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  فصل

  یوب الموجبة للفسخعفي ال

  

  : أمورهي يف الرجل و

  . )اًدوارأ أو الفسخ دائماً كان على اجلنون سبب لتسلط الزوجة(: قال يف الشرائع

ى فكأن انون مستور عل، تارت االس مبعىن)نةاجلُ( و)اِجلنة( و)اجلَنة(منه  و،ناجلنون من ج: أقول

 ا نسان الستتار اإل)اجلُنة( و، يقال للجن لسترهم)اِجلنة( أن ماك، من االشتغالن عقله كعقله فال يتم

  .مستور ألنه  للقلب)اجلنان( و،شجارأراضيها مستورة باأل ألن )اجلَنة( و،احلرب يف حال

 ي أشبه مسن أوماِج أو منا له سبب خارج من مرضإ وبهييفعل بنفسه ما يص انون الن إ حيثو

 أي صيب جنونهأ ألنه مسي به إمنا انون أن أما احتمال، األظهرهذا هو  و،جمنوناً بصيغة اسم مفعول

  . أصابته اجلن فضعيف الدليلأو قلبه 

ليس مبجنون مل حيكم  أنه العرفى رأ أنه إذا كما، هأحكامجمنون حكم عليه بأنه  العرفى ذا رأإف

 وإالّ ،هأحكامكان له  اًمسي جمنونن إ من أشبه ومن مسه الشيطان واملخبط واملعتوه ووالسفيه، هأحكامب

  أما ، هأحكاممل يكن له 



٨

  . اتمن باب ذكر بعض الصغري إالّ سيذلك فل حنو أو طرافقوهلم بفتور األ

باجلنون ى ميس الالذي الصرع  أو ضرب الشمس أو غلبة املرض أو رةهيجان املُ أن منه يعلمو

  . أشبه ليس من ذلك ما أو غماءاإل أو يدواراأل

 كالمه يقال يف حمك، يدوارألاباجلنون ى  لعل املراد من اخلنق يف كالم الشيخ الصرع الذي يسمو

العقل من غري حادث مرض وهذا ى أحدمها خنق والثاين غلبته عل ،اجلنون ضربانن إ :وتبعه ابن الرباج

 وإن ، من مرضه فال كالمئبر فإن ،خيار غلب عقله املرض فال وإن ،أيهما كان فاخليار لصاحبه و،أكثر

  . غماء فهو كاجلنون لصاحبه اخلياررض وبقي اإلزال امل

 يوجب حق املرأة يف ،متوسطاً  أوثقيالً  أوخفيفاً، ياًأدوار أو كان اًطباقيأفاجلنون ، حال أي ىوعل

 يوماً كان يأخذه كل سنة مثالً ذاإكما ، جنوناًَ ىسم ي حبيث الدواركون األ يال أن شرطى الفسخ عل

  . اانني وعمال السفهاءأيعمل  وفيفقد توازنه

  . عليه ي فهو حمكمل يكن حمصالًن إ مجاعاإلبل ، خالف معتد به أجده فيه بال: يف اجلواهرو

  . خالف يف كون اجلنون من عيوب الرجل اوزة لفسخ املرأة النكاح يف اجلملة ال: ويف املسالك

 ،اًأدوار أو سواء كان مطبقاً، مقارناً له يثبت هلا به الفسخ مطلقاً أو العقد على كان متقدماً مث إن

 كان ال فإن ،وطأ أم ال سواء كان قد ،كان متجدداً بعد العقدوإن . ال سواء عقل أوقات الصالة أمو

عدم ى أتباعه عل وعقل حينئذ فأكثر املتقدمني كالشيخ وإن ،أيضاًيعقل أوقات الصالة فلها الفسخ 

 فإن ،ه جبميع أقسامهإطالقتناول اجلنون ب وييدقعدم اشتراطه لعدم وجود دليل يفيد الت واألقوى ،الفسخ

  اجلنون 



٩

  . اجلامع بينها فساد العقل كيف اتفق وفنون

 يف فاذا تزوجها مثالً، ي جميء دور اجلنوندوارحيتاج يف فسخ املرأة باجلنون األ ال أنه مث الظاهر

  .  قطعاًدواركان بقاء األ إذا ول شهر شوال حق هلا الفسخأهو جين يف كل سنة يف  وأول شعبان

ا به يف ما استدلوى  عل،الضرار وخ يف اجلنون بنفي الضررفسفقد استدل حلقها يف ال، كيف كانو

   :األخبارجبملة من  و،بالتدليس وبالغرور و،ما أشبه وخيار الغنب

ذا امرأته إقوم ف إىل سألته عن رجل يتزوج:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مثل صحيح احلليب

  . )١(العفل و النكاح من الربص واجلذام واجلنونيرد إمنا ،ال يرد: )عليه السالم(قال  ،عوراء ومل يبينوا له

قوم  إىل يف رجل يتزوج: قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،كما يف اجلواهر خرصحيحه اآلو

: قلت، لفاجلنون والع واجلذام و النكاح من الربصيرد إمنا ،يرد ال: قال ،ا امرأته عوراء ومل يبينوا لهإذف

يغرم وليها الذي  و،مبا استحل من فرجهاهلا املهر : قال ،نع مبهرهاصكان قد دخل ا كيف ين إ أرأيت

   .)٢(ليهاإساق  أنكحها مثل ما

 عن امرأة )عليه السالم( إبراهيم بوأسئل :  قال،محزة علي بن أيب عن، ةثالثوبرواية املشايخ ال

   ،عرض له جنون أو ،ما تزوجها صيب يف عقله بعدأقد  ويكون هلا زوج
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   .)١(تءشان إ  منهترتع نفسها أن هلا :)عليه السالم(قال 

 من دون تقدم شيء آخر، )العفلو( قوله إىل )يرد النكاحنه إمنا إ( :عن موضع من التهذيبو

خرب مستقل  أنه  ال،ذلك من تقطيع الشيخ أن لكن من املعلوم: مث قال، كذا يف اجلواهر، )٢(تأخرهو

  . ليه احتاد السندإللحليب كما يومي 

 ،احلكم السليب على منا يدلإ و،جيايب احلكم اإللىيدل ع  الرضر الالكل بأن ى رمبا أشكل علو

صحيح احلليب ظاهر يف عيوب املرأة  و،منا ورد يف العننيإالتدليس ليس يف املقام و و،دليل عليه الغرور الو

يؤيده الرويات  و،املعلوم أو  يف أول الرواية بصيغة اهول)يرد(هل  أنه للترديد يف و،العفلبقرينة 

  . باهول علوم الملبا) يرد ال (الظاهرن إ حيث، احلديث قوم إىل يف رجل يتزوج :له رىاألخ

 أيب عن،  خصوصاً بعد ما رواه عباد الضيب،من عمد الواققية ألنه ،يفعمحزة ض علي بن أيب خربو

 ،مجاعاإلإالّ  فلم يبق يف املقام ،)٣(يرد من عيب والرجل ال:  يف حديث)عليه الصالة والسالم( عبد اهللا

  . موضع اليقنيى يقتصر فيه عل أن دليل لبي جيبنه إ حيثو

 ال حىت ذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغاًإو :)عليه السالم(أما ما يف الرضوي 

أوقات الصالة فلتصرب املرأة معه فقد ابتليتعرف  وإن ،ق بينهمايعرف أوقات الصالة فر)٤(.   
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  . ميكن التمسك به  الفلضعف سنده

يستفاد منه  أن  ميكنضرر الدليل  أن قد ذكرنا مكرراً إذ ،لكن الظاهر ضعف الردود املذكورة

 كما يظهر ذلك منه ،)١( لقلع شجرة مسرة)صلى اهللا عليه وآله(لذا علل به رسول اهللا  و،جيايباإلاحلكم 

حيث كان الضرر مرفوعاً مل  و، ضررلزاماإل فإن ذلك إىل عدم االحتياج إىل باإلضافةهذا ، عند العرف

حنوه  وثبام خيار الغنبإ كما تقدم مثل ذلك يف مجلة من موارد الفقه واليت منها ،إلزام يكن من الشارع

  . ضرر البدليل 

املغرور : )عليه الصالة والسالم(الفقهاء استدلوا بقوله  فإن ، ظاهر يف ذلكأيضاًودليل الغرور 

 النيب ى أنه يما رو إىل باإلضافة ،يف كثري من املوارد مما جيرب ضعف سنده ،)٢(رمن غ إىل يرجع

  . هو يف املقام يتحقق باخليار و،للمغرور الرجوع أن ظاهرمهاو ،)٣( عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(

قوله  فإن ،روايات التدليس مما سيأيت ظاهرة يف العلية عرفاً إالّ أن مل يكن يف املقام وإن والتدليس

تأخذ املرأة  ويفرق بينهما :)ن خصياً دلس نفسه المرأةإ ( يف جواب من سأله)عليه الصالة والسالم(

عليه (كذلك ما ورد يف الفقه الرضوي  و،ظاهر يف العلية ،)٤(يوجع ظهره كما دلس نفسه ومنه صداقها

   .)٥(يوجع ظهره كما دلس نفسهو :)السالم
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 يف مقام موجبات فسخ النكاح من غري نظر أنه )مناإ (ظاهرن إ يقال أن كنأما حديث احلليب فيمو

فهو ، الزوجة و يصح ردها من كل من الزوجعلقةالقبول هو  وجياباملتحصل من اإل فإن ،الفاسخإىل 

فيقال  ،العيب ماذا له من احلقى املشتري بعد ما أطلع علن إ :قال و عن بيع املعيوبإنسانسأل  إذا كما

 من غري ختصيص طالق من اجلواب اإلنالعرف يفهمون إ حيث، كذا ويرد البيع من كذا إمنا :وابيف اجل

خر كان بضاعة اآل إذا بني املشتري فيما ويرون فرقاً يف مثل هذا اجلواب بني البائع ولذا ال، باملورد

  .معيوباً

  : هر بقوله اجلواإشكاليرد عليه  ال و،املشهور ذه الرواية منه يعلم وجه استداللو

 فيكون ،هنا باملعلومالفعل ة ءمن احملتمل قراو، كذلك بعد معلومية استقالل اجلوابنه إ :فيه(

باخليار هلا ـ كما ستعرف ـ كثر لعله لذا مل حيكم األ و،الرجل فال يكون مستقالً إىل الضمري فيه راجعاً

  . الربص ويف اجلذام

 من دون تقدم )١( )والعفل(: قوله إىل )رد النكاحيإمنا ( :نعم رواه الشيخ يف موضع من التهذيب

ليه إى خرب مستقل للحليب كما يوم أنه ذلك من تقطيع الشيخ ال أن لكن من املعلوم، تأخره وشيء آخر

  . )٢()احتاد السند

 بأخبار مثله مع قوهلم صحابعمل األ إالّ أن كان واقفياً وإن نهإمحزة ف علي بن أيب أما خربو

ال عذر : )عليهم الصالة والسالم(قوهلم  و،)٣(رووا خذوا ما وذروا ما رأوا: )السالمو عليهم الصالة(

   .)٤( يف التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنان مواليناحد مأل
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يكفي يف االستدالل به خصوصاً بعد اعتماد املشهور عليه  ،ولذا عمل بروايام املشهور، ما أشبهو

يوردان يف  إمنا ماأالكليين حيث ذكرا يف أول كتابيهما  وفيهم الصدوق ولهرواية املشايخ الثالثة  و،هنا

   .تعاىل وبني اهللا سبحانه والكتابني ما هو حجة بينهما

يف  أن  إىلباإلضافة، جيب ختصصه باملقام) يرد من عيب الرجل ال(ـ أخذنا بن إ أنه بذلك يظهرو

 ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللا عن،ية عباد الضيبوقعت يف ضمن رواا إ حيث، داللة هذه اجلملة نظر

 ،ذا وقع عليها وقعة واحدة مل يفرق بينهماإ و،يأيت النساء فرق بينهما عنني ال أنه علم إذا يف العنني: قال

   .)١(عيب يرد من الرجل الو

حباب تاسى ولذا محله بعض الفقهاء عل، الذيل وظاهره لزم التهافت بني الصدرى محل عل إذا نهإف

