيهكأي  (الدائمكاملوت هنا  أن قرباألن إ( : القواعدوعن

منعت من االستمتاع  إذا بني ما والفرق بينه و،يسولبدليل  إالّ سقاطهعقد واملوت ال يصلح إللثبوته بال

  ).بني

يف مقابلة  أنه ىبناًء عل، الحتمال السقوط بالنسبة، ربقاأل: عل قولهول(: قال يف اجلواهر

و استأجر دابة ما لك ،بعضاً أو الًكبعضاً بامتناعه  أو الًكاملدة فيسقط ى عل واالستمتاع موزع عليه

موا  أو مبوته أنه بل الظاهر، ما اعترف به يف جامع املقاصدكان هو واضح الضعف ك وإن ،فماتت

  . )انتهاء املدةكون كاملخرج هلما عن قابلية االنتفاع ت

 ،انت البينة عليهاك ،الزوج التخلفى ادعو  فادعت عدم التخلف،هل خلفت أنه لفا يفختا ولو

  . حالفتان من مورد الك اآلخرل ختلف ى كادع ولو، عليه احللف والبينة إىل تاججميئها ادعاء حيألن 

 إالّ أن ، مع عدم الوطياألصلان ك، بل بعد الوطي: تقالو، وهبها املدة قبل الوطينه إ :ولو قال

  . رخاء السترإ وتالء اخاالون من باب كي

ل شيء كمس  قد وعن الرجل يطلق املرأةسألته :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، فعن احلليب

  فقال له أبوهك بذل)عليه السالم( جعفر أبو يابتل: )عليه السالم( فقال ،مل جيامعها أهلا عدة إالّ أنه منها

  . )١(العدة وستراً وجب املهرى أرخ وأغلق باباً إذا :)المالس اهميعل( احلسنيعلي بن 

                                                

  . ٢ من أبواب املهور ح٥٥ الباب ٦٧ ص١٥ج: الوسائل )١(



٢٩٠

  .  يف موضعهكالم يف ذلكيل السيأيت تفص، وم الظاهركاملراد حب: أقول

 ا باباًهتزوج الرجل املرأة مث خال ا فأغلق عليإذا  : قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن،  زرارةوعن

  . )١(ه ا دخولؤخال و،ستراً مث طلقها فقد وجب الصداقى أرخأو 

إذا  :ان يقولكنه إ ،)المالسهم يعل( ي علعن، عن أبيه، عن جعفر، سحاق بن عمارإ وعن

  . )٢(ستراً فقد وجب عليه الصداقى أرخ أو أهله باباًى جاف من الرجال علأ

  

                                                

. ٣ من أبواب املهور ح٥٥ الباب ٦٧ ص١٥ج: الوسائل )١(

  . ٤ من أبواب املهور ح٥٥ الباب ٦٧ ص١٥ج: الوسائل )٢(



٢٩١

 أو ظهر هلا زوج بأن ماإ ،ولو تبني فساد العقد(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٤مسألة (

ن ك ومل ي، من موجبات الفسخ للعقدكل ذلكشا  ما أو مها ولو من الرضاعةأ أو  زوجته أختانتك

ان كان قد قبضته كبل لو ، وال غريهى حنوه فال مهر هلا قطعاً ال املسم واستمتع ا بتقبيل وإن خل اد

  . )قيمته مع تلفه أو له املطالبة مبثله أن بل الظاهر، هكملى  ضرورة بقائه عل،له استعادته

  .  شيء هلا عليهنكاح فلم يكاملهر حيث بطل النى ال دليل علنه إ  يف غري ما استمتع اكوجه ذلو

ان مما يضمن بصحيحه يضمن ك إذا خصوصاً، أما يف صورة االستمتاع فقد تقدم االحتماالنو

حيث ، ما أشبه أو نها من الدخولكمت أو نهكعدم مت أو أخذها بشرط عدم الدخول ا بأن ،بفاسده

  . ون املهر يف قبال االستمتاع فقطكي

بصري يف حديث  أبو رواه  ما، مسلميتهبواب خمتلف األبل ظاهرهم يف، ره اجلواهركن يؤيد ما ذكل

يدخل  أن مث يفرق بينهما قبل، يعطيها املهر وامرأة يف عدا  عن رجل تزوج)عليه السالم( سألته: قال

ليها زوجها ومل يدخل إى قد نع وامرأة تزوجها رجل أي :قالو، يرجع عليها مبا أعطاها: قال ،ا

  . )١(األولزوجها  إىل  ترجع،يس عليها عدةول، باطل احكهو ن وا مهرليس هل: قال ،الثاين ا

  .ن دخولكمل ي إذا عدمه يف عدم املهر و يعطي عدم الفرق بني االستمتاع اطالقن اإلإف

  . ن فلها املهركمل ي ما و،ان من شأما الدخول فال مهركن الفرق بني ما كميو

  القيمة مع تلفها له  أو لبة باملثلليس للزوج املطا أنه رمبا حيتملمث إنه 

                                                

  . ١ح من أبواب املهور ١٤ الباب ٣٦ ص١٥ج: الوسائل )١(



٢٩٢

 و بني، جاهالً أو ون الغار عاملاًكي أن من غري فرق بني، من غر إىل املغرور يرجع، وا مغرورةأل

  . التأمل إىل انت املسألة بعد حباجةك وإن ،طالق الدليلإل ،ال أم له احلق أن ون املغرور زاعماًكيأن 

رناه يف كجيب عليهما اتباعه ملا ذ و،الثالث إىل تقليداً رجعا  أولفا يف البطالن اجتهاداًختا ولو

  . انا جمتهدين متخالفني لهك وإن ،نفاذالطرفني اإلى م وجب علكح إذا القاضي أن تاب القضاء منك

 املقنع يكففي حم،  بعد الدخول اكلو تبني ذلأما ( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

 من غري فرق بني العاملة، يبق يس عليه تسليم ماولان هلا ما أخذت كهذيب الت واملهذب والنهايةو

  . )اجلاهلةو

ان كانت عاملة كن إ يستعاد ما أخذت و،انت جاهلةكن إ ولو قيل هلا املهر(: مث قال الشرائع

  . )حسناً

عليه ( عبد اهللا أيب  عن،صحيحه أو فقد استدل له حبسن حفص بن البختري: األولأما القول 

، هلا زوجاً فما أخذته فلها مبا استحل من فرجها أن علم وعليه شيء من املهر يبقإذا  : قال)لسالما

  . عنده يحيبس عليها ما بقو

 إىل  مبهر معلوم تزوجت املرأة متعةًوإذا:  قال،الذي هو متون الروايات،  الصدوق يف املقنعوعن

  شيئاًكهلا علي يهلا زوجاً فال تعطها مما بقأن  دخلت ا مث علمت وأعطيتها بعض مهرها وأجل معلوم

ا عصت اهللاأل)١( .  

  ما ال يضمن بصحيحه يؤيده قاعدة ، والقاعدة هو القول الثاينى ن مقتضكل

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح٢٢ الباب ٥٩١ ص٢ج: املستدرك )١(



٢٩٣

الرجل يتزوج املرأة متعة : )عليه السالم( احلسن إىل أيب اتبة ابن الريانكوم ،)١(ال يضمن بفاسده

يوفيها  أن علم بعد دخوله ا قبل وأخرته بالباقي مث دخل ا وعض مهرهاأعطاها ب وأجل معلوم إىل مبهر

ال : تبكف ،ال جيوز أم  أجيوز له حبس باقي مهرها،ا زوج مقيموهلزوجته نفسها  أا باقي مهرها

  . )٢(ا عصت اهللا أليعطيها شيئاً

  . سترجعليها شيئاً اإلو دفع  أنه  شيئاً حىتعطاءظهوره يف عدم اإلى بناًء عل

، مهر للبغي ال أن  منى،تب الفتاوكاخلاصة يف  والرواية املتواترة عند العامة إىل ضافةهذا باإل

  .  حفص غري ظاهر يف املسألة لسقوط أولهوخرب

 أيب عن، بصري أيب عن، تاب احلدود يف باب الزناكروي يف   ما:بل يدل عليه رناهكيؤيد ما ذو

ن إ :قال ،ان هلا زوج غائباً عنها فتزوجت زوجاً آخركعن امرأة ل ئس:  قال،)عليه السالم( جعفر

ا تزوجت أ وه يأتيها منهوخربمادته ن أ و،هلا زوجاً غائباً أن مام مث شهد عليها شهوداإل إىل رفعت

فاملهر الذي أخذت منه : قلت. بني الذي تزوجها ويفرق بينها وحيدها أن ماماإلى ان علكزوجاً آخر 

ل ما أخذت منه حرام ك فإن مل يصب منه شيئاً وإن ،أصاب منه شيئاً فليأخذهن إ :قال ،يف يصنع بهك

  . )٣(عليها مثل أجر الفاجرة

فالواجب محل اخلرب املزبور بعد تسليم حجيته ،  قول غريباألولالقول ن إ :ذا قال يف اجلواهرول

  ليها مساوياً ملهر إون املدفوع ك، وصورة اجلهلى عل

                                                

  . ٢٥٨ ص٢٢ج: اجلواهر )١(

. ٢ من أبواب املتعة ح٢٨ الباب ٤٨٢ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٤ ح١٩٣ ص٧ ج:، والكايف٦ من حد الزنا ح٢٧ الباب ٣٩٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٩٤

 الم يفكقد تقدم ال و،أيضاً كذلى الم الشيخني علكبل رمبا محل ، كحنو ذل أو ضاها بهر أو املثل

   .يناألمرأقل  أو ىاملسم أو املهر يف مثل املقام هل هو مهر املثلأن 

 املدة اليت سلمت نفسها فيها كمهر أمثاهلا حبسب حاهلا لتل أنه الم يفكالإمنا (: اجلواهر قالمث إن 

 الشبهة من غري اعتبار لعقد الدوام هو قيمة البضع عند وطي كذل ألن ،اح الدائمكالنكل مهر املث أو متعةً

جرة املثل أفمع فرض فساده هلا ، جارةما هو شبه اإلى قدامها علإجهان قويان من حيث و ،واالنقطاع

ع باستيفاء الشارع قد جعل مهر املثل للبض ومن تبني الفساد، و املدة اليت أقدمت عليهاكتل إىل بالنسبة

  . )ىعل ثانيهما أقوول، منفعته ولو مرة

االحتمالني الذين ى القاعدة عل إىل قربان األك وإن ،أيضاًين األمريأيت يف املقام احتمال أقل و

 كرمبا يؤيد ذل وبل، غريها وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدهلقاعدة ، األولرمها هو االحتمال كذ

  . ر تبدل الصداقك مل يذ)عليه الصالة والسالم(مام اإلحيث إن  ،جلر األكورد يف مسألة عدم ذ ما

 أن ستحييأ إين: يفية عقد املتعةك ملا علمه )عليه السالم( قال له أنه ،أبان بن تغلبى فقد رو

ان تزويج مقام كمل تشترط ن إ كنإ: قال ،يفكو: قلت، كهو أضر علي: فقال ،يامر شرط األكأذ

  . طالق السنة إالّ تطلقها أن ى تقدر علوملة وارثانت ك والعدة و النفقةكزمتول

 إىل  حاجةانت املسألة بعدك وإن ،جل من الروايات اليت تأيت مجلة منها يف مسألة األكغري ذلإىل 

  . التأمل والتتبع

 ألنه ،ن عليها عدة الوفاةكبعد املوت مل ي إالّ الدائم أو اح املوقتكمل يظهر البطالن بالنن إمث إنه 

 أو صغريةً أو انت يائسةًك أا إذا ماك،  عليها عدة الشبهةوإمنا، الشبهة هلا عدة الوفاة أن ىال دليل عل

  . اًإطالقن عليها عدة كت غري مدخول ا مل



٢٩٥

  . )جل فهو شرط يف عقد املتعةأما األو(: قال يف الشرائع ):٥مسألة (

  . غريهمجاعاإلى  ادعكذلك، و)نصوصاً واً بقسميهإمجاع( : اجلواهرويف

  : يدل عليه متواتر النصوصو

 ىأجل مسم: بأمرين إالّ ون متعةكال ت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، رواه زرارة مثل ما

  . )١(ىأجر مسمو

 ذاكذا يوماً بك وذاك  متعةًكأتزوج: تقول فيه هذه الشروط أن البد من:  قال،بصري أيب وعن

  . )٢(ذا درمهاًكو

مهر : فقال ، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،اعيل بن الفضل اهلامشيمسإ وعن

  . )٣(أجل معلوم إىل معلوم

: قال ،خلوت ا إذا يف أقول هلاك :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال، أبان بن تغلبوعن

ذاكشئت  وإن ،ذا يوماًك وذاكروثة ة وال مووارثسنة نبيه ال  وتاب اهللاى ك عل متعةًكأتزوج: تقول 

فإذا ، ثرياًك أو انك قليالً، ما تراضيتما عليه) جلاأل(جر من األ يتسم، وذا درمهاًك وذاكب، ذا سنةكو

  . احلديث )٤(الناس ا أنت أوىل وكهي امرأت و،فقد رضيت، نعم: قالت

ال  أن ىعل، واحاً غري سفاحكسنة نبيه ن وتاب اهللاى ك عل متعةًكأتزوج: تقول:  قال، ثعلبةوعن

  . )٥( العدةكعلي أن ىعل، وذا درمهاًك وذاكب، ذا يوماًك وذاك كرثأترثيين وال 

                                                

. ١ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٤٦٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٤٦٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٤٦٥ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ١ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٦ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٦ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٢٩٦

 ذاك كأتزوج: تقول: )عليه السالم( قال ،يف يتزوج املتعةك: قلت:  قال،وعن هشام بن سامل

  . )١(ك عدة هلا عليالوان طالقها يف شرطها كيام  األكمضت تلفإذا  ،ذا درمهاًك وذاكب، ذا يوماًكو

 ذاكب، ذا يوماًك وذاك  متعةًكأتزوج: يقول فيه هذه الشروط أن بد من ال:  قال،بصري أيب وعن

تعتدي  أن ىعل، وكرثأترثيين وال  ال أن ىعل، سنة نبيه وتاب اهللاى كاحاً غري سفاح علكن، ذا درمهاًكو

  .)٢(أربعني يوماً ومخسة

  . حيضة:  بعضهمقالو

 ،جل فهو متعةاألى مسن إ : يف حديث)عليه السالم( عبد اهللا قال أبو:  قال،ريك بن ب اهللاعبد وعن

  . )٣(اح باتكجل فهو نمل يسم األوإن 

ما : قال ،يعين يف املتعة، م املهرك )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، حممد بن مسلموعن

  . )٤(جلماشاءا من األ إىل تراضيا عليه

  . )٥(يامشاء من األ يشارطها ما:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بن حنظلة عمر وعن

: بأمرين إالّ ون متعةكال ي:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عمن رواه،  مجيل بن دراجوعن

  . )٦(ىأجر مسم وىأجل مسم

  متتعين : قال هلا كانت خالية من ذلكفإذا :  يف رواية له)عليه السالم(  الرضويوعن

                                                

   .٣ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٤ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٧ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١ من أبواب املتعة ح٢٠ الباب ٤٦٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٢١ الباب ٤٧١ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٢٥ الباب ٤٧٩ ص١٤ج: الوسائل )٥(

  . ١ ح من أبواب املتعة١٣ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٦(



٢٩٧

  . )١(جلاأل ويبني املهر، وذاك وذاكذا بك وذاكاح غري سفاح كسنة نبيه ن وتاب اهللاى ك علكنفس

 متعة كأتزوج: يقول :)عليه الصالة والسالم(ى احلسن موس أيب عن، يقطني علي بن  روايةويف

  .)٢(ذاك إىل ذاك وذاك ب)صلى اهللا عليه وآله(سنة نبيه  وتاب اهللاى كعل

  . غريها من الرواياتإىل 

ون كي و،ن عقد متعةك قصداً مل يوالره فيه لفظاً ك يذوملول(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

لفظ املتعة   مما عرفته سابقاً من صالحية اللفظ حىت،بل لعله جممع عليه، حتصيالً ودائماً يف املشهور نقالً

 الصحة يف صالةوأل ،النفس تعني للدوام وأمهل يف اللفظإذا ف، جلر األك يتمحض املتعة بذوإمنا، هلما

  . )٣( )العقد

جل ر األكاملشهور انعقاده دائماً مبجرد عدم ذ أن غريمها وشف اللثامك وكن عن ظاهر املسالكل

  . ان مقصوداً لهك وإن ،يف اللفظ

  : ون مع القول املشهور مخسة أقوالكي أخرىل أربعة ايف املسألة أقو: أقول

  .  قول املشهورأدلة يف شكاللإل ،ى أقوكجعله يف املسال، وهو القول بالبطالن مطلقاً: لثاينفا

 ،اح انقلب دائماًكالن أو جياب بلفظ التزويجان اإلكن إ : قال فإنه،دريسإهو تفصيل ابن : والثالث

  .  خمتص باملتعةنه فإ،ني صاحلان هلما خبالف الثالثاألولاللفظني  ألن ،ان بلفظ التمتع بطل العقدكوإن 

  اجلهل  أو وجه النسيانى وقع علن إ جلالل باإلخاإل بأن فصل: والرابع

                                                

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ١ من أبواب املتعة ح١٤ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٢(

.١٧٢ ص٣٠ج: جواهر الكالم )٣(



٢٩٨

  . وقع عمداً انقلب دائماً وإن ،بطل

نعم ال يبعد البطالن مع فرض قصد العاقد االنقطاع من نفس : اره اجلواهر فقالختا ما: واخلامس

، اح حينئذك ضرورة عدم قصد املطلق من الن،لفظاشفاً ملا أراده من الكره كيذ إمنا جلاأل وإن ،الصيغة

شرط  أنه قد عرفت، وجل فيهر األكوجه لصريورته منقطعاً لعدم ذ ما الك ،لصريورته دائماًى فال مقتض

  . يف صحته

 ،فظاً صح متعةولان قصداً ك أو ،عليه اللفظ بىن وان يف القصدكن إ جلاأل أن القاعدةى مقتضو

  الذي يؤل)١(أوفوا بالعقودى مقتض ألنه كذل و،عليه اللفظ صح دواماً ينب وملان يف القصد كوإن 

) مكعقود(ن من كيف القصد املبين عليه اللفظ مل ي القصد أو ون يف اللفظكمل ي فإنه إذا ،)مكعقود(إىل 

 ينب عليه وملان يف القصد كن إ أنه ظاهر روايات املشهور فإن ،االنقالب دائماًى وال دليل قوي عل

  . ظاللف

 ون من قبيل الرغبةكبل ي، ون مؤثراًكعليه اللفظ ال ي يبىن القصد الذي ال أن من الواضحو

اح كجل فهو نمل يسم األ وإن ،جل فهو متعة األىمسن إ :ريكموثق ابن ب فإن ،شبههما والداعيو

  . الشرط السابقى اح علكينب الن وملجل مل يسم األ أنه  ظاهر الفقرة الثانية منه،بات

ر كذأ أن ين استحييإ: يفية عقد املتعةكمه ملا علّ  قال له، ال ظهور يف خرب أبان بن تغلبكذلكو

ان كمل تشترط  إذا كنإ: قال ،يفكو: قلت، كضر عليأهو : )عليه السالم(  فقال،يامشرط األ

  . )٢(طالق السنة إالّ تطلقها أن ى تقدر علوملة وارث انتك والعدة و النفقةكزمتولتزويج مقام 

                                                

  . ١ اآلية :سورة املائدة )١(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٢٠ الباب ٤٧٠ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٢٩٩

 فإن الإ، و قصداً مبنياً عليه اللفظوال يعين مل تشترط ال لفظاً )مل تشترطن إ كنإ(: ن ظاهر قولهإف

حيث ، شرط الصحة يف املعامالتك ،)مل تشترط(: يقال له أن  قصد مبين عليه اللفظ مل يصحكان هناك

  . مل يشترطنه إ شرط الصحة فال يقالى  علاملعاملة تبىنإن 

 مرة تزوج املرأة متعةًأ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل،  الداللة خرب هشام بن ساملمثله يف عدمو

، شاهدين وطهرى عل إالّ تطلقها أن كوال جيوز ل، كترث و ترثهاكشد عليأ كذا: فقال: قال ،مبهمة

  . )١(ىياماً معدودة بشيء مسمأ: قال ،تزوجهاأيف ك اهللا فكصلحأ: قلت

 ،اللفظ عليه بىن إذا ون يف اللفظكي أن ال يلزم )ىأياماً معدودة بشيء مسم( أن ن من الواضحإف

عدم  ونياألولاخلربين  شف اللثام ضعفك وكر املسالكذا ذول، ر املتعلقات يف العقدكال يلزم ذألنه 

  . املشهورى صراحتهما يف فتو

 أن ىيدل عل أنه ال، جلر فيه األكالدوام ال يذ أن ىيدل عل إمنا أول اخلربينن إ :كبل يف املسال

خالفه القصد  إذا يصالحية اللفظ ال جتد أن من الواضح، وون دواماًكجل ير األكمن قصد املتعة ومل يذ

  . هو غري حاصل وواحد معىنى ون املعترب اتفاقهما علكلوضوح 

ور ينايف الظه عدم الصراحة يف اخلرب ال(:  بقولهك يعلم وجه النظر يف رد اجلواهر للمسالهومن

وجه ى جل يف املتعة علاعتبار األ، وخصوصاً بعد االعتراف خبرب هشام بن سامل، ايف يف االستداللكال

املقدر ال جيري عليه  أن ىبناًء عل، ر ال يؤثرك فمع فرض عدم الذ،احكالن الشرطية اخلارجة عن معىن

  ور كم املذكح

                                                

  . ٣ب املتعة ح من أبوا٢٠ الباب ٤٧٠ ص١٤ج: الوسائل )١(



٣٠٠

احية حينئذ كفقصد الن،  مثالًان باطالًكعدم وجوده فال يؤثر بطالن العقد لو كبل هو حينئذ 

  . )حباله

واقعها جيب  يشترط حىت أن ينسمث إنه ، دخل جارية يتمتع اأ سألته عن رجل ،أما مضمر مساعة

  . )١(ىيستغفراهللا مما أت واحكن يتمتع ا بعد النكال ول: قال ،عليه حد الزاين

 الصيغةى أجر أنه  ال،عرفاً والشرط شرعاًاللفظ يطلق عليه  ألن ،اًإطالقر اللفظ كمل يذ أنه فظاهره

  . ما جعله بعضهم مؤيداً للقول الثاينك، جلشرط األ ينسو

 صحاباألى ري علكساطني النذا شدد مجاعة من األول، قرب هو القول الثاينفاأل، حال أي ىعلو

علل  وإن ،ريسدإوال من تفصيل ابن ق وجه النظر يف سائر األك ظهر بذلقد، واألولالذين أفتوا بالقول 

  . فات شرطها بطلفإذا ،  خمتص باملتعة فإنهخبالف الثالث، ني صاحلني هلمااألولاللفظني  بأن كذل

 ،لفاظ الثالثةنعمل ا يف األ أن قلنا بداللة الرواية وجب فإن ،لفاظ الثالثةفرق بني األ النه إ :هوفي

:  سبحانهقالو ،)٢(املقتر قدرهى عل وهاملوسع قدرى متعوهن علو: قال سبحانه ،ال فال فرق بينهاإو

  . )٣(جورهنأ الاليت آتيت كزواجأ كنا أحللنا لإ(

 األولان ك فإن ،نسيانه وبني اجلهل به وجل األكالقول الرابع الذي فرق بني تعمد تر أن ماك

غري ، ينرياألخرادة الدوام خبالف إ يف كظهور تعمد الترى  عليه بدعو مستدالً،ال بطلإ و،انعقد دائماً

  مل يقصد  فإنه إذا ظاهر الوجه

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح٣٩ الباب ٤٩٢ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢٣٧ اآلية: سورة البقرة )٢(

  . ٤٩ اآلية: سورة األحزاب )٣(



٣٠١

  . ن وجه لصريورته متعةكقصده ومل ينب عليه العقد مل ي، أو نسياناً أو املتعة جهالً

 أو رهكان عن جهل بلزوم ذكجل ولو را األكنهما مل يذكصبا العقد عليه ل وأرادا املتعة إذا أما

  . القاعدة االنعقاد متعةى ان مقتضك ،نسيان له

ان ك،  صب العقد عليهوإمنا جلر األكالعاقد قصد االنقطاع من نفس الصيغة ومل يذ أن ضولو فر

ى ن محل مضمر مساعة السابقة علكمي(: قال ،ره اجلواهركما ذك ال البطالن القاعدة الصحة متعةًى مقتض

  . )كذل

 إذا املتعة، وليهن مل يصبا العقد عكل المها املتعةكأراد  إذا قد ظهر مما تقدم حصول الدواممث إنه 

  . صبا العقد عليه

ى القبول عل وجيابلعدم توارد اإل،  املتعة بطلاآلخرو،  العقد عليهولو أراد أحدمها الدوام صاباً

  . مورد واحد

يشترطا  بأن األولف، ون بنائياًكي أن  أوون لفظياًكي أن وال فرق يف الشرط الذي يصب العقد عليه

 املشتري والبائع فإن ، حال شرط الصحةكحال ذل فإن ،كعادة بينهما ذلون الكت أن الثاين، وقبل العقد

ون العقد منصباً عليه مما كفي يف ك يكذلى البناء عل إالّ أن املثمن ومل يشترطا الصحة يف الثمنوإن 

  . يوجب خيار الشرط

ما أما  ،اح غري منصب عليه العقدكان قبل النكاح ما كاملراد باالشتراط قبل الن أن  ظهركبذلو

  . القاعدة الصحةى اح منصباً عليه العقد فمقتضكان قبل النك

املرأة ى اشترطت علإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا قال أبو:  قال،ريك يعلم املراد برواية ابن بهومن

   األولردد عليها شرطها اأوجبت التزويج ف وشروط املتعة فرضيت به



٣٠٢

  . )١(احكان من شرط قبل النك جتزه فال جيوز عليها ما مل وإن ،أجازته فقد جاز فإن ،احكبعد الن

تصري  وجيابون الشرط داخلة يف اإلك فت، نفسيكحتكنأ: بعد قوهلا أي )احكبعد الن(قوله و

  . بعد القبول ال، الزمة

  . افك انصباب العقد وإمنا، ر اللفظكال يلزم ذ أنه قد عرفتو

اح كان من شرط قبل النكما : )عليه السالم(  اهللاعبد قال أبو:  قال،ريكالبن ب أخرى رواية ويف

  . )٢(اح فهو جائزكان بعد النكما  و،احكهدمه الن

 وال جناح: عن قول اهللا عزوجل، )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال، حممد بن مسلموعن

ان كما ، وهو جائزاح فكما تراضوا به من بعد الن: فقال ،)٣(م فيما تراضيتم به من بعد الفريضةكعلي

  . )٤(بهى بشيء يعطيها فترض وبرضاها إالّ اح فال جيوزكقبل الن

الرجل يتزوج املرأة :  يقول)عليه الصالة والسالم(جعفر  مسعت أبا:  قال، حممد بن مسلموعن

  . )٥(احك الشرط بعد النوإمنا، يشترطا مل إذا انوارثما يتإ متعةً

ال إرضيت فهو و فإن ، فضولياًكون ذلك ي،سكبالع أو ،علها متعةًلته يف الدوام فجك ولومث إا 

  . ستك فعمتعةً أو تعقد له دواماً أن ل الرجل املرأة يفكو بأن سك العكذلك، وبطل

                                                

. ١ من أبواب املتعة ح١٩ الباب ٤٦٨ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب املتعة ح١٩ الباب ٤٦٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٢٤اآلية : سورة النساء )٣(

  . ٣ من أبواب املتعة ح١٩ الباب ٤٦٨ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٤٨٦ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٣٠٣

ان هلا كقلنا بالنقل  وإن ،ان هلا مهر واحدكشف كقلنا بال فإن ،ان بعد الوطيكجازة إذا اإلمث إن 

  . انت بغيةك إذا مهر هلا الحيث إنه ، ن زناكمل ين إ بهةالوطي السابق وطي ش ألن ،مهران

ر كذ وأراد الدوام بأن ،س املسألةكجل يظهر عر األكعدم ذ ورادة املتعةإمما تقدم يف مسألة و

، مائة سنةإىل :  فقال،مائة سنة إىل ونكي إمنا الدوام أن ظن وأراد الدوام فمثالً، ما أشبه أو جل جهالًاأل

  . وال اعتبار باللفظ غري املراد، عليه العقد صود املبينفاملتبع هو املق

 ،اليوم والشهر والسنةك ،قصر أو ليهما طالإجل تقدير األو: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 جلشاءا من األ ماى بل صريح غري واحد منها التعليق عل، ثرةًك و اخلالية عن حتديدة قلةًدلةطالق األإل

  .  عليهمجاعاإلى ن دعوكوجه ميى على  الفتاوإطالق بكداً ذلمؤي، تراضيا عليهو

  : يدل عليه مجلة من الرواياتو

:  قال،يعين يف املتعة، م املهرك )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،مثل رواية حممد بن مسلم

جلماشاءا من األ إىل ما تراضيا عليه)١( .  