أقل نفرة يف نظر العرف من التهافت بني  أنه وهذا احلمل أقرب من جهة، الطالق ستراً لعيب املرأة

  . احلكمى محل عل إذا الذيل والصدر

  حىت،عيوب خاصة فأي فرق بينهما الإيردان عن عيب  كالمها ال املرأة والرجل أن  إىلباإلضافة

  . أكثر من العيوب اليت ترد ا الرجل قلنا بأن العيوب اليت ترد ا املرأةإذا 

 بعد العقد أو ،قبل الوطي وكذا املتجدد بعد العقدو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

 عليه كما هو مجاع بل ميكن حتصيل اإل،خالف أجده فيه مع عدم عقل أوقات الصالة  بال،الوطيو

ى بناًء عل،  الصحيحنيطالقإل و،الضرار ورروفاقاً جلماعة بنفي الض،  بل مطلقاً،ظاهر غري واحد

    عن امرأة يكون هلا زوج)عليه السالم( إبراهيم أبو لئ س،محزة علي بن أيب وخلرب، داللتهما
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ن إ ترتع نفسها منه أن هلا :قال ،عرض له جنون أو صيب يف عقله بعد ما تزوجهاأقد 

   ).)٢(،)١(تءشا

اجلنون  أن العرف يرون فإن ،ولويةن السابق ذه الرواية باألميكن االستدالل حلقها يف اجلنو همث إن

ا من ألحجة  واملناط يف العرفية ،ه لهإجيابب كان موجباً للفسخ كان اجلنون السابق أوىل إذا املتجدد

  . الظاهر الذي أمرنا باتباعه

راد من اجلنون امل أن ىا قرينة علإ ف،املوضوع وذلك مبناسبة احلكمى بل استدل بعض الفقهاء عل

هو لعدم صحة العقد يف حال  إمنا مبا بعد العقد التقييدن أ و،أيضاًاملقارن  وهو املطلق الشامل للسابق

لتقييد مبا بعد  فا، وندرة وقوعه يف هذا احلال لو كان العاقد هو الويل،اجلنون فيما كان العاقد هو انون

 سيما مع وقوعه يف كالم ،ل احلكم وال يف موضوعهيكون تقييد يف أص  فال،الغالبى العقد حممول عل

  . )عليه الصالة والسالم(مام السائل ال اإل

عدم شعوره كما هو  وفرق يف اجلنون املوجب لفسخ املرأة بني شعوره أوقات الصالة ال همث إن

 ذلك عن أيضاً يبل رمبا حك،  اخليار بذلك مطلقاًعن ابن محزة من تقييد احملكياهر  خالفاً لظ،املشهور

  .  عليهمجاعاملهذب مشعرين باإل واملبسوط

بلغ به اجلنون مبلغاً ال يعرف أوقات الصالة ن إ أنه روي:  قال،الرواية إىل وقد نسبه الصدوق

   . )٣(عرف أوقات الصالة فلتصرب املرأة معه فقد بليت وإن ،فرق بينهما
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به بعد ذلك جنون ذا تزوج رجل فأصاوا:  حيث قال)عليه الصالة والسالم(ولعله أراد الرضوي 

عرف أوقات الصالة فلتصرب املرأة معه فقد  وإن ،يعرف أوقات الصالة فرق بينهما ال حىت فيبلغ به مبلغاً

   .)١(ابتليت

  . اجلنون يف أوقات الصالة أن ال، املراد البلوغ هذا املبلغ أن لكن الظاهر منهما

ول أكان  وإن ،خالف يف املسألة أصالً ال أنه  النظريفى الذي يقو(: وقد أجاد اجلواهر حيث قال

من  وتبعه الفاضل و،أول من ظنه املصنف أن كما، عنه يدريس فيما حكإوهم كالمه ذلك ابن ي ما

،  بعدم عقله أوقات الصالة حتقق اجلنون الذي يسقط معه التكليفصحابمراد األ إالّ أن ،تأخر عنهما

املسلط للخيار  و،يعقل خر ما اليعقل واآل قسمني أحدمها ما إىل كليفتقسيم للجنون املسقط للت أنه ال

   .)ىهو كما تر إذ نه بقسميه مسلط للخيارإالثاين يف الثاين خبالف السابق ف

جنوناً مل يكن هلا حق ى ما يسم إىل ذا مل يصل احلمقإف، اجلنون وفرق بني احلمق أنه خيفى مث ال

  . الفسخ

عليه (علياً ن إ :)عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم (عن جعفر ،إبراهيم غياث بن ىوقد رو

   .)٢( مل يكن يرد من احلمق ويرد من العسر)السالم

  . الطالق أو فاقناإلى جيرب الزوج عل أنه د بالعسرلعل املراد من الرو

مل يكن  نوناًجمى صح مبا ال يسم وكان جمنوناً قبل العقد مث أفاق قبل العقد أنه إذ  يفإشكال مث ال

 ومل تعلم املرأة مثالً، بعد الوطي أو ،جن بعد العقد قبل الوطي إذ  أما،جمنوناًى يسم ال إذ ،هلا حق الفسخ

   فهل هلا حق، اق وصحفمث أ

                                                







١٦

كالعيب  أنه من و،صل اللزوماأل وصورة بقاء اجلنون إىل  من انصراف الروايات،احتماالن ،الفسخ

 وإن ،ول أحوط واأل،حق الشخص يف اخليار يزال بعد االشتراء بق إذا هنإف، يعالذي ذكروه يف باب الب

  . الصناعة إىل كان الثاين أقرب

  . الترتل مثالً أو غبنه يف البيع مث ذهب الغنب بالتضخم إذا مثله ماو

 تمث عرفَ، ي مثالًدوارهو يف األ أو تزوجها وطلق من قبل الويلا ذإمنه يعرف االحتماالن يف ما و

  . يوجب بطالن الطالق أم الاخ مب فهل هلا حق الفس،ن جمنوناًكاأنه 

  . الصبية بعد موت الزوج هلا حق الفسخ أن وقد ورد، ت الزوج مثالًكذا إذا ماو

  فالظاهراًأدوار أو طباقاًأكان اجلنون مستمراً  فإن ،جمنون أنه  بعد ذلكتمتتع ا وقد عرف إذا أما

كانت مدة املتعة يف دور صحته  إذا أما ،يالدوام بدو إىل االنصرافو ،دلةأل اطالقإلهلا حق الفسخ أن 

  . ليس بدوياً وفالظاهر عدم حقها يف ذلك لالنصراف

بل كاد يكون صريح ى ظاهر الفتاو مث إن(: واهر حيث قال اجلإطالقمنه يظهر وجه النظر يف و

مشول النص ى بل قد يدع، أس بهب ال و،املنقطع و عدم الفرق يف هذا احلكم بني الدائم،جامع املقاصد

  . )له

كان الويل عاقداً يف حال  أو ،يكون الزوج هو العاقد يف حال صحته أن مث الظاهر عدم الفرق بني

  .الكبرية وفرق بني الصغرية ال أنه كما، حال جنونه أو صغره

بأن وإالّ  ،رآه صالحاً إذا احلاكم يف الصغرية الفسخ أو اجلد أو بالويل سواء كان األ يتوىلو

  . حال البلوغ فلها ذلك إىل بقيت

كانت املسألة  وإن ،حنوه ورث ويؤثر يف اإل،ولومات أحدمها قبل الفسخ مل يبعد بقاء حق الفسخ

  . التأمل إىل بعد حباجة



١٧

 وهو القول ،حنوه و)النكاح يرد( معىن ألنه ، املذكورة هو الفسخ بدون طالقدلةظاهر األ مث إن

 إىل بعض آخر من االحتياج وعليه فما عن ظاهر الشيخ و،كلماممن ء كما يظهر شهور بني الفقهاامل

  . الطالق غري ظاهر

 ،حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصالة مل يكن هلا اختيارفإن ( :قال الشيخ يف حمكي النهاية

  . )قهايطل أن ليه وىاختارت فراقه كان عل فإن ،مل يعقل أوقات الصالة كان هلا اخلياروإن 

  . دريس فلم يذكرا الطالقإ ابن وأما ابن زهرة، كذا حكي عن ابن الرباج يف املهذبو

  . قبله كغريه من العيوب أو طالق سواء جتدد بعدالدخول إىل اليفتقرنه إ الوجه: عن املختلف قالو

 ،طالق بوجهالى داللة فيهما عل يف املسألة الالواردتني أنت خبري بأن الروايتني (: قال يف احلدائق

ن أ وهو الفسخ خاصة مناإ تءشان إ ترتع نفسها منه أن هلا :قوله فيها ومحزة علي بن أيب ظاهر روايةو

هذه ى الظاهر محلها عل إالّ أن كانت جمملة وإن عبارة كتاب الفقه وى،االختيار هلا فأيهما اختارت مض

  . هو كما ذكره و،)ذكورباجلملة فالظاهر ضعف القول امل و،الرواية لصراحتها يف الفسخ

يكفي عدم رضاها  فال، نشاءباإل إالّ تتحقق  اليت المورالرد من األ أن ىالفتو والنص ظاهر مث إن

فاد ت الفسخ كما رمبا قيل بأنه يسإنشاء إىل فاحتمال كفاية عدم الرضا بالعقد من دون احتياج، فقط

رادا إحصول التفريق بينهما مبجرد ى ل علالدا ت فرق بينهماءن شاإ: )عليه السالم(ذلك من قوله 

  .غري ظاهر الوجه، له

عقد عليها  ولو علمت بأن الرجل اخلاطب هلا جمنون فقبلت بذلك أا خالف يف ال وإشكال مث ال

   إمنا  املتقدمةدلةظاهر األ ألن ،مل يكن هلا هذا احلق



١٨

  . هو يف صورة جهلها جبنونه حال العقد

 من ،لزام ليس من دينها الفسخ باجلنون مل يكن هلا ذلك لقاعدة اإلية مثالًذا كانت املرأة مسيحإو

  . كذلك يف املخالفة و،اًكافر أو  الزوج مسلماًيكون أن غري فرق بني

  كما، بهقرارمن ملك شيئاً ملك اإل ألن ،قول قوهلالوليه فا أو أنكر الزوج وعت املرأة الردذا ادإو

  . كان القول قوهلا وإالّ ،ةبينال إىل رضيت وأنكرت املرأة احتاج املدعي أا ىوليه لو ادع أو الزوجأن 

  



١٩

 أي ينيث االن فهو سلّ،املد وخلصاء بالكسروأما ا(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر :)١ مسألة(

عيب  أنه صحابور بني األه فاملش، وهو رضهما،املد وبل قيل منه الوجاء بالكسر  ويف معناه،خراجهماإ

  . )الفسخى أة اجلاهلة علمراالتتسلط به 

ما تقدم من  إىل باإلضافةويدل عليه ،  عدم االنثيني خلقةأيضاًيكون من ذلك  أن يبعد وال: أقول

  :  مجلة من الروايات،الغرور والتدليس وحديث الضرر

ة س نفسه المرأيف خصي دلّ، ) السالمماعليه(عن أحدمها ، عن أبيه، ما عن ابن بكري: فمنها

رضيت به  وإن ،يوجع رأسه وت املرأةءشان إ يفرق بينهما: )عليه السالم(فقال  ،مسلمة فتزوجها

   .)١(تأباه أن أقامت معه مل يكن هلا بعد رضاها بهو

 ،يفرق بينهما: قال ،خصياً دلس نفسه المرأةن إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن مساعة

   .)٢(ا دلس نفسهيوجع ظهره كم وتأخذ منه صداقهاو

س  عن خصي دلّ)عليه السالم(سله :  قلت،بعثت مبسألة مع ابن أعني:  قال،وعن ابن مسكان

يكون هلا املهر لدخوله  ويوجع ظهره ويفرق بينهما: قال ،دخل ا فوجدته خصياً ونفسه المرأة

  . )٣(عليها

 أنه هي تعلم و تزوج امرأة عن خصي)عليه السالم(جعفر  أبو سئل:  قال،عبيدة احلذاء أيب وعن

نعم أليس قد : قال ،شاء اهللا مث طلقها هل عليها عدة مكث معها مانه إ :قيل له، جائز: قال ،خصي

كان ذلك منه  إذا كانن إ :قال ،فهل كان عليها فيما يكون منه غسل: قيل له، لذت منه ولذ منها

   .)٤(ال: قال ،طلقها أن صداقء من اليرجع بشي أن فله: قيل، عليها غسالً فإن أمنت

                                                

 



 





٢٠

 ولو مبعونة ،مل تعلم ليس كذلكإذا أا  )هي تعلمو( :)عليه الصالة والسالم(ن املفهوم من قوله إف

   .ىالفتاو وسائر الروايات

سألته عن خصي :  قال)عليه السالم(عن أخيه ، جعفر علي بن عن جده،  بن احلسنعبد اهللاعن و

مل  وإن ،دخل ان إ عليه املهر كامالً ويوجع ظهره ويفرق بينهما: فقال ،عليه دلس نفسه المرأة ما

   .)١(يدخل ا فعليه نصف املهر

 ،)خصي (بدل قوله )ىخنث (يف بعض النسخ إالّ أن جعفر يف كتابه علي بن ورواه: قال يف الوسائل

  . كوما مسألتني وحيتمل صحة الروايتنيو

 يسأله عن خصي ، بن ميمونإبراهيم مع )عليه السالم( اهللا إىل أيب عبد كتب: عن ابن مسكانو

   .)٢(يوجع ظهره ويفرق بينهما: قال ،امرأة على دلس نفسه

يفرق بينهما :  قال،خصياً دلس نفسه على امرأةن إ ،)عليه السالم(وعن مساعة، عن أيب عبد اهللا 

  .)٣(ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره

يوجع  و فرق بينهما،علم تهي ال وس نفسهتزوجها خصي فدلّوإن  :)عليه السالم(ويف الرضوي 

 رضيت بذلك مل يفرق بينهما فإن ،عدة عليها منه ال و وعليه نصف الصداق،ظهره كما دلس نفسه

  . ليس هلا اخليار بعد ذلكو

أخذ منه ت ودلس خصي نفسه المرأة فرق بينهماوإن  :وعن املقنع الذي هو متون الرويات

  . وجع ظهرهي وصداقها

 يالجاإل على اخلصي يقدر ألن ،ليس بعيب أنه املختلف واخلالف وعن املبسوط احملكي مث إن

  ، منا العيب عدم الوطيإو، نزاله ليس بعيبإعدم و

                                                









٢١

يكون  أن  فاستظهروا،التدليسى يف النصوص املتقدمة من االشتمال عل ما إىل ولعل فتواهم مستندة

 بل اعتقد، مل يدلس نفسه هلا إذا تظهر الثمرة فيما و،ن اخلصاء عيباًمن حيث كو خيارها من جهته ال

 ،كونه من جهة التدليس على بناًء اخليار فيههلا نه ليس إف، جهل بكونه خصياً  أو،تعلم باحلالأا 

  . كونه من جهة اخلصاءى يكون هلا اخليار فيه بناًء علو

 :األخبار يف غري واحد من )عليه السالم( قوهلم الظاهر من ألن ،ما يف هذا االستظهارى خيف لكن ال

  ال،التدليس زاءإجياع الظهر بالضرب بإ واخليار من جهة اخلصاء أن  هو)يوجع ظهره كما دلس نفسهو(

  .  فتأمل،جياع كليهما من جهة التدليساإل ون اخليارأ

يتمكن من  من ال ى علاألخبارلعله حيمل و: ومنه يعلم وجه النظر فيما عن كشف اللثام من قوله

  . يالجاإل

 فدخل ا فوجدته : مثل صحيح ابن مسكان،يوجل ه أن املتقدمةاألخبارن الظاهر من بعض إف

   .غري ذلك إىل ،)١(يوجع ظهره ويكون هلا املهر بدخوله عليها ويفرق بينهما:  قال،خصياً

  . حنوه أو االستحبابى ورد من عدم رد الرجل بعيب عل  ماقد تقدم لزوم محله مث إن

ن إ :نعم قد يقال(:  حيث قال،مما تقدم يعلم وجه النظر يف نوع تردد من اجلواهر يف املسألةو

من حيث كونه عيباً عساه يومي  ولعل خيارها من جهته ال، التدليس على النصوص مجيعها قد اشتملت

يت  اآلالنصيف  ما و، اللزومصالةأرتلة التعليل مؤيداً ذلك بمب الذي هو ،يف بعضها كما دلس نفسه ليه ماإ

  من عدم 

                                                





٢٢

مل يكن اخلصاء  بل لو، خباره بنفسهإيكفي يف التدليس عدم : يقال إالّ أن اللهم، رد الرجل بعيب

  .)١() فتأمل،أيضاًعيباً يتحقق اخليار بتدليسه 

يبعد   ال،مهااحدإ إىل حنوه بالنسبة وذا كان الرض إرضهما ما أو نثينيمن سل األى هل يتعدو

 يباخلصى بل قد يقال بأنه يسم، مل يسم يف العرف خصياً وإن ، تدليس فيشمله الدليلأيضاً ألنه ،لكذ

  . التأمل إىل كانت املسألة حباجة وإن ،أيضاً

من مل ختلق له االنثيان  إىل أما بالنسبة، مهااحدإ الذي مل ختلق له نساناإل إىل كذلك بالنسبةو

 أشبه فال ما أو نثياتأ أما من كانت له ثالث ،ليه يف صدر املسألةإنا ليه كما أملعإفالظاهر تعدي احلكم 

  . خيار هلا

 إالّ أن اللهم، كان مشكالً وإن  يف الوجاء مع فرض كونه فرداً منهإشكال وال: قال يف اجلواهر

ينئذ  ثبوت اخليار حمنه يستفاد و،مبعناه أنه  مع)س نفسهكما دل( :)عليه السالم(يفهم التعليل من قوله 

  .  فيهمامل يكن داخالًن إ حنوه مما هو كاخلصي واملوجوء ونثيني خلقةًيف فاقد األ

ذا كانت مقلدة  إحال ما و،خمالفة كذلك أو ،تعتقد ذا احلكم ذا كانت املرأة كافرة ال إحال ماو

  . يقول به ما تقدم يف املسألة السابقة يف باب اجلنون ملن ال

ما تقدم يف من مل تكن  على ،أشبه ذلك ما أو نصفهما أو  منهحال من قطع نصف خصية أن كما

  . واحدة وحنوه له خصية

هل يكفي يف التدليس ، العالمة من كون هذا اخليار من جهة التدليس والشيخى فتو على مث بناًء

 ،دلسه نإ يقال له يف العرف ألنه ،ولالظاهر األ ،ظهاره عدم العيبإيعترب فيه  أو ،خباره بعيبهإجمرد عدم 

قد دلس  أنه يشك يف العرف ال فإن ،فهو من قبيل تعريض املعيب الذي يكون يف صورة الصحيح للبيع

   ،بذلك

                                                





٢٣

 بالعيب ال يصدق عرفاً عليه األخبارجمرد عدم  أن من(:  قائالًاألمريف  )رمحه اهللا( فتردد احلائري

يض نفسه للتزويج نظري تعريض تعر أن من و،خالف واقعه على األمرظهار إ التدليس الذي هو مبعىن

  . غري ظاهر الوجه، )شك يف كونه تدليساً املعيب الذي يكون صحيحاً صورة للبيع الذي ال

ى وما يف معناه مع سبقه عل، اخلصاء أي يفسخ بهإمنا ( :الشرائع قال ممزوجاًَ مع اجلواهر مث إن

 ولكن ،صاص النصوص بهتاخ وصللأل وخصوصاً بعد الوطي ، عن املتجدد بعدهالعقد دون املقارن فضالً

 أنه  ومع،بعد الوطي وبل قيل، جتدد بعد العقد قبل الوطي وإن مع ذلك ففي املنت وغريه قيل تفسخ به

  ). ليس مبعتمد مل نعرف دليالً معتداً به له

قد حيقق ذلك تدليساً  أنه  إىلباإلضافةهذا ، أيضاً شامل للمقام ضرر الدليل ن إ :لكن قد يقال

 ،بعده أو سواء قبل الدخول بعد العقد و، فلم يقله للمرأة،نثينيخراج األإعملية  إىل ذا كان حمتاجاًإ  مايف

  . دلس نفسه أنه نه يصدق عليهإ ف،نثيني مثالًأخرج األ والعمليةى أجر

 فهو داخل يف العنوان ، النساء أيضاً ويسمى عنيناًإتيان بعد العقد مبا ال يتمكن من يأخص إذا أما

  .يتالثالث اآل

حرجاً عليها من  وكان عسراً إذا الطالق فيماى  علهإجبار هلا احلق يف يكون أن يبعد كذلك الو

  .مل يسم عنيناً وإن ، لعدم انتشار العضو انتشاراً كامالً،شباعها بعد اخلصاءإجهة عدم متكنه من 

 أو رجل من الدخولحرجاً عليها من جهة عدم متكن ال ووكذلك احلال يف كل مورد كان عسراً

 وسيأيت يف آخر، ذلك يف بعض املباحث السابقة إىل وقد أملعنا، أشبه ذلك ما أو صغرها أو لةعظم اآل

  . واهللا سبحانه العامل، ينفع املقام مباحث عيوب النساء ما

  



٢٤

هو مرض تضعف معه القوة عن  و،والثالث العنن(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر): ٢مسألة (

 كما يف اًحكم أو يبعد اندراج ما كان عن سحر موضوعاً بل ال، يالجشر العضو حبيث يعجز عن اإلن

ى خذة الزوج بالضم اليت هي علأ على تية املشتملةلعله املراد من بعض النصوص اآل و،غريه وكشف اللثام

  . )١() واضحفيه منع و،رمبا ظهر من بعضهم اعتبار عدم شهوة النساء فيه و،ما قيل رقية كالسحر

،  بقسميه عليهمجاعبل يف اجلواهر اإل، تءاشن إ يوجب فسخ املرأة العقد أنه  يفإشكال وهذا ال

  . الفسخى من العيوب املوجبة لتسلط املرأة عل أنه ى علصحابقد أمجع األ ويف احلدائق

 أو ،يحاًكان صح وإن يسبب عدم انتشار العضو يشتهي النساء حىت ال أن فرق بني ال أنه والظاهر

  . كان له االشتهاء وإن نإتيايتمكن من  ال

  . يريدهن  واليأيت النساء عجزاً العنني كالسكني من ال أن عن القاموس من فما

  .النساء ييشته  النساء والإتيانى يقدر عل  رجل عنني ال:وعن املصباح املنري

ن إتياالعجز عن  أحدمها: من أمرين ال بد يف حتقق العنن أنه أرادا وإن ،أرادا التفسري فال بأسن إ

  . ما فيهخيفى فال ، القلبية بالكلية رادةاإل عدم وثانيهما، االنتشارى عدم قدرته علوالعضو لضعف 

  : أصل احلكم متواتر الرواياتى فيدل عل، وكيف كان

ها فال عن امرأة ابتلي زوج )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،بصري املرادي أيب مثل ما عن

  . تءشان إ نعم: قال ،اجلماع أتفارقهى يقدر عل

   فإن ،فارقته وإالّ اهاتأ فإن ،ظر سنةتين :ىخرأويف رواية : قال ابن مسكان

                                                





٢٥

   .)١(قمتتقيم معه فل أن أحب

يأيت النساء  عنني ال أنه علم إذا يف العنني:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن عباد الضيب

  .)٢(يرد من عيب  والرجل ال،واحدة مل يفرق بينهما ذا وقع عليها وقعةإو، همافرق بين

ل عن رجل أخذ عن امرأته فال يقدر ئسنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ى،بن موس عن عمارو

كان  وإن ،برضاها بذلك إالّ  غريها من النساء فال ميسكهاإتيانى مل يقدر علإذا  : فقال،اإتياى عل

  .)٣(مساكهاإغريها فال بأس بى قدر علي

ى من أت: )سالمعليه ال(منني ؤامل مريأقال :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن السكوين

   .)٤(هلا مث أخذ عنها فال خيار امرأته مرة واحدة

 تءشان إ مثالعنني يتربص به سنة، :  قال،)عليه السالم(وعن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر 

  .)٥(ت أقامتءشا وإن امرأته تزوجت

 عن امرأة ابتلي زوجها فال يقدر )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،الصباح الكناين أيب وعن