الرجل يتزوج املرأة : قلت له:  قال،)عليه السالم( ضااحلسن الر أيب عن، مساعيلإ حممد بن وعن

 ،تبني بغري طالقو: قلت:  قال،أجل معلوم إىل ان شيئاً معلوماًكإذا  :قال ،ثركأ أو أقل أو متعة سنة

  . )٢(نعم: قال

 ،ساعتني أو يتمتع الرجل من املرأة ساعة أن هل جيوز: )عليه السالم( قلت له:  قال، زرارةوعن

  ، العردين ون العردكول، حدمهاى الساعتني ال يوقف عل والساعة: فقال

                                                

  . ٣ من أبواب املتعة ح٢١ الباب ٤٧١ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١ من أبواب املتعة ح٢٥ الباب ٤٧٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٣٠٤

  . )١(كأشباه ذل والليلة واليومني واليومو

تنقلص بتقلص  والساعتني يف الساعات املعوجة اليت متتد بامتداد اليوم والساعة أن الظاهر: أقول

  . ك عن ذل)عليه السالم( مامذا منع اإلول، اليوم جمهولة

الساعتني أجالن جمهوالن عند الزوجني غالباً فال جيوز  والساعة أن لعل املراد(: قال يف الوسائل

 أن ذن لهأعنها بالساعات ف ىنكنه أ، ويريد تعيني املرات أنه فهم من السائل أنه ، أوتعيينهما يف املتعة

واهللا ، أو  مبعىنواكاجلمع وال يلزم ى الواو تدل عل فإن ،اليومني ومرتني مع تعيني اليوم أو يشترط مرة

  . )أعلم

  . رهكرناه ال ما ذكالظاهر من الرواية ما ذن إ :ن فيهكل

  . )٢(يامشاء من األ يشارطها ما : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  عمر بن حنظلةوعن

 )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن حممد بن مسلم، ى نوادر أمحد بن حممد بن عيسوعن

  . )٣(جلماشاءا من األ إىل ما تراضيا عليه: فقال ،ر يف املتعةم املهك

الرجل يتزوج : قلت له:  قال،يف حديث )عليه السالم( احلسن أيب عن، مساعيل بن بزيعإ وعن

  . )٤(نعم: قال ،أجل معلوم إىل ان الشيء هو املعلومك إذا ثركأ أو أقل أو املرأة متعة سنة

                                                

  . ٢ من أبواب املتعة ح٢٥ الباب ٤٧٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٢٥ الباب ٤٧٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١ من أبواب املتعة ح١٦ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٣(

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٦ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٤(



٣٠٥

 ما تراضيا عليه: قال ،م املهر يف املتعةكحيث سأله ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  الثقفيوعن

  . )١(جلماشاءا من األإىل 

ما : فقال ، عن املهر)عليه السالم( عبد اهللا سألنا أبا: بصري مجيعاً قاال وأيب  حممد بن مسلموعن

  . )٢(جل من األاشاء ما إىل هلون من شاءاتراضيا به األ

الرجل يتزوج املرأة : قلت له:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب عن، عيل بن بزيعمساإ حممد بن وعن

 ،تبني بغري طالقو: قلت، نعم: قال ،أجل معلوم إىل ان الشيء هو املعلومك إذا ثركأ أو أقل أو  سنةمتعةً

  . )٣( هذاكدع عن:  مث قالت قليالًكفس: قال ،شئت أمجع منهن ماو: قلت، نعم: قال

ربع توجب رمي العامة األى الزيادة عل فإن ،السائلى موضع اخلوف عل ألنه تتمة احلديث: أقول

  . حنوه وللفاعل بالزنا

الزوال حممول  وقل مبا بني طلوع الشمسعن ظاهر الوسيلة من تقدير األ يكما ح أن  يعلمومن

  . حمل نظر أنه  أواملثالى عل

 إىل فلو جعاله، بل مبا تراضيا عليه، ثرة بقدركال وةوال يتقدر يف جانب القل(:  قالكاملسالمث إن 

املوت قبله غري قادح يف  ألن ،عدم املانع و للعموم،ليه صحإوقت طويل حبيث يعلم عادة عدم بقائهما 

  . صحته شرعاً

هو غري  و،نصف النهار إىل أما يف جانب القلة فيظهر من ابن محزة تقديره ما بني طلوع الشمسو

  . جازكفلو جعله أقل من ذل، عله أراد التمثيل ال احلصرول، كاعتبار ذلى عل دليل وال، الزم

  ن فيهكون بقدر ما ميكي أن وال يشترط

                                                

  . ٣ من أبواب املتعة ح١٦ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٨عة ح من أبواب املت١٦ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٦ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٣(
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 فلو جعله حلظة واحدة مضبوطة صح،  هو بعض ما يترتب عليهوإمنا، غري معترب فيه ألنه  اجلماع

صحة ى  مما يترتب علك ذلحنوو ،األمك حترمي املصاهرة و النظرإباحةم العقد من كترتب عليها حو

ال يعترب يف العقد قصد  إذ ،اح بالعقدكغراض املقصودة من النأحد األ ألنه كان املقصود ذلك وإن ،العقد

  . )عدمه وون الزوجة يف حمل االستمتاعك بني كوال فرق يف ذل، ترتب مجيعها وال أمهها يف صحته

  :  فيه أقوال،نةمخسني س ومائة ومائة سنةكالزيادة  إىل بالنسبة: أقول

  . ره من الدليلكغريه ملا ذ وكره املسالكما ذك ،الصحة متعةً: األول

جل بقي بطل األفإذا ،  عن مثلهدلة النصراف األ،جل باطل األكذل ألن ،الصحة دواماً: الثاين

هذا ما ، وجل الذي يوجب االنقالب دائماًر األكما تقدم من عدم ذكفهو ، للدوام ي املقتضاألصل

  .  بعض الفقهاء املعاصرينرهكذ

يس ول، ن يف املتعةكجل راأل أن بضميمة، ما وقع مل يقصد و،ما قصد مل يقع ألن ،البطالن: الثالث

  .التزام يف التزام ألنه ،بطل مل يبطل املشروط إذا من قبيل الشرط الذي

 أن اً فيهاعإمجن كمل ين إ شف اللثام بأنهكتبعه  وكذا ناقش يف اجلواهر ما تقدم من املسالول

 خصوصاً بعد عدم جواز ،كجل فيها غري ذل اعتبار األويفاملنساق من النصوص الواردة يف املشروعية 

 هكمتلي وهكنشاء متلفال وجه إل،  ضرورة عدم القابلية حينئذ لالستمتاع،جارة املشبه ا املتعةمثله يف اإل

 عدم مراعاة مثله يف التوزيع لعدم حتقق  بل ال ريب يف،بل هو حينئذ شبه املعاملة السفهية، بالعوض

  . للتوزيع الذي قد عرفته يحبس املنفعة فيه املقتض

  عدم متامية  ودلةالصناعة هو البطالن مبا عرفته من انصراف األى ومقتض
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  . ن لالحتياط جمال واسعكل، االنقالب دائماً

الدائم مث الطالق مبجرد  احكلنال يزيد املقام عن ا إذ ، جائزكجعل اللحظة فذل إىل أما بالنسبة

  . الفسخ أو انتهاء الصيغة

تصح املتعة بقصد احملرمية  نعم ال، االستمتاع وتنحصر فوائدها يف اجلماع املتعة ال أن ومن الواضح

  . ىما ال خيفكين األمرفرق بني و ، الداعيكون ذلكي أن نك ميوإمنا، فقط

لصغري الذي ال ول، اًإطالقستمتع ا  بل ال،  وطيهاالصغرية اليت ال جيوزى  يعلم وجه العقد علومن

  . قابلية له للوطي

البعيدة ى ذا يف العقد علك وبل، جل مدة مديدة حبيث يقبالن االستمتاعجعل األ إىل وال حاجة

  . ما أشبه واملسجونة واملريضةى علو ،ن الرجل من االستمتاع اكاليت ال يتم

 أحكامتفاء يف جريان ك عدم االحوطاأل أن أنه ال ريب يفب( :ره اجلواهر أخرياًكان ما ذكذا ول

  . االحتياط االستحبايبى حيمل عل أن البد ،)حنوها مبثل هذا العقد واملصاهرة

،  احلال يف العقد الدائمكذلك، واًإطالقال يقترب منها  أن عقد عليها بشرط إذا يعلم حال ما هومن

  . بدوي أنه بان اجلواك كولو قيل باالنصراف عن مثل ذل

ندية مث أحلقهما بأهلهما قبل ك وامرأتني عامريةى  عل)صلى اهللا عليه وآله(وقد عقد رسول اهللا 

  . الروايات وما هو املعروف يف التواريخك ،االقتراب منهما

 إذا ماك، الرجل فيما علما باملوت قبل املدة أو املرأة إىل هل يصح العقد املتعارف بالنسبةمث إنه 

  . احتماالن ، البتالئهما بالسرطان القاتل بعد شهر مثالً،ميوت أنه  أومتوت أا هو يعلم وها سنةعقد علي
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 ال  فإنهمن الرواياتى  للفرق بينهما عرفاً مما يتلق،ماتا بدون علم إذا ماى  علك يقاس ذلوال

املوت يف صورة ىل  إن ادعاء االنصراف بالنسبةكبينما مي، املوت يف صورة اجلهل إىل انصراف بالنسبة

  . العلم

 ألنه ،رهكما ذكهو ، و)النقصان وون معيناً حمروساً من الزيادةكي أن بدوال(: الشرائع قالمث إن 

 لياً قابالًكون كي أن فال يصح، كما عرفت من النصوص يف ذلى على الفتو ومستفاد من النص

، أو سنة من السنني أو سابيعع من األسبوأ أو ياميوم من األ أو شهر من الشهوركمردداً ، أو لالنطباق

  . كما أشبه ذل، أو سبوع القادماأل أو سبوعهذا األ، أو الشهر القادم أو هذا الشهر

جميء  و الثمرةكدراإ وقدوم احلاجك ،النقصان وون غري حمروس من الزيادةكي أن ال يصح أنه ماك

  . قصره ون فيه طول الزمانكمثلة مما مي من األكغري ذل، وزيد

 وه و،قال يف هذا اليوم إذا ماك،  غرراًمل يسم إذا اجلهالة عند املتعاقدين غري حمذور أن ن الظاهركل

يف وقت من اليوم  أنه  أو،قصراً ويام طوالً األختالف ال،أقل أو ثركأ أو أربع عشرة ساعة أنه  يعلم هلال

ى  ال يسمكمثل ذل ألن ،ساعاتتسع  أو الغروب عشر ساعات إىل  بينما ال يعلم هل،الغروب إىل يعقد

  .  عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(غرراً يوجب اجلهالة مما يدخل يف ي النيب 

آخر الشهر من  إىل قال إذا ، أوتام أو الشهر ناقص أن عدم ضرر شهر فيما مل يعلما هل  يعلمهومن

   .ما أشبه أو السادس عشرأو  مها ال يعلمان هل هذا اليوم هو اليوم اخلامس عشر، ويوم من أيام الشهر

  آخر الشهر  إىل عقد إذا ماك، كان غرراً يشمله النهي مل يصح ذلك إذا نعم
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 عقد إذا كذلكو .العشرين واليوم الثامن أو ومها ال يعلمان هل هذا اليوم هو اليوم الثاين من الشهر

   .الًعشر ساعات مث أو الغروب إىل مها ال يعلمان هل بقيت ساعة و،الغروبإىل 

زوجين : املرأة فيقول هلاى الرجل يلق: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل، ردنكار بن كأما خرب ب

 ،ان مساهكن إ شهره: فقال له: قال ،مث ميضي فيلقاها بعد سنني،  وال يسمي الشهر بعينه، شهراًكنفس

  . )١(ن مساه فال سبيل له عليهاكمل يوإن 

الم يف كسيأيت ال و،وجهة اجلهالة يف الشهر، ان عن وقت العقدجهة انفصال الزم: ففيه جهتان

  . أوالمها

ن ك يوملان ناقصاً ك أما إذا ،إشكال فال امالًكان ك و،شهرإىل : قاالوولو عقدا يف أواسط الشهر 

  . احتماالن ،بنقص يوم أو ثالثني يوماً إىل از فهل يعدكارت

ما قال كثر من يوم واحد كتنقص أ و اليت تزيدشهران اصطالحهم األك أنه إذا  يفإشكالنعم ال 

  : )النصاب(يف 

   شش مه است  الواللب ال والال 

  وته استكطلل شهور ك وطكلل

  . اعترب مرادمها

ان االعتبار بقصدمها ك، ثركأ أو ليه الشهر أقلإحمل املنتقل  إىل  مث سافرا،آخر الشهرإىل : ولو قاال

  . نتقل عنهحني عقدا من الشهر الذي يف احملل امل

  . ليه عن البلد املنتقل عنهإتأخر يف البلد املنتقل  أو الغروب حني تقدم إىل  بالنسبةكذلكو

                                                

. ١ من أبواب املتعة ح٣٥ الباب ٤٩٠ ص١٤ج: الوسائل )١(
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  . كغري ذل وبيسةكشهر الأ والقمرية والسنة الشمسية إىل ومنه يعلم احلال بالنسبة

، بالعقداالتصال ى  مما هو حممول علكر وقت االبتداء يف حنو ذلكوال يشترط ذ(: قال يف اجلواهر

النصف  أو الثلث أو الزوال أو من النهار يبق يغتفر اجلهل مبقدار ما و،يف ما اتفقكه ولفهو حينئذ أ

 يف شيء إشكال والخالف  بال، نقصانه حيث جيعالنه شهراً مثالً وما يغتفر اعتبار زيادة الشهرك، مثالً

  . )كمن ذل

 االغتفار حمل إطالقف، قسم ال يغتفر و،قسم يغتفر: قسمنيى اجلهل عل بأن ن فيه ما عرفتكول

  . نظر

بعض ى ولو اقتصر عل(: عم حيث قالأراد األن إ  الشرائعإطالق يظهر وجه النظر يف كمن ذلو

الم غريه منصرف عما ك والمهكعل ول، )الغروب والزوالكيقرنه بغاية معلومة  أن يوم جاز بشرط

آخر السنة  إىل يبق أنه  يعلم هلال وه، و السنةآخرإىل : يقول أن بني وكفال فرق بني ذل، يوجب الغرر

  .مخسون يوماً ومثائةثال أو يوم

ما كقل  وإن حيث ال تقدير للمدة يف جانب النقصان جيوز جعلها بعض يوم: كقال يف املسال

 نصف يومكمبقدار معني  أو الزوالكبغاية معروفة ما إ  البعض مضبوطاًكون ذلكي أن بشرط، قررناه

  . أهل اخلربة إىل ال رجعا فيهإ و، عمال مبا يعلمانهكفق معرفتهما بذلات فإن ،ثلثو

ما قاال حني أا يف كش  مثالً،ان الالزم االحتياطكالنقيصة  و الزيادةيف اكلو عقدا مث شمث إنه 

 من الشهر اجلديد حيث األولاليوم  فإن ان الشهر ناقصاًكبينما ، ثالثني يوماً أو ،آخر الشهرإىل : العقد

  .  جمال لالستصحاب يف املقاموال، نان من املقاربة فيهكمشله الثالثون ال يتم وإن  يشمله آخر الشهرال
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الغروب  إىل بعد الزوال فإن ،الزوالإىل : قاال، أو الغروبإىل : ما قاالأا ك احلال لو شكذلكو

غري ، إىل يب آثار الزوجية ال جيوز هلما ترت يف جعل الغروب غايةًك يف احللية املسببة عن الشكحيث يش

  . مثلة من األكذل

 إىل رجعا أما إذا ،مكاحلا إىل مل يرجعا إذا مه فيماكل حكان لك، لف الزوجان يف الغايةختا ولو

 ملا قرر يف حمله ،يعمل بنظره أن مكخر املخالف نظره لنظر احلاأحدمها فال جيوز لآلى بت عل ومكاحلا

تاب كرنا شبه هذه املسألة يف كقد ذ، وان املخالف قاطعاً باخلالفك إالّ إذا م هو الفاصلكاحلا أن من

  . غريه والقضاء

متأخراً عنه مبدة ، أو  بالعقد متصالًيعينا شهراً مثالً أن جيوزو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 ل نسبه غري واحدب، مجاعة ممن تأخر عنه اجلواز و صريح الفاضل،املتصل إالّ  جيوزال وأ، قصرية أو لةيطو

التشبيه  و،ار املنجرب مبا مسعتكخصوص خرب ب، وعمومها ودلةطالق األ إل،صحابظاهر األإىل 

  . المهكآخر ، إىل )احلرمةى  بقاء البضع علأصالةجارة اليت جيب اخلروج ا عن باإل

فيت باجلواز فامل، متوقف يف املسألة و،مفيت بالعدم و، بني مفيت باجلوازكلفوا يف ذلختا قد: أقول

اح ال يتأخر عن كالن، واحكبالعدم يستدل بأنه ن املفيت، وجارةبالتشبيه باإل، وبالرواية املتقدمة يستدل

  . يعقد عليها دائماً من بعد شهر مثالً أن ذا ال يصحول،  العقدإجراءوقت 

 يف كلذك أنه ىجارة ال تدل علالتشبيه باإل، و وال شهرة قدمائية له،ار ضعيف سنداًك بوخرب

،  الساعة الثانيةيف وعمرول، األوىليعقد يف وقت واحد لزيد يف الساعة  أن ذا ال يصحوهل، حكاممطلق األ

 تقوم وإمنا، الثالث والثاين إىل جتديد العقد بالنسبة إىل ال حتتاج أا  حىت،ذاكه ور يف الساعة الثالثةكبول

  من عند 
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غري  إىل ،ما تقدمكغري مدخول ا  أو صغرية أو انت يائسة مثالًك إذا هذا فيماى تدخل عل وهذا

  . كذل

يف النفس من  أن نصافاإل(: ذا قال يف اجلواهرول، قرب العدماأل و،يناألمراملتوقف تردد بني و

بل لعل ما تسمعه فيما يأيت من ،  يف تناول ما عثرنا عليه من نصوص املقامك للش، شيئاًكأصل جواز ذل

  يف النصكذلكمهر  أو  عن غريه قبل انقضاء أجله بأجل آخرا فضالًعدم جواز عقد الزوج عليه

  . المهكآخر ، إىل )يته جبواز املنفصلولو ضرورة أكمؤيد لذلى الفتوو

قول ، ون مستأجراتإ: )عليه الصالة والسالم( بقول الصادق ،أما ما استدل للقول باجلواز

 يف وه إمنا الظاهر من ترتيلها مرتلة املستأجرةن إ :ففيه، اغريمه وهي مستأجرةإمنا  :)عليه السالم( الباقر

جارة املستأجر إما خترج العني املستأجرة عن ك، خصوص خروجها عن عقد الزوج بانقضاء املدة

 لزم بطالن العقد حكاماأل وثاران املراد هو الترتيل يف مجيع اآلك لو  فإنه،حكامل األك ال يف ،بانقضائها

نه لو أ، وما بقي من املدة إىل الزوج بالنسبة إىل ما يلزم رجوع املهرك، ا يف أثناء املدةفيما لو مات أحدمه

 اليت حكام من األكغري ذل، إىل الزوج إىل يعطي بقدر االستفادة أن استفاد من املرأة غري الزوج لزم عليه

  . كتفهم من مثل ذل ال أا  عنفضالً، مل يلتزم ا أحد هنا

 كنا أحللنا لإ: تعاىلما هو الظاهر من قوله ك، الزواج الدائمى جر عل األقإطالبل قد عرفت 

  من  خرين إ يا أبت استأجره و،)١(جورهنأ اليت آتيت كأزواج

                                                

. ٤٩ اآلية: سورة األحزاب )١(



٣١٣

  . ان أجراًكاحه كن أن ىبناًء عل، غريمها إىل ،)١(منياستأجرت القوي األ

وز يف أذهان املتشرعة لزوم ك املر)٢(فما استمتعتم به منهن: تعاىلمن قوله  بأن :بل رمبا يقال

املنقطع ، وحني القطع إىل ىالدائم يبقحيث إن  ،املراد باملنقطع يف مقابل الدائمن أ و،جل بالعقداتصال األ

  . كجارة ال غري ذلاإل وكما هو احلال يف امللكينقطع بنفسه 

  . رناهكل ما ذن االلتزام به يف قباك وال مي،ارك بخرب و هاالختالفالعمدة اليت أوجبت و

جل األ وح بني العقدكتن و،مدة متأخرةى امرأة على يعقد عل أن ولو جاز التزويج املتأخر جاز

  .  أحدكيلتزم بذل أن نكال مي أنه  مع،ها أختح الزوج بني الوقتنيكين، أو زوجاً آخر

 أن  لهوال، اح فيما بينهماكن هلا النكمدة متأخرة مل يى امرأة على لو عقد عل(: قال يف القواعد

  . )تكاحملقق يف الن ودريسإعن ابن  يكحنوه احمل، والعدة وجلوقت املدة باأل وإن ،ها أختحكين

 وال فال مهر هلا ، فيما بينهما احتمل بطالن العقد رأساً ـأي الزوجـ لو مات (: مث قال القواعد

  . )عدمه فيثبت النقيض ومع الشرط، أو أوجنباه مطلقاًن إ عدة وال مرياث

 مكان إلكبأنه ال ظهور له يف ذل: فقول مجاعة، ورةكاملذى ار يف الفتوكظهور خرب بى  خيفوال

غريها من استحقاق املهر  ووجه حيصل ا حرمة املصاهرةى قصد حتقق الزوجية عل إذا ماى عل محله

  جل ون األكي، وغريه وباملوت

                                                

  . ٢٦ اآلية: سورة القصص )١(

  . ٢٨ اآلية: سورة النساء )٢(



٣١٤

  . من قال بعدم صحة مثل هذا الشرطخصوصاً ، غري ظاهر الوجه، املتأخر حينئذ لتأخري االستمتاع

، إىل الليل إىل تشترط عليه تأخري االستمتاع، ويتزوج ا من اليوم مثالً بأن ن الظاهر الصحةكل

  . كغري ذل

ى  اقتض،شهر مثالً إىل  نفسيكجتزو: قالت بأن فلو أطلق(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

دريس من إفما عن ابن ، غريها وجارةما يف اإلك الصحة أصالة وعرف لداللة ال، االتصال بالعقدطالقاإل

قدر ى انقض ها حىتك ترولو، االنفصال واضح الضعف وجل باعتبار احتماله االتصالالبطالن للجهل باأل

غريها مما صرح كجر استقر هلا األ وه خرجت من عقدهإطالقمنا باتصاله حال كالذي حى جل املسماأل

  . ركما ذكهو و. )ها فيهكتر ووصجل املخصفيها باأل

نعم قد ، كغري ذل أو سجن أو اضطرار أو سفر  الزوج هلا بسبب مرض أوكون تركي أن  فرقوال

 كان له أخذ ضرره من ذلك ،لو منعه عن حقه مانع مما سبب ضرره أنه غريه وتاب الغصبكرنا يف كذ

  . أيضاً كذل يشمل مثل ال ضرردليل حيث إن ، سجنه ظامل إذا ماك، املسبب

لي كيوم  أو ليكسبوع أ أو ليك يف عدم صحة جعل شهر شكالرنا ال ينبغي اإلكما ذى علمث إنه 

قد عرفت ما يف خرب ، و لهدلة لعدم مشول األ،يوم أو سبوعأ أو شهر أي ىحبيث ينطبق عل، مدة للمتعة

  . اعةشذا ال جيري هنا اإلك، و املطلقويفلي يف املعني كار من غري فرق بني الكب

ان كسواء ، كذل كاحك مل يصح هلما الناآلخرأجاز  وجل املنفصلمل جيز أحدمها األمث إنه إذا 

  . كتزوج مسيحية تقول جبواز مثل ذل بأن  املذهبختالفال وتقليداً أ أو  اجتهاداًاالختالف



٣١٥

ما ى  االتباع علاآلخرى وجب عل وحسب رأيه راجعا القاضي أفىت ولفاختا  مثكذلكولو عقدا 

  . عرفت مثله سابقاً

 إىل  ال يصح العقد من الزمان السابقكذلك، حقاًما ال يصح املنفصل عن العقد الكمث إنه 

ان بعض الزمان فيما بعد ك وإن ، بطلكذلك عقد وإذا، حني العقد إىل من الزمان السابق أو ،الالحق

ال   دون ماك يصح فيما ميلك ال ميلما وكبيع ما ميلك أنه واحتمال، ك ال تشمل مثل ذلدلةاأل ألن العقد

  .  قياس مع الفارقكميل

ه وفي، صار دائماً و مقيداً بزمان مل يصحكومل جيعل ذل، مرتني أو ولو قال مرة(: الشرائع قالمث إن 

  . )هي مطرحة لضعفها ويقاع ما شرطهإليها بعد إنه ال ينظر أ، واجلوازى رواية دالة عل

 األمرون كرمها مع كقد يذ، والعدد مع انطباقهما ور الزمانكذقد ي أنه القاعدةى مقتض: أقول

 أو عم الزمانون األكي بأن  بينهما عموماً مطلقاًاألمرون كرمها مع كقد يذ، وبينهما من العموم من وجه

  . الزمان ورمها مع التباين بني العددكقد يذ، والعدد

  .جلاأل والشرطى مقتض ألنه ،األولويصح 

 أن ن بشرطكل، دلةاألى مقتض ألنه يصح أجالً، وجلدداً خلروج العدد عن األ يصح الثاين عوال

  . عدداًوال فال يصح ال أجالً، جل املنفصل فقد عرفت ما فيهاأل أما ،جل متصالًون األكي

  .جل ال العدداأل إىل أما الثالث فيصح بالنسبةو

  . تما عرفك جل متصالًون األكي أن ن بشرطكل،  احلال يف الرابعكذلكو

  :  مسألة العدد أقوال ثالثةويفهذا 

  عن الشيخ يف التهذيب  يكهو احمل و،ينقلب دائماً ويصحنه إ :األول



٣١٦

أتزوج : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال، ومستنده رواية هشام بن سامل املتقدمة،والنهاية

ى عل إالّ تطلقها أن ك جيوز لوال، كترث و ترثها،ك أشد عليكذل :فقال: قال ،املرأة متعة مرة مبهمة

  . شاهدين وطهر

املرتني هنا ال  وتعيني املرة وجلرنا من التحقيق يف فاقد األكما ذى  علبأنه بناًء( :وجهه اجلواهرو

قلنا  وإن ،ي يتجه البطالن هناكاشفاً كجل ون األكوجه يى رادته املنقطع من لفظ الصيغة علإيقتضي 

فال حميص حينئذ عن ، املتعةك أيضاًاملرتني يف الدائم  وز اشتراط املرةخصوصاً بعد جوا، كبالصحة هنا

  . )كالقول بالدوام هنا من القول به هنا

مها  و بن القاسمعبد اهللا وبن سعدانى يف طريقه موس ألن ،ضعف السند إىل ضافةباإل: هوفي

 ما قصد مل يقع( ختصيص ن منكن مثل هذه الرواية املختلف فيها ال تتم، إره غري واحدكما ذكضعيفان 

، جلر األك يذمل وما لكليس هذا نه إ كبل يف املسال، كرناه هناكما ذ إىل ضافة باإل،)ما وقع مل يقصدو

  . أيضاًهو يقتضي البطالن  واملرة تقتضي وقتاً جمهوالً ألن ،ماًكبل هو أضعف ح

ما يف كل يف املتعة ج الشتراط األكذل، وثركاأل إىل هو املنسوب، والبطالن: القول الثاينو

االستدالل  و،جلاملرتني غري األ واملرة أن من الواضح، وكما تقدم تفصيل ذلى على الفتاو والنصوص

 إىل ضافةباإل،  ملثل املقام)هن مستأجرات(قد عرفت عدم مشول  إذ ،جارة غري تام بأنه مثل اإلكلذل

 ون العني املستأجرة بني املرتنيكي و،املرتني وجارة جتوز املرةيف اإل أنه هو و،وضوح الفرق بني املقامني

 كاحلق للمال األوىلون قبل املرة ك ي،النجف مرتني إىل أجر دابته للذهابفإذا ، هاكقبل املرة مرتبطة مبالو

  غري  وجيارهاإ وواكيف ر



٣١٧

  .  قطعاًكذلكيس هنا ول،  بني املرتنيكذلك، وكذل

بل ، جل األكحسب ما عرفته سابقاً يف ترى  علمتعةً وأبطله مجاعة هنا دائماً(: قال يف اجلواهر

  .)١()كهنا من البطالن هنا صريح آخر أولوية ما وظاهر بعضهم

املرتني يف الزمن  أو ن وقوع املرةكمي إذ ،بل قال مجع من الفقهاء بالبطالن منقطعاً جلهالة املدة

  . القصري والطويل

، املرتني واملرة إىل م جهالة الزمن بالنسبةنفرض عد إذ ،عماألى ص علاألخ استدالل بكن ذلكل

الطول القليل  وخصوصاً يف القصر، ما أشبه أو املرأة جربا أنفسهما يف عقد سابق مثالً والرجلحيث إن 

  .  ال يوجب بطالناً فإنه،ال يوجب غرراً من ما

ئل ذا القول غري ن القاكل، يقاع ما شرطهإليها بعد إنه ال ينظر أ، وفهو اجلواز: أما القول الثالث

  .معروف

بار األخعن الشيخ يف التهذيبني من محل هذه كى ما حيى ال يعرف القائل ا سو(:  اجلواهرويف

  . )أجل معني إىل حنوها وضافة املرةإ األوىل وحوطاأل وإن ،الرخصةى عل

عن  )السالمعليه ( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن رجل مساه، استدل هلذا القول خبرب قاسم بن حممدو

  . )٢(ليهاإوال ينظر ، فرغ فليحول وجهه إذا ال بأس: فقال ،عرد واحدى الرجل يتزوج املرأة عل

  هل جيوز،أجل املتعة م أدىنك )عليه السالم( احلسن إىل أيب أرسلت:  قال، خلف بن محادوخرب

  . )٣(نعم: قال ،يتمتع الرجل بشرط مرة واحدةأن 

                                                



  . ٤ن أبواب املتعة ح م٢٤ الباب ٤٧٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٥ من أبواب املتعة ح٢٤ الباب ٤٧٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٣١٨

 الساعة: فقال ،ساعتني أو يتمتع الرجل من املرأة ساعة أن هل جيوز: قلت له:  قال، زرارةوخرب

  . )١(كأشباه ذل والليلة واليومني واليوم والعردين ون العردكول، حدمهاى الساعتان ال يوقف علو

ضافة شرط إيف املتعة جبميع خصوصياا ب أا الظاهرحيث إن ، داللة فيها ن رواية خلف الكل

العرد وحده  أن ى علطالقباإل إالّ داللة فيها ال إذ ،)٢( لرواية القاسم بن حممد،أيضاًصية بل ال نصو، املرة

هذا ، جلان مع األكفالالزم تقييده مبا ، ان عرد فقطكما  وأجل وان عردكفهو يشمل ما ، افك

  . الرجل املروي عنه جمهول ألن ،ضعف السند إىل ضافةباإل

الم من باب اجلمع كيف ال) اليومني واليومو(ون كي أن ع احتمال م،)٣(الم يف رواية زرارةكمثله الو

  . الساعتني فيما تقدم ومام للساعةقد عرفت وجه نفي اإل، والعردين وبني العرد وبينه

: هوفي ،)عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، رواه املفضل بن عمر رناه من النفي ماكيؤيد ما ذو

 احاً غري سفاح أجالًك ن)صلى اهللا عليه وآله(سنة نبيه  وب اهللاتاى ك علكمتعيين بنفس: فيقول هلا(

 أو كدون ذل ما، أو سنة أو شهران أو شهر أو يومان أو يوم أو هي ساعة، وجرة معلومةأمعلوماً ب

  . كاشتراط ذلى حيث يدل عل ،احلديث )٤()ثركأ

  صنف ما قال املكهذه الرواية و(: )٥( بعد رواية قاسم بن حممدكقال يف املسال

                                                

  . ٢ من أبواب املتعة ح٢٤ الباب ٤٧٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٢٤ الباب ٤٧٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢ من أبواب املتعة ح٢٤ الباب ٤٧٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ١ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٥٩٢ ص٢ج: املستدرك )٤(

  . ٤ من أبواب املتعة ح٢٤ الباب ٤٧٩ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٣١٩

القاسم بن  و،ابن فضال فطحي و، ضعيفسهالً فإن ،رناه يف سندهاكمطرحة لضعفها جبميع ما ذ

 هي كمع ذل و،رساهلاإالرجل املبهم يوجب  و،لهم غري ثقاةكبني مجاعة  و بينهكمشتر أو حممد ضعيف

  . )جل يف هذا العقداشتراط األى خمالفة ملا دل عل

ون كوجوب (: فقال يف عنوان البحث، رناهكلرواية ما ذغريه من ا وقد فهم صاحب الوسائلو

املرات مع تعيني  ونه جيوز اشتراط املرةأ والساعتني وم الساعةكح وجل يف املتعة معلوماً مضبوطاًاأل

  . )جلاأل

 يكفساد ما حى ال خيف(: فقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف قول احلائري حيث قال، انكيف كو

مر  ماى ون مقتضكال وجه للبطالن مطلقاً بعد نه إ فيه إذ ،متعةً وبالبطالن دائماًعن مجاعة هنا من القول 

  . )نه لو قرنه مبدة معينة صح متعةأ، وهذا الوجهى النصوص هو االنعقاد دائماً لو عقد عل ومن القاعدة

  .  يقرنه مبدةمل و لمتعةً والقاعدة البطالن دائماًى مقتض أن  ما عرفت من:ذ فيهإ

  .القاعدة الصحةى ان مقتضكمل يوجب اجلهالة  العدد مبا وجلر األكلو ذمث إنه 

القاعدة ى ان مقتضك جهالة توجب الغرر ان العرد جمهوالًك و،جل مقيداً بالعردان األكوإن 

  .  مجاعة البطالن مطلقاً غري ظاهر الوجهإطالقف، البطالن

ون كترط العدد يف وقت معني حبيث يلو اش(: )رمحه اهللا( يعلم وجه النظر يف قول احلائري هومن

ان ك وإن العدد املشروط فيه بانتى انته مىت هنأ ويقع خارجه شيء منه ال أنه مبعىن، اليومكظرفاً له 

جل الناشئة من تقييده بانقضاء العدد املوجب  فلجهالة األمتعةً أما ، اجته القول بالبطالن مطلقاً،اليوم باقياً

ما مر من منافاة حلاظ الزمان يف العقد لذات بأما دائماً ف، وجلنقصان يف األال وجهالته احتمال الزيادة

  . )حقيقته والدائم

   وإمنا، ن زنا يوجب حدهك مل يأالرجل عدم الوطي فوطى مث لو شرطت املرأة عل



٣٢٠

 حرامالوطي يف حال اإلكفهو ،  الزنا منصرفة عن مثله ألن أدلة،يراًعزهو حرام فقط يوجب ت

مما يؤيد ، ومثالهو مهر األ ومهر املتعة إىل ضافةهلا عليه املهر باإل أن القاعدةى ان مقتضكنعم ، حنوهو

 ليس من باب األمر أن ى مما يدل علكان للرجل ذلكلو رفعت يدها عن شرطها  أا  ما تقدم منكذل

  .  هو من باب احلقوإمنا، الزنا

  .كما أشبه ذل، أو نصف عرد فأمتأو ، ثركشرطت عليه عرداً واحداً فأ إذا  يعلم حال ماهومن

ال مل يصح إ و،دبارس عند من يقول حبلية األكبالع أو ، ففعل دبراًشرطت قبالً إذا  حال ماكذلكو

  . خالف السنة ألنه ،شرط الدبر

جبار مل ن اإلكمل مي فإن ،الوفاء بالشرطى جباره علإ شرطت عليه الوطي فلم يطأ حق هلا ولو

  . يراه العرف فتقتص من املال  عليه حسب ماون هلا حقكي أن يستبعد

 ار اآلخر وأحدمها ار بغداد، أو كذلك سنةً، أو  قمرياًاآلخر ولو قصد هذا شهراً مشسياًمث إنه 

هما يف اختالفك ألنه  يوجب البطالنكذل أن فالظاهر،  بينهما بقدر ساعة مثالًاالختالفحيث ، ابلك

ما تقدم شبه هذه ك ،احد وموردى القبول عل وجيابينصب اإلاملهر حيث مل  أو الزوجة أو الزوج

  . املسألة

شارة خمالفة للوصف منه انت اإلك بأن ،شارةاإل واملهر من جهة الوصف أو لفا يف الزمانختا ولو

خبالف ) مكعقود(القصد جيعله  ألن ،الزوجة فاملتبع هو املقصود والزوج إىل  بالنسبةكذلك، واهمن وأ

  . )١(وفوا بالعقودأ: تعاىلفال يشمله قوله ، )مكعقود(ون من كصود حيث ال يالشيء غري املق

                                                

  . ١ اآلية: سورة املائدة )١(



٣٢١

ان هلا احلق يف ك ،سكبالع أو رط املرة بالنهار فأراد يف الليلان شكلو  أنه مما تقدم يظهرو

  . مهر املتعة إىل ضافةا عليه املهر باإلوهلان حمرماً كفعل  وإن ،االمتناع

  



٣٢٢

م كوال ح، القبول وجيابيقترن باإل أن ل شرط يشترط فيه فالبدك(: عقال يف الشرائ ):٦مسألة (

  . )ر بعدهك ملا يذوالمل يستعد فيه  ر قبل العقد ماكملا يذ

يلزم الوفاء  إمنا الشرط ألن كذل و، عليهمجاعاإل يقد ادع، وبل هو املشهور، رهكما ذكهو : أقول

ن كالعقد ومل يى حقاً علال وأ، د ومل ينب عليه العقدالعقى ان سابقاً علكفإذا ، ان يف ضمن العقدك إذا به

  . ن وجه للزومهكمن متعلقاته مل ي

وال ، السنة وتابكغري خمالف لل أي ان سائغاًكذا  إان يف ضمن العقدك إذا اللزوم فيماى يدل علو

  : اصة ذا املقاممجلة من الروايات اخل و،املؤمنون عند شروطهم:  العامة مثلدلة األ،العقدى منافياً ملقتض

املرأة شروط املتعة ى اشترطت علإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا قال أبو:  قال،ريكرواه ابن ب مثل ما

مل جتزه  وإن ،جازته فقد جازأ فإن احك بعد الناألول كأوجبت التزويج فاردد عليها شرط وفرضيت به

  . )١(احكان من شرط قبل النكفال جيوز عليها ما 

 ون داخالًكي ون متعلقاً بالصيغة حىتكقبلت مبا ي أو  نفسيكحتكنأ: اح بعد قوهلاكببعد الناملراد و

  .  اعم من الشرط اخلارجي)الشروط(املراد من  أن ىبناًء عل، احكيف الن

اح هدمه كان من شرط قبل النكما : )عليه السالم( عبد اهللا قال أبو:  قال،عنه أخرى رواية ويف

  . )٢(اح فهو جائزكد النان بعكما ، واحكالن

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح١٩ الباب ٤٦٨ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب املتعة ح١٩ الباب ٤٦٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٣٢٣

وال جناح : عن قول اهللا عزوجل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،وعن حممد بن مسلم

ان كما ، واح فهو جائزكما تراضوا به من بعد الن:  فقال،)١(م فيما تراضيتم به من بعد الفريضةكعلي

  . )٢(بهى بشيء يعطيها فترض وبرضاها الإاح فال جيوز كقبل الن

يف الرجل  : يقول)عليه السالم( جعفر مسعت أبا:  قال،عن حممد بن مسلم، أخرى رواية ويف

  . )٣(احك الشرط بعد النوإمنا مل يشترطا إذا انوارثما يتإ يتزوج املرأة متعةً

اح املتعة كهي ن واح بغري شهود وال مرياثكالوجه الثاين نو: )عليه السالم(  الرضويويف

 كانت خالية من ذلكفإذا  ،حبمل أو بعدة أو مشغولة بزوج أم  فارغة هيتسأل املرأةَ أن هيو ،بشروطها

 ذاكذا بك وذاكاح بغري سفاح ك ن)صلى اهللا عليه وآله(سنة نبيه  وتاب اهللاى ك علكمتتعي نفس: قال هلا

 جلاأل أن ىعل، اءاملاء أضعه حيث أش أن ىعل، وكرثأال ترثيين وال  أن ىعل، جلاأل ون املهربي، وذاكو

تعيد مجيع  و،كمتعيين نفس: قلت هلا، نعمتأفإذا ، أربعون يوماً وان عليه عدة مخسى كانقضإذا 

فإذا ،  بالقول الثايناألمر ينعقد وإمنا، اح فاسدكل شرط قبل النك و،القول خطبة ألن ،الشروط عليها

 حينئذ كقد حلت ل وكديناً عليى  يبقان ماك، وما حضر منه أو ليها املهرإدفع ، نعم: قالت يف الثاين

  . )٤(هايوط

  . )٥(حنوه املروي يف البحار يف خرب املفضلو

                                                

. ٢٤اآلية : النساءسورة  )١(

  . ٣ من أبواب املتعة ح١٩ الباب ٤٦٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٤ من أبواب املتعة ح١٩ الباب ٤٦٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٢ من أبواب املتعة ح١٤ الباب ٥٨٧ ص٢ج: املستدرك )٤(

  . ١ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٥٩٢ ص٢ج: املستدرك )٥(



٣٢٤

نفيه ى العقد وال يدل على ل شرط ال ينايف مقتضكال ريب يف جواز اشتراط : كقال يف املسال

ون كالقبول لي وجيابوقع مصاحباً لإل إذا  يلزم الوفاء بهوإمنا، )١(املؤمنون عند شروطهم لعموم ،دليل

 أو العقدى ما يقترن ما فما يتقدم عل، والقبول وجيابمجلته اإل فإن من مجلة العقد املأمور بالوفاء به

لما يعتد مبا يقع يف العقد ك، ويتأخر أو جيب بالعقد ال مبا يتقدم عليه إمنا الوفاء ألن ،يتأخر عنه ال عربة به

  . لألصلعادته بعده إعترب رناه ال يكجيب الوفاء به ملا ذ ومن الشروط

  .كر خمالف معتد به لذلكبل مل يذ، هذا هو املشهورو

 النفقة، وخصوصياته ويفياتهك وأوقاته ومن الشرط الواجب الوفاء به اشتراط مرات الدخولو

مل يف املشروط  فإن ،ما أشبه وفاءخاإل والعقد دائماً، أو األوىلبعد انقضاء  أخرىمتعة  و،الولد والعزلو

ان مثل ختلف املرأة عن ايء فللرجل قطع بعض املهر ك فإن الإو، جربهأجباره إن كأم فإن ه بالشرطعلي

 ألنه ،تقاصاً بقدر قيمة الشرط عرفاً أو يأخذ من املشروط عليه جرباً أن ان للشارطكال إ و،ما تقدمى عل

حال الشروط يف سائر ك ون حال املقامكفي، الشارع غريه أن  يعلمومل،  الشرط يف العرفكملى مقتض

  . العقود

نسان إيتزوج ب، أو ال يتزوج بعده يف اجلملة أن اآلخرى يشترط أحدمها عل أن من الشروطو

  .  من أقسام الشروطكغري ذل، إىل معها مثالً أخرىيتزوج بامرأة  أن الرجلى تشترط املرأة عل، أو خاص

 حيث صحاب خمافة خمالفة األوالل:  يف قول احلائري حيث قالشكالمما تقدم ظهر وجه اإلو

  استدلوا له  و،م مطلق الشروط السائغةكجعلوا موضوع هذا احل

                                                

  . ٤ من أبواب املهور ح٢٠ الباب ٣٠ ص١٥ج: الوسائل )١(



٣٢٥

  .املهر وجلخصوص الشروط املعتربة يف املتعة من األى بار علاألخن محل هذه كمبار ألاألخذه 

عة املرأة شروط املتى اشترطت علإذا  :ريك يف موثق ابن ب)عليه السالم( ليه قولهإ يمؤما يك

  . )١(احك بعد الناألول كأوجبت التزويج فأردد عليها شرط وفرضيت به

  . )٢(احكاح هدمه النكان من شرط قبل النكما : اآلخر يف موثقه )عليه السالم( قالو

هدمه (: )عليه السالم( لقوله ن معىنكان املراد من الشرط مطلق الشروط السائغة مل يكنه لو إف

ون شرطاً يف صحة املتعة من كالعدم هو ما يكجيعله  واحكالذي يهدمه النالشرط  أن  ضرورة)احكالن

  . مهر املثل يف العقد الدائم إىل يرجع واح ينقلب دائماًكذا لو أخل ما يف النول، املهر والزمان

جل عدم صدق الشرط عليها انت فاسدة ففسادها ألكبل لو ، أما سائر الشروط فال يهدمه العقدو

  . صدق عليها الشرط وإن عدم لزوم الوفاء اى  علمجاعإلل وأ

 ،مثل خرب حممد املتقدم، اآلخر بعض الروايات إطالق وورتنيكاملناط يف الروايتني املذ أن ذ الظاهرإ

  .  ليس خاصاً بشروط املتعةاألمر أن يعطي

بعض  إىل افاًمض، اح ينقلب دائماًكلو أخل ا يف الن أنه  يفشكالما تقدم من اإل إىل ضافةهذا باإل

  : الروايات اخلاصة يف بعض الشروط

امرأة  إىل رجل جاء: قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، رواه عمار بن مروان مثل ما

تنال ، والتماس وشئت من نظر تلتمس مين ما أن ى نفسي علكزوجأ: فقالت، تزوجه نفسها أن فسأهلا

  ال تدخل  إالّ أن ،ينال الرجل من أهله مين ما

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح١٩ الباب ٤٦٨ص ١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٩ الباب ٤٦٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٣٢٦

  . )١(ما اشترط إالّ ليس له: قال ،ين أخاف الفضيحةإف، تتلذذ مبا شئت و يف فرجيكفرج

 ال تدخل كنأ  ـ:قال أن ىلـ إرجل : قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  مساعةوعن

  . )٢(ما شرط إالّ ليس له منها: قال ،تلذذ مبا شئت و يف فرجيكفرج

 تيان ليالًعليه اإل ويشترط عليها أن جيوز هلا وله(: قول الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يعلم وجه هومن

 من الشرائط السائغة اليت هي غري منافية كغري ذل و،املرات يف الزمان املعني ويشترط املرةن أ و،اراًأو 

  . )ل شرط سائغكما يف كه إطالقى نعم هي منافية ملقتض، العقدى ملقتض

  .  سابقاًكذل إىل ما أملعناك ، يف سعةاآلخران كالشارط شرطه مث لو أسقط 

مث أذنت ، يفتضها ال أن ىرجل تزوج جبارية عاتق عل: قلت له:  قال،سحاق بن عمارإ ىقد روو

  . أذنت له فال بأسإذا  :قال ،كله بعد ذل

 سوغ ماا  إمنن العقدوأل،  يعلم وجه النظر فيما عن بعضهم من عدم اجلواز للزوم الشرطهومن

بل الظاهر حلوق الولد به مع عدم ، ما فيهى ال خيف(: ذا قال يف اجلواهر بعد نقله هذا القولول، عداه

خيرج الزوجة   الكن ذلكل، قلنا بترتب مهر عليه للوطي املشروط عليه عدمه، وأمث وإن الوفاء بالشرط

  . )وا زوجة لهكعن 

طنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي عن اخلروج عن سل ال أنه نعم الظاهر(: اجلواهر قالمث إن 

  . )ما يف الدائمك كحنو ذل أو بلد دار أو

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح٣٦ الباب ٤٩١ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١ من أبواب املتعة ح٢٨ الباب ٥٩٢ ص٢ج: املستدرك )٢(



٣٢٧

هن (دليل  أن قد تقدم، و بيدهاختياراألصل أن اال ف،كذلى دليل عل ال إذ ،رهكما ذكهو و

  . مورعموم له حبيث يشمل أمثال هذه األ ال) مستأجرات

  :  الرواياتعدم وجوب نفقة املتعة مجلة منى يدل علو

: عمري أيب  قال ابن،بوين والولدنفقة األى عل إالّ جيرب الرجل ال:  قال،عن مجيل بن دراج مثل ما

يواري  ساها ماكإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  عنبسةىقد رو: قال ،املرأةو: قلت جلميل

لو : فقال ،تاألخنفقة ى فهل جيرب عل: قلت، ال طلقهاإيقيم صلبها أقامت معه و يطعمها ما وعورا

  .  خالف الروايةكان ذلكت األخنفقة ى أجرب عل

: هتابكاهللا يقول يف ن إ كجعلت فدا: )عليه السالم( قلت للرضا:  قال،القاسم الفارسي أيب وعن

حسانإتسريح ب أو  مبعروفكمساإف)فقال ،كبذل ما يعين و،)١:  ف ك باملعروف فكمسااإلأما

  . تابكما نزل به الى حسان فالطالق علإأما التسريح ب، وباء النفقةحإ وىذاأل

وال نفقة وال عدة :  قال،يف حديث يف املتعة )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  هشام بن ساملوعن

  . ال فاملتعة هلا عدةإالعدة عدة الدائمة و معىنو. )٢(كعلي

ى فال دليل عل، الزواج الدائم إىل زوج منصرفةال إذن  حرمة اخلروج عن الدار بدونحيث إن أدلةو

  . )الظاهر عدم حقه يف منعها عن اخلروج(: ذا تقدم عن اجلواهرول، سلب حرية املرأة يف املتمتع ا

  

                                                

   .٢٢٩ اآلية: سورة البقرة )١(

  .٢واب املتعة ح من أب١٨ الباب ٤٦٧ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٣٢٨

، كذلى اً بقسميه علإمجاعجيوز العزل للمتمتع (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٧مسألة (

  . )بار لهاألخله االشتراط عليها لتضمن  األوىل منع، ذاإى يقف عل ال أنه ىعلو

: قلت )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: حول قالفعن األ، ثريةكا املسألتني تلكبار يف األخ: أقول

سنة  وتاب اهللاى ك متعة علكزوجيين نفس: بر يقول هلا ف منك: قال ،يتزوج به الرجل املتعة ما أدىن

 كبدا يل زدت فإن ،ىأجل مسم إىل كوال أطلب ولد،  وال ترثيينكرثأال  أن ىلع، احاً غري سفاحكنبيه ن

  . )١(وزدتيين

 ،ما أقول هلا: قلت:  يف حديث قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  هشام بن سامل اجلواليقيوعن

ذا ك وذاكب، ذا شهراًك وذاك ،كولي وواهللا وليي، سنة نبيه وتاب اهللاى ك علكتزوجأ: تقول هلا: قال

فإذا ،  عليك وال عدة لك وال أطلب ولدكسم لق أوال،  لتفني يلفيالًك كيل هللا علي أن ىدرمهاً عل

  . )٢( ولد فأعلميينكحدث ل وإن ،أربعون يوماً و مخسةكضي لمي  فال تتزوجي حىتكشرطى مض

الرجل  عن ،أنا أمسع و)عليه السالم( سأل رجل الرضا:  قال،مساعيل بن بزيعإ حممد بن وعن

 ك فشدد يف ذل،ر الولدك بولد فينكال يطلب ولدها فتأيت بعد ذل أن يشترط عليها ويتزوج املرأة متعةً

 إالّ تتزوج أن كينبغي ل ال: قال ،امها فإن :قال الرجل ،كعظاماً لذلإ يف جيحدهك: قالو

  . )٣(مبأمونة

   :فقال: قال ،ن شروط املتعة ع)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال، عمر بن حنظلةوعن

                                                

  . ٥ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٧ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٦ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٧ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٣٣ الباب ٤٨٨ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٣٢٩

أرادن إ يشترط الولد وما يشاء من العطيةى يشارطها عل)١( .  