  .)٦(تءشان إ نعم: قال ، أتفارقهاجلماع أبداًى عل

جل يعا ل سنة حىتالنساء أجى يقدر عل تزوج الرجل املرأة وهو الإذا  :الصباح قال أيب نعو

  .)٧(نفسه

 : كان يقول)عليه السالم(علياً ن إ :) السالمماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، سحاق بن عمارإوعن 

 عرض عنها فليس هلا اخليار لتصرب أمث ، تزوج الرجل امرأة فوقع عليها وقعة واحدةإذا  

                                                

















٢٦

   .)١(ة خيارة واحدمر الإالدهر  ماء ما مل ميسها منوالد وال اإلمهات األليس أل وفقد ابتليت

:  كان يقول)عليه السالم(علياً ن إ :) السالمماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، البختري أيب وعن

تقيم معه مث  أن رضيت فإن ،فرق بينهما وإالّ ليهاإخلص  فإن ،يؤخر العنني سنة من يوم ترافعه امرأته

  .)٢(خيار هلا طلبت اخليار بعد ذلك فقد سقط اخليار وال

عنني ورضيت به مل  أنه  ما علمتقامت املرأة مع زوجها بعدأ مىتنه إ يرو: قالوعن الصدوق 

  .)٣(يكن هلا خيار بعد الرضا

  .)٤(حبتأن إ فارقته وإالّ ،أتاها فإن ينتظر به سنةنه  إروي: وعن املقنع قال

قضي كان ينه إ :) السالممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، وعن احلسني بن علوان

  .)٥(يؤجل سنة من يوم ترافعه املرأة أنه يف العنني

:  قال،)عليهم السالم(بن جعفر ى عن أخيه موس، جعفر علي بن عن،  بن احلسنعبد اهللا وعن

  .)٦(يأيت النساء ال أنه علم إذا يفرق بينهما وعليه املهر: قال ،سألته عن عنني دلس نفسه المرأة ما حاله

يقدر  تزوج الرجل املرأة وهو الإذا  : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ناينكالصباح ال أيب وعن

اجلماع البتة ى زوجها فال يقدر عل ي ابتلوسألته عن امرأة: قال، يعاجل نفسه حىت ل سنةالنساء أجى عل

  .)٧(تءشان إ نعم: قال ،تفارقة

    مثدةة مرة واحأامرى من أت:  قال)عليه السالم( إىل علي  بسنده،وعن اجلعفريات

                                                

















٢٧

  .)١(عن عليها فال خيار هلاأ

خيار هلا  ال: فقال ،ل عن ذلكئسأنه )  السالممعليه(عن جده ، عن أبيه، وعن جعفر بن حممد

  .)٢(غشيها مرة واحدة أن بعد

يعاجل نفسه  حىت فيه علة تصرب أن هي ال تعلم وتزوجها عننيفإن  :)عليه السالم(وعن الرضوي 

عدة  ال ومل يصلح فرق بينهما وهلا نصف الصداق وإن ،ولالنكاح األى صلح فهي امرأته عل فإن ،سنة

  .)٣(يفرق بينهما وليس هلا خيار بعد ذلك رضيت ال فإن ،عليها منه

 ،تءشان إ اجلماع فارقتهى ومل يقدر عل يذا تزوج الرجل املرأة وابتلإو: وعن الصدوق يف املقنع

  .)٤(قامتأت ءشا وإن ت امرأته تزوجتءشا نمث إ العنني يتربص به سنةو

تزوجها  أنه فذكرت، ليه زوجهاإامرأة رفعت ن إ :)عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

ن إ :مث قال هلا بعد احلول،  فأجله حوالً،فسأل زوجها ذلك فصدقها، ليهاإنه مل يصل أو، منذ سنني

  .)٥(ملكأفسك فأنت بن وإالّ يكفيك املؤنة ويكسوك أن رضيت

ل رفعته أج فإن ،ملكأما صربت امرأة العنني فهو ا : قالنه إ) عليه السالم(وعن جعفر بن حممد 

تتزوج  وعليها العدة وفلها املهر كامالً كان قد دخل ا فإن ،مل يكن منه شيء فرق بينهما فإن ،سنته

  .)٦(تءشا مىت

                                                















٢٨

  :  فقالت)عليه السالم( يعين علياً ،ليهإت امرأة ءجا و:وعن ابن شهر آشوب يف املناقب

  لك أهالى اثر وأصلحك اهللاى ماتر

  يف فتاة ذات بعل أصبحت تطلب بعال

  ذلك حالى ذن من أبيها أترإبعد 

 فأحضرته حضري يل بعلكأ: )عليه الصالة والسالم( أمري املؤمننيفقال ، فأنكر ذلك السامعون

  فأنكحها رجالً، فأقر الرجل بذلكعننينه إ :)عليه السالم( فقال ،فأمر بطالقها ومل حيتج لنفسه بشيء

   .)١(تنقضي عدة أن من غري

 فقد عرفت وإالّ ،)عليه الصالة والسالم(مام  بالطالق كان التماساً من اإلاألمر أن الظاهر: أقول

التأجيل  مامرادة اإلإ بالطالق من جهة عدم األمرولعل ، الطالق إىل حتتاج أمثال هذه العيوب الأن 

  . ملصلحة رآها

 مل )عليه السالم( علياًن إ :) السالمماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، إبراهيموقد تقدم خرب غياث بن 

   .)٢(يرد من العنن و،يكن يرد من احلمق

ولذا ، بعده أو  قبل الوطي،العقد والالحقى فرق بني العنن السابق عل ال أنه ياتاوظاهر هذه الرو

جتدد بعد العقد كما  وإن هلا الفسخ به أن النصوص ظاهرة يفن إ( : ممزوجاً مع اجلواهرقال يف الشرائع

بل لعله ، دلة األطالق بقسميه عليه إلمجاعبل اإل، أجد فيه خالفاً منا بل ال، صحاباألهو املعروف بني 

  . )الفرد الظاهر املتجدد ولو باالستصحاب

يكون  إمنا القيود الواردة فيها باختالفها أن ذكورةمث الظاهر الذي يفهمه العرف من الروايات امل

  . حتقق موضوع العنن إىل جل طريقيتهااعتبارها أل

  يأيت النساء  ثبوت اخليار مبجرد العلم بأنه الى دل عل ما إىل باإلضافةويؤيد ذلك 

                                                







٢٩

صوص يف اختالف الن، يأيت النساء ال أنه علمإذا  : يف خرب غياث)السالم و الصالةهعلي(كقوله 

  . الالزم التقييد جبميعها أن العرفى ير التقييد مما ال

  كصحيحة،تءشان إ هلا املفارقة أن ىبعضها دالة عل ، الواردة يف املقام اليت تقدمتاألخبارن إف

  . )٢(وصحيحة الكناين كذلك، )١(تءشان إ نعم: )عليه السالم(حيث قال ، بصريأيب 

عليه (  أيب عبد اهللاعن،  كخرب غياث،ع عليها دفعة واحدةقمل ي إذا  فيماهثبوتى وبعضها دالة عل

 امرأة مرة واحدة ىمن أت: وخرب السكوين، )٣(ذا وقع عليها دفعة مل يفرق بينهماإف: )الصالة والسالم

  .)٤(مث أخذ عنها فال خيار هلا

عليه الصالة (جعفر  أيب عن، رواه ابن مسلم مثل ما، انتظار سنة ثبوته بعدى وبعضها دالة عل

  .)٥(العنني يتربص به سنة: )والسالم

، مثل املوثق،  غريها من النساء كان هلا احلق يف الفسخإتيانى مل يقدر عل أنه إذا ىبعضها دالة علو

 إالّ ميسكها  غريها من النساء فالإتيانى يقدر عل كان الن إ :)عليه الصالة والسالم(  أيب عبد اهللاعن

  .)٦(برضاها

عن ، قدمت بن احلسني املعبد اهللاكخرب ، يأيت النساء ال أنه علم إذا ثبوته فيماى ا دالة علوبعضه

  .)٧(يأيت النساء ال أنه علم إذا يفرق بينهما وعليه املهر :حاله عنني دلس نفسه المرأته ما

   إىل طريقموركل تلك األ أن مجعوا بني هذه الرويات رأوا إذا ن العرفإف

                                                

















٣٠

 مل يقع عليها أصالً أنه إذا كون النتيجةت حىت بعضها ببعض تقيد الروايات أن ال ،اكتشاف العنن 

احلاكم كان هلا  إىل  سنة من يوم مرافعتهاىمض و غريها من النساءإتيانى ولو مرة واحده ومل يقدر عل

  . كما تقدمغرور عرفاً وتدليسو ضرر أنه  إىلباإلضافةهذا ، احلق يف الفسخ

دون  التقييد ببعضها أو ما جمتمعةإمجاعة من الفقهاء بالتقييدات املذكورة جزم  أن بذلك يظهرو

  . بعض غري ظاهر

وعن املختلف ،  عليهمجاعهلما اإلى أو وادع،ظاهر املفيد ختيريها مطلقاً وعن ابن زهرة يولذا حك

  . التوقف يف املسألة

دد لكن جبوت اخليار باملت يف ثإشكالفال ، كل حالى وعل: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 غريها مع عننه عنها مل أمكنه وطي أو ،فلو وطأها ولو مرة مث عن، غريها يطأ زوجته وال ال أن بشرط

بل عن املبسوط واخلالف نفي اخلالف فيه للخيار اليت مسعتها ، شهر األاألظهرى يثبت هلا اخليار عل

وظاهر املفيد من ختيريها مطلقاً ، محكي عن ابن زهرة لل خالفاً،ولرجاء زواله حينئذ، املنجربة مبا عرفت

 هاغريى  محلها علما شاه اليت ميكن و وخرب الكناين،وللضرر، عت املوهون مبا مسمجاعهلما اإل أومدعياً

  .  املقيدةاألخبارمن 

يف ما حضرين من نسخة الرياض من نقل الشهرة  أن كما، فما يف املختلف من التوقف يف غري حمله

  . لظهور كونه خالفاً يف النقل، ها كذلكوغري

وجوب التأجيل ى االتفاق عل ي علوقد نقل الشهيد الثاين وقبله احملقق الشيخ(: قال يف احلدائق

العقد جاز للمرأة ى كانت العنة متقدمة علن إ أنه نيدالعالمة يف املختلف نقل عن ابن اجل أن  مع،سنة

 إمنا العلمن إ :مث قال العالمة، جل سنة من حني الترافعألعقد كانت حادثة بعد ا وإن ،الفسخ يف احلال

  حيصل بعد 



٣١

  . )ما قاله ابن اجلنيداألقوى السنة ولو قدر حصوله قبلها ف

 املرأة حتتاج أن  لوضوح،يأمره بالطالقمام أن مل نقل بأن هلا الفسخ كان لإل أنه إذا وحىت: أقول

كان حقها يف  وإن ،الضرر واحلرج والعسر لنساء من أشدها بدون اجلماع يف غالب اؤالرجل فبقاإىل 

  . الفسخ أقرب

زوجها ى ادعت امرأة عل:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، إبراهيميؤيده ما رواه غياث بن و

عليه ( أمري املؤمننيفأمرها ، جيامعها أنه ىوادع، جيامعها الأنه ) عليه السالم( أمري املؤمننيعهد ى عل

  . )١(أمره بطالقها الإ و،صفر صدقهأخرج املاء  فإن ،تستدثر بالزعفران مث يغسل ذكرهأن ) السالم

  .)٢( )املفارقة أي اللغوي املعىنى ميكن محل الطالق عل(: قال يف الوسائل

 أنه من باب التقييد بالقيود املذكورة من باب القدر املتيقن ال أن )رمحه اهللا( يظهر من احلائريو

  . لظاهر الدلي

 أن لكن جيب، وجههى خيف كان االحتياط ال وإن ،الصناعة ما ذكرناهى فمقتض، حال أي ىوعل

 احلرج وجانب املرأة بعدم وقوعها يف الضرر و، جانب الرجل بعدم فسخها، االحتياط من اجلانبنيىيراع