 وال أطلب كوال قسم علي:  قال، يف املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  هشام بن ساملوعن

  . )٢( عليك وال عدة لكولد

يف حديث ) عليه السالم(ال للصادق قنه إ ،)عليه الصالة والسالم(عن الصادق ،  رواية املفضلويف

 أن املتمتع له أن املتمتع ا والفرق بني الزوجةن إ :م قلتمكنأم كروينا عن و:رناه يف ما تقدمكطويل ذ

املاء له  أن من شرط املتعةوإن   ـ:قال أن ىل ـ إيعزل عن الزوجة أن يس للزوجوليعزل عن املتعة 

  . )٣(ان الحقاً بأبيهكعه يف الرحم فخلق منه ولد وض فإن ،ه حيث يشاء من املتمتع اعيض

 لرواية ،بالعزل ون املقام أوىلك ي،أيضاًللزوج العزل يف الدوام  أن رنا يف حبث الدائمكن حيث ذكل

الرجل يصرفه حيث  إىل كذا: فقال  عن العزل)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: حممد بن مسلم قال

  . )٤(شاء

 كذا: فقال ، عن العزل)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،عبد اهللا أيب ن بنالرمح رواية عبدو

  . )٥(الرجلإىل 

ن إ ال بأس بالعزل عن املرأة احلرة:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، رواية حممد بن مسلمو

  . )٦(شيء األمررهت ليس هلا من ك وإن ،أحب صاحبها

  ون كالرجل ت :)عليه السالم( يب جعفرقلت أل:  قال،أيضاً )المعليه الس( عنه األخرىروايته و

                                                

  . ٣ من أبواب املتعة ح٣٣ الباب ٤٨٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٦ أبواب املتعة ح من١٨ الباب ٤٦٧ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ١ من أبواب املتعة ح٢١ الباب ٥٩٣ ص٢ج: املستدرك )٣(

  . ١ من أبواب مقدمات النكاح ح٧٥ الباب ١٠٥ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٢ من أبواب مقدمات النكاح ح٧٥ الباب ١٠٥ ص١٤ج: الوسائل )٥(

. ٤ من أبواب مقدمات النكاح ح٧٥ الباب ١٠٥ ص١٤ج: الوسائل )٦(



٣٣٠

  . )١(شاء مل يعزل وإن ،شاء عزلن إ ليهإ كذا: )عليه السالم( قال ،حتته احلرة أيعزل عنها

بار األخفما دل من ، منها إذن بار الصرحية الداللة يف جواز العزل من دوناألخ من كغري ذل ىلإ

  .  مجعاً بني النص والظاهر،راهةكالى عل حممول كالنهي عن ذلى عل

نسان فليس حرية اإلى  مقتضكذل ألن ،سقاط النطفة قبل استقرارهاإ أيضاًللمتمتع ا  أن والظاهر

ى جبار املتمتع ا علإليس للرجل  أن الظاهر أن ماك، ون ولداًكي بقاء حىتاإلى جبارها علإللمتمتع 

  . سقاط قبل االنعقاداإل

ن كيتم ال  حىتلمرأة التصرف فيه بعدم العزل بالتزامه حال اجلماع مثالًلن كل مل يولو أراد العز

  .  خالفه)٢(أنفسهمى الناس مسلطون على  فمقتض،تصرف يف غريه ألنه ،من االنفالت

  . ما تقدم بعضهاكفاستحباب االشتراط يف املتعة يفهم من مجلة من الروايات ، انكيف كو

مة األأما  :فقال ل عن العزلئسنه إ : قال)المالسهما يعل(عن أحدمها  ، رواية حممد بن مسلمويف

  . )٣( عليها حني يتزوجهاكيشترط ذل إالّ أن كره ذلكين أإأما احلرة ف، وفال بأس

 بال خالف ،عزل وإن ن يلحق الولد به لو محلتكول(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

ذا يف ك، ولنصوصولالولد للفراش  و، تنبه الحتمال سبق املين من غري،ه بقسميه عليمجاعواإل، أجده فيه

  . )٤()شبهة أو صحيحطي ل وك

                                                

  . ٥ من أبواب مقدمات النكاح ح٧٥ الباب ١٠٦ ص١٤ج: ائلالوس )١(

  . ٢٧٢ ص٢ج:  األنوارحبار )٢(

  . ١ من أبواب مقدمات النكاح ح٧٦ الباب ١٠٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(

.١٨٧ ص٣٠ج: جواهر الكالم )٤(



٣٣١

  . اًإطالقيعلم بأنه مل خيرج منه مين  بأن مل يقطع بالعدم إذا كن ذلكول: أقول

  . غريه و فيشمله الولد للفراش، جذب الرحممكان يف الدبر إلأوط وإن ،مىنأ إذا والولد يلحق

 إالّ ، لعدم اخلصوصية يف املقام،رت يف الدائمكاملوازين اليت ذى له الوطي يف الدبر عل أن اهروالظ

  . كون شرط منها عليه بعدم ذلكيأن 

  . كاشترطت عليه عدم ذل إذا جيوز له الوطي يف القبل ال أنه ماك

،  حنظلة ما عن عمر بنأيضاًيدل عليه ، وحلوق الولدى قد تقدمت بعض الروايات الدالة علو

يشترط ، وما يشاء من العطيةى يشارطها عل: فقال ، عن شروط املتعة)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا

  . )١(أرادن إ الولد

هو : قال ،حبلتن إ أرأيت: قلت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  حممد بن مسلموعن

  . )٢(ولده

، رهكجاء ولد مل ين إالّ أنه إذا ، الرجل يضعه حيث يشاءاملاء ماء:  قال،غريه و رواية ابن عمريويف

  . )٣( الولدإنكارشدد يف و

الشرط : قال ، عن الشروط يف املتعة)عليه السالم( احلسن سألت أبا:  قال، الفتح بن يزيدوعن

ون املاء أهل العراق يقول أن  إيلّيأُما كوال تقول ،  له جائزك فذل،نعم: قالتفإذا ، ذاك إىل ذاكفيها ب

شرطني يف  فإن ،رضصاحب األل و نبت فهكنبت هنا وإن ، املاءكأرض يست أسقول كرض لمائي واأل

  ، شرط فاسد

                                                

  . ٣ من أبواب املتعة ح٣٣ الباب ٤٨٨ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١ب املتعة ح من أبوا٣٣ الباب ٤٨٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢ من أبواب املتعة ح٣٤ الباب ٤٩٠ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٣٣٢

  . )١(نفسه لبسى من شاء التلبيس عل، و واضحاألمر ون رزقت ولداً قبلهإف

 أن ، إىل يف حديث املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري مجيعاً وأيب  حممد بن مسلموعن

  . )٢(هو ولده: قال ،محلتن إ أرأيت: فقلنا له: قال

 :قال أن ىلإ ،م املهر يف املتعةك: )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال، حممد بن مسلموعن

  . )٣(هو ولده: قال ،حبلتن إ :قلت

ارطها يش: قال ، عن شروط املتعة)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال، عمر بن حنظلةوعن

  . )٤(أراد أوالداًن إ يشترط الولد، وشاء من العطية ماى عل

عن رجل ، أنا أمسع و)عليه السالم( احلسن أبا سأل رجل:  قال،مساعيل بن بزيعإ حممد بن وعن

 :فقال،  الولدإنكار فشدد يف ، بولدك فتأيت بعد ذل،ال يطلب ولدها أن يشترط عليها ويتزوج املرأة متعة

 عظاماًإجيحده،مهاإ ف: فقال الرجلفقال ،ين أ :اهللا ن إ ،مسلمة أو مأمونة إالّ تتزوج أن كينبغي ل ال

  . ية اآل)٦()٥(ةكمشر أو زانية إالّ حكالزاين ال ين: يقول

  . )٧(رهكين أن يس لهول، يقبله أن ت بولد فعليهءجافإن  : اهلدايةويف

  . تقية وان حمل خوفك إذا ون الولدكي حىتيضع املاء يف فرجها  ال أن نعم الظاهر استحباب

                                                

. ٦ من أبواب املتعة ح٣٣ الباب ٤٨٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٤ من أبواب املتعة ح٣٣ الباب ٤٨٩ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٣ من أبواب املتعة ح٢١ الباب ٤٧١ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٣أبواب املتعة ح من ٣٣ الباب ٤٨٨ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٣اآلية : سورة النور )٥(

  . ٤املتعة حأبواب  من ٢٥ الباب ٥٩١ ص٢ج: املستدرك )٦(

. ٥املتعة حأبواب  من ٢٥ الباب ٥٩١ ص٢ج: املستدرك )٧(



٣٣٣

 قال ، الوسائلكما يف باب نوادر مستدرك )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، ففي رواية املفضل

) عليهم السالم(عن آبائه ) عليه السالم(بن علي حممد  أيب يا مفضل حدثين: )عليه السالم( الصادق

تعلق منه  ال أن سائر املؤمننيى اهللا أخذ امليثاق علن إ :قال أنه )هصلى اهللا عليه وآل(رسول اهللا  إىل يرفعه

 رسول قالو، علق منه فرج من متعة إذا ،فرهكميانه من إأحد حمن املؤمن الذي تبني نه إ ،فرج من متعة

  . يضع النطفة يف رحم املتعة ال أن جوداأل وإن ،ولد املتعة حرام: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

قوله البن  إىل ساق و، بن الزبريعبد اهللا بن العباس مع عبد اهللار قصة كذ و،يا موالي: لقال املفض

ولد املتعة : )صلى اهللا عليه وآله(قد قال النيب  و، من متعةسالمأنت أول مولود ولد يف اإلو: الزبري

  . )١(لزبري بن اعبد اهللاواهللا يا مفضل قد صدق يف قوله ل: )عليه السالم( فقال الصادق، حرام

: تعاىلمثل قوله ، ما أشبه أو  دخول اجلنةعن وأ، لعل املراد باحلرام املمنوع عن اخلالفة: أقول

م أناها كقرية أهلى وحرام عللينا ال يرجعونإ)أنه تعريض بابن الزبريك ف،)٢ .  

 لوحدة ،عةولده من املت أنه  يقبل قوله منكذلك، ولده من الدائمة أنه يفاألب ما يقبل قول كو

  . الدليل يف املقامني

ظن االنتفاء  أو امها أو عزل وإن ،مع العلم باالنتفاء إالّ جيوز للمتمتع نفي الولد المث إنه 

 ما يف قلبه جيبى بني ربه املطلع عل ونعم بينه، ظاهراًى مل يعزل انتف وإن ن لو نفاه عن نفسهكل، بالقرائن

  . يعمل حسب علمهأن 

                                                

. ١ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٥٩٣ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٩٥ اآلية: سورة األنبياء )٢(



٣٣٤

 بقسميه عليه أيضاً مجاعبل اإل بال خالف و،كما يف املسالكاللعان اتفاقاً  إىل لنفيومل يفتقر يف ا

  . كالنصوص الصرحية يف ذل إىل مضافاً، ما يف اجلواهرك

ال يالعن الرجل املرأة اليت يتمتع :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يعفور أيب رواه ابن مثل ما

  . )١(منها

مة وال الذمية وال اليت يالعن احلر األ ال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللايب  أعن،  ابن سنانوعن

  . )٢(يتمتع ا

ما دل عليه اخلربان ن إ :يقول أن لقائل(: املشهور بقولهى  احلدائق عل أن إشكال يعلمومن

 أن  فيجوز،لدون اللعان لنفي الوكيالعن الرجل املرأة املتمتع ا ال تصريح فيه ب ال أنه وران منكاملذ

م كاحلى حينئذ فال دليل علو،  أحد موضعي اللعان فإنه،القذف إىل هو بالنسبة إمنا ون نفي اللعانكي

وجوب ى ة الدالة علاألولخبار فلو قيل بعدم انتفائه بنفيه لأل، ثبتن إ يدعونه من االتفاق ما إالّ وركاملذ

اخلروج  إالّ أن ان يف غاية القوةك ل،اتمجاع هذه اإلمثلى جيوز نفيه لعدم التعويل عل نه الأ، وقبوله للولد

  .)٣()لكموافقتهم من غري دليل واضح أش و،لكعما ظاهرهم االتفاق عليه مش

فراشاً من الدائمة اليت ى أعل وون املتعة أمتكعدم انتفاء الولد بنفيه يف املتمتع ا يقتضي ن إ :فيه

هن (: ذا وردول، أدون فراشاً من الدائمة وون املتعة أنقصكينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان مع معلومية 

   .)٤()مستأجرات

                                                

  . ١ من أبواب اللعان ح١٠ب  البا٦٠٥ ص١٥ج: الوسائل )١(

  . ٢ من أبواب اللعان ح١٠ الباب ٦٠٥ ص١٥ج: الوسائل )٢(

.١٧٣ ص٢٤ج: احلدائق الناضرة )٣(

  . ٢ من أبواب اللعان ح٤ الباب ٤٤٦ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٣٣٥

وا يف كشف عن كالذمية يف صحيح ابن سنان الذي ي ومة مجع املتمتع ا باألكما يؤيد ذلك

  . عرضهما

 ،اللعان إىل احتياج انتفاء الولد عنه بنفيه يف الدائمةى  الدالة علدلةاأل إىل هذه النصوص ناظرةو

ليه يف انتفائه يف إليه يف انتفاء الولد يف الدائمة ليس حمتاجاً إان حمتاجاً كاللعان الذي  أن ىون دالة علكفت

  . املتمتع ا

  . قسم واحد قسميه يف هذين النصني الى والظاهر منها نفي اللعان عل

 أن ىل علالنصوص تد ألن ،قاعدة الفراش عموم من وجه والنسبة بني هذه النصوص أن أما توهم

، مةاألكن فراشاً ك تمل وأ، الذمية واملتمتع اكانت فراشاً كسواء ، الولد ينتفي عنه بنفيه عن غري الدائمة

منقطعة فتتعارضان يف  أو انت دائمةكسواء ، الولد ال ينتفي عنه بنفيه يف الفراش أن ىوالقاعدة تدل عل

  . املنقطعة

عليه ( ملراد من الفراش بقرينة مقابلته للعاهر يف قولهن اإ(: )رمحه اهللا(ره احلائري كففيه ما ذ

فيعم الوطي ، الفجور وان وطيه ال بعنوان الزناكهو مطلق من  الولد للفراش وللعاهر احلجر: )السالم

القاعدة العموم املطلق فيخصص  وون النسبة بني النصوصكعليه فت، ومة عن الوطي لألبالشبهة فضالً

  . )القاعدة ا

  . ما قرر يف موضعهكومة ال تالحظ النسبة ك احلويف، ومةكظهور احل إىل ضافةإلهذا با

 ألنه ،أيضاًيصح اللعان  دائمة ال أو متمتع ا أا  يفكش إذا الزوج أن القاعدةى مقتضمث إن 

 إالّ عدم االنتفاءى االستصحاب الذي يدل على م علكهو حا و، فيهكوكاملوضوع املشى متوقف عل

  . باللعان



٣٣٦

من وطي  أو محلت من الزنا أا تدعي بأن ،أما لو نفت املرأة الولد فقد تنفي عن الزوج فقط

 بأن حالالً أو ماًاقالت حصل بالسحاق حر بأن ،قد تنفي عن نفسها فقط، ومن جذب الرحم أو الشبهة

فيه يف م كما حيكل هنا كم يف الكاحل و،قد تنفي عن الطرفني، وماًأ فهي ليست رهة مثالًكانت مك

  . املرجع القواعد العامةحيث إن  ،الدائمة

  



٣٣٧

 وإمنا ،يقع ا طالق ال أنه ىفتو وال خالف نصاً: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٨مسألة (

طلق عليه أ وإن ، طالقاً قطعاًكيس ذلول، وجه ليس له الرجوع يف العدةى هبتها عل تبني بانقضاء املدة أو

  . رادة وجه الطالق يف خصوص البينونةإلوم يف بعض النصوص املع

ا ال تطلق وال  أل،ربعيف املتعة ليست من األ: )عليه السالم( جعفر أيب عن، فعن حممد بن مسلم

  . )١( هي املستأجرةوإمنا، ترث

جل األى انقضفإذا :  يف حديث يف املتعة قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ذينةأ عمر بن وعن

  . )٢(ه بغري طالقبانت من

 والتطلق  ا ال ألربعيف املتعة ليست من األ: )عليه السالم( جعفر أيب عن،  حممد بن مسلموعن

  . )٣(تورث

انت كجل جاز األفإذا  :قال أن ىل، إ يف حديث املتعة)عليه السالم( جعفر أيب عن،  زرارةوعن

  . )٤(فرقة بغري طالق

جل بانت األى  انقضوإذا:  قال)عليه السالم( دقه الصادق يف خرب ص، بن جريحكاملل  عبدوعن

  . )٥(منه بغري طالق

 فعن هشام بن سامل ،سكبل فيه قرينة بالع، الطالق املتعارفى داللة فيه عل ر فيه الطالق الكما ذو

  ذاك كأتزوج: يقول: قال ،يف يتزوج املتعةك: قلت: قال

                                                

  . ٤ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٨ ح من أبواب املتعة٤ الباب ٤٤٧ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٤ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٢٢ الباب ٤٧٣ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٨ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٧ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٣٣٨

ان طالقها يف شرطها وال عدة هلا كيام  األكلمرت تفإذا ، ذا درمهاًك وذاكب، ذا يوماًكو

  . )١(كعلي

 ،أتزوج املرأة متعة مرة مبهمة: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال، رواية هشام بن ساملويف

: قلت، شاهدين والطهرى عل إالّ تطلقها أن ك وال جيوز ل،كترث و ترثها،ك أشد عليكذل: فقال: قال

مرت أيامها فإذا ، مقدار ما تراضيتم بهى ياماً معدودة بشيء مسمأ: قال ،هايف أتزوجك اهللا فكأصلح

  . )٢(ك نفقة وال عدة هلا عليوال، ان طالقها يف شرطهاك

ر شرط كأذ أن ستحييأين إ: يفية عقد املتعةكا علمه مل )عليه السالم(  قال له، أبان بن تغلبوعن

 كزمتول ،ان تزويج مقامكمل تشترط ن إ كنإ: قال ،يفكو: قلت، كهو أضر علي: فقال ،ياماأل

  . )٣(طالق السنة إالّ تطلقها أن ى تقدر علومل ،ةوارثانت ك، والعدة والنفقة

  . يالءإوال يقع ا : مث قال يف الشرائع

 الدال ،)٤(عزموا الطالقن إو: يالءيف قصة اإل تعاىل لقوله ،أشهر القولنيى عل: ك املسالويف

هو منتف  ويالء املطالبة بالوطين من لوازم اإلوأل، كذلكاملتعة ليست ، ومنها للطالق قبول املوىلى عل

للذين : تعاىليالء لعموم قوله يقع ا اإل: ى املرتضقالو ،انتفاء امللزومى انتفاء الالزم يدل عل، وهنا

  . هو من صيغ العموم و مجع مضاف فإنه،)٥(يؤلون من نسائهم

                                                

. ٣ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٣عة ح من أبواب املت٢٠ الباب ٤٧٠ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٢٠ الباب ٤٧٠ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٢٢٧ اآلية: سورة البقرة )٤(

  . ٢٢٦ اآلية: سورة البقرة )٥(



٣٣٩

بل ، نا مل نتحققهأمن وقوعه ا مع ى عن املرتض مان إ( : بل يف اجلواهر،المهكيف  ماى  خيفوال

عدم اقتضاء قوله  ووا من النساءكية بعد معلومية لآل، المه يف االنتصار صريح يف خالفهكمن  يكاحمل

  . )واضح الضعف،  التخصيص)١(عزموا الطالقن إو: تعاىل

ق فيه مبا ورد من اعتبار الدوام يف التحليل لقوله وقد نظّر اجلواهر املقام من حيث وجود الطال

:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، رواية احلسن الصيقل إىل ك مشرياً بذل،ن طلقهاإف: سبحانه

: قال ،ولفتزوجها رجل متعة أحتل لأل، ح زوجاً غريهكتن حتل له حىت رجل طلق امرأته طالقاً ال: قلت

  . )٢(ح زوجاً غريهكتن له من بعد حىت  طلقها فال حتلنإف: اهللا يقول ألن ،ال

ى يالء علإال : )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، يعفور أيب ما يف صحيح بن إىل ضافةهذا باإل

  . )٣(الرجل من املرأة اليت متتع ا

  . ملنتفية عنهايالء ا اإلأحكامالم يف ك الوإمنا،  احللفأحكامليها وهلا إنعم احللف ينعقد بالنسبة 

  . )ظهراألى وال لعان عل(: مث قال يف الشرائع

 ان فيهك وإن ،عن غري واحد االتفاق عليه لنفي الولد يكشهر بل املشهور بل احملاأل(:  اجلواهرويف

  . )صريح اجلامع من وقوعه عن يكمناف للمحنه إ

السيد  ويظهر النظر يف قول املفيديدل عليه ما تقدم يف املسألة السابقة من الروايات اليت ا و: أقول

   أن  يظهركبذل، وعنهما من وقوعه بالقذف يكفيما ح

                                                

. ٢٢٧ اآلية: سورة البقرة )١(

  . ٦ ح٢٢٣ ص١ج:  وتفسري الربهان،٢٣٠ اآلية: سورة البقرة )٢(

. ١٨٩ ص٣٠ج: كما يف اجلواهر )٣(



٣٤٠

والذين هم لفروجهم دخول اللعان يف املتعة بأا زوجة فتدخل يف عموم ى استدالهلما عل

  .  حمل نظر)١(حافظون

   .ما من أقسام الطالقأيضاً فإ ةمبارا ويقع ا خلع ال أنه وقد اتضح مما تقدم

  . اخللعأحكاميس له ول  ليس خلعاًكن ذلكل، تعطي شيئاً فداًء هلبة املدة من الزوج أن نعم للمرأة

مور يقع ا األ متمتع ا ال أو دائمة أا  يفكلو ش أنه يأيت هنا ما تقدم يف الفرع السابق منو

  . مكيتحقق احل مع عدم حتقق املوضوع ال و، لعدم ثبوت املوضوع،ورةكاملذ

  . يقع أنه  أظهره، الظهار ترددويف: قال يف الشرائعنه مث إ

املتمتع ا زوجة فتدخل يف العمومات املتضمنة  ألن ،يقع ا الظهار أنه املشهور إىل نسب: أقول

 ،عدم وقوع الظهار إىل غريمها ودريسإابن  ومنهم ابن بابويه، ن ذهب غري واحدكل، لظهار الزوجة

 ،وال جيب الوطي فيلزم بالفئة،  طالق يف املتعةوالالطالق  أو لزم بالفئةظاهر ين املوأل ، بقاء احللصالةأل

ين موقوف األمرن أمره بأحد وأل، قامة هبة املدة مقام الطالق قياسإ، وجياا وحدها ال دليل عليهإ أن مع

  . وجوب الوطيى املرافعة املتوقفة على عل

  .لواضحاملسألة حمل توقف لعدم الدليل ا:  احلدائقويف

   . حملهيف وه و صرح السيد السند يف شرح النافعأيضاًبالتردد يف املسألة و

ى عل إالّ ون الظهاركي ال: )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، ن يف مرسل ابن فضالكول هذا

  . ظاهره عدم وقوع الظهار هنا، و)٢(مثل موضع الطالق

                                                

. ٥ يةاآل: سورة املؤمنون )١(

  . ٣ار ح من أبواب الظه٢ الباب ٥٠٩ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



٣٤١

 يبل عدم وقوع اللعان وااليالء عليها مما يوم، ىترما كمن املثل  أا احتمالو(: قال يف اجلواهر

  .)١()من تأملى على خيف ما الك كذل إىل هأحكامر من كمياء ما ذإكعدم وقوعه فيها  إىل أيضاً

 مما ،ةكمملو أو انتك  زوجةً،مة لتواتر الروايات بوقوع الظهار باأل، يف املسألة ترددكن مع ذلكل

  .أيضاًيشعر بوقوعه هنا 

 ،عن الرجل يظاهر من جاريته )عليه السالم( ابراهيم أبا سألت:  قال،سحاق بن عمارإ ىفقد رو

  . مة يف ذا سواءاحلرة واأل: فقال

: قال ،مةاأل ول عن الظهار عن احلرةئس:  قال)السالمهما يعل( عن أحدمها،  حممد بن مسلموعن

نعم)٢( .  

ان له عشر كيف رجل ، )المالس اهميعل( احلسن أو أيب عبد اهللا أيب عن،  حفص بن البختريوعن

  . )٣(فاراتكعليه عشر : فقال ،الم واحدك فظاهر منهن مجيعاً برجوا

: قال ،مةاأل وسألته عن الظهار من احلرة:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  حممد بن مسلموعن

نعم)٤( .  

سألته عن الرجل يظاهر من : ل قا،)عليه السالم( عن الرضا، نصر أيب  أمحد بن حممد بنوعن

  . )٥(مة الظهاراأل واحلرةى يقع عل:  يقول)عليه السالم( ان جعفرك: فقال ،امرأته

  . م الولدأ واملدبرة ومةالظهار يقع باأل أن ناأصحاب ىرو: املبسوط يك الشيخ يف حمقال

  . واهللا سبحانه العامل، عليه فوقوعه باملتمتع ا أوىلو

                                                

.١٩٠ ص٣٠ج: جواهر الكالم )١(

  . ٢ من أبواب الظهار ح١١ الباب ٥٢٠ ص١٥ج: الوسائل )٢(

  . ٣ من أبواب الظهار ح١١ الباب ٥٢١ ص١٥ج: الوسائل )٣(

  . ٥ من أبواب الظهار ح١١ الباب ٥٢١ ص١٥ج: الوسائل )٤(

  . ٧ من أبواب الظهار ح١١ الباب ٥٢١ ص١٥ج: الوسائل )٥(



٣٤٢

، أطلقا أو  شرطا سقوطه،يثبت ذا العقد مرياث بني الزوجني ال(: يف الشرائعقال  ):٩مسألة (

، شرعاً إالّ يلزم ال ألنه يثبت ال: قيل، و بالشرطيلزم عمالً: قيل، شرط أحدمها أو وارثولو شرطا الت

  . ) أشهراألول و،جنيبما لو شرط لألك، وارثون اشتراطاً لغري كفي

  : يف املسألة أربعة أقوال: أقول

ما لو شرطا ك، لو شرطا سقوطه بطل الشرط  حىت،الدائمك وارثاملتعة تقتضي التن إ :األول

فر كالكاملوانع املشهورة  إالّ الزوج عن الزوجة أو ، الزوجة عن الزوجإرثوال مينع عن ، عدمه يف الدائم

  . ما أشبه أو القتل يف أحدمهاك أو يف الزوجة

ية استدل عليه بعموم اآل، والمه كيكضي ابن الرباج يف حمليه القاإهذا القول هو الذي ذهب و

 أو أزواجهمى ال علإ:  للحصر يف قوله سبحانه،ال مل حيلإهذه زوجة و و،توريث الزوجنيى الدالة عل

انت زوجة دخلت يف ك وإذا، ون زوجةكت أن فالالزم،  مينيكهذه ليست مل و،)١(ميامأت كما مل

 من كغري ذل إىل ،)٣(تمكن الربع مما تروهل و،)٢(مك أزواجكتر م نصف ماكول: قوله سبحانه

  .  الزوجنيإرثى الروايات الدالة عل وياتاآل

 اخلرب الواحد ال بأن جيب عنها عن قبل القاضيأفقد ، أما الروايات الواردة املخالفة هلذا القول

   ضعف السند يف بعضها إىل ضافة باإل،خيصص عموم القرآن

                                                

. ٦ اآلية: سورة املؤمنون )١(

  . ١٣ اآلية: سورة النساء )٢(

  . ١٤ اآلية: سورة النساء )٣(



٣٤٣

  . التعارض بينها و يف بعضهاضعف الداللةو

 مجاعظنه من اإل نه عدل عنه ملاكل، نسبأصوله أب وىهذا القول بالسيد املرتضو(: كقال يف املسال

  . )١()عدمهى عل

اشتراطاً ملا  ويداًكان تأكشرطا ثبوته فإذا ،  هو العقد بشرط ال شيءرثلإل ياملقتضن إ :الثاين

ى استدلوا عل، وعقيل أيب ابن وىهذا القول خرية املرتض و، اشترطا سقوطه سقطوإذا، يقتضيه العقد

يف :  يف موثقة حممد بن مسلم)عليه السالم( مؤيداً بقول الباقر، املؤمنون عند شروطهم بعموم كذل

  . )٢(احك الشرط بعد النوإمنا مل يشترطا إذا انوارثما يتأالرجل يتزوج املرأة متعة 

 ىبار علاألختايب كالشيخ محله يف  أن  إىلضافة باإل،ما قالواك  حممد بن مسلم ضعيف السندوخرب

عقد  أن ىخبار الدالة علون موافقاً لألك في، حينئذإرث فال ،جلمل يشترطا األ ان ماوارثما يتأاملراد أن 

سقاطه ملعارضة الروايات إالداللة يلزم  واخلرب صحيح السند أن ولو فرض،  بذاتهرثاملتعة ال يقتضي اإل

  . ن العمل معها ذا اخلربكملتواترة املشهورة مما ال ميا

ور ك املذطالق لإلتدع جماالً بار الحيث إن األخ، األولسقوط القول كحيث سقط هذا القول و

 سواء شرطا يف العقد ، فيه من اجلانبنيوارثال تنه إ :مها و،اناآلخرالقوالن ى ة يبقكية املباريف اآل

الصالح  ليه مجاعة منهم أبوإهذا القول هو الذي ذهب ، وترطا شيئاً منهما يشمل وعدمه أ أو وارثالت

غري واحد من  وي علاحملقق الشيخ وولده فخر احملققني والعالمة يف أحد قوليه ودريسإابن  واحلليب

  . الفقهاء

  . شرط ثبت تبعاً للشرطفإذا  ، بل اشتراطهوارثيقتضي الت أصل العقد ال أن هو: اآلخروالقول 

                                                

.٤٦٥ ص٧ج: مسالك األفهام )١(

. ٢ من أبواب املتعة ح٤٨٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٣٤٤

ال يثبت ذا العقد مرياث بني (: ورين ممزوجاً مع الشرائعكالقولني املذ إىل  اجلواهر بالنسبةيفو

عله ول، بل عن الغنية نفي اخلالف عنه، بل املشهور، ثرك وفاقاً لأل،طلقاأ أو ه شرطا سقوط،الزوجني

   .)١( )من القاضي الّإ كذلك

  يلزم عمالً:صحابئل به مجاعة من األوالقا قيل، شرط أحدمها أو وارثلو شرطا التأما و(

املشهور ال  أنه بل عن الفاضل، ثر املتأخرينكعن أ يكبل هو احمل، أيضاًوالقائل مجاعة : قيل، وبالشرط

 ،ومن املعلوم بطالنه، جنيبما لو شرط ألك وارثون اشتراطاً لغري كيثبت شرعاً في  الرثاإل ألن ،يلزم

بل يف الرياض ،  أشهراألول كن مع ذلكول، شارع أنه روع الون الشرط ملزماً ملا هو مشكضرورة 

  . )٢( )ون مشهوراًكاد يك

  : مع الشرط مبتواتر الروايات  مطلقاً حىتوارثاستدل القائل بعدم الت

: قال ،خلوت ا إذا يف أقول هلاك: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل، ففي خرب أبان بن تغلب

ذا ك وذاك ،ة وال موروثةوارث ال ،)صلى اهللا عليه وآله(سنة نبيه  واب اهللاتى ك عل متعةًكأتزوج: تقول

 أو انك  قليالً،جر ما تراضيتما عليهتسمي من األ، وذا درمهاًك وذاكذا سنة بك وذاكشئت  وإن ،يوماً

ر كذأ أن يستحيأفاين : قلت، الناس ا أنت أوىل وك فهي امرأت،فقد رضيت، نعم: قالتفإذا ، ثرياًك

 ،ان تزويج مقامكمل تشترط ن إ كنإ: قال ،كيف ذاكو: قلت، كهو أضر علي: قال ،يامرط األش

  . طالق السنة إالّ تطلقها أن ى تقدر علومل ،ةوارثانت ك، و النفقةكزمتول

 ال أن ىعل، واحاً غري سفاحكسنة نبيه ن وتاب اهللاى ك عل متعةًكأتزوج: تقول:  قال، ثعلبةوخرب

   .)٣( العدةكعلي أن ىعل، وذا درمهاًك وذاكذا يوماً بك وذاك، كثرأترثيين وال 

                                                

.١٩٠ ص٣٠ج: جواهر الكالم )١(

.١٩٣ ص٣٠ج: جواهر الكالم )٢(

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٦ ص١٤ج: لوسائلا )٣(



٣٤٥

 ذاكذا يوماً بك وذاك  متعةًكأتزوج: يقول فيه هذه الشروط أن البد من:  قال،بصري أيب وخرب

ترثيين وال  ال أن ى عل)صلى اهللا عليه وآله(سنة نبيه  وتاب اهللاى كاحاً غري سفاح علكن، ذا درمهاًكو

  . )١(حيضة:  بعضهمقالو، أربعني يوماً وتعتدي مخسةًأن  ىعل، وكرثأ

: قال ،ما يتزوج به الرجل املتعة أدىن: قلت )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،حول األوخرب

يقول هلا،ف من برك  :صلى اهللا عليه وآله وسلم(سنة نبيه  وتاب اهللاى ك عل متعةًكجيين نفسزو( 

 كيل زدت بدا فإن ،ىأجل مسم إىل ك أطلب ولدوال،  وال ترثيينكرثأال ن  أىعل، احاً غري سفاحكن

  . )٢(وزدتيين

صلى اهللا (سنة نبيه  وتاب اهللاى ك علكمتتعي نفس: قال هلا :)عليه الصالة والسالم(والرضوي 

ترثيين وال  ال أن ى عل،جلاأل ويبني املهر، وذاك وذاك ب،ذاك وذاك ،اح بغري سفاحك ن)عليه وآله

  . )٣(كرثأ

احاً غري ك ن،سنة نبيه وتاب اهللاى ك علكتزوجيين نفس: فقل هلا، ك أردت ذلوإذا:  املقنعويف

  . )٤(زدتيين وكيل زدت بدا فإن ،ىأجل مسم إىل ك أطلب ولدوال،  وال ترثيينكرثأال  أن ى عل،سفاح

  من اهللاكحالل ل :فقال ، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا،  بن عمرعبد اهللا وعن

  . )٥(كترثها وال ترث ال أن من حدودها: قال ،فما حدها: قلت، رسولهو

                                                

  . ٤ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٧ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٥ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٧ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٢ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٥٨٩ ص٢ج: املستدرك )٣(

  . ٣ من أبواب املتعة ح١٣ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٤(

  . ٨ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٤٨٧ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٣٤٦

 ومل سألته عن الرجل يتزوج املرأة متعةً:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  سعيد بن يساروعن

  . )١( يشترطاوملليس بينهما مرياث اشترطا أ: قال ،يشترط املرياث

  . )٢(ايفكن الحنوه املرسل عو

ى ال بأس بالرجل يتمتع باملرأة عل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عمري أيب  ابنوعن

  . )٣(ن هلا مرياثكحدث به حدث مل ين إ ألنه ،يعطيها شيئاً أن بد هلا من ن الكول ،مهكح

 ماى يشارطها عل: فقال ،عن شروط املتعة )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا،  عمر بن حنظلةوعن

  . )٤(يس بينهما مرياثول، أرادن إ يشترط الولد و،شاء من العطية

مات واحد منهما يف  إذا وال مرياث بينهما:  يف حديث)عليه السالم( جعفر أيب عن،  زرارةوعن

  . )٥(جل األكذل

 تطلق وال ا ال أل،ربعةليست من األ: قال ،يف املتعة )عليه السالم( جعفر أيب عن،  حممدوعن

  . )٦( هي مستأجرةوإمنا ورثترث وال ت

وزاً يف أذهان كان مرك رثعدم اإل أن بل الظاهر من بعض التواريخ، غريها من الروايات ىلإ

آية : حنيفة قال ملؤمن الطاق يف مباحثته لهأبا ن إ :فقد ورد، )المالس وعليهم الصالة(ئمة  األأصحاب

  فقال  ،املرياث تنطق بنسخ املتعة

                                                

. ٧ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٤٨٧ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٤ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٤٨٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٤٧٨ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٣٣ الباب ٤٨٨ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ١٠ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٤٨٧ ص١٤ج: الوسائل )٥(

  . ٤ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٦ ص١٤ج: الوسائل )٦(



٣٤٧

 أن لو: فقال ،كن قلت ذاأيمن : حنيفة أبو فقال، اح بغري مرياثكقد ثبت الن: له مؤمن الطاق

قد : فقال، رث منه تال: قال ،عنها ما تقول فيه  تويفتاب مثك من املسلمني تزوج بامرأة من أهل الرجالً

  . )١(اح بغري مرياثكثبت الن

، فيدل عليه صحيح البزنطي، وارثيثبت التمع االشتراط  أنه  مناآلخرالقول ى أما ما يدل علو

ن إ ،اح بغري مرياثكن واح مبرياثكتزويج املتعة ن:  قال)عليه الصالة والسالم(احلسن الرضا  أيب عن

  . )٢(نكمل تشترط مل ي وإن انكاشترطت 

ما : فقال ،م املهر يعين يف املتعةك )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،صحيح حممد بن مسلمو

  . )٣(شرطهماى اشترطا املرياث فهما علوإن  :قال أن ىل إتراضيا عليه

عليه ( عبد اهللا أيب  عن،بصري مجيعاً وأيب عن حممد بن مسلم، تاب عاصم بن محيد احلناطك وعن

  . )٤(شرطهماى اشترطا املرياث فهما عل: قالنه إ  يف حديث)السالم

 إرث أو اآلخرهما عن وارث مما يستفاد منه ت، شرطه معوارثالقاعدة التى مقتض أن ى خيفوال

  . ورة عليهك لداللة الصحاح املذكذل و،يناألمرفال تالزم بني ، أحدمها فقط مع شرطه فقط

 من احلدود رثعدم اإل أن يظهر منها النه إ : ففيها،مع الشرط  حىتوارث القول بعدم التأدلةأما 

ن رفع كما أشبه مما مي وعدم التماس الولد ور النفقةك الروايات ذكيف تل ألن ،ن رفع اليد عنهاكمي اليت ال

  فمن أين ، اليد عنها باالشتراط

                                                

. ١٩٢ ص٣٠ج: اجلواهر )١(

  . ١ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٤٨٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٥ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٤٨٦ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٦ من أبواب املتعة ح٢٤ الباب ٥٩١ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٣٤٨

  .  اليت ال ترفع بالشرطحكامما أشبه من األ و مثل عدم الطالقرثن عدم اإلإ

 فال جمال هلا يف قبال الصحاح ،حنوه وطالقمن قبيل اإل إالّ  ليسرثوسائر ما استدل به لعدم اإل

من محل   يشترطا أوىلمل ورادة اشترطا عدم املرياث أإى محله عل و،صحيح ابن يسارى نعم يبق، دمةاملتق

ى ا أظهر يف الداللة عل أل،ما محلها بعض الفقهاءك رثرادة الوصية من اإلإى ورة علكالصحاح املذ

 مع بني الظاهرون من باب اجلكفي، رثعدم اإلى الداللة على  باالشتراط من صحيح ابن يسار علرثاإل

  . الظاهر وبني النص أو ،ظهراألو

ما ورد ك ، اشتراط عدم املرياث)ومل يشترط املرياث( :ون املراد من قول السائلكي أن أما احتمالو

صلى اهللا (سنة نبيه  وتاب اهللاى ك عل متعةًكأتزوج: خلوت ا تقولإذا  أنه يفية عقد املتعة منكيف 

  . ذا درمهاًك وذاكذا يوماً بك وذاك ،وثةة وال موروارث ال )عليه وآله

) ة وال موروثةوارثال (: يقول يف العقد أن نسي أي ،ومل يشترط املرياث: ون املراد من قولهكفي

  .  من الظاهركيفهم ذل ال إذ ،فهو بعيد جداً، يفية عقد املتعةكفلة لكبار املتاألخما ورد يف ك

ى يبعد رجحاما عل(:  قالكبعد نقل قول املسال إنه حيث ، يعلم وجه النظر يف قول اجلواهرهومن

املصرحة بعدم  وبظاهر ما مسعته من النصوص املزبورة الظاهرة وايفكصحيح ابن يسار املؤيد باملرسل يف ال

بل رمبا ظهر من خرب هشام بن سامل منها ، كذل إىل جارة بالنسبةاإلك هو وإمنا، رثاقتضاء عقد املتعة اإل

ونه كها حينئذ مع إرث فشرط ، من حدودها حنو حد االعتداد مبا مسعتهكذلن أ و،رثه عدم اإلؤاقتضا

  امناف مل، السنة وتابك خمالفته لل املعلوم بطالنه سببوارث غري الإرثمن شرط 



٣٤٩

خصوصاً ى ما ترك ، للزوجية حال الشرط ال بهرثون اإلى كدعوو. أيضاً اقتضاه عقد املتعة 

محل خرب و. بل سبب منع منه، إرثزوجيتها احلاصلة منها ليست سبب  أن قة السابدلةبعد القطع من األ

،  فيهمارثرادة الوصية من اإلإى من محل اخلربين عل  ليس بأوىلرثاشتراط سقوط اإلى ابن يسار عل

ولذا ، حسب ما يقع منهى  علكون ذلكيرث أن فادة الشرط اإلإى  مقتضهنوأل. ملا عرفت بل هذا أوىل

، اجلانبني  منوارثان الشرط مع غلبة التك هي مب، له خاصةرثان اإلكط بأحدمها ص الشرختا لو

  . )١()هو من املستغربات والزوج و الزوجةإرثحسب ى هما ال علإرثحينئذ فيتجه صحة اشتراط و

  . الصحاح فيه ما فيه والتعارض بني الصحيح ان ما عدإف

 مما يقتضي تقدمي ،النص والظاهر أو ،ظهرمن اجلمع بني الظاهر واأل أنه والتعارض قد عرفت

  . الصحاح

، شهراألنه إ ، بالشرط عمالً،شرط أحدمها يلزم أو وارثلو شرطا الت أنه الم احملققكوقد تقدم يف 

  . ون مشهوراًكاد يك الرياض ويف

مما حررناه يف و:  قال فيه،غريه واحلدائقكاره غري واحد من الفقهاء ختا وما استظهرناه هو الذي

 هو القول ،بعض حسب ما عرفت إىل بار بعضهااألخورة بعد رد هذه كقوال املذأظهر األ أن قام يظهرامل

  . وركاملذ

 أسباب، ورثاالشتراط ليس بسبب شرعي يف ثبوت اإل أن هو و،ل من وجه آخركرمبا أش أنه الإ

  هناوارثللت ى مقتضوالن جعله سبباً كما ليس بسبب شرعي ال مي، ويس هذا منهاول،  حمصورةرثاإل

ى ية علاندرجت املتعة يف الزوجية اليت دلت اآل فإن ،يةاآل إالّ  وال يقتضي مرياث الزوجية،الزوجيةإالّ 

   هلا رثثبوت اإل

                                                

.١٩٥ ـ ١٩٤ ص٣٠ج: جواهر الكالم )١(



٣٥٠

مل تندرج يف الزوجية اليت يف  وإن ،بطل شرطه نفيه، ومل يشترط ثبوته وإن ،ل حالى كورثت عل

  . هو باطل قطعاً ووارث بشرط توريث من ليس ألنه ،ية مل يثبت بالشرطاآل

ون كفي،  يف عقد املتعةرثرادة الوصية باشتراط اإلإى جل ما عرفت علرمبا محل اخلربان ألو

  . اً حقيقياًإرث ال رثاإلك

 الداللة وران مع اعتبار سنديهما واضحاًكان اخلربان املذكور بأنه ملا ك املذشكالجيب عن اإلأو

 ان أصل الزوجية الك وإن ،تراط املرياث سائغاً الزماً فيثبت بهون اشكاملستفاد منهما ، وىاملدعى عل

 إذا ما خصصت يف الزوجة الذميةك ،مرياث الزوجة ماى يات الدالة علالواجب ختصيص اآل و،يقتضيه

  . )١(سلمامليرث  افر الكن الإافر لرواية كأسلمت حتت 

 إالّ أا ممسلّ ه فإن،خلإالزوجية   إالّ هناوارثللتى وال مقتض:  يعلم اجلواب عن قولهكمن ذلو

الزوجية  و،وا زوجةى كدلت عل وإن ياتاآل أن  مبعىن،ورتنيكبدون الشرط خمصوصة بالروايتني املذ

فمع ، يات مافيجب ختصيص اآل، ختصيص املرياث بالشرطى اخلربين دال عل إالّ أن ،تقتضي املرياث

خراجهما من العموم إالعدم جيب  مع، وبالتخصيص يضيات مع عدم املقتاالشتراط تدخل يف عموم اآل

  . المهكآخر ، إىل باخلربين

خرج  أو انقضت أو  فلو وهب هلا املدة،التشريعى ال دليل عل إذ ، بشرائطهرثون اإلكمث الظاهر 

  . خر من أحدمها لآلإرثن كبالفسخ مل ي أو فركاح بالكأحدمها عن الن

 أو ة يف الربعك مع الشرط للمتعة الشريمتعةً ونساء دواماًة لسائر الكون املرأة شريكت أنه ماك

  . الربع أو الرجل له النصف و،الثمن

                                                

  . ٣ من موانع اإلرث ح١ الباب ٣٧٤ ص١٧ج: الوسائل )١(



٣٥١

من عني  والرض ترث من األ  الكذلك، وإرثيرث فال  ما أشبه ممن ال أو  صار أحدمها قاتالًوإذا

  . رث اإلأحكامغريها من ، إىل حنوه والبناء

نعم ، اًإرثون اموع ك بالشرط حبيث يرثاإلى  عل يف عدم صحة جعل الزيادةإشكالال مث إنه 

  . يصح من باب شرط النتيجة

  .  يصح من باب الشرطوإمنا، رث فال يصح من باب اإل،رثأما النقيصة مثل نصف اإل

تزوج  أو تزوجت وإن ،جعلت له مث حصل الفراق أو ما يصح من باب الشرط لو جعل هلاك

  . بل من باب الشرط، رث من باب اإلكليس ذل إذ ،ت مثالًاألخب

ى الزوج عل و الزوجةإرثأغرب منه التزام صحة شرطية و(:  يظهر جودة قول اجلواهرهاومن

عدمه من غري  و العقاررثإوالربع  والثمن والنصف إىل  بالنسبة،عدمه وحسب حاهلما من وجود الولد

 ينبغي ملن رزقه اهللا معرفة وال، كذلكالشرط يصريها  أن  مبعىن،جتدده وكفرق بني مقارنة مقتضيات ذل

  . )ىون فتوكي أن  عن فضالًكحيتمل ذل أن مذاق الشرع

 وارثما لو اشترطا التأور كالقول املذى يتفرع علو: ما يظهر جودة قول احلدائق حيث قالك

 املسلم إرثما يف ك، حكام وله نظائر يف األ،اخلربين العمل بشرطهماى مقتض فإن ،اآلخرحدمها دون أل

 ال وه والولد يرثه فإن ،كبعد ذلاألب اعترف به  إذا ، الولد املنفي باللعانرثإو، سكافر دون العكال

  . يرث الولد

خصوصاً بعد معلومية (: حيث قال، مما تقدم يظهر وجه النظر يف قول اجلواهر أخرياً أنه ماك

  نه مبرتلة اهلبة خبالف عقدأ و،بطالن عقد املتعة باملوت
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بل ، من وهبت املدةكون باملوت كبل ي، وارثي يقتضي التكجية حينئذ بينهما  فال زو، الدوام

موت العني املستأجرة الذي كوا حينئذ ك ضرورة ،رث هو السبب يف عدم اقتضاء املتعة اإلكلعل ذل

فمن ، عدم أولويته ا وليهاإيتفرع عليه عدم جواز تغسيلها بالنظر ، وجارة امن املعلوم بطالن اإل

  . )كبذلى الفتوى  جرأة من عرفت علكيب بعد ذلالغر

هي  و الزوجةأحكامهذه  ألن ،بعد املوت إىل ما أشبه ثابت والغسل و النظر أن أحكامذ الظاهرإ

ثر من االنقطاع بنفسه ال كأى يدل عل وا مستأجرة الك أن قد عرفت سابقاً، وإشكالزوجة بال 

  .  سابقاًأيضاًاهر هو الذي اعترف به اجلو و،ما أشبه وطالقباإل

 ألن ،املشروط عليهى ان للشارط احلق علك ، مث بطل الشرط بسببرثشرط اإل أنه إذا مث الظاهر

ان هلا ك ،ها من الزوجإرث قبلت بعشرة بشرط وإمنا ان مهر املتعة مائةكفإذا ، للشرط قسطاً من الثمن

  . التسعون بة املدة

 ،ون قيمة الشرط مائةكه منها حيث تإرثئتني باعتبار جعل الزوج املهر ما بأن ،سكذا يف العكهو

  . التأمل إىل انت املسألة حباجةك وإن ، سابقاًكمثل ذل إىل قد أملعنا، وما أشبه املائة أو له بعد الفسخفإن 
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 ،روي حيضة، وأجلها بعد الدخول فعدا حيضتانى انقضإذا ( :قال يف الشرائع ):١٠مسألة (

  .)كهو متروو

ن كياها ومل تأوهبها ، أو انقضت مدا ودخل ا الزوج لفوا يف عدة املتمتع ا مىتتخا :أقول

دخل  ألنه إذا ن صغريةك ومل ت:نضيف أن القاعدةى ومقتض، أقوالى انت ممن حتيض علك، ويائسة

  .ما حقق يف باب العدةك له العدة  دخوالًكيعد ذل بالصغرية ال

احملقق  وسالر وتابيهك منهم ابن الرباج يف صحابع من األمج و هو قول الشيخ يف النهاية:فأحدها

انت يف سن من حتيض وال حتيض ك فإن ،حيضتان أا غريهم من والشهيد يف اللمعة ويف الشرائع

  . من بعده وهذا قول الشيخن إ شف اللثامك بل عن ،أربعون يوماً وفخمسة

  . عقيل أيب ليه ابنإ ذهب ،حيضة واحدةا إ :ثانيهاو

جعله السيد  و،االستحبابى بار حبمل ما زاد عن احليضة علاألخرمبا مجع بني و:  احلدائقويف

قدس (به صرح شيخنا السي ، وهو جيد وجعل االحتياط يف احليضتني، ويف اجلمع بينهما األوىلالسند 

ستحباب االى احليضة على محل الزائد علو: قوالالتهذيب حيث قال بعد نقل األى يف حواشيه عل) سره

  .  رعاية احليضتنيحوطخيلو من قوة واأل ال

  . أيضاًاحليضة مذهب زرارة ن إ :ذينةأنقل عن ابن نه إ : اجلواهرويف

 تزوج الرجل امرأة وإذا: حيث قال، هو مذهب الصدوق يف املقنع و،نصف وحيضةا إ :ثالثهاو

 هو حي فحيضة ويامهاأ انقضت اوإذ، يامأعشرة  وتعتد أربعة أشهر أن فعليها، متعة مث مات عنها

  . مةاألى نصف مثل ما جيب علو

عليه ( عبد اهللا سألت أبا:  قال،الرمحن عن عبد، أن الصدوق أخذه من رواية صفوانكو: أقول

  اهل عليه، عنها  مث يتوىف عن املرأة يتزوجها الرجل متعةً)السالم
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نصف مثل ما جيب  وهو حي فحيضة و انقضت أيامهاوإذا، عشراً وتعتد أربعة أشهر: قال ،العدة

  . )١(مةاألى عل

ي عن كهو احمل و،العالمة يف املختلف ودريسإابن  و الشيخ املفيداختيار هو وطهرانا إ :رابعهاو

  . كالشهيد الثاين يف املسال

السيد السند يف كظاهر مجلة من أفاضل متأخري املتأخرين (: قال يف احلدائق،  مجاعة التوقفوعن

  . )فاية التوقف يف املسألةكوالفاضل اخلراساين يف ال، اشاين يف املفاتيحكاحملدث ال، ونافعشرح ال

 عدة املتمتعة: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  لصحيح زرارة،الصناعة هو القول الثاينى ومقتض

  . )٢(نصف وحتيض فشهر انت الك وإن ،انت حتيض فحيضةكن إ

 ونعم ه، منه) عدة املتمتعة(سقاط إما اعترف به غري واحد كايف ك الواملوجود يف(: قال يف اجلواهر

ما عرفته من مذهب زرارة  إىل مضافاً، ايف يف عدة املتمتع اكيؤيده روايته يف ال، وكذلك التهذيب يف

  . )كون سنده ذلك

  . )ضانت حتيكن إ عدة املتعة: واملوجود يف التهذيب(:  هامش اجلواهر املطبوع جديداً قالويف

 ،م عداك ف ـ:قال أن ىل ـ إ يف حديث)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن عمرعبد اهللا وخرب

  . )٣(حيضة مستقيمة، أو أربعون يوماً ومخسة: قال

 قال أبو، سناد املروي عن قرب اإل)عليه الصالة والسالم(عن الرضا ، نصر أيب  حممد بنوخرب

  . )٤(أربعون يوماً ومخسة: قال ة حيضةعدة املتمتع: )عليه السالم( جعفر

                                                

  . ٥ من أبواب املتعة ح٢٢ الباب ٤٧٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١ من أبواب املتعة ح٢٢ الباب ٤٧٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٤اب املتعة ح من أبو٢٢ الباب ٤٧٤ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٦ من أبواب املتعة ح٢٢ الباب ٤٧٤ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٣٥٥

عن ، ذينةأعن عمر بن ، عمري أيب عن ابن،  يف نوادرهىعن أمحد بن حممد بن عيس، ك املستدرويف

 كاملل ألق عبد: فقال ،عن املتعة، )عليه السالم( عبد اهللا أبا يعين، سألته: قال يمساعيل بن الفضل اهلامشإ

فانطلقت ، حتيض شهر انت الك وإن ،انت حتيضكن إ دا حيضةع: قال :قال أن ىل، إبن جريح

  . )١(به أقر وصدق:  فعرضته عليه فقال)عليه السالم( عبد اهللا إىل أيب تابكبال

انت كن إ :ان يقولك إالّ أنه ،احلق أنه حيلف باهللا و،ان زرارة يقول هذاكو: ذينةأقال عمر بن 

  . )٢(فنص وحتيض فشهر انت الك وإن ،حتيض فحيضة

النوادر رواها  أن حيث قد عرفت، ري يظهر االضطراب يف هذه الروايةاألخبسبب هذا اخلرب و

  . بينما يف الوسائل واجلواهر رواها حيضتان، حيضة

 لق عبدأ: فقال ،عن املتعة )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،مساعيل بن فضل اهلامشيإفعن 

  . استحالهلا ثرياً يفكشيئاً  ي علفلقيته فأمال، عنده منها علماًإن  ف، بن جريح فاسأله عنهاكاملل

ماء يتزوج منهن هي مبرتلة اإل إمنا ،ليس فيها وقت وال عدد أنه يل فيها ابن جريحى ان فيما روكو

جل بانت منه األى انقضفإذا ، بغري ويل وال شهود، شاء ربع نسوة يتزوج منهن ماصاحب األ، وم شاءك

  . أربعون يوماً وحتيض فخمسة انت الك وإن ،عدا حيضتان، ويعطيها الشيء اليسري، وبغري طالق

ان كو: ذينةأقال ابن ، أقر به وصدق:  فقال)عليه السالم( عبد اهللا تاب أباكفأتيت بال: قال

حتيض  انت الك وإن انت حتيض فحيضةكن إ :ان يقولك إالّ أنه ،احلق أنه حيلف و،زرارة يقول هذا

  . )٣(نصف ورفشه

                                                

  . ٢ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٥٨٨ ص٢ج: املستدرك )١(

. ٢ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٥٨٨ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ٨ من أبواب املتعة ح٤ الباب ٤٤٧ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٣٥٦

نقلناه يف بعض  يف حديث طويل )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، وعن املفضل بن عمر

،  حيث أشاءكاملاء يل أضعه من أن ىعل، وكث أررثيين وال ال أن ىعل : مث يقول هلا: املباحث السابقة

  . )١(احلديث يامان من عدد األكما ، حميضاً واحداً أو أربعني يوماً و االسترباء مخسةكعليو

ن إ :)عليه الصالة والسالم(عن الباقر ، ورد من صحيح زرارة ما، فاية احليضةى كيدل عل وبل

رواه الوسائل يف باب  مثل ما، مة حيضةاسترباء األ أن ورد بضميمة ما، )٢(مةاألى املتمتعة ما على عل

  : مة املسبيةوجوب استرباء األ

صلى اهللا عليه (منادي رسول اهللا ى ناد:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، عن احلسن بن صاحل

  . )٣(م حبيضةكوا سباياؤاسترب أن :وطاسأ يف الناس يوم )وآله

 أيب عن، ردينكعن مسمع ، بنتها ومهاأ حرمت عليه كمة بامللأ  يف باب من وطأأيضاًرواه  ماو

 كمتأ: احهن وال غشيانكحيل ن عشر ال: )لسالمعليه ا( املؤمنني قال أمري:  قال)عليه السالم( عبد اهللا

،  من الرضاعةكهي خالت وكمتأ، و من الرضاعةكهي عمت وكمتأ، وكمتأها  أختكمتأ، وكمتأمها أ