  : بل االكتفاء بوطيها ولو مرة خالف ظاهر مجلة من الرويات املتقدمة، ما أشبهو

ى زوجها فلم يقدر عل ي عن امرأة ابتل)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا، بصري أيب حيحمثل ص

  . االبتالء بعد العقد أن ظاهره فإن ،)٣(اجلماع

                                                









٣٢

  .)١(اإتياى  يقدر علالف عن رجل أخذ عن امرأته ،واملوثق

.)٢(اجلماعى زوجها فلم يقدر عل ي عن امرأة ابتل،وصحيح الكناين

  .غري ذلكإىل 

ما أشبه مل يكن فرق بني عدم التمكن من  وروالغر واحلرج والتدليس وكان املعيار الضرر  إنمث

 ،ما أشبه وينفع املرأة مما يكون فيه عليها العسر واحلرج دخال البعض الذي الإمن  أو ،دخال كامالًاإل

  . برالقبل ال الدتريد  إمنا املرأة غالباً أن  لوضوح،قبالً مكن دبراً الأ إذا كذلكو

بل وكذا يسقط خيارها لو وطأها بعد (: ه النظر فيما يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهرجمنه يظهر وو

ما مسعته ى  بناًء عل، والندراجه يف النصوص السابقة حينئذ، الرتفاع العنن حينئذ، قبالًوعن العقد دبراً

 ىوازه فيشكل اندراجه فيها فتبقعدم جى أما بناًء عل، أتينينه أحد املإف، از الوطي يف الدبرمن جو

وط بذلك يف الروضة قولعله لذا قيد الس، ات املقتضية للخيار حينئذ ساملة عن املعارضطالقاإل

  . )واملسالك

 انسياق غريه من ى بدعو،أيضاًالقول باجلواز ى بل قد حيتمل ذلك عل: ولعله لذا قال بعد ذلك

  . نصوص التقييد

بسبب خارجي  أو بسبب زوجته أو  سواء كان بسبب الرجلالعنن أن القاعدةى مقتض مث إن

غريه كذلك  واجلنون أن كما، ما تفعله يسبب له العنن أن نت املرأة تعلماك وإن ،يكون احلكم كذلك

  . حتقق حتقق احلكم إذا املوضوعن إ حيث

  وما أشبه فالظاهر   كسحرأيضاًكان الرفع بيدها  وفعلت املرأة ذلك إذا نعم

                                                







٣٣

  . كذلك يف اجلنون و، عن مثلهدلةانصراف األ

 ىمقتضن إ( : قال، تأمله كالمإطالقكان يف  وإالّ ،أراد ما ذكرناه )رمحه اهللا( ولعل احلائري

كان  أو ،سباب اخلارجيةاأل إىل  سواء كان حدوثه مستنداً، ثبوت اخليار ذا العيب مطلقاًاألخبار إطالق

ى قدامها علليها إلإ ثبوت اخليار به فيما كان حدوثه مستنداً توهم عدم و،املرأة أو إىل ،ليهإمستنداًًَ 

قدام جل قاعدة نفي الضرر كي مينع عن جرياا مع اإلمدفوع بأن ثبوت هذا اخليار ليس أل، ضررها

كان حدوث هذا العيب بسبب من  إذا ها ملاإطالقجل ما تقدم من النصوص الشاملة ببل أل، الضررى عل

تمكن من التلخص عما ابتليت به من ت أن جلهو أل إمنا جعل هذا اخليار هلان إ :يقال  إالّ أناللهم، املرأة

ها ؤيكون ابتال كان حدوث هذا العيب بسبب منها ال إذا فيما أنه ومن املعلوم، جهة لزوم العقد عليها

  . )لزوم العقد فتدبر إىل ليها الإ إالّ ذه البلية مستنداً

ال يسبب هلا   ورضاها بأحدمها،ذا  أوالعنن حق هلا الفسخ ذاو ولو كان للرجل كل من اجلنون

ى غنب فرض ويف املبيع عيبكان  إذا كما، مطلقاًى ليس رض ألنه ،خرعدم التمكن من الفسخ باآل

يسبب  كيلة عنه يف طالق نفسها ال واشتراط كوا أن كما، خريفسخ باآل أن له فإن بأحدمها املشتري

ما هو ى  علمهحك لكل و، الطالق حسب االشتراط كما هلا الفسخ حسب العيببل هلا، سقوط اخليار

  . القاعدةى مقتض

 ،أيضاًشل الرجل يف أعصابه حبيث مل يتمكن من اجلماع  إذا فيما حكم العنني جار أن والظاهر

عض بل يشمله ب، مات املتقدمة واملناط وحدة احلكم بعض العموىضمقت إالّ أن مل يسم عنيناً وإن نهإف

  . أيضاًالروايات املتقدمة 

   ي عن امرأة ابتل)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،الصباح الكناين أيب مثل ما عن



٣٤

   .)١(تءشان إ نعم: قال ،اجلماع أبداً أتفارقهى يقدر عل زوجها فال

ر د صاقرب عدم فسخها لو كان قاألن إ( :مما تقدم يظهر وجه النظر يف قول القواعد يف اجلبو

 كما ،نفسها االنتفاعى ئذ هي اليت فوتت علنا حيلعله ألو( :علله اجلواهر بقوله وإن ،)منها ذلك عمداً

  . )غريها وصالة اللزوم ساملة عن قاعدة الضررأحينئذ ى  فتبق،عيبه أو لو أتلف املبيع يخيار للمشتر ال

م اعدم استلز وللعموم ور املستأجرة لهكهدم املستأجر الدا ألنه أيضاًورمبا احتمل الثبوت (: مث قال

، صلخالف األى اخليار عل و، منع عموم يشمل الفرق:وفيه ،عيب رضاها بالنكاح معهلرضاها با

  .)٢()والقياس باطل عندنا بعد تسليم احلكم يف املقيس عليه

، تف كما عردلةيف مورد انصراف األ إالّ القاعدة الثبوتى مقتض ألن ،يف ذلك ذ قد عرفت ماإ

  . العنن أو سواء يف اجلب

بعد  أو الوطيقبل الالحق له  والعقدى هلا اخليار يف اجلب السابق عل أنه فالظاهر، حال أي ىعلو

  .  مطلقاًأيضاً فلها الفسخ ،الوطي

شبه تسلطها به األ و،العقدى  منشأه التمسك مبقتض،فيه تردد ،وهل تفسخ باجلب(: قال يف اجلواهر

 ولو حدث اجلب مل ،ولو قدر احلشفة  ميكن معه الوطيله ماى يبق ال أن  بشرطلتحقق العجز عن الوطي

  . ) وفيه قول آخر،يفسخ به

بل عن ، فيه خالفاً أجد ال: ي اجلواهرفف، كان قبل العقد إذا الفسخى أما تسلطها عل: أقول

 يعن القاض كياحملحدث اجلب بعد العقد فالذي ذكرناه هو  وأما فيما لو، اخلالف نفيه عنه واملبسوط

  موضع من  والفاضل يف التلخيصو

                                                







٣٥

  . عرفت ماى خالفاً للمحقق عل، بني غرينا واملبسوط نفي اخلالف فيه بيننا يوعن حمك، التحرير

دريس إ منهم ابن ،كان بعد العقد مجاعة من الفقهاء إذا وقد ذكر عدم حقه يف الفسخ فيما

 عندنا النه إ بل عن املبسوط، موضع من املبسوطو اخلالف وموضع من التحرير ورشادوالفاضل يف اإل

  . خيار فيه

 التدليس بالنسبة والعسر واحلرج والضرر ورو العامة من الغردلةاأل إىل باإلضافةاحلكم ى ويدل عل

  :  مجلة من الروايات املتقدمةإطالق، بعده أو ما بعده قبل الوطي وبل، ما قبل العقدإىل 

 عن امرأة ابتلي زوجها فلم )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت، بصري أيب صحيح وكصحيح الكناين

   .)١(تءشان إ نعم: قال ،اجلماع أتفارقهى يقدر عل

نه يصدق إف، )اإتياى يقدر عل  عن رجل أخذ عن امرأته فال)عليه السالم(سئل نه إ( ،املوثق وبل

  . عليه ذلك

ومل يقدر  يذا تزوج الرجل املرأة وابتلإف: تالذي هو متون الروايا، وكذا قول الصدوق يف املقنع

   .)٢(تءشان إ اجلماع فارقتهى عل

  . يكادون يشكون يف وحدة املالك العرف الن أ وياتاالروبل واملناط يف سائر 

  : بقولهى ستدالل بالصحيحتني وبالفحواليف ا )رمحه اهللا(  احلائريإشكال أن ومنه يعلم

    الصحيحتنيإطالقأما االستدالل ب ى،خيف ال  االستداللني ماالويف ك(

                                                







٣٦

الوطي من عدم امللكة فليس هو عدم القدره مطلقاً بل هو عدم القدرة عما ى ن عدم القدرة علأل

  . فتدبرى خيف الوطي كما الى ابوب ليس من شأنه القدرة عل أن من املعلوم و،من شأنه القدرة

 مسوقة لبيان ةتكون القضي أن فهوم املوافقة هوم وىن املراد بالفحوفأل ،ىوأما االستدالل بالفحو

بيان  إىل جل التوصل بهوكان املنطوق مقصوداً بالتبع وأل، صالة منهان هو املقصود باألاك و،املفهوم

 صلي من هذه القضية ليساملقصود األن إ حيث ،)١(فأتقل هلما  وال: تعاىل كما يف قوله ،املفهوم

عن القول بأف هلما ليفيد شدة مبغوضية   تعاىلىمنا إ و،ضرب أو  بشتميذاء الوالدينإبيان حرمة إالّ 

  . )يذائهماإ

ى ولذا أشكل عل، أمثال هذه االستدالالت مع الظهور عرفاً حمل نظر فإن ،غري ظاهر الوجه

 شخصاً لالتصاف مل يكن قابالً وإن ابوبن إ :ول األشكاليف رد اإل ني املذكورين بقولهشكالاإل

  .عدام امللكةإمعه يكون عدم قدرته من  و، نوعاًالوطي لكنه قابل لالتصاف بهى  علبالقدرة

ل شخصاً لالتصاف من خصوص انتفاء وصف عن موضوع قابعدم امللكة ليس عبارة  ألن وذلك

كمه الذي هو من  كاأل،جنساً أو  لالتصاف به نوعاًمن انتفائه عن موضوع قابل وبل هو أعم منه، به

 ،نوعاً إالّ  لالتصاف بالبصارةكمه ليس قابالًاأل أن عدام امللكة معإكمه من األن  فإى،تولد أعم

 يطلق عليه ، لالتصاف بالبصارة قابالًهو املعروف من عدم كونه نوعاً ماى كالعقرب الذي هو علو

  .  لالتصاف ا جنساًبلحاظ كونه قابالًى عماأل

                                                





٣٧

 أو ولوية القطعية هو األىيكون املراد من الفحون  إالّ أاللهم(:  الثاين بقولهإشكالرد  أنه كما

يكون اجلب موجباً له ، كان اخلصاء والعنن موجبني لثبوت اخليار هلا شرعاً أنه إذا ىاالطمينانية بدعو

  . آخر كالمه إىل ،)كذلك قطعاً

يف  بعدم اخليار ،عدمه و حيث فصل بالدخول ولو مرة، يف قول احلدائقأيضاًومنه يعلم وجه النظر 

منا إو، حكم اجلب بالكليةى يدل عل  مااألخبارليس يف  أنه نك قد عرفتإ:  قال،ول واخليار يف الثايناأل

الظاهر من تلك  أن وقد عرفت، فراد بالتقرير املتقدم املتقدمة يف تلك األاألخبار إىل املرجع يف حكمه

 مفصلها من غري التفاتى ا علجممله ومقيدهاى محل مطلقها عل وبعض إىل ضم بعضها  باعتباراألخبار

حينئذ  و،عدا ذلك الفسخ هو يف ما وسخ فمع الدخول ا ولو مرة فال أنه ضعيف هو أو صحيح منهإىل 

  .  كذلكأيضاًفيكون احلكم يف اجلب 

 عملية جراحية بوضع آلة غريه ىلو كان جمبوباً قبل العقد لكنه قبل فسخ املرأة أجر أنه يبعد مث ال

أمثال ذلك  أن )الفقه( وقد ذكرنا يف بعض مباحث، ذهب كونه جمبوباً مل يصح هلا الفسخمكان آلته مبا 

 إىل خول آلة الغري بالنسبةديقال حبرمة   فال،للعملية ي ويصبح العضو عضواً من الرجل ار،جائز شرعاً

ر صارت عضاء من الكفاكانت األ وإن ،ذن وغري ذلكلة أصبحت آلة له كالعني واألاآل ألن ،املرأة

  . كتاب الطهارة  كما ذكرناه يف،أيضاًطاهرة 

  .  آخر يف حمل خصيتهإنسان حلاق خصيةإأجروا عليه علمية جراحية ب إذا ومنه يعرف حال اخلصي

   ،كما اتفق يف زمانناته، وضعت خصية قرد مكان خصي إذا وهل يصدق اخلصي



٣٨

  . احتماالن ،ليس هذا من اخلصي يف شيء أو

كما هو ، وضع يف مكانه آلة اصطناعية إمنا  بل،ابوبى وضع آلة الغري علمل ت أنه إذا كما

 حق الفسخ حيث يتمكن من اليس هل  أو،جمبوب أنه فهل هلا حق الفسخ باعتبار ،املتعارف يف زماننا

كان احتمال اخليار هنا أقرب من احتماله يف اخلصي  وإن ،أيضاًاحتماالن  ،التحريك ونزالالدخول واإل

  . جيعل مكان خصيته خصية القرد مثالًالذي 

 اً الإنسانكما رأيت ، أشبه ما جراء عملية أوإحدث ذلك بسبب  أو مل يكن له مين خلقةإذا ه مث إن

فهل  ،تفرغ لة الصحاء لكن اآل بأنه تتحرك آلته كتحرك سائر الرجال األ،قال هو اً حسب ماإطالقميين 

  . حنومها له ووالضررلشمول كما دلس ، يبعد ذلك ال ،فسخلهلا ا

 ، يف عدم حقها يف الفسخإشكال النه إ  حيث،يكون ولد له لضعف منيه ال إذا ينقض ذلك مبا وال

 األمربينما ليس كذلك ، فراغتلتذ اللذة الكافية بدون اإل املرأة ال فإن ،عدم اللذة وللفرق الواضح باللذة

  . التتبع والتأمل إىل  حمتاجةكانت املسألة وإن ،يوجد منه الولد فراغ والإكان إذا 

، )ميكن معه الوطي ولو بقدر احلشفة له ماى يبق ال أن بشرط(: أما ما تقدم عن الشرائع من قوله

 خيار هلا قوالً ال(: اجلواهر يف قال وإن ،أشبه ما والتدليس واحلرج و العامة كالضرردلة لأل،ففيه تأمل

  . ) اخليارأدلةتشمله  وال الوطي حينئذ عليه أحكام جلريان مجيع واحداً

  الوطي الأحكامجريان مجيع  و،له نه كيف يدعي وحدة القول يف ذلك مع عدم تعرض كثريإف

  . غري ذلك مما تقدم إىل ،مل تكن تعلم إذا احلرج للمرأة والضرر والتدليس فيما وينايف العسر



٣٩

 ،حق هلا يف اخليار ال أن فالظاهر ،هأشب ما أو جراء عمليةإتنقلص أبداً ب لة واقفة الأما لو كانت اآل

  . أشبه ما واحلرج والضرر أو يصدق دلس وا والؤينايف ش ذلك الألن 

دخاهلا فيها بسبب وسعة احملل مل إمنا يتمكن الرجل من إ واًإطالقتنتصب  لة الكانت اآل إذا نعم

  . حقها يف الفسخ يكف ذلك يف عدم

 أو  العامةدلةمشلته األ إذا نهإف، أشبه ما أو طولياً نصفهالة قطع من اآل إذا ومما تقدم يعلم حال ما

  . واهللا سبحانه العامل، فال الإ و،اخلاصة كان حق الفسخ

  



٤٠

ولو واضحاً ى الزوجة خنث أو بان الزوج ولو:  اجلواهرقال يف الشرائع ممزوجاً مع): ٣مسألة ( 

وليس يرد  : وقوله يف اخلرب السابق،لزومصالة ال أل،هلا الفسخ مارات املعتربة مل يكن له والبأحد األ

 هلا :وقيل والقائل الشيخ يف موضع من املبسوط، بةقث أو صبعإ كزيادة ذنه حينئوأل ،)١(الرجل من عيب

ومن هنا حكي عن ،  الذي هو املقصود يف النكاحمكان الوطيإ وهو حتكم واضح مع فرض ،ذلك للنفرة

كانت  أن تقتضي بذلك بعد مارات ظنية الكون األ و عيباًالشيخ يف مواضع أخر التصريح بعدم كونه

  . )هأحكامجتري عليه  ووجه يشخص املوضوعى معتربة عند الشارع عل

التدليس املستفادة من  وروقاعديت الغر إىل  بذلك استناداًأفىت إمنا الشيخ أن هذا لكن رمبا حيتمل

 يف منا املعيارإو،  يدخلأيضاًاخلصي  فإن ،لدخولعدم ا ونه ليس املعيار الدخولإف، غريها وروايات املقام

  . خراآل إىل كان تدليساً بالنسبةى كان أحدمها خنث إذا الزوجة أو الزوج أن ومن الواضح، صدق التدليس

 فلو، ما امرأةإما رجل وإى اخلنث فإن ،مشكل يف املقامى خنث ال أنه رثكتاب اإل قد حتقق يفه مث إن

  .  بالعالمات اليت يستعلم ا ظهر بطالن العقدالزوجة رجالً أو ظهر كون الزوج امرأة

 أن القاعدةى مقتض أن  حنننافقد ذكر الّإو، مر الذي ذكروهلأل، مشكالًى وكذا لو ظهر خنث

يترتب عليه  وبالنساء أو يلحق نفسه بالرجال أن كان له احلق يف، أيهما أنه مل يعني بالعالمات إذا ىاخلنث

   وحيتمل ،ه بهحلق نفسأ من أحكام

                                                





٤١

  . أحدمها إالّ يكون خرة الالقرعة وباآل

  . حلاقه بأحدمها بدون العالمات عن مجاعة من الفقهاءإوقد نقل الشيخ يف املبسوط 

حديث ، وضوحه إىل باإلضافة الزوج أمراةً أو ،ظهر الزوجة رجالً بطالن النكاح لوى ويدل عل

حلق الزوجة أ )عليه الصالة والسالم(مام اإل فإن ،رثكتاب اإل غريه الذي ذكرناه يف ودينار اخلصي

  . بالرجال بدون طالق

 ال أنه كما، حال موته أو  سواء ظهر ذلك يف حال حياة الزوج،أيضاًعدة عليها  ال أنه والظاهر

  . يورث ال ويرث

 يفالشيخ ى  الفسخ يف اخلنثزجبواالقائل ن إ( : قال،املسالكيف مما تقدم يظهر وجه النظر فيما و

ع بصمبرتلة اإل هوإمنا و ليس بعيبنه إ : يف موضع ثالثأيضاًقال فيه  أنه  مع،املبسوط يف موضعني منه

 يف ة والزائد،صبع الزائدةالزائد فيها كاإل ألن ىظهرت املرأة خنث وكذا لو ى،قو وهذا هو األ،الزائدة

كان حمكوماً  إذا ع اخلالف ماضمو و،وكالمها ليس بعيب، كما مثل به الشيخ  ال،الرجل كالثقبة الزائدة

  . )١() تبني فساد النكاحأما لو كان مشكالً، نوثيةاأل أو له بالذكورية

كان الزوج ملحقاً  ذاإيوجب بطالن النكاح  نه الأو ،ىمها خنثكالكما يظهر حال ما لو كان 

، كان باطالًى نثملحقني باأل أو كان كالمها ملحقني بالرجل إذا نعم ى،نثبالرجل والزوجة ملحقة باأل

حق له  أو ،اًإطالقحيق له التزويج  املشكل الى  وقلنا بأن اخلنثمشكالًى كان أحدمها خنث إذا وكذلك

 سواء بدون القرعة كما ،امرأةً أو صبح كالمها رجالًأخر حيث التزويج لكنه أحلق نفسه بالطرف اآل

  .بالقرعة أو احتملناه

  . احتماالن ،يبطل أم ال وبالعكس فهل أما لوتبني الرجل امرأةً

  كما ، جريت هلا عملية جراحية فصار رجالًأولو تزوجت وهي امرأة مث 

                                                





٤٢

  . احتماالن ،نبطل من اآل أو لكن هل النكاح باطل من السابق، أيضاًبطل النكاح  ،اتفق يف زماننا

فإن  ،ت آلة الرجوليةيذو وجريت له عملية جراحية ظهر له الفرجأوكذلك لوتزوج وهو رجل مث 

جريت أذا إمنا تظهر له ثقبة كالفرج وإ وبعض الناس له آلة الرجولية يف الداخلن إ ذلك ممكن حيث

  . وكذلك العكس،الفرج يية اجلراحية عليه ظهرت له آلة الرجولية وذوملالع

  كما اتفق يف،أيضاًوالد بل واأل، ذلك ويأيت الكالم يف املقامني يف مسألة العدة واملهر والنفقة وغري

   .)١(أيضاً هحبلت زوجتأ وقد  حيث كانت حامالً)عليه الصالة والسالم(مام زمان اإل

 اشتراك الرجل واملرأة يف كون كل من اجلنون إىل وذهب ابن الرباج يف املهذب: املسالك قال مث إن

لهما يف دلي و، وزاد العرج والزنا،وكذلك ابن اجلنيد، موجباً للخيار يف النكاحى اجلذام والربص والعمو

  . غري اجلذام والربص غري واضح

 النكاح من يردإمنا  :)عليه السالم( أيب عبد اهللا عن،  لصحيحة احلليب،ي غاية اجلودةفوأما فيهما ف

  .)٢(الربص واجلذام واجلنون والعفل

التخلص  إىل للرجل وسيلة أن ن ثبوما عيب يف املرأة مع وأل،ه للرجل واملرأةإطالقوهو متناول ب

 التخلص لوالى لعدم قدرا عل ،ليها بطريق أوىلإ يوجب كوما عيباً يف الرجل بالنسبة ،منها بالطالق

   مضافاً، أهل املعرفة وطباءباتفاق األى  وحصول الضرر منه بالعدو،اخليار

                                                







٤٣

من ن النفرة الناشئة وأل ،)١(سدمن اذوم فرارك من األ فر: )عليه السالم(اشتهر من قوله  ماإىل 

  . ذلك املنافية للمقصود من االستمتاع أزيد من غريه من العيوب املتفق عليها

 عدا مجاعة من املتأخرين يف ،ذلكى عل ي علمل أعرف من وافق القاضي وأيب: ويف اجلواهر

  .  قالوا بذلكأيضاًمجاعة من املتأخرين  أن  مما يظهر منه،خصوص اجلذام والربص

  . للصحيحة املتقدمة و،غريمها وضرارام والربص للغرور ولإليبعد القول بذلك يف اجلذ وال

يكون  أن فرق يف كونه تدليساً بني وال، الربصاء ترد من جهة التدليس كما يف الرويات أن ويؤيده

  .امرأة فيشمله الروايات املعللة لرد الرجل بالتدليس أو رجالً

 مورنسبة الرد باألن أ و،يوب املرأة يف صحيحة احلليب بأن موردها هو السؤال عن عشكالأما اإل

كونه ى وأما بناًء عل، بصيغة املعلوم فواضح) منا يردإ: (كون قولهى ما بناًء علـ أ ،الرجل إىل املذكورة

هو  أنه شك يف ال )منا يردإو(: )عليه السالم(قبل قوله ) يرد ال: (ن الفاعل يف قولهبصيغة اهول فأل

العفل الذي هو ى  والشتماهلا عل،أيضاً هو الرجل )يردإمنا ( راد من الراد يفامل أن ى فهذا قرينة عل،الرجل

  . فيه فقد تقدم ماـ ، العيوب املختصة بالرجلى عدم اشتماهلا عل و،من العيوب املختصة باملرأة

  عدم اخليار  إىل كان املشهور ذهبوا وإن ،الصناعة خيارها ماى فمقتض وعليه

                                                