،  حبيضةئتسترب قد وطئت حىت وكمتأ، وكقد أرضعت وكمتأو،  من الرضاعةك أختهي وكمتأو

  . )٤(هي حتته وا زوجوهل كمتأ، وسوم من مشترى هي عل وكمتأ، وكمن غريى هي حبل وكمتأو

 بن عبد اهللاعن حممد بن ، سالمعن دعائم اإل، ماءاإل واح العبيدك الوسائل يف باب نك مستدرويف

    . )٥(تستربأ حبيضة: قال، ا زوجوهل يف املرأة تسىب: قالأنه ، احلسن

                                                

  . ١واب املتعة ح من أب٣٢ الباب ٥٩٣ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٢ من أبواب العدد ح٥٣ الباب ٤٨٥ ص١٥ج: الوسائل )٢(

. ١ من أبواب نكاح العبيد ح١٧ الباب ٥١٥ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٢ من أبواب نكاح العبيد ح١٩ الباب ٥١٧ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ١ من أبواب نكاح العبيد ح١٣ الباب ٥٩٦ ص٢ج: املستدرك )٥(



٣٥٧

صلى اهللا عليه ( ان رسول اهللاك: قال، كعن أنس بن مال، وعن الشيخ الطربسي يف جممع البيان 

يستربئن  حىت وال احلياىل، يضعن حىت  احلباىلأتوط الال أ :وطاسأيوم ى أمر منادياً فناد )وآله

  . )١(حبيضة

  . )٢(البائعى هو عل، وواالسترباء حيضة: )عليه السالم(  فقه الرضاوعن

استدل ا للقول بني الروايات اليت  واجلمع الداليل بني هذه الرواياتى مقتض أن  ظهركبذلو

 عن الوسائل، مساعيل بن الفضل املتقدم املنقولإهي خرب ، واالستحبابى هو محل الزائد عل، باحليضتني

  . اجلواهرو

 عن، ما عن البحارى تاب احلسني بن سعيد علك وعن، بصري املروي عن تفسري العياشي أيب وخرب

  . )٣(عدا حيضتان وتنقضي عدا  حىتكل لغريوال حت: قال أن إىل، يف املتعة )عليه السالم( جعفرأيب 

مة طالق األ: )عليه السالم( احلسن املاضي أيب عن، )الفضيل خ ل( حممد بن الفضل وخرب

املتمتعة ما ى علن إ: )عليه الصالة والسالم(عن الباقر ، بانضمام الصحيح، )٤(عدا حيضتان وتطليقتان

  . )٥(مةاألى عل

 قال:  يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت: قال، بصري أيب عن، يد احلناطتاب عاصم بن محك وعن

  مث قرأ هذه ، شقي إالّ زىن سبقين ابن اخلطاب ما  ماوالل: )عليه السالم(علي 

                                                

  . ٢ من أبواب نكاح العبيد ح١٣ الباب ٥٩٦ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٢ من أبواب نكاح العبيد ح١٤ الباب ٥٩٦ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ٦ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٤٧٧ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٥ من أبواب العدد ح٤٠ الباب ٤٧٠ ص١٥ج: الوسائل )٤(

. ٢ من أبواب العدد ح٥٣ الباب ٤٨٥ ص١٥ج: الوسائل )٥(



٣٥٨

م ك جناح عليوالجورهن فريضة أفآتوهن  ىأجل مسم ىل إفما استمتعتم به منهن: يةاآل

ما استحللتها بأجل آخر كجل فيما بينانقطع األ إذا يقول: قال، )١(فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

  . )٢(عدا حيضتان، وجلينقضي األ  حىتكوال حيل لغري، ترضيها

 كأتزوج: يقول يف هذه الشروط أن البد من: قال، بصري أيب ما يف رواية، رناهكيؤيد ما ذ وبل

ال ترثيين  أن ىعل، وسنة نبيه وتاب اهللاى كفاح علاحاً غري سكن، ذا درمهاًك وذاكذا يوماً بك وذاكمتعة 

  . )٣(حيضة:  بعضهمقال و،أربعني يوماً وتعتدي مخسة أن ىعل، كرثأ وال

  .)٤()من أحد الرواة للخرب أو الكايفالم صاحب كمن ما إ ) بعضهمقال(: قوله: (قال يف احلدائق

عجل اهللا ( عن صاحب الزمان، ي بن جعفر احلمريعبد اهللارواه  مل يدل عليه مان إ يؤيده وبل

   :تاب االحتجاجكاملروي عن  )فرجه تعاىل

له عليها وقت فجعلها يف حل مما بقي له  يبق وليه يف رجل تزوج امرأة بشيء معلومإتب كنه إ

يتزوجها رجل آخر بشيء  أن أجيوز، جيعلها يف حل من أيامها ثالثة أيام أن انت طمثت قبلكن إ عليها

: )عليه السالم( فأجاب ى،خرأيستقبل ا حيضة ، أو علوم عند طهرها من هذه احليضةوقت م إىل معلوم

ا حيضة غري تل طهرة تامة وأقل العدة حيضة ألن ، احليضةكيستقبل)٥(.  

  ).وطهارة(:  بعض النسخويف

                                                

  . ٢٨ اآلية: رة النساءسو )١(

  . ٤ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ٤ من أبواب املتعة ح١٨ الباب ٤٦٧ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  .١٨٦ ص٢٤ج: احلدائق الناضرة )٤(

  . ٦ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٤٧٥ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٣٥٩

ة عبارة العد أن )خلإن أقل العدة أل(: يف قوله املعىن، وفاية احليضةك ظاهرة يف أيضاًالرواية  هذهو

  . ره احلدائقكما ذك، تطهر منها املة حىتكعن حيضة 

قلنا بأنه  وباراألخعالم بأنه لو منعنا من اجلمع بني مما تقدم ظهر وجه النظر يف قول بعض األو

ثرة كاعتبار احليضتني لى الترجيح ملا دل عل أن وال ريب يف، املرجحات إىل فالبد من الرجوع، متعارضة

  . ثر فهما متساويتانكأن ك توملخبار احليضة لأ أن قد عرفتإذ  ،فقة لالحتياطوا مواك وخبارهأ

  . أما املوافقة لالحتياط فال ترجح بعد اجلمع الداليل بني الطائفتني

تزوجت  بأن نه قد يتعارض مع احتياط آخركل، االحتياط سبيل النجاةو ،نعم هو احتياط مستحب

  . ىما ال خيفكمتعارض االحتياط هنا  ألن بعد احليضة الواحدة

  :يناآلخرف يف القولني ضعمما تقدم ظهر وجه الو

 له بصحيح ابن احلجاج مستدالً ،نصفاً وحيث جعل العدة حيضة، للصدوق يف املقنع: الذين أوهلما

  . الثانية إىل االستحباب بالنسبةى حمل احليضتني علكاالستحباب ى الالزم محله علفإن  ،املتقدم

  . غريه وما تقدم عن املفيدك ،هرانطا إ :الثاينو

 :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال ،استدل له يف املختلف مبا رواه الشيخ عن ليث املراديو

  . )١(حبيضة: قال ،مة من ماء العبدم تعتد األك

دة واالعتبار بالقرء الذي هو الطهر فبحيضة واح: قال يف املختلف يف تقرير االستدالل ذا اخلرب

  . مةاألكاملتمتع ا و ،والقرء الذي بعد احليضة، القرء الذي طلقها فيه: حيصل قرئان

                                                

. ٦ من أبواب العدد ح٤٠ الباب ٤٧٠ ص١٥ج: الوسائل )١(



٣٦٠

  ،)عليه السالم( عن الصادق،  بن عمرعبد اهللايعرف وجه االستدالل هلذا القول مبا رواه  هومن

   .)١(حيضة مستقيمة، أو أربعون يوماً ومخسة: قال) املتمتع ا يعين(م عدا كف: قلت: قال

، احليضة تتحقق بدون الطهرين معاً ألن ، نظركيف االستدالل بذل:  قالكل عليه يف املسالكأشو

 انتهت وإذا، الطهر السابق منتف فإن ،ما لو أتاها احليض بعد انتهاء املدة بغري فصلك،  عن أحدمهافضالً

طهراً يف ى يسم ل هذا المث، وبل ميضي حلظة منه، مل يتم الطهر وإن ،أيام احليض حتققت احليضة التامة

  . احليضى ان سابقاً علكبه لو ى تفكا وإن ،اعتبار العدة

ان حر حتته أمة فطالقه كن إ :)عليه السالم( عن الباقر، بل رمبا استدل هلذا احلسن بقول زرارة

ى عل أن يرو ما إىل منضماً ،املراد من القرئني يف العدة الطهران أن ىبناًء عل، )٢(عدته قرئان وتطليقتان

  . مةاألى املتمتعة ما عل

 املقام ال كثبوته يف ذل، وون املراد بالقرئني هنا الطهرينكه منع وفي(: ل عليه اجلواهر بقولهكأشو

  . )يستلزم القول به هنا خصوصاً بعد النصوص املعتربة

يضة حأو : )عليه الصالة والسالم(الظاهر من روايات احليضة خصوصاً قوله  أن ىخيف مث ال

لمة كهو الظاهر من  ألنه ،املةكالفسخ حيضة  أو اهلبة أو ون بعد متام املدةكي أن لزوم، مستقيمة

، وهب يف أثناء احليضة أو فسخ أو انقضت املدةفإذا ، ك أظهر يف ذلحيضة مستقيمة: بل قوله، حيضة

   أخرىحيضة  وطهر وة احليضكبل الالزم انقضاء تل، تتزوج يف طهرها افية حىتك احليضة كن تلكمل ت

                                                

  . ٤ من أبواب املتعة ح٢٢ الباب ٤٧٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١ من أبواب العدد ح٤٠ الباب ٤٦٩ ص١٥ج: الوسائل )٢(



٣٦١

  .  حيق هلا التزويجكبعد ذلو

ما  أو شربة أو لةكأ أو ضربة :نصف الشرب أو لكنصف األ أو لنصف الضرب  ال يقالنه مثالًإف

  . كأشبه ذل

صريح  املتقدم) عجل اهللا تعاىل فرجه(عن صاحب الزمان ،  بن جعفر احلمرييعبد اهللابل لعل خرب 

يتزوجها  أن أجيوز، جيعلها يف حل من أيامها ثالثة أيام ن أطمثت قبلانت ك وإن :قوله فإن ،كيف ذل

 ى،خرأيستقبل ا حيضة ، أو وقت معلوم عند طهرها من هذه احليضة إىل رجل آخر بشيء معلوم

أو  ،)١(طهرة تامة وأقل العدة حيضة ألن  احليضةكيستقبل ا حيضة غري تل: )عليه السالم( فأجاب

وطهارة تامة رناهك صريح فيما ذ،أخرىيف نسخة ما ك .  

نه هل البد من أ، ويفية االعتداد باحليضتنيكل المهم هناكين مل أجد حتريراً يف إ(: قال يف اجلواهر

في كي أنه ، أوأخرىوالدخول يف حيضة ، حيضتني تامتني فال جيزي حينئذ انقضاء أجلها يف أثناء حيضها

 البد من متام احليضة الثانية أنه ، أوظةحل ويضة الثانية ولواحل، ظةحل وول األوىلفيهما بعض احليضة 

ظة وحلاملة كبد من حيضة ال وأ، سكبالع، أو )عليه السالم( ليه خرب صاحب الزمانإما يومي ك ،خاصة

 الذي هو األولالذهن  إىل الذي ينساق إالّ أن ،الالحقة ومن غري فرق بني السابقة أخرىمن حيضة 

  . األصلى مقتض

  . احليضة الواحدةى  بناًء علأيضاًره كما ذى عل أنه ماك، احليضتنيى ره بناًء علكما ذكهو و: أقول

  . أربعون يوماً ويض ومل تيأس فخمسةحتانت ال كن إ :الشرائع قالمث إن 

                                                

  . ٦ من أبواب املتعة ح٢٢ الباب ٤٧٤ ص١٤ج: الوسائل )١(



٣٦٢

يدل عليه ، وبل ادعاه مجاعة صرحياً، لمامكما يظهر من ك مجاعوهذا هو الذي قام عليه اإل

  : متواتر النصوص

 ان الك وإن ،انت حتيض فحيضةكن إ :قالأنه ) عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  رواية زرارةففي

  . )١(نصف وحتيض فشهر

: )عليه السالم( جعفر أبو قال:  قال)عليه السالم( احلسن الرضا أيب عن، النصر أيب  روايةويف

أربعون ليلة واالحتياط مخسة، وأربعون يوماً وعدة املتعة مخسة)٢( .  

ليهما احتياطاً يف كون االعتبار بكفي، أربعون يوماً بلياليها وون االحتياط مخسةكاملراد  أن والظاهر

  . ما سيأيتك كن الظاهر لزوم ذلكل، استحباباً أو الفروج وجوباً

 يعقده )عليه السالم( جعفر إىل أيب فاين أنظر، أربعون يوماً وعدة املتعة مخسة: قال ، زرارةوعن

  . )٣(انت فرقة بغري طالقكجل جاز األفإذا ، أربعني وةبيده مخس

 ،م عداكف: قلت:  قال، يف حديث يف املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن عمرعبد اهللا وعن

  . )٤(حيضة مستقيمة، أو أربعون يوماً ومخسة: قال

عليه ( جعفر أبو قال: مسعته يقول:  قال، يف حديث)عليه السالم( عن الرضا، نصر أيب  ابنوعن

  . )٥(هأصحابأربعون يوماً لبعض  ومخسة: قالو ،عدة املتعة حيضة: )السالم

  : قال ، يف حديث املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري وأيب  حممد بن مسلموعن

                                                

. ١ من أبواب املتعة ح٢٢ الباب ٤٧٣ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١ حالعدد من أبواب ٥٣ الباب ٤٨٥ ص١٥ج: الوسائل )٢(

. ٣ من أبواب املتعة ح٢٢ الباب ٤٧٣ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٤ من أبواب املتعة ح٢٢ الباب ٤٧٤ ص١٤ج: الوسائل )٤(

.٦تعة ح من أبواب امل٢٢ الباب ٤٧٤ ص١٤ج: الوسائل )٥(



٣٦٣

أربعون يوماً وعليها من غريه عدة مخسة، وليس عليها منه عدة)١( .  

أربعون  وعدة املتعة مخسة:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، ارةزر و حممد بن مسلموعن

  . )٢(ليلة

ان كن إ كجعلت فدا: قلت:  يف حديث قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، خنيس بن ىعل املوعن

م ك: قلت. ال: قال،  يتزوجون املتعة بغري شهود)صلى اهللا عليه وآله(عهد رسول اهللا ى املسلمون عل

  . )٣(أربعون ليلة ومخسة: قال ،العدة

ليس : قال أن ىل، إم املهر يف املتعةك )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال،  حممد بن مسلموعن

  . )٤(أربعون ليلة وعليها من غريه مخسة، وعليها العدة منه

 ا مخسةعدو: قال أن ىل، إيف املتعة:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن،  حممد بن مسلموعن

  . )٥(أربعون ليلةو

: قال: قال أن ىل، إ عن شروط املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال،  عمر بن حنظلةوعن

أربعون ليلة والعدة مخسةو)٦( .  

 عدا مخس، وكمائإبعض كهي : فقال،  عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أبو لئس،  املقنعويف

  .)٧(أربعون ليلةو

  . كغري ذلإىل 

  عليهم الصالة  (ليهمإمساعيل بن الفضل اهلامشي إ يظهر لزوم رد رواية هومن

                                                

. ١ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٤٧٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢تعة ح من أبواب امل١٧ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ٣ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٣(

  . ٤ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٤(

. ٧ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٥(

  . ٨ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٦(

  . ٩ املتعة ح من أبواب١٧ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٧(



٣٦٤

  . )١(حتيض شهر انت الكوإن  : فيهعبد اهللا أبو حيث قال )المالسو

 )عليه السالم( عبد اهللا إىل أيب تابكانطلقت بال: يف نفس الرواية يقول أن  إىلضافةهذا باإل

  . )٢(قر بهأ وصدق: فعرضته عليه فقال

انت كن إ :ان يقولك إالّ أنه ،احلق أنه حيلف باهللاو، ان زرارة يقول هذاكو: ذينةأقال عمر بن 

 بن جريح كاملل الم عبدكعل الراوي مل يسمع ول، )٣(نصف وحيض فشهر انت الك وإن ،حتيض فحيضة

  . حتيض شهر انت الك وإن : عنهذا قال ناقالًول، نصفو: بقوله

، فاية الليايل املتوسطات فقطكيقال ب بأن ،أربعني ليلة وفي بدون مخسكي ال أنه مما تقدم يظهرو

  .حنوها وقامة عشرة أيامإما قالوا يف ك

، فاية حيضةكنا نقول بكن إوـ  ،ره اجلواهركمن ظاهر الروايات املتقدمة يعلم متامية ما ذمث إنه 

املسترابة  أو أما غري مستقيمة احليضو(:  قال ـ الالزم احليضتانوإمنا فاية حيضةكهو يقول بعدم و

أربعون قبل احليضتني متت  وهلا مخسةى مضن إ معىنى العدة أسبقهما عل أن ىفقد يقو، حنوه ولرضاع

  .)٤( )حسب ما مسعته يف الطالقى  متت العدة علكاتفق احليضتان قبل ذل وإن ،عدا

طال الزمان  وإن احليضتنيى دار علامل أن احتمالو، سنادرمبا يشهد له يف اجلملة خرب قرب اإلو

  . تاب الطالقكن القطع بعدمه مبالحظة يف كبل مي، بعيد

شبه استيناس ال ) عدم اعتبار التلفيق األوىلبل : (فقول اجلواهر، فاية التلفيقكنعم الظاهر 

  . استدالل

                                                

. ٦ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )١(

. ٦ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ٦ من أبواب املتعة ح١٧ الباب ٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٣(

.١٩٩ ص٣٠ج: جواهر الكالم )٤(



٣٦٥

ملا ، من الشهرطلق يف أول صباح  بأن ،ن الشهر تاماًكمل ي وإن ،نصف وفاية شهركيبعد  المث إنه 

  . حتيض فشهر ونصف انت الك وإن ،انت حتيض فحيضةكن إ :تقدم من صحيح زرارة قال

 كذلك، واحلرةى مة املطلقة عليها نصف ما علاأل، وعدة املطلقة ثالثة أشهر: اآلخر صحيحه ويف

  .)١(مةاألى املتمتع عليها مثل ما عل

 بأن كنصف شهر بعد ذل واملك شهر كن هناك يمل إذا مافي وه إمنا أربعون يوماً وفرواية مخسة

  . ان الشهر ناقصاًك

نصف  وهو حي فحيضة و انقضت أيامهاوإذا: يراد من صحيح ابن احلجاج املتقدم أن نكبل مي

يؤيد ، ونصف شهر وهو شهر ونصف ويراد قدر حيضة بأن ،كاستفادة ذل مةاألى مثل ما جيب عل

  . امالًك أو ان الشهر ناقصاًكسواء ، وقاتيف غالب األل شهر كالنساء حيضن مرة يف  أن كذل

ان ك وإن ،ان الشهر ناقصاًكجمال الستصحاب العدة يف مثل املقام الذي  ال أنه  يظهركبذلو

  . كاالحتياط يقتضي ذل

 أو انت هي السبب يف نزول الدم بشرب دواءك وإن ،احليضتني أو مث الظاهر انقضاء العدة باحليضة

  . مكحتقق يتحقق احل املوضوع مىت ألن ،هما أشب أو قفز

تعمل  أن جيوز هلا، شربت شيئاً يسبب هلا الطهر إذا املرأة أن ىقد دلت بعض روايات احلج علو

  . بطبيعة املرأة الطهر هنا بسبب عملي ال أن  مع،ما أشبه والصالة وعمال احلج من الطوافأ

                                                

. ٢ من أبواب العدد ح٥٣ الباب ٤٨٥ ص١٥ج: الوسائل )١(



٣٦٦

، انت حائالًكن إ يامأعشرة  وا بأربعة أشهر يدخل مل وتعتد من الوفاة لو(: الشرائع قالمث إن 

  . )صحاألى  علانت حامالًكن إ جلنيبعد األأبو

هو  و،ما يف اجلواهرك يإمجاع ا فهو ن مدخوالًكمل ت وإن لزوم عدة الوفاة عليها أما :أقول

 ليائسةا والصغرية، وغريها و بالفرق بني املدخول اكظفر مبن خالف ذلأ ومل، الظاهر من الروايات

  . حد سواءى  يف عدة الوفاة عل،غريمهاو

 ما تقدم عن احملقق من أربعة أشهر إىل فاملشهور ذهبوا، نظار الفقهاءألف ختا احلائل إىل مث بالنسبة

عقيل  أيب ابن وسالر وىاملرتض وخالفاً للمفيد، انت حامالًك إذا جلنيأبعد األ، وانت حرةكفيما  عشراًو

  .مخسة أيام و مطلقاً شهرانعدا أن ىل إفقد ذهبوا

الدائمة  أن ماكزوجة  أا ة بعد ما عرفت منكية املبارره املشهور لآلكالقاعدة هو ما ذى مقتضو

  . )١(عشراً وزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرأيذرون  ومكالذين يتوفون منو: تعاىل قال ،زوجة

عن املرأة يتزوجها   سألته،)ليه السالمع( عن الصادق، صحيح ابن احلجاجك: ملة من الرواياتوجل

  . )٢(عشراً وتعتد بأربعة أشهر: قال ،عنها هل عليها عدة مث يتوىف الرجل متعةً

: قال ،مات عنها الذي يتمتع ا إذا ما عدة املتعة )عليه السالم( جعفر أبا  سألت:صحيح زرارةو

عشراً وأربعة أشهر .مث قال: قال : أو انتك املرأة حرةًى فعل مات الزوجإذا  احكل النكيا زرارة 

  ،اح منهكان النكوجه  أي ىعل، ومةأ

                                                

. ٢٣٤ اآلية:  البقرةسورة )١(

  . ١ من أبواب العدد ح٥٢ الباب ٤٨٤ ص١٥ج: الوسائل )٢(



٣٦٧

  . )١(عشراً وفالعدة أربعة أشهر،  مينيكمل أو تزوجياً أو متعةً

:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن رجل، عن أبيه، مبا رواه احلليب: استدل للقول الثاينو

  . )٢(ستون يوماً ومخسة: قال ،ما عدا  مات عنهامث سألته عن رجل تزوج امرأة متعةً

نه إ ر يف الفهرسكالشيخ ذ فإن ،يسناد سيما بالطاطرها املتأخرون بضعف اإلورد: قال يف احلدائق

  . ماميةمن خالفه من اإلى صعب العصبية عل، ان واقفياً شديد العناد يف مذهبهك

،  هذا القدرةمة من الوفاعدة األ أن ملا ورد من ،مةأانت ك إذا ماى باحلمل عل جاب الشيخ عنهاأو

  . باراألخ بأس به مجعاً بني وال

متتع  إذا عدة املرأة:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب عن، يقطني علي بن  عن،أما ما رواه الشيخ

اء موت الزوج بعد انقضى المه عل كيكفقد محله الشيخ يف حم ،)٣(أربعون يوماً وا فمات عنها مخسة

 أن أنه يف معىنكف، املتمتع اى يؤنس به عطف املوت عل ومحل الشيخ جيدو: قال يف احلدائق، جلاأل

  . جلأثر متام املتمتع بانقضاء األى موته وقع عل

  : فللروايات املطلقة يف هذا الباب،انت حامالًكن إ جلنيأما عدا بأبعد األ

عنها زوجها تنقضي عدا  يف احلامل املتوىف: ال ق،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، فعن احلليب

  . )٤(جلنيآخر األ

   أجلها آخر، عنها زوجها احلاملاملتوىف: )عليه السالم( قال:  قال، مساعةوعن

                                                

  . ٢ من أبواب العدد ح٥٢ الباب ٤٨٤ ص١٥ج: الوسائل )١(

. ٤ من أبواب العدد ح٥٢ الباب ٤٨٥ ص١٥ج: الوسائل )٢(

  . ٣ من أبواب العدد ح٥٢ الباب ٤٨٥ ص١٥ج: الوسائل )٣(

. ١من أبواب العدد ح ٣١ الباب ٤٥٥ ص١٥ج: الوسائل )٤(



٣٦٨

 وإن ،تضع أن  إىلعدا فإن ،عشر ومل تضع وفتمت هلا أربعة أشهرى انت حبلكن إ ،جلنياأل

 كذل، وعشر وتعتد بعد ما تضع متام أربعة أشهر، عشراً وأشهريتم هلا أربعة  أن انت تضع محلها قبلك

  .)١(جلنيأبعد األ

  . تعاىلشاء اهللا  نإتاب الطالق كثرية اليت تأيت يف كغريها من الروايات الإىل 

 جعفر أيب عن، فعن زرارة، افرةك أو ون املرأة مسلمةكت أن ور بنيكم املذكفرق يف احل المث إنه 

 ،هل عليها عدة مثل عدة املسلمة، انت حتت نصراين فطلقهاكسألته عن نصرانية :  قال،)عليه السالم(

 إىل ما يؤدي العبد الضريبةكم يؤدون اجلزية أى تر الأ، مام لإلكتاب مماليكأهل ال ألن ،ال: فقال

  . تطرح عنه اجلزية فهو حر من أسلم منهمو: قال، مواليه

أربعون  ومخسة، أو مة حيضتانعدا عدة األ: قال ،تزوجهاي أن أراد املسلمن إ فما عدا: قلت

  . عدا عدة املسلمة فإن طلقها أسلمت بعد مافإن  :قال، تسلم أن يوماً قبل

ال : قال ،يتزوجها أن هو نصراين فأراد رجل من املسلمني وهي نصرانية ومات عنها فإن :قلت

  . عنها زوجها عدة املسلمة املتوىف، عشراً وهرتعتد من النصراين أربعة أش يتزوجها املسلم حىت

مات عنها عدة احلرة  إذا جعلت عدا، ومةطلقت عدة األ إذا يف جعلت عداك: قلت له

مث ، عنها زوجها توىف إذا عداكليس عدا يف الطالق : قال ،مام لإلكم مماليأر كنت تذأ، واملسلمة

 مة الاأل واحلرة حتد إالّ أن ،سواء يف العدة ت عنهما زوجهماما إذا لتيهماكمة واحلرة األن إ :قال

  . )٢(حتد

                                                

  . ٢ من أبواب العدد ح٣١ الباب ٤٥٥ ص١٥ج: الوسائل )١(

. ١ من أبواب العدد ح٤٥ الباب ٤٧٨ ص١٥ج: الوسائل )٢(



٣٦٩

هو  وعن نصرانية مات عنها زوجها )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،وعن يعقوب السراج

  . )١(عشراً وعدة احلرة املسلمة أربعة أشهر: قال ،نصراين ما عدا

  . تاب الطالقكيف  تعاىل شاء اهللا نإ كالم يف ذلكسيأيت تفصيل الو

انت عندهم العدة مدة أقل من ك فإنه إذا ،)٢(لزموهم مبا التزموا بهأى مة علكهذه الروايات حاو

ى ورة واردة علكن الروايات املذكل، يتزوجهن حسب التزامهنلزام أن قاعدة اإلى  جاز للمسلم علكذل

  . واهللا سبحانه العامل، ابقة يف بعض املباحث السكرنا مثل ذلكما ذك، لزامقاعدة اإل

 وإذا، لزامأخذت ا لقاعدة اإل، سالماملخالفة عدة املتعة يف احلر غري عدة اإل وافرةكان للك إذا مث

حيث ال ، ولزامل خرج منها قاعدة اإلك للسالم اإلأحكام صالة أل،سالمعدة أخذت عدة اإل ن هلاكمل ت

  .  فتأمل،األصل هنا أخذت بلزامقاعدة لإل

ن إ مخسة أيام وشهران، وانت حامالًكن إ الوضع وجلني من املدةاحلرة عدا أبعد األكمة األإن مث 