٤٤

اض املعدية األمرتدليساً من ى يسم بكل ما خيارها إىل م الفقهاءذهب مجاعة من أعاظ بل لو

  . العدم حاال دون ذلكى  علمجاعلكن الشهرة القطعية بل اإل، وغريها لكنا نقول بذلك

ميكن   فال،فيه عدم رد الرجل بعيب فقد عرفت سابقاً ماى دل عل العدم مباى أما االستدالل عل

  . العدمى االستدالل به عل

  وذلك ال املعدية حق للمرأة االجتناب عنهاضاألمربى كان مبتل إذا الرجل أن  يفإشكالنعم ال 

 الرجل بالطالق إلزامحيان يصح للحاكم الشرعي بل يف بعض األ، وكذلك العكس، النشوزى يسم

 ،)١(حسانإتسريح ب أو مساك مبعروفإف:  لقوله سبحانه،يتمكن من املعاشرة باملعروف حيث ال

  . مساك باملعروف حق هلا طلب الطالق وحق للحاكم الشرعي ذلككن اإل ميفحيث ال

  :  ما يف بعض الرواياتىمث لعل دليل من قال بأن الرجل يرد من العم

سألته عن رجل تزوج امرأة :  قال)عليه الصالة والسالم(  أيب عبد اهللاعن، الصباح أيب مثل ما عن

زوجها الذي له ويكون هلا ى من دلسها ويرد على رد علت: قال ،عرجاء أو برصاء أو فأيت ا عمياء

  .)٢(ت شهادة النساء عليهازجيأيراها الرجال  كانت ا زمانة ال فإن ،وليهاى املهر عل

  يعطي،املعللة للفسخ بالتدليس يبضميمة روايات اخلص، يف املرأة موجباً للفسخى جعل العمفإن 

  . وستأيت روايات العمياء يف عيوب املرأة،  كذلك كلما حتقق تدليسهأيضاًالرجل أن 

الزنا قبل العقد : نيدوقال ابن اجل،  بعيب يرد به النكاحالزنا ليسن إ املشهور: احلدائق قال مث إن

  فلو زنت املرأة قبل دخول ، وبعده يرد به النكاح

                                                







٤٥

  .  فلم ترض املرأة فرق بينهماكان الزاين رجالًن إ وكذلك، الرجل ا فرق بينهما

زنت املرأة قبل دخول الرجل  إذا : فقال يف الكتاب املذكورة،قه الصدوق يف املقنع يف الزوجفواو

  يف املرأة)عليه الصالة والسالم( علي وللق، احلدث كان من قبلها ألن ،صداق هلا وال، ا فرق بينهما

احلدث كان من  ألن هلاصداق  يفرق بينهما وال: )عليه السالم(قال ، يدخل ا أن زنت املرأه قبل ذاإ

   .)١(قبلها

 علي قرأت كتاب:  قال) السالمماعليه(عن أبيه ، عن جعفر بن حممد، ويف رواية طلحة بن زيد

 يفرق بينهما وزان ألنه يدخل ا مل حتل له أن قبل تزوج املرأة فزىن إذا الرجلن إ :)عليه السالم(

   .)٢(يعطيها نصف املهرو

  . ميكن العمل به ولذا ال، عرضوا عنهأ واملشهور ،منهى رض مبا هو أقولكن الدليل املذكور معا

يدخل  أن  عن الرجل يزين قبل)عليه الصالة والسالم(  أبا عبد اهللاسأل أنه ،ىفعن رفاعة بن موس

  .)٣(ال: قال ،يدخل ا أن قبل زىن إذا هل تفرق بينهما: قلت، ال: قال ،بأهله أيرجم

سألته عن رجل تزوج :  قال)عليه السالم(بن جعفر ى عن أخيه موس، رجعف علي بن أما رواية

  .)٤( سنةىويفرق بينه وبني أهله وينف، جيلد احلد وحيلق رأسه: قال ،عليه ما مرأة فلم يدخل ا فزىناب

  .املدةيفرق هذه  أي ) سنةىوينف(: فسره بعد ذلك بقوله ن التفريق هو مامفلعل املراد 

                                                











٤٦

هذا القول عدا بعض النصوص يف الزاين زوجها بعد العقد ى ال دليل علنه إ :اهرولذا قال يف اجلو

عدم ى اً علإمجاعمل يكن ن إ  بوجوه منه الشهرة العظيمةأيضاًمنها يف ذلك ى قبل الدخول املعارضة بأقو

  . الفسخ بذلكى تسلطها عل

خالف ى  عل)١( رفاعةقد دلت صحيحةنه إ( :اختيارها الفسخى دل عل يف رد ما وقال يف احلدائق

يف املقنع  قد أفىت أنه  مع،الصدوق يف علل الشرائع  وذه الصحيحة أفىت،ياتا تلك الرويهما دلت عل

عراض عن  اإلصحابظاهر األ فإن وباجلملة، غريب منه الفسخ وهوى  الدالة علاألخباركما عرفت ب

  .)٢()تلك الروايات وعدم العمل ا

  . حولعله يأيت لذلك مزيد توضي

  

                                                







٤٧

اجلنون واجلذام : وأما عيوب املرأة فهي سبعة(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر): ٤مسألة (

، يف كونه عيباً فيهاى خالف نصاً وفتو أما اجلنون الذي ال. والعرجى فضاء والعموالربص والقرن واإل

 يار مع السهو السريع زوالهيثبت اخل نه الأو، هو فساد العقل أنه فقد عرفت،  بقسميه عليهمجاعبل اإل

حنوها مما اليصدق معه اسم  وغماء العارض من غلبة املرة وال مع اإل، لعدم كونه من اجلنون،كثروإن 

 إىل األمريكال إمن ذلك كله األوىل  ولعل ،حنوه مع استقراره وغماءاإل أي منا يثبت اخليار فيهإو، اجلنون

  . )العرف الصحيح القاضي بكونه بفنونه عيباً

  :ويدل عليه متواتر الروايات، وهو كما ذكراه

 دلست العفالء والربصاءإذا  : يف حديث قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عبيدة أيب مثل ما عن

   .)١(أهلها من غري طالقى ا ترد علإة ظاهرة فنمن كان ا زما وانونة واملفضاةو

 امرأته عوراء ومل ذاإقوم ف إىل يف الرجل يتزوج قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

  .)٢(لاجلنون والعف واجلذام و من الربصالنكاحيرد منا إ و،ترد ال: قال ،يبينوا له

ذام واجلنون يرد النكاح من الربص واجلإمنا  : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

  .)٣(والعفل

:  قلت،اذومة وترد الربصاء وانونة:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن زيد الشحام

  .)٤(ال: قال ،العوراء

وترد املرأة من :  يف حديث قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  أيب عبد اهللالرمحان بن وعن عبد

  .)٥(ذلك فالى سو فأما ما، اجلذام واجلنون والربص والعفل

                                                













٤٨

ترد املرأة من القرن واجلذام واجلنون : قالنه إ ،)عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

 ،ه امن غرى شاء فارق ويرجع باملهر عل وإن ،شاء أمسك وإن ،كان دخل ا فعليه املهر وإن ،والربص

مل يدخل ا  وإن ،ء مما يستحل به الفرج  شيكانت هي اليت غرته رجع به عليها وترك هلا أدىنوإن 

  .)١(شيء عليه وال شاءن إ رقهافا

علة يف الفرج  أو اجلنون وترد املرأة من اجلذام والربصإمنا  :قال يف حديثنه إ) عليه السالم(وعنه 

  .)٢(متنع من الوطي

 جمنونة أو برصاء أو عفالء أو تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناءوإن  :)عليه السالم(وعن الرضوي 

  .)٣(أهلها بغري طالق إىل يردها أن ن لهكان ا زمانة ظاهرة كاأو 

 عفالء أو تزوج رجل امرأة فوجدها قرناءوإن  :الذي هو متون الرويات ،وعن الصدوق يف املقنع

ى  ويرجتع الزوج عل،أهلها بغري طالق إىل يردها أن كان ا زمانة ظاهرة كان له أو جمنونة أو برصاءأو 

  . شيء له مل يكن أعطاها فال  وإن،كان أعطاهان إ وليها مبا أصدقها

 يف الرجل يتزوج ،)عليه السالم( علي عن، )عليهم الصالة والسالم(مة ئ بسند األ،وعن اجلعفريات

ن إ شاء طلق وإن شاء أمسكن إ :)عليه السالم(قال  ،جمنونة ا قرن أو جذماء أو املرأة فيجدها برصاء

   .)٤(يلزمه شيء من الطالق المل يكن دخل ا فرق بينهما و وإن ،كان دخل ا

  .  الشرعي املتعارف بقرينة الروايات السابقةاملعىن  ال،طالق اإل)طلق(ـ ن املراد ب أوالظاهر

   لوحدة الدليل يف ،أيضاًمجلة من فروع جنون الزوج يأيت يف املقام  مث إن

                                                











٤٩

  . تكرارها إىل داعي فال، املقامني

وأما اجلذام فهو املرض السوداوي الذي يظهر معه يبس (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 ضخم وغلظ أي ،تعجر الوجه يكون بيناً فال جيزي قوة االحتراق وال أن بد  وال،ر اللحمثتنا وعضاءاأل

ا لعدم اعتبار االستحكام فسخ  الإ و،مل يعلم كونه منه إذا استدارة العني  وال،أي عقد ذا عجر صارو

   .)ى النص والفتوطالق إل حتققهبعد نافيه عند

عليه (جعفر  أبو  قال،ما رواه حممد بن مسلم ،ما تقدم من الرواياتإىل  باإلضافةذلك ى ويدل عل

   .)١(العرجاء والربصاء واجلذماء وترد العمياء: )السالم

 يف رجل تزوج امرأة )عليهم السالم( ي علعن، عن أبيه، عن جعفر، إبراهيمرواه غياث بن  وما

مسك وال أشاء  وإن شاء طلق فإن كان مل يدخل ا ومل يتبني لهن إ :قال ،جذماء ا برصاء أوفوجده

  .)٢(ذا دخل ا فهي امرأتهإ و،صداق هلا

  .اللغوي دون الشرعي ملا تقدم املعىنى محل الطالق هنا علنه إ وعن الشيخ

  . االستحباب أو اجلوازى حيتمل احلمل عل: ويف الوسائل

  . الروايات السابقةى ترد هذه الرواية عل أن فالالزم، حال أي ىوعل

، العفل هو وتزوج املرأة فوجد ا قرناً إذا يف الرجل:  قال، أيب عبد اهللالرمحن بن وعن عبد

   .)٣(مل يدخل ا يردها مانه إ جذاماً أو أوبياضاً

هو  إمنا  والوجه وما أشبهتعجر االحتراق وال  االعتبار بقوةمما ذكره الشرائع واجلواهر بعد مث إن

  فاحلكم دائر  وإالّ ،جمذومة يف العرفمل تسم  إذا فيما

                                                









٥٠

   .ىخيف مدار صدق املوضوع كما ال

  . يشهد به عدالن كما يف اجلواهر إالّ أن ،فالقول قوهلا ،هل جمذومة أم ال أا ولو اختلفا يف

 اليت يعول فيها مورني يف أمثال هذه األاعتبار العدلى دليل عل ال ألنه ،د كفاية قول الثقةعيب لكن ال

  . عاتوطباء عرفاً كسائر املوضالثقة من األى عل

  . طباء سقط أقواهلمااختلف األ إذا نعم

صفحة ى عرفاً البياض الذي يظهر عل ووأما الربص فهو لغةً(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

صل لكن قد مينع تسلط الفسخ به لأل، ك لغلبة السوداءالسواد كذل أو :طباءعند األ و،البدن لغلبة البلغم

ذلك أعم وستسمع التعبري بالبياض يف خرب  فإن ،سلم اشتراكه معه يف العالمات وإن ،وعدم التسمية عرفاً

  . )البصري

مثل ما ، خربعض الروايات األ إىل باإلضافة ، مجلة من الروايات السابقةأيضاًاحلكم هنا ى ويدل عل

 أوا عمياء ى فأت سألته عن رجل تزوج امرأة:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، احالصب أيب عن

 ،وليهاى  ويكون هلا املهر عل،زوجها الذي لهى  ويرد عل،من دلسهاى ترد عل: قال ،عرجاء برصاء أو

   .)١(جيزت شهادة النساء عليهاأيراها الرجال  كانت ا زمانة الفإن 

 )عليه السالم( علي ومل يقض  ـ:قال أن ىلـ إ سألته عن احملدودة: قال ،ىوعن رفاعة بن موس

   .)٢(دلسها ألنه وليهاى ل املهر علجيع ويفرق بينهما أنه مرأة برصاء بلغين يف ان ولك،يف هذه

                                                







٥١

   .)١(ياءعمالعرجاء وال وترد الربصاء:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

 أو ا عمياءى يف الرجل يتزوج املرأة فيؤت: قالنه إ ،)عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

   .)٢(وليهاى ترد عل: قال ،عرجاء أو برصاء

 :)عليه الصالة والسالم(  أيب عبد اهللاعن، الرمحن وقد تقدم حديث عبد، غريها من الروايات ىلإ

 بياضاًأو)واملراد به الربص،)٣ .   