  . ورة يف املفصالتك املذدلة مجلة من األكذلى ما دل علك، انت حائالًك

  

                                                

  . ٢ من أبواب العدد ح٤٥ الباب ٤٧٨ ص١٥ج: الوسائل )١(

. ٥ ح٣٠ الباب ٣٣١ ص١٥ج: الوسائل )٢(



٣٧٠

انت يف ك وإن ،جل خالف يف جواز جتديد الزوج العقد عليها بعد األوال إشكالال  ):١١مسألة (

 هو وإمنا، كن من ذلكغري الزوج ال يتمإشكال أن  وال، متعة أو د العقد عليها دواماً سواء أرا،العدة

  . يدل عليه مجلة من الروايات، وخاص بالزوج

 أن أرادن إ :فقال ، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألنه إ  يف حديث،فعن حممد بن مسلم

  . )١(أربعون ليلة وعليها من غريه مخسة ويس عليها العدة منهوليستقبل أمراً جديداً فعل 

:  تقول هلا،ماكجل فيما بينانقطع األ إذا تزيدها وكتزيد أن ال بأس:  قال،بصري أيب وعن

  . )٢(عدا يتنقض  حىتك لغريك حيل ذلوال،  منهاى بأجل آخر برضكاستحللت

 أراد هوفإذا ، دة لغريهان عليها عك تزوج الرجل متعةًإذا  : قال،عمن رواه، عمري أيب بنا وعن

  . )٣(شاء إذا  يتزوجها،ن عليها عدةكيتزوجها مل يأن 

انت كيف املتعة  جل يعينجاء األفإذا :  يف حديث قال)عليه السالم( جعفر أيب عن،  زرارةوعن

  . )٤(ثرك أو يصدقها شيئاً قلّ أن يزيد فالبد أن شاء فإن ،فرقة بغري طالق

فما استمتعتم به : ية نزلت هذه اآل:قال ، يف املتعة)عليه السالم( جعفر أيب عن، بصري أيب وعن

  . )٥(م فيما تراضيتم به بعد الفريضةكجورهن فريضة وال جناح عليأمنهن فآتوهن 

                                                

  . ١ح من أبواب املتعة ٢٣ الباب ٤٧٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٤٧٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٣ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٤٧٥ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٤ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٤٧٦ ص١٤ج: الوسائل )٤(

  . ٢٤ اآلية: سورة النساء )٥(



٣٧١

ى  بأمر آخر برضكاستحلل: فتقول، ماكجل بينانقطع األ إذا كتزيد وتزيدها بأن ال بأس: قال

  . )١(عدا حيضتان واتنقضي عد  حىتكوال حيل لغري، منها

 فيتزوجها الرجل يتزوج املرأة متعةً: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال، أبان بن تغلبوعن

 يزيدها يف أجرها أن فهل جيوز، ثر من شهركون شرطه أكي أن تقع يف قلبه فيحبمث إا  ،شهرى عل

يف ك: قلت، ال جيوز شرطان يف شرط: الفق ،تنقضي أيامه اليت شرط عليها أن يام قبليزداد يف األو

  . )٢(مث يستأنف شرطاً جديداً، ياممن األ ييتصدق عليها مبا بق: قال ،يصنع

مراً جديداً أيستقبل  أن أرادفإن  : يف حديث)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  حممد بن مسلموعن

  . )٣(يس عليها العدة منهول، فعل

انت فرقة بغري ك جلجاز األفإذا : قال يف حديثنه إ) ليه السالمع( جعفر أيب عن،  زرارةوعن

  . تزويج غري متعة أو ثر يف متتعك أويصدقها شيئاً قلّ أن يزداد فالبد أن أرادفإذا ، طالق

يشارطها : قال ، عن شروط املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، عمر بن حنظلةوعن

يتراضيان  و آخربلغ أجلها فليجدد أجالًفإذا ها كميس أن أرادوإن  :قال أن ىلإ ماشاءا من العطيةى عل

  . )٤(جرماشاءا من األى عل

  ـ)عليه الصالة والسالم( علي قال:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،بصري أيب وعن

  ما استحللتها بأجل آخر كجل فيما بينانقطع األإذا  :يقول ـ :قال أن ىلإ

                                                

. ٦تعة حمل ابوا من أب٢٣ الباب ٤٧٧ ص١٤ج: لوسائلا )١(

  . ١ من أبواب املتعة ح٢٤ الباب ٤٧٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٤٧٥ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ٣ من أبواب املتعة ح٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٤(



٣٧٢

  . )١(عدا حيضتان و،جلينقضي األ  حىتكوالحيل لغري، ترضيها

 يزيد يف املدة أن ىعزم عل إذا يس عليها منه عدةول: )عليه الصالة والسالم( الرضوي وعن

فما استمتعتم : هو قوله ومن أجله عليها يبق يهب هلا ما إالّ أن ،العدة عليها لغريه إمنا ،املهر وجلاألو

 وهو زيادة يف )٢(م فيما تراضيتم به من بعد الفريضةك جناح عليوالجورهن فريضة أبه منهن فآتوهن 

  . )٣(جلاأل واملهر

قيل يف ، )جيوز شرطان يف شرط ال(:  يف رواية أبان)عليه السالم( قوله يف معىن: قال يف احلدائق

  : معناه وجوه

ره ك ذ،يف عقد واحد أي يف شرطجران املتباينان  املدتان املتخالفتان واآل)الشرطان( أن :منها

  . اشاين يف الوايفكاحملدث ال

هي أجالن يف عقد واحد فلذا ال جيوز عقد (:  قال،ستراباديمني اإلره احملدث األكا ما ذهومن

  . )األولجديد قبل انفساخ العقد 

طريقة ى لعل املراد بالشرط ثانياً الزمان عل(:  قال،ايفكالى ره السي يف حواشيه علكذ ا ماهومن

ون املفروض زيادة كي أن حيتمل، ويتعلق عقدان بزمان واحد ال، أي بالشرطني العقدين، ولةكجماز املشا

مهرين  وون مبرتلة اشتراط أجلنيكفي، العقد السابق من غري جتديدى  علاملهر يف أثناء املدة تعويالً وجلاأل

  . )يف عقد واحد

، القطع الشرط مبعىن أن ىوال خيف، اشاينكدث الره احملكالظاهر من هذه الوجوه هو ما ذ: أقول

  هومن ،اجليش بالشرطة، وني باملشرطكالسى ذا يسمول

                                                

. ٤ من أبواب املتعة ح٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٢٨ اآلية: سورة النساء )٢(

. ١ من أبواب املتعة ح٥٩٠ ص٢ج: املستدرك )٣(



٣٧٣

  . المها يقطعان احلالة السابقةكالشرط كفالعقد ، شرطة اخلميس

، صحابجل هو املشهور بني األما تقدم من عدم جواز جتديد العقد عليها قبل انقضاء األمث إن 

نه إ :روي، وزاد يف املهر وجل جازيزيد يف األ أن أراد وإن :قال أنه ابن محزةنقل يف املختلف عن و

  .را أوالًكيصح ما ذ نه الأ و،يهب منها مدته مث يستأنف

مينع من  وا مشغولة بعقده الك و، اجلواز السامل عن معارضة شغلها بعقد غريهأصالةاحتج بو

   .انت مشغولة بعدتهكما لو  كأخرىالعقد عليها مدة 

أيام  إىل ح متعةًكلو ن: قال أنه عقيل أيب  مث نقل عن ابن،وال بأس به عندي: مث قال يف املختلف

هو  و نفسهاكمل متل  ماكتنقضي أيامه منها مل جيز ذل أن اح الدائم قبلكحها نكين أن أراد فإن ،ةمسما

 وهب ولو، حه من ساعة جازكتن أن ت املرأةءانقضت أيامها فشافإذا ، مل تنقض أيامها  ا منها ماكملأ

  . كعالن جاز ذلإاح كحها نكأيامه مث ن

  . عالنقيد باإل إالّ أنه هو يفيد قول ابن محزةو:  عنهكقال يف املختلف بعد نقل ذل

هن (ـ  بكذلى استدالهلم عل إىل ضافةبعض النصوص باإل إىل هؤالء استندوان إ :أقول

   .كجارة يف مثل ذل يف اإلإشكال وال )مستأجرات

م فيما كوال جناح علي: تعاىل يف قوله ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، السالم  عبدىفقد رو

: قال ،جل الذي أجليزداد قبل انقضاء األ ويزيدها أن أرادن إ : قلت،)١(تراضيتم به من بعد الفريضة

جل ا باألهومنمنه ى  برضكون ذلكي بأن ال بأس  

                                                

  . ٢٨ اآلية: لنساءسورة ا )١(



٣٧٤

ما ميضي  يزيدها بعدو( قوله أن ى علبناًء، )١(جل ميضي األما يزيدها بعد: قال، ووالوقت

ما  بعد وجلجيوز الزيادة يف أثناء األ أنه م آخر مبعىنك بيان حوإمنا، ليس تفسرياً للجملة السابقة )جلاأل

  . جلميضي األ

م أرت كأما ما ذو: ليهإتابه ك يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  املفضل بن عمرىروو

، حيل ما أحل اهللا أن دينه إمنا ،دين رسوله و من دين اهللاكون ذلكي أن ادفون املرأة الواحدة فأعوذ باهللايتر

 أحلهما اهللا مث مل ،املتعة من احلج، وتابهك اهللا املتعة من النساء يف مما أحلّ وإن ،حيرم ما حرم اهللاو

احاً غري كن سنة نبيه وتابهى كعل وشاء اهللا يتمتع من املرأة فعل ما أن أراد الرجل املسلمفإذا . حيرمهما

فما استمتعتم به منهن فآتوهن : ما قال اهللا عزوجلك، جرما أحبا من األى تراضيا عل سفاح ما

ى جل علمها أحبا مدا يف األن إ ،)٢(م فيما تراضيتم به من بعد الفريضةكجورهن فريضة وال جناح عليأ

مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا ، جلينقضي األ أن أجلها قبلما أحبا يف آخر يوم من ، أو جر األكذل

 ،لرجل سواه إالّ يس بينهما عدةول، بأمر مستقبل إالّ آخر يوم منه مل يصلحى مض فإن ،جل ما أحبايف األ

 فهذا ،ت متتعت من آخرءشامث إن ، يس بينهما مرياثول، أربعني يوماً وأرادت سواه اعتدت مخسةًفإن 

ل من كتعتد من  أن ت من عشرين بعدءشا وإن ،ت متتعت منه أبداًءشان إ وم القيامةي إىل حالل هلا

  حدود اهللا اليت بينها ى ل هذا هلا حالل علك، أربعني يوماً وفارقته مخسة

                                                

  . ٨ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٤٧٧ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢٨ اآلية: سورة النساء )٢(



٣٧٥

  . )٢()١(من يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسهو: لسان رسولهى عل

املراد متام  أن  قد عرفت سابقاً،راتن مستأجأورد من  ما ألن ،ن ال حميص عن قول املشهوركل

ى الفتو و مما تطابق النصكذل فإن ،ونؤل الشكجارة يف م اإلكم املتعة حكح أن ال، اح بتمام املدةكالن

  . خالفهى عل

 إىل ر البد من رد علمهاكبعضها الظاهرة يف قول من ذ، وورة فبعضها جمملةكأما الروايات املذ

تقاوم املشهور املدعم بالروايات الصرحية  أن نكفال مي، ا عرفتمكعراض املشهور عنها  إل،هلهاأ

  . ما عرفت مجلة منهاكالصحيحة 

العقد ى جل علتنظريهم العقد يف األ واألصل من ، يعرف اجلواب عن دليلني آخرين هلمكمن ذلو

  . يف العدة منه

نة قد ي العدة مبايفو ،جل زوجةا يف األ فإ،التنظري غري تام و، بعد الدليللألصلجمال  ذ الإ

 فلو جدد العقد عليها مةًكجل استرباء رمحها ح وجبت العدة عليها ألوإمنا، ليةكخرجت عن الزوجية بال

  . يف العدة مل يضر بالعلة يف العدة خبالف غريه

: حيث قال، املشهورى يف تقريراته عل) رمحه اهللا( احلائري إشكالمما تقدم يعلم وجه النظر يف و

جل دائماً لعدم ان العقد ادد عليها قبل انقضاء األكما  إذا مكل يف تعميم هذا احلكشن قد يكول(

ان العقد ك إذا عدم صحة جتديد العقد عليها فيماى جريان ما استدل به من الدليل العقلي والنقلي عل

  . الثاين دائماً

  املبانية ذاتاًمنبني املنقطع  وأما الدليل العقلي فواضح بعد عدم لزوم حتصيل احلاصل منه مع ما بينه

  . أثراًو

                                                

  .١ اآلية: سورة الطالق )١(

  . ١ من أبواب املتعة ح٣٢ الباب ٥٩٢ ص٢ج: املستدرك )٢(



٣٧٦

 يف )عليه السالم( عدم عموم قوله، وجواباً باملنقطع وأما الدليل النقلي فالختصاصه سؤاالًو

جالن فواضح بعد أ) الشرطان(ون املراد من ى كبناًء علما أ ،جيوز شرطان يف شرط للدائم ال: اجلواب

ى أما بناًء علو. ن جتديده عليها اجتماع أجلني يف عقد واحدي يلزم مكجل األى عدم اشتمال الدائم عل

اجتماع شرطني ال اجتماع  إالّ ثناء املدة ال يلزم منهأالعقد الواقع يف  فإن ،ون املراد منهما أعم منهاك

النفساخ العقد ، استلزام جتديد العقد الدائم عليهاى  دعوإمكان إىل له مضافاًكهذا . شرطني يف شرط

 إمكان لعدم ،جلله عليها من بقية األ سقاطه ملاإ، واألولعراضه عن العقد إاشف عن كنه  أل،األول

بقاء زوجيته املقيدة املوقتة يف زمان  إىل الزوجية الدائمة املطلقة المرأة مع القصد إىل اجتماع القصد

  . )ما هو واضحكواحد 

ولو : هؤالء احلدائق بقولهى ل علكذا أشول، ك العقد الدائم ال تشمل مثل ذلن أدلةإ :ذ يرد عليهإ

للصحة أمر  يذ املقتض، إال فرق بينهما إذ ، دواماًكجل لصح ذل يف األصح جتديد العقد عليها متعةً

لعدم استفادة  إالّ كيس ذلول، حداً ال يقول ذا القولأ أن  مما يظهر منه،ال يقول به أنه مع، واحد فيهما

  .  من الدليلكجواز مثل ذل

 كلو صح ذلنه إ :ففيه، خلإ )استلزام جتديد العقد الدائم عليهاى  دعوإمكان إىل مضافاً(: هأما قولو

يصح  ال أنه ىالروايات الصرحية الصحيحة املعمول ا تدل عل أن وقد عرفت،  يف املنقطعكلصح ذل

  . باهلبة أو جل بنفسهبعد انقضاء األ إالّ كذل

، ا إالّ تصح النية الى عمال املتوقفة علاأل فإن ،لنيةا إىل  حيتاجكمثل ذل أن  إىلضافةهذا باإل

   نية كلانت هناكفإذا  ، بدون نيةكيف يقال بصحة ذلكف



٣٧٧

  . ال مل يصحإو، المكخرج عن موضوع ال وكصح ذل) فيكت ن النية وحدها الأل(ومظهر 

صح  ال يكذلك، ويصح عقدان دائمان المرأة واحدة ال أنه فقد ظهر مما تقدم، انكيف كو

ما ال يصح ك، أقل أو ثركأ أو األولان االنقطاع الثاين بقدر وقت االنقطاع كسواء ، عقدان منقطعان

، هي زوجة و لرجوع الزوجون حمالًكت إمنا العدة الرجعية ألن ،انقطاع يف العدة الرجعية أو عقد دوام

ن حمرماً كاع للزوج فيما مل تاالنقط وة فيصح الدوامينيف العدة البا أما ،ىالفتو و النصكذلى ما دل علك

  . البائنة بسبب الثالثك

  . يصح االنقطاع يف الدوام ال أنه من الواضح أن ماك

قلنا بأنه  فإن ،فأجاز بعد انقضاء شهره، عقد الفضويل عليها شهرين وعقد عليها شهراً مثالً إذا أما

  . اشف مل يصحكقلنا بأنه  وإن ، تقدمإشكالى ناقل صح عل

، انقطاعاً أو  دواماًاألولان العقد كسواء ، عقد عليها لغريه إذا  يف املزوجةكمثل ذليصح  نعم ال

  . واهللا سبحانه العامل، ك ملثل ذلدلةلوضوح عدم مشول األ، انقطاعاً أو الثاين دواماًو

  



٣٧٨

  : فيها فروع ):١٢مسألة (

ال ب ،وال يف التاسعة،  الثالثة حترم يفوال، ثريةكيتمتع الرجل باملرأة الواحدة مراراً  أن جيوز: األول

  .  وال خالفإشكال

مث ، ينقضي شرطها والرجل يتزوج املتعة: قلت له: قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، فعن زرارة

تزوجت ثالثة أزواج حيل ، وبانت منه ثالثاً  حىتاألولمث يتزوجها ، بانت منه رجل آخر حىت يتزوجها

  . )١(ماءهي مبرتلة اإل وهذه مستأجرة، مثل احلرة ليس هذه ، شاءمكنعم : قال ،يتزوجها أن وللأل

 ،يف الرجل يتمتع من املرأة املرات، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، هأصحابعن بعض ،  أبانوعن

  . )٢(شاء ال بأس يتمتع منها ما: قال

جل تزوج امرأة سألته عن ر: قال ،)السالمهم يعل( بن جعفرى عن أخيه موس، جعفر علي بن وعن

  . )٣(ما أحب: قال ،يعيد التزويج وم مرة يرددهاك، متعة

 انتا دائمتنيكسواء  )المالس وعليها الصالة( راهة اجلمع بني ثنتني من ولد فاطمةكالظاهر : الثاين

  . دلةطالق األ إلكذل، واح من الشرحكتاب النك يف أول كذل إىل قد أملعنا، واالختالفب أو متعتنيأو 

 أن حدحيل أل ال:  يقول)عليه السالم( مسعته: قال ،ناأصحابعن رجل من ، عمري أيب  حممد بنفعن

أي : قال ،يبلغها: قلت،  يبلغها فيشق عليهاكذلن إ) عليها السالم( جيمع بني ثنتني من ولد فاطمة

  . )٤(واهللا

                                                

. ١ من أبواب املتعة ح٢٦ الباب ٤٨٠ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ٢ من أبواب املتعة ح٢٦ الباب ٤٨٠ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٣ من أبواب املتعة ح٢٦ الباب ٤٨٠ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٤٠ الباب ٣٨٨ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٣٧٩

   .)١(ر مثلهكذ و، يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: قال ، محادوعن

ما ك، يف السند بعض الضعف فإن ،راهةكالى  علكحديثاً محل ذل و بني الفقهاء قدمياًرواملشهو

  . حديثاً والتحرمي قدمياًى  يف داللة علكعراض املشهور عن ذلإ إىل ضافة باإل،قالوا

  .  جيبانوالعالن اإل وشهاديستحب يف املتعة اإل: الثالث

ربع يتزوج صاحب األو: قال ، يف حديث املتعة)يه السالمعل( عبد اهللا أيب عن، ذينةأفعن عمر بن 

  . )٢(ويل وال شهود شاء بال منهن ما

 ،ما جيزي يف املتعة من الشهود )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال ، احلرث بن املغريةوعن

ة لئال تقول يف ان املرأك ملك ذلوإمنا جيزيه رجل: فقال ،ره الشهرةك فإن :قلت، امرأتان ورجل: فقال

  . )٣(نفسها هذا فجور

 ،ما جيزي يف املتعة من الشهود: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال ،خنيس بن ىعل موعن

ن إ أرأيت: قلت، يعوزهم النه إ :قال ،مل جيد أحداًن إ أرأيت: قلت، امرأتان يشهدمها ورجل: فقال

ان ك كجعلت فدا: قلت: قال. نعم: )عليه السالم( الق ،يعلم م أحد أجيزيه رجل واحد أن شفقواأ

  . )٤(ال: قال ، يتزوجون بغري شهود)صلى اهللا عليه وآله(عهد رسول اهللا ى املسلمون عل

  سألته عن الرجل : الق )المالسهم يعل( بن جعفرى عن أخيه موس، جعفر علي بن وعن

                                                

. ١ من أبواب ما حيرم باملصاهرة ح٤٠ الباب ٣٨٨ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١ من أبواب املتعة ح٣١  الباب٤٨٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٢ من أبواب املتعة ح٣١ الباب ٤٨٤ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٣١ الباب ٤٨٤ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٣٨٠

  . )١(انا مسلمني مأمونني فال بأسكن إ :قال ،يتزوج املرأة متعة بغري بينة أن ىهل يصلح له عل

يفعل  مىت، ميهرها ويقيم عليها أن سألته عن رجل حتته امرأة متعة أراد: قال ،أخرى رواية ويف

 وإن ،جل مل يرد بينةينقضي األ أن هو زادها قبلن إ :قال ،من بعده أو جلينقضي األ أن قبل،  اكذل

  . )٢( من بينةجل فالبدانت الزيادة بعد انقضاء األك

  . )٣(ال بأس: قال ، عن رجل يتزوج متعة بغري شهود)عليه السالم( عبد اهللا أبا لأس ، زرارةوعن

: ن فيهكل، اخلنيس مثل الرواية السابقة بن ىعلعن امل، يف نوادرهى  رواية أمحد بن حممد بن عيسويف

يعلم م أحد جيزيهم رجل  أن شفقواأن إ أرأيت: قلت، ال جيوز هلمنه إ :قال ،مل جيد أحداً فإن :قلت

  .  احلديث)٤(نعم: قال ،واحد

 هل جيزي يف املتعة رجل واحد )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألنه إ ، احلرث بن املغريةوعن

  . )٥(ئال تقول يف نفسها هو فجورولة ءان الرباك ملك ذلوإمنا، جيزيه رجل واحد ونعم: قال ،امرأتانو

 إالّ أن ال: قال ،أتزوج املتعة بغري شهود: قلت: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب نع،  محرانوعن

  . )٦(كون مثلكي

                                                

. ٤ من أبواب املتعة ح٣١ الباب ٤٨٥ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٥ من أبواب املتعة ح٣١ الباب ٤٨٥ ص١٤ج: الوسائل )٢(

 .١ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٥٩١ ص٢ج: املستدرك )٣(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٥٩١ ص٢ج: املستدرك )٤(

. ٣ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٥٩١ ص٢ج: املستدرك )٥(

  . ٤ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٥٩١ ص٢ج: املستدرك )٦(



٣٨١

  . )١(اح املتعةكهو ن واح بغري شهود وال مرياثكوالوجه الثاين ن: )عليه السالم(  الرضويويف

عليه ( عبد اهللا أيب عن، فعن منصور الصيقل، القرشية و يف جواز التمتع باهلامشيةإشكالال : الرابع

  . )٢(متتع باهلامشية:  قال)السالم

ابنة عم يل  إىل بعثت: قال ،عن رجل من قريش ،عن بشر بن محزة، مكاحل علي بن تقدم روايةو

 )عليه السالم( جعفر أيب ىفدخلت عل، متعة فتزوجين  ـ:قالت أن ىلإ ـثرة من خيطبين كقد عرفت 

  . )٣(ما من زوجك علياهللاى فعل صلا: فقال، فأخربته

قد تقدم بعض ، وكره ذلكنعم ي، اح بالزانيةكالن قد أجاز الشارع، وماء الزنا ليس حمترماً: اخلامس

  . حاديث املرتبطة باملقاماأل

: قال ،)عليه الصالة والسالم( عبد اهللا أيب عن، عن بعض رجاله، ى أمحد بن حممد بن عيسوعن

 يئيين قد بغيت قبل جمإ:  فتجيئه يف بعض أيامها فتقولياماً معلومةً أسألته عن رجل تزوج املرأة متعةً

  . )٤(يطأها أن ال ينبغي له: قال ،يطأها فقد أقرت له ببغيها أن هل له، بيوم أو  بساعةكليإ

  ينايف ما تقدم من اشتراط املهركذل فإن ،مهاكح أو مهكحى ل التمتع باملرأة علكيش: السادس

  . جلاألو

ال بأس : قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، هأصحابعن بعض ، عمري أيب ية ابنما يف رواو

  يعطيها  أن ن البد له منكول، مهكحى يتمتع باملرأة عل أن بالرجل

                                                

. ٥ من أبواب املتعة ح٢٣ الباب ٥٩١ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ١ ح من أبواب املتعة٣٧ الباب ٤٩١ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٩ من أبواب املتعة ح٢ الباب ٤٤٣ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ١ من أبواب املتعة ح٣٨ الباب ٤٩٢ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٣٨٢

  . )١(ن له مرياثكحدث به حدث مل ين إ ألنه ،شيئاً

م كبل الدخول فقد حعطاها شيئاً قأ إذا :ن يف الوسائلكل، التعيني قبل الصيغةى حيمل عل أن جيب

  . واملسألة حمل تأمل، فال ينايف ما تقدم من اشتراط تعيني املهر، صار املهر معيناً، وبه

مث زوجها أهلها ، متعةً أو زوجت نفسها من رجل دواماً إذا املرأة أن  يفشكالينبغي اإل ال: السابع

بعض  إىل ضافةهذا باإل، يدهمب  بيدها الختيار ألن اال،مل يصح الزواج الثاين ،كذلكمن رجل آخر 

  . الروايات الواردة يف املقام

عن رجل تزوج امرأة  )عليه السالم(ى يب احلسن موسقلت أل: قال ،سحاق بن عمارإمثل ما عن 

ن كال مت: قال ،يف احليلةكواملرأة امرأة صدق ، ذا عالنيةًإمث وثب عليها أهلها فزوجوها بغري ، متعةً

 أهلها والشرطها سنة وال يصرب هلا زوجها ن إ :قلت ،عدا أو نقضي شرطهاي زوجها من نفسها حىت

، والدار دار هدنة، ا قد ابتليت فإ،ياموليتصدق عليها باأل ،األولفليتق اهللا زوجها : قال ،سنة

خال الرجل إذا  :قال ،يف تصنعكانقضت عدا  ويامهاأ تصدق عليها  فإنه:قلت .واملؤمنون يف تقية

ن قد ين اآلإ، ومري ومل يستأمروينأ بغري كفزوجوين من ي علأهلي وثبوان إ يا هذا: فلتقل هيا 

  . )٢(كبين ون فتزوجين تزوجياً صحيحاً فيما بيينفاستأنف اآل، رضيت

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح٤٠ الباب ٤٩٣ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ١ من أبواب املتعة ح٤١ الباب ٤٩٣ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٣٨٣

  . )١(ر حنوهكذ و)عليه الصالة والسالم(سألت الرضا : قال ، يونس بن عبدالرمحنوعن

مث ، قال يف الرجل يتزوج املرأة متعة نهأ، )عليه السالم( ن الرضاع، نصر أيب  أمحد بن حممد بنوعن

  . )٢(األولالزوج : قال ،ا رجل أوىل أي فسألته، يتزوجها رجل من بعده ظاهراً

ن كمل ي إذا ،بلد إىل املرأة املتمتع ا االنتقال مع الزوج من بلدى جيب عل ال أنه الظاهر: الثامن

  . خبالفه يف الدوام ،كذلى ال دليل عل ألنه ،لصريح يف ضمن العقدا أو  من الشرط الضمينكذل

عن الرجل يتزوج املرأة  )عليه السالم( احلسن الرضا أبا سألت: قال ،يؤيده ما عن معمر بن خالدو

  . )٣( جيوز هذاوال اآلخراح كجيوز الن: فقال ،بلد إىل فيحملها من بلد، متعةً

 إىل م نقل املرأة املتمتع ا من بلدكعنون الباب حبحيث إنه  ،ألةنعم ظاهر الوسائل التوقف يف املس

  . بلد

هنا رواية خاصة يف و ،تني يف حبث الدواماألخالم يف حرمة اجلمع بني كتقدم تفصيل ال: التاسع

سألته عن : قال ،)عليه السالم( احلسن أيب عن، نصر أيب هي ما رواه أمحد بن حممد بن، وحبث املتعة

  . )٤(ال: قال ،ختها متعةأ له املرأة هل يتزوج بونكالرجل ي

                                                

. ١ من أبواب املتعة ح٤٩٤ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٤٩٤ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ١ من أبواب املتعة ح٤٩٤ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  . ١ من أبواب املتعة ح٤٩٥ ص١٤ج: الوسائل )٤(



٣٨٤

ها  أختيريد تزويج إالّ أن ،الرجل يف املتعةى ال نفقة وال قسم وال عدة عل أنه  يفإشكالال : العاشر

 عبد اهللا أيب عن، ما تقدم ما رواه هشام بن سامل إىل ضافة باإلكذلى يدل عل، وتنقضي عدا فيصرب حىت

  . )١(ك عدة عليوالوال نفقة : حديث يف املتعة قاليف ، )عليه السالم(

 وال كوال أقسم علي:  يف حديث آخر يف املتعة قال)عليه الصالة والسالم( عبد اهللا أيب وعن

  . )٢( عليك وال عدة لكأطلب ولد

أن  أحببتأجلها ى فلما انقض، ىأجل مسم إىل  بامرأة متعةًتزوجتفإذا :  الصدوق يف املقنعوعن

  . عدا يتنقض  حىتكفال حتل ل، ها أختتزوجت

احاً كولو ن، مه مع غري أبيهانت ضرة ألكمرأة ايتزوج الرجل ب أن رهكي أنه الظاهر: احلادي عشر

  .  يف الدائمكالم يف ذلكوقد تقدم ال هما،من وأاألب من ، أو  منهمتعةً

 ما أحب للرجل املسلم:  يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  رواية زرارة قالإطالقيدل عليه و

  . )٣(مه مع غري أبيهانت ألكيتزوج ضرة أن 

  . مه مع غري أبيهانت ضرة ألك إذا يتزوج امرأةأن  :قال إالّ أنه ، احلسن بن حمبوب مثلهوعن

 عدم األصلوال يقال ، من التحالف أنه فالظاهر، دائمة أو متعة أا لفا يفختا لو: الثاين عشر

انا داخلني حتت جامع ك وإن ،احكمها نوعان من الن إذ ،معارض بأصل عدم قصد الدوامه  ألن،جلاأل

  قل  بني األكفليس من قبيل الش، واحد

                                                

  . ١ من أبواب املتعة ح٤٥ الباب ٤٩٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

  . ٢ من أبواب املتعة ح٤٥ الباب ٤٩٦ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ١ من أبواب املتعة ح٣١لباب  ا٥٩٢ ص٢ج: املستدرك )٣(



٣٨٥

  . قل مع األاألصلون كحيث ي، ثركواأل

، العقد عشرة أيام بأن  مع القائلاألصلان كعشرين  أو هل عقدها عشرة أيام أنه لفا يفختا نعم لو

  .  مع القائل عشرةاألصلف، عشرة أو املهر مائة أن فا يفلختا ما لوأما ك

  .ون من التحالفكي، سخلة املهر هل هو شاة أو أن لفا يفختا أما لو

  .ما نوعان ألالدرهم أو الدينار أنه  يفاالختالفان كمثله لو و

 الًاحاً متصكهل عقدها ن أنه لفا يفختا نشاء لواح عن اإلكتقدير جواز تأخري وقت النى علو

  . أيضاًمن التحالف  أنه فالظاهر، منفصالً أو نشاءباإل

  .بعد ثالثة شهور، أو عقدها من الشهر القادم أنه لفا يفختا  لوكذلكو

ن كولو أنفقا يف أصل الشرط ل،  مع عدم الشرطاألصلف، عدمه ولفا يف جعل شرطختا ولو

 يون من املدعكي، ومورد االتفاقان اجلامع كان بني الشرطني جامع ك فإن ،هذا أو ان هذاكالشرط 

  . ان من مورد التحالفكان بني الشرطني تباين ك أما إذا ،الزائد إىل ر بالنسبةكاملنو

مجيع اخلصوصيات فال ى امرأة عل أو وافق املعقود عنه رجالً فإن ،لو عقد الفضول: الثالث عشر

، أو له شهراً فقبل نصف شهرما لو عقدها كلو وافق ال جبميع اخلصوصيات  أما ، يف الصحةإشكال

 يف سائر كذلك، واحكبطل الن وإجازةن كمبثليه مل ت، أو قبل بنصف املهر اعول، أو نصف وشهراً

  . اخلصوصيات

هو الذي ، وفلم يقبل الرجل، الرجلى ون النفقة علكعقدها بشرط  إذا  يقبل الشرط مثل مامل وول

، الشرط التزام يف التزام إذ ،سقاط الشرط صحإلت املرأة بقب، والفضول العقد فضولة عنه مع املرأةى أجر

  . ما لو شرطت عدم الدخول مث أسقطت شرطهاك، سقاطهإللمشروط له احلق يف  أن قد تقدمو



٣٨٦

 ليس كذل ألن ال وأ، شرط ضمين ألنه جبار مث مل جيامعها فهل هلا اإللو عقدها متعةً: الرابع عشر

ال فال حق إ وجبارحرجاً عليها عدم اامعة فلها اإل وان عسراًك إذا يفصل بني ما، أو عقد املتعةى مقتض

 إىل ضافةباإل، )١(حسانإتسريح ب أو  مبعروفكمساإفى  مقتض فإنه،الظاهر التفصيل ،جبارهلا يف اإل

  . احلرج ودليل العسر

  .  مبعروف خاص بالطالقكمساإف: ال يقال

يطلب  أن م الشرعيكفللحا،  ذا اللفظاألمرلروايات ذا ورد يف مجلة من اول، علةنه إ :نه يقالأل

  . فتأمل، اجلماع حسب املتعارفى عل أو هبة املدةى علما إ جيربه والرجل

، احلرج ومل تتحمل للعسر إالّ إذا وجب عليها القبول،  أراد الرجل اجلماع أزيد من املتعارفولو

دليل املعاشرة باملعروف  ودليل العسرإن ف، كتتحمل املرأة ذل لة حبيث الان عظيم اآلك إذا ذاكو

  . يةاألول دلةاألى مان علكحا

 ،يأيت يف باب النفقات وما تقدمك، الزوجى النفقة ليست عل ألن  ينفق عليهاوملل: اخلامس عشر

نفاق اإلى جباره علإفهل هلا احلق يف ، ن بيت مال يسعفهاكومل ي،  وال قوةًن املرأة مل جتد شيئاً فعالًكل

، ما عرفتى  عل، مبعروفكمساإى مبقتض، ن متربعكمل ي إذا كيبعد ذل ال، طالقها بة مداإ أو عليها

  . ل املسلمني فال خصوصية للزوج هنا فتأملى كفائي علكليف كطعام اجلائع املضطر تإن إ :فال يقال

  انتهت املدة ومل نعلم هل وطئت  أو طلقهاألو متتع ا مث : السادس عشر

                                                

  . ٢٢٩ اآلية: سورة البقرة )١(



٣٨٧

ما أشبه  أو كشهادة عادلني بذل أو خبارها بنفسهاإ أن فالظاهر، ال أم ليها العدةون عكت حىت

يصح  و معهااألصل الزوج الوطي فأدعى ورت الوطيكنأ أما إذا ،أحد الطرفنيى م علكفي يف احلكي

  . كثبت الزوج ذليمل  إذا جنيب العقد عليهالأل

، هل يتحقق الوطي بالغالف، وبغريه ونزالإ بدبراً أو العدة واجبة مبجرد الوطي قبالً: السابع عشر

 حنوه مبا ال و من زجاجان الغالف مثالًكفإذا ال إو، ىفكوطي  أنه العرفى رأ إذا الظاهر التفصيل بأنه

  . كذلى  املترتبة علحكام يف سائر األكذلك، وفي يف وجوب العدةكفال ي، يصدق الوطي

بل : لو قالت أما ،قالت ال أعلم، أو هي صدقت  إذا جديدزواجيف ى فكطأها أولو قال الزوج مل 

  ).هن مصدقات (مل يصح لقاعدةأ وط

، الدائمكالم هنا كان الكما أشبه مما حترم باملصاهرة  أو ني أخت، أوبنتاًو  أماًحكلو ن: الثامن عشر

 مثل رخاألبعض الفروع ، وربعاألى ل حمرمات املصاهرة باستثناء الزيادة علكيف املقام تأيت  أن ماك

من يقول بعدم  إىل ر بالنسبةكبالب، والدوام إىل  بالنسبةكتابية عند من يقول بعدم جواز ذلكالتمتع بال

  . كغري ذل، إىل يف الدواماألب ى  بدون رضكجواز ذل

مثل ، ان عقالئياًك إذا يبعد الصحة ال، القبلة أو النظر أو هل يصح شرط عدم املس: التاسع عشر

ال مل إو، كما أشبه ذل أو ليها الرجلإينظر  ال أن  قبيحة تريدانت مثالًك، أو مسرحدمها ذا مرض أون ك

  . )١()املؤمنون عند شروطهم(حيث ال يدخل الشرط غري العقالئي يف عموم ، يصح

   يعرف حال هومن، ما تقدم مثله يف الوطيك، ولو أسقط الشارط شرطه جاز

                                                

  . ٤ ح٢٣٢ ص٣ج: ستبصار اال،٤ من أبواب املهور ح٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ج: الوسائل )١(



٣٨٨

  . ان الشرط الدخول بالغالفك إذا ما

املناط يف  ألن ،قرارتاب اإلكما تقدم يف كان كس كبالع أو  الولد مث أثبتهىلو نف :العشرون

  . املقامني واحد

يف  إالّ يدخله الفسخ اح الكالن ألن ،بطالحدمها يف اإليصح جعل اخليار أل ال: العشرون والواحد

سيأيت يف باب و، من بعض النصوص عدم عموم دليل شرط اخليار يف هذا الباب وموارد خاصة علم منها

  .  العيوب توجب الفسخ هناكبعض تلن أ و،أيضاًالم يف املتعة كالعيوب اليت توجب الفسخ بعض ال

، حها شهراً مث يهب هلا يوماً دون يومكأن ينكتصح اهلبة امللفقة  ال أنه الظاهر: الثاين والعشرون

 فاهلبة كذلكولو وهب ، كيشمل مثل ذل الدليل ال إذ ، يوم خليةويف ون يف يوم ذات زوجكت حىت

وال مانع من بطالن ، كحمذور هنا حيث ال، ري الذي يتصل بأيام خلوهااألخاليوم  إىل بالنسبة إالّ ،باطلة

  . كميلال ما  وكما لو وهب ما ميلك، بعض اهلبة دون بعض

 ،صحته جمرداًى بدونه عند من ير أو جلاملرتني مع شرط األ وشرط املرة إذا :الثالث والعشرون

أفرغ ثانياً  حىتى أبق وولو أفرغ، كان الشرط ذلك إالّ إذا اجخراإل ودخالاملة ال اإلكفاملنصرف املرة ال

  . فراغة واحدةإان الشرط ك إالّ إذا ،ان مرةكخراج إبدون 

يبعد صحة  ال، سة واحدة فقطمل وأ، ان الشرط منها عليه قبلة واحدة فقطكلو : الرابع والعشرون

منون املؤ(و )هن مستأجرات (يؤيده وخصوصاً،  يف التحليلكذلكما هو كال غرابة و، مثل هذا الشرط

  ).عند شروطهم

املراد  ألن ،كالظاهر ذل، دخال ثانياًفهل له اإل، ثناءولو شرط مرة واحدة فأخرجت نفسها يف األ

  .مل املرةكاملة ومل تكباملرة املرة ال

  ان كما أشبه  أو الشرط مرة فحاضت أو ان العقدكولو 



٣٨٩

  . حاضت إذا الم مثل ما تقدم فيماكال

 كحتكأن: لو قال أما ، يف دخول الليايلإشكالفال ،  شهراًكحتكأن: لو قال: اخلامس والعشرون

 انصراف اللفظ مما يدخله حتت أو ع هو قصدمهاواملتب، احتماالن، ال فهل يدخل الليل أو، يوماً

  .  العدماألصل فك يف ذلكشأما إذا ، )مكعقود(

، جابتهإجتوز  ال ربع اليت عنده دائمات حىتلو خطب دواماً ومل نعلم هل األ: السادس والعشرون

ن دواماً مث يريد كلهن كون كولو علمنا ، صل الصحةجابة إلجازت اإل، جتوز بعضهن متعة حىتأو 

 أيضاًجابة فالظاهر جواز اإل، ال و أهن متعةًاحدإ حيث بدل كالدوام باخلامسة ومل نعلم هل جاز له ذل

  . االستصحابى م علكصل الصحة احلاأل

هل هلا ، ون هلا النفقةكت دواماً حىت أو  تعلم املرأة هل تزوجها الرجل متعةًوملل: السابع والعشرون

جه يله هل زوك يعلم الرجل ماذا فعل ووملول،  يف االستحقاقكالظاهر العدم للش، أخذ النفقة تقاصاً

يعلم  ألنه مجايليلزم العمل بالعلم اإل، أو  العدمصالةقسم وال نفقة عليه أل ل الدائماً فه أو املرأة متعةً

  . احتماالن، ليه ـ إبة املدة حترم عليه أنه مثلـ املتعة  أو ليف الدوامكبتوجه ت

 أن ، أو يدخل اوململ يعطها الصداق أ أنه لو ادعت املرأة بعد وفاة الرجل: الثامن والعشرون

ثبت  إالّ إذا فهي مصدقة، كما أشبه ذل أو جلنيأبعد األ إىل فال حاجة،  الرحم ملاء غريهاحلمل من جذب

  .اخلالف

فهي ، عدمه وجلومل نعلم بانقضاء األ، مث تريد التزويج،  للرجلانت متعةًكولو علمنا بأا 

  .استصحاب بقاء العلقةى  مقدم علكذلو، مصدقة

 عدم  ألن األصل،ثباتاإل إىل احتاج، بعد موته اآلخرى أحدمها شرط املرياث على ولو ادع

  . الشرط



٣٩٠

 أما ،لةكن مشكمل ت إذا زوجةً أو زوجاًى ون اخلنثك يف صحة جواز إشكالال : التاسع والعشرون

ما إ واًاختيارما إ ،امرأةً أو جيعل نفسه رجالً أن نه حيق لهأ، ولمنا حولهكفقد ت، لةكمشى انت خنثكإذا 

مث ظهر ، تزوجته أو لو تزوجها أنه سيأيت يف باب العيوب، والم يف الدوامك هو الالم هناكفال، بالقرعة

  .ال وهذا هل هو عيب يوجب الفسخ أ أن ىونه خنثك

اح ك املوجودة يف باب النحكامسائر األ وروهاتكامل وثرياً من املستحباتك أن ىخيف ال: الثالثون

  . رهاكذ إىل جةمما الحا، دلةطالق األإل، الدائمة وأعم من املتعة

 مبا كطالق بعض ذلها إلعن والعف والزوجة إىل حسانتم هذه املسألة بفصل استحباب اإلخنو

ى ما حق املرأة عل: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال، سحاق بن عمارإ ىفقد رو، يشمل املتعة

  . )١(جهلت غفر هلا وإن سوهاكي ويشبعها: قال، ان حمسناًكفعله  إذا زوجها الذي

  . )٢( تؤذيه فيغفر هلا)عليه السالم( أيب انت امرأة عندك: )عليه السالم( عبد اهللا أبو الوق

يبعد مشوله للمقام  ن الكل، الدائمة إىل ان بالنسبةك وإن ،سوة يف هذا احلديثكال وظاهر الشبعو

 عشرين سنةكمدة طويلة  يف الرجال الذين يتزوجون النساء متعةً إىل خصوصاً بالنسبة، من باب املناط

   . ـاستحباباً ـ ما أشبهو

 كيعين لذل، اتقوا اهللا يف الضعيفني: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  مساعة بن مهرانوعن

  . )٣( هن عورةوإمنا، النساء واليتيم

                                                

  . ١ من أبواب مقدمات النكاح ح٨٨ الباب ١٢١ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١ من أبواب مقدمات النكاح ح٨٨ الباب ١٢١ ص١٤ج: الوسائل )٢(

  . ٢ من أبواب مقدمات النكاح ح٨٦ الباب ١١٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(



٣٩١

 فإن ،بني زوجته ورحم اهللا عبداً أحسن فيما بينه: قال، )عليه السالم( عن الصادق،  حديثويف

  . )١(جعله القيم عليها وه ناصيتهاكاهللا عزوجل قد ملّ

صلى اهللا عليه (ر الرسول كذ أن بعد، )صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ،  حديث احلوالءويف

، نعم: قال، له للرجلك هذا كاهللا عليى يا رسول اهللا صل: قالت، املرأةى  مما للرجل عل مجلةً)وآله

خربين أخي جربائيل ومل يزل أ: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا ، الرجلى لفما للنساء ع: قالت

 ،ا حممد اتقوا اهللا عزوجل يف النساء، ييقول هلا أف أن حيل لزوجها ال أن ظننت يوصيين للنساء حىت

تابه ك ولمة اهللاكأمانات اهللا عزوجل ملا استحللتم من فروجهن بى خذمتوهن عل، أمكن عوان بني أيديفإ

م حقاً واجباً ملا استحللتم كهلن عليفإن ه، آل واهللا عليهى  صلعبد اهللاشريعة حممد بن  وسنيت ومن فريضيت

، كأخذهن الطلق من ذل حشائهن حىتأم يف كحيملن أوالد، ومبا واصلتم من أبدان، ومن أجسامهن

وال تأخذوا مما ، تسخطوا نوال ، رهوا النساءكوال ت، مكيقفن مع لون حىتقطيبوا  وشفقوا عليهنأف

  . )٢(ذنإ وبرضاهن الّإآتيتموهن شيئاً 

عن رسول ، ح الرازي يف تفسريهوالفت أبو ملا رواه الشيخ، سراءاملراد بالعوان األ أن والظاهر: أقول

  . )٣(سراءأم أي كن عوان عند فإاستوصوا بالنساء خرياً: قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

 الفقه من تبته منكجيعل ما  أن ولؤواهللا املس، احكيراده يف هذا الد من النإآخر ما أردنا هذا و

   للدعاءمشموالً، رمهك واليسري الذي يتقبله بفضله

                                                

  . ٢ من أبواب مقدمات النكاح ح٥٥١ ص٢ج: املستدرك )١(

  . ٢ من أبواب مقدمات النكاح ح٥٥١ ص٢ج: املستدرك )٢(

  . ٣ من أبواب مقدمات النكاح ح٥٥١ ص٢ج: املستدرك )٣(



٣٩٢

ال فال أراه إو، ثريكاقبل مين اليسري واعف عين ال، ثريك العن ويعف ويا من يقبل اليسري: املعروف

  . باليسريى يسم تعاىلفهل شيء يف قبال عظيم حقه ، )يسرياً(ى يسمن  أل قابالً، فضله سبحانهوالل

يسري من نه إ :يقول أن فهل يصح، برة من ماء البحرإنسان رأس إأخذ  إذا  حال ماكن حال ذلإ

  . ن اهللا هو املتفضل املتقبل املستعانكل، البحر

اهللا ى صلو،  العاملنيواحلمد هللا رب، املرسلنيى سالم علو،  رب العزة عما يصفونكسبحان رب

  . آله الطيبني الطاهرين وحممدى عل

 ىيف الليلة اخلامسة والعشرين من شهر مجاد) حممد بن املهدي احلسيين الشريازي(: مت بيد مؤلفه

  . )١( يف قم املقدسة، مخس وأربعمائة والثانية من سنة ألف

                                                

  .الطبعة األوىل ،)دام ظله( جتزئة املؤلف إىل هنا انتهى اجلزء الثالث من كتاب النكاح حسب )١(



٣٩٣
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  ١٠٦.........................................ن بدل دینه ـ م٢٩مسألة 

  ١٠٨...................... ـ لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع٣٠مسألة 

  ١٠٩..........................................شتراط اللفظا ـ ٣١مسألة 

  ١١٠............................ في اإلیجابختیاراال ـ وقوع ٣٢مسألة 



٣٩٥

  ١١١........................... ـ مفارقة أكثر من العدد الزائد٣٣مسألة 

  ١١٢............... ـ ال فرق في الصحة بین الكبیرة والصغیرة٣٤مسألة 

  ١١٣......................ر من أربع ـ عدم وقوع الطالق بأكث٣٥مسألة 

  ١١٤........................ختیار ـ صحة الوكالة للزوجة لال٣٦مسألة 

  ١١٥................................... لیس نكاحاختیاراال ـ ٣٧مسألة 

  ١١٦............................ یحتاج إلى القصدختیاراال ـ ٣٨مسألة 

  ١١٧............................ للنكاحً لیس إنشاءختیاراال ـ ٣٩مسألة 

  ١١٨..........................ختیاراالمات الرجل قبل  إذا  ـ٤٠مسألة 

  ١١٩........................ختیاراالحداهن قبل إماتت  إذا  ـ٤١مسألة 

  ١٢٠...................... ـ لو أسلم ال یحق له أكثر من أربع٤٢مسألة 

  ١٢١......................................... ـ الطالق الزائد٤٣مسألة 

  ١٢٢................................ختیارجبار الحاكم لالإ ـ ٤٤مسألة 

  ١٢٣.........................ختیاراال وسالم بین اإلي ـ الوط٤٥مسألة 

  ١٢٤.................. ـ لو طلق إحداهن بدون شرائط الطالق٤٦مسألة 

  ١٢٥.......................................ختیاراال ـ تعلیق ٤٧مسألة 

  ١٢٦...........................لوصف واإلشارة ـ لو تخالف ا٤٨مسألة 

  ١٢٧...................................... ـ السبب والمسبب٤٩مسألة 

  ١٢٨...................................ختیاراال ـ التنازع في ٥٠مسألة 

  ١٢٩..................................وبنت أم  ـ لو أسلم عن٥١مسألة 

  ١٣٥...............................أو البنتاألم  ـ لو أسلمت ٥٢مسألة 

  ١٣٧........................ ـ لو ارتد أحد الزوجین المسلمین٥٣مسألة 

  ١٤٠....................................ین أخت ـ لو أسلم عن٥٤مسألة 



٣٩٦

  ١٤١............................ وابنة أخ ـ لو أسلم عن عمة٥٥مسألة 

  ١٤٢...................................... ـ لو أسلم عن أمة٥٦مسألة 

  ١٤٣...................................... ـ لو أسلم عن حرة٥٧مسألة 

  ١٤٤..................... ـ لو أسلم الحر عن أكثر من أمتین٥٨مسألة 

  ١٤٥.......................... ـ لو أسلمت المرأة قبل الدخول٥٩مسألة 

  ١٤٦.............. ـ لو أسلم قبل الدخول عن امرأة غیر كتابیة٦٠مسألة 

  ١٤٧....................... ـ لو أسلم بعد الدخول فماذا المهر٦١مسألة 

  ١٤٨...................................... ـ لو أسلم الزوجان٦٢مسألة 

  ١٥١.............................. ـ لو أسلم عن أربع وثنیات٦٣مسألة 

  ١٥٣........................................ ـ لو ارتد المسلم٦٤مسألة 

  ١٥٥............................. ـ لو أسلمت عن زوج وثني٦٥مسألة 

  ١٥٦........................................ ـ لو اسلم الوثني٦٦مسألة 

  ١٥٧.......................................... ـ سقوط النفقة٦٧مسألة 

  ١٥٨................................هماإسالم ـ لو اتفقا على ٦٨مسألة 

  ١٥٩.................................. المزوجة ـ خطبة المرأة٦٩مسألة 

  ١٦٥................................... ـ الخطبة حرام بذاتها٧٠مسألة 

  ١٦٧.............. ـ عدم جواز التعریض أو التصریح بالخطبة٧١مسألة 

  ١٦٨............................ ـ تزویج العارفة لغیر العارف٧٢مسألة 

  ١٧٦................................... ـ شرط طالق المحلل٧٣مسألة 

  ١٧٩.......................... ـ لو بطل النكاح ولم یدخل بها٧٤مسألة 

  ١٨١............................... ـ بعض مكروهات الزواج٧٥مسألة 

  ١٨٥.......................................... نكاح الشغار ـ٧٦مسألة 



٣٩٧

  ١٩٧............................... ـ كراهة العقد على القابلة٧٧مسألة 

  ٢٠٢.......................... ـ كراهة تزویج ابنة بنت زوجته٧٨مسألة 

  

  في النكاح المنقطع فصل

  ٣٩٢ ـ ٢١١

  ٢١٢....................................................روایات المتعة

  ٢٢١..........................................إذا كان في المتعة شنعة

  ٢٢٣.............................................. التحریم مدخولةأدلة

  ٢٢٤..............................................تضارب أقوال العامة

  ٢٢٨..........................................ن بالمتعةوالصحابة القائل

  ٢٣١......................................جوزون من العامة بالمتعةالم

  ٢٣٢.................................................... العامةأدلةرد 

  ٢٣٦........................................... ـ صیغة المتعة١مسألة 

  ٢٤٢......................................... ـ شرائط الزوجین٢مسألة 

  ٢٤٥....................................................المتعة بالكافرة

  ٢٤٧....................................................التمتع بالوثنیة

  ٢٥١..................................................السؤال عن المرأة

  ٢٥٣.....................................................التمتع بالزانیة

  ٢٥٥.....................................................التمتع بالبكر

  ٢٥٩...........................................المتعة لیست من األربع

  ٢٦٣...............................................سبب تحریم الخلیفة



٣٩٨

  ٢٦٦................................ ـ اشتراط المهر في المتعة٣مسألة 

  ٢٦٨..................................................مهر ما ال یملك

  ٢٧٤.................................ال یجب دفع تمام المهر عند العقد

  ٢٧٩..................................................قطیع هبة المدةت

  ٢٨٣..........................................هل أیام الحیض لها كلها

  ٢٨٧.......................................... العیوب في المتعةأحكام

  ٢٩١....................................لها زوجا أن  ـ لو تبین٤مسألة 

  ٢٩٥.................................. ـ األجل شرط في المتعة٥مسألة 

  ٣٠١.........................................إذا صبا العقد على األجل

  ٣٠٥................................................قدیر األجل إلیهمات

  ٣٠٧................................................لو ذكر مدة طویلة

  ٣١١...............................................لفا في الغایةختا لو

  ٣٢٢...................................... ـ الشرط خارج العقد٦مسألة 

  ٣٢٤............................................جواز الشرط في المتعة

  ٣٢٨................................. ـ جواز العزل عن المتعة٧مسألة 

  ٣٣١.............................................الولد للزوج في المتعة

  ٣٣٣......................................استحباب عدم الولد في التقیة

  ٣٣٧..................................... ـ ال طالق في المتعة٨مسألة 

  ٣٤١............................................... في المتعةال میراث

  ٣٤٢............................. المتعةإرث ـ أربعة أقوال في ٩مسألة 

  ٣٥٣........................................ ـ في عدة المتعة١٠مسألة 



٣٩٩

  ٣٦٣......................................عة ال تحیضمتإذا كانت المت

  ٣٧٠................................ ـ تزویج الزوج في عدتها١١مسألة 

  ٣٧٨....................................... ـ فروع في المتعة١٢مسألة 

  ٣٧٩.................................................التمتع بامرأة مرارا

  ٣٨١................................................... مستحبدالشهو

  ٣٨٥..................................................لو عقد الفضول

  ٣٨٧.................................................الخیار في المتعة

  ٣٩١....................................................حدیث الحوالء

  ٣٩٣........................................................المحتویات

  

  