ى ا علمفرق يف اجلذام والربص بني اشتماهل  كما ال،منا املعيار الصدقإو، أقسام الربصني وال فرق ب

بل لعل الظاهر من ، أشبه ما أو الرأسى عل اليد أوى  عل مثالً،جزء واحد من البدنى عل أو كل البدن

تواريه  بياض الأنس ملا مل يشهد خبرب الغدير فدعا عليه بى  عل)عليه الصالة والسالم( أمري املؤمننيدعاء 

وعليه فال يبعد صدق الربصاء ببقعة ، نسانكان يف جزء من اإل وإن ،الربص هو البياض أن العمامة

  . مسيت برصاء إذا واحدة يف البدن

 بأن ،اعتبار بالبهق الذي فرق بينه وبني الربص مع كوما أبيضني ال(: ففي اجلواهر، وكيف كان

بل ماء ، برة مل خيرج دمإغرز يف املوضع  أنه إذا ومن عالماته، هالعظم دون إىل الربص غائر يف اللحم

ذا كان أسودين بأن الربص يوجب إو، نزل وشعره أبيضأويكون جلده  ، إذاًذلك مل حيمر وإن ،أبيض

  .)٤()يكون للمسك تفليس اجللد كما

  . ورمبا قيل بأن البهق عبارة عن النقط احلمراء يف اجلسم: أقول

                                                











٥٢

ال بأن كان مرضاً آخر  أو برص أنه  أوق أو برص أنه شك يف لو أنه  يفشكالإفال ، وكيف كان

فسخ وقع يف  وكان واقعاً الربص إذا ينفسخ ظاهراً أما ال أنه واملراد، الفسخى  مل يكن تسلط عل،مثالً

  .  دائرة مدار الواقعحكاماأل فإن ،تقيده بالعلمى دليل عل ال إذ ،هموضع

  . فسخ وكانت يف الواقع ذه الصفات وأشبه ما أو برصاء أو جمنونة أا مل يعلم وكذلك احلال لو

أشبه وفسخ حسب قطعه ومل تكن املرأة كذلك مل  ما أو برصاء أو قطع بأا جمنونة أنه إذا كما

  . فسخها نكاح الرجل إىل وكذلك بالنسبة، يقع فسخ

 ،ظم ينبت يف الرحم مينع من الوطي وقيل ع،العفلنه إ وأما القرن فقد قيل(: الشرائع قال مث إن

  . )ول أشبهواأل

ن من رفالق، ما شيئانأوالظاهر ، يء واحدش أو ما شيئانأ واللغويون يف الفقهاءوقد اختلف 

 والعظم ينبت هناك ،كامالً أو  وكالمها ينبت يف الفرج فيمنع الوطي كالً، والعفل حلم،القرن وهو العظم

 وفسر يف بعض ،األخبار وقد ورد كالمها يف ،ينما العفل ينبت من اللحمبو، من العظم احمليطة بالفرج

العفل  يمس وإن يوجب الشمول لكل واحد منهما  كل خربإطالق ف،مانع خر وال أحدمها باآلاألخبار

  . أيضاًقرناً 

خرج من فرجها شيء يشبه  إذا ، من باب تعبعفلت املرأة عفالً(: قال يف كتاب املصباح املنري

  . ) واالسم العفلة مثل قصبة، فهي عفالء وزان محراء، الرجلأدرة

ر بكوال يكون العفل يف ال: قالوا، العفل حلم ينبت يف قبل املرأة وهو القرن(: عرايبوقال ابن األ

   ،أيضاً وقيل هي املتالمحة ، املرأة بعد الوالدةيصيبمنا إو



٥٣

  . )يالجمينع اإل حىت ن بني مسلكي املرأة فيقبض فرجهاوهو ورم يك: وقيل

 العفلة وهو حلم ينبت يف الفرج يف مدخل الذكر أيضاًوالقرن مثل فلس (: وقال يف مادة قرن

اقترن مع الذكر خارج  ألنه قرناًى مس أنه  مث نقل عن االصمعي،وقد يكون عظماً، كالغدة الغليظة

  ). الفرج

العفل والعفلة : ويف القاموس، ذنقرناً القترانه باألى يسم إمنا قرن احليوان أن ويناسب ذلك

  . ومل يذكر القرن ،درة للرجالة كاألقحمركتني شيء خيرج من قبل النساء وحياء النا

القرن بسكون الراء شيء يكون يف فرج املرأة كالسن مينع من الوطي يقال : ثرييةوقال يف النهاية األ

  .له العفل

النساء وحياء العفل شيء خيرج من قبل  :قال يف موضع آخر إالّ أنه ،قريب منها قال اجلواهريو

  .درة اليت للرجل شبيه باألةقالنا

واالسم القرن :  قال،القرناء هي املرأة اليت خيرج قرنة من رمحهان إ :ونقل عن ابن دريد يف اجلمهرة

  . غلظ يف الرحمنه إ يف العفل: وقال، وضبطه حمركاً مفتوحاً

قد اختلف يف االحتاد والتغاير (:  وكالم أهل اللغةقوالولذا قال يف احلدائق عند نقل هذه األ

هل  أنه ولكنه خمتلف يف، احتاد العفل والقرنى وكالم أكثرهم يدل عل، وباختالفه اختلف كالم الفقهاء

 ماى درة علواأل ،درة للرجالخارج القبل ويكون كاأل إىل هو عبارة عن شيء خيرج من قبل املرأة

 ،عبارة عن عظم كالسن يكون يف باطن القبل مينع من الوطينه أ  أو،تنيذكروه وزان غرفة انتفاخ اخلصي

 ،عيب جيوز الفسخ به أنه ىالنصوص قد دلت عل فإن كان تقديرى وعل ،حلم ينب يف باطن القبل أنه أو

  فبأي 



٥٤

 هذا االسم بأي معىن  لدوران احلكم مدار،الفسخ به جائز فإن ، كان من هذه املعاينمعىن

  . )١()كان

اللحم  أو اللحم النابتني و اخلطب هو املناط القطعي يف مشاركة كل من العظمذي يسهلوال

العلة للحكم  أن تفاد من جهتهاس حيث ي،املوضوع ومن جهة مناسبة احلكم ،املنتفخ يف الباطن يف احلكم

حصلت ا  إذن رغبة الزوج يف الوطي كماعاملنع  أو املنع عن بعض الوطي أو  الوطي متاماًعنهو املنع 

  .الرجل ينقبض عن اجلماع إالّ أن هآخر إىل الوطي ممكن فإن ،درةاأل

مل يكن مانعاً عن الوطي يوجب  وإن أيضاًاملانع عن احلبل  أن بل يفهم من بعض الروايات املتقدمة

  . الرد بالعيب

  : ذكر العفلاألخبارففي مجلة من 

   .)٢(العفليرد النكاح من الربص واجلذام واجلنون و: كخرب احلليب

  .)٣(اجلنون والعفل ويرد النكاح من الربص واجلذامإمنا  :خراآل ويف خربه

  .)٤(العفل واجلذام واجلنون ويرد النكاح من الربصإمنا  :ويف خربه الثالث

  .)٥(دلست العفالء والربصاء وانونة واملفضاةإذا  :ويف مجلة احلذاء

  :القرن ذكرى رخأويف مجلة 

ينقبض زوجها  وحتبل هذه ال: قال ،فوجد ا قرناً عن رجل تزوج امرأة، ه صاحلكخرب حسن ب

 ،ا يجيامعها فقد رض أن علم ا قبلن إ :قال ،كان دخل ا فإن :قلت، أهلهاى ها ترد علتعن جمامع

نه مبا أخذت م وهلا ما، أهلها إىل شاء سرحها وإن شاء أمسك فإن ،جامعها بعد ما إالّ مل يعلم اوإن 

  .)٦(استحل فرجها

                                                















٥٥

 عن رجل تزوج امرأة فوجد )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،الصباح الكناين أيب ويف خرب

 :قلت، مهر هلا أهلها صاغرة وال إىل جمامعتها يردى يقدر زوجها عل حتبل وال هذه ال: قال ،ا قرناً

 وإن ،ا ينكحها يعين اامعة مث جامعها فقد رضي أن كان علم بذلك قبلن إ :قال ،كان دخل افإن 

   .)١(شاء أمسك وإن ،شاء طلق بعد فإن جامعها بعد ما إالّ مل يعلم

  . جل التدليسأل) صاغرة: (أقول

  :خر تفسري أحدمها باآلاألخبارويف بعض 

 ترد من أربعة املرأة: قال، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  أيب عبد اهللالرمحن بن مثل صحيح عبد

   .)٢(ذا وقع عليها فالإف، مل يقع عليها اجلذام واجلنون والقرن وهو العفل ما ومن الربص: أشياء

 يف الرجل:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  أيب عبد اهللالرمحن بن عن عبد، آخر ويف خرب

   .)٣(مل يدخل ا يردها ماأنه  جذاماً بياضاً أو أو تزوج املرأة فوجد ا قرناء وهو العفلإذا 

 أنه  ذكر يف اجلواهر، املذكورة كلها يف حق الرجل يف الردمورولذا الذي ذكرناه من اشتراك األ

الفرج مانع  القرن يف" : كما عساه يشهد له ما عن املغرب،هلما  ـأي القرنـ   عمومهىميكن دعو(

 مشاركة ىميكن دعو أنه كما.. ."عظم أو عةحلمة مرتف أو ما غدة غليظةإ فيه مينع من سلوك الذكر

   مل يكنن إ نبات العظم له يف احلكم املعلوم

                                                









٥٦

 ...الصباح الكناين أيب  كون العلة املنع من الوطي خصوصاً بعد خربى بدعو،عفالء قرناء وال

فاحلكم ثابت ،  بعد تصريح النصوص بكون القرن عيباً والعفل كذلكىوكان هذا اخلالف قليل اجلدو

  .)١()ول وهي ليست مثرة معتداً االثاين دون األى عدد العيوب عل زادن إو  االحتاد والتعدديتقديرى عل

يف  :قالأنه ) عليه السالم(جعفر  أيب  فقد روي عن،اجلميعيشمل ولعل خرب حممد بن مسلم 

كون هلا نه يإمن تزوج امرأة فيها عيب دلسته ومل تبني ذلك لزوجها ف: )عليه السالم( علي كتاب

   .)٢(الذي زوجها ومل يبنيى ليها علإويكون الذي ساق الرجل ، الصداق مبا استحل من فرجها

 ما ألن ،دتهارإرادته وعدم إكنه وفرق بني متكن الرجل من الوطي وعدم مت ال )٣(معها أنه والظاهر

  . ذكر يف الروايات حكمة وليس بعلة

تركه امليت من حق  ما( لقاعدة ،مات إذا سخيرث الوارث للرجل حق الف أن وعليه فال يبعد

ويؤيد ، االنقطاع أو ما سواء يف الدو،ذا مل يفسخ فلها العدةإو، عدة وفاة عليها ذا فسخ الإ ف)فلوارثه

 وإن ،يثبت العقد رادا له حىتإى تقدم من عقد الصغريين حيث مات الزوج وحتلف املرأة عل ذلك ما

  .  والتتبعالتأمل إىل كانت املسألة حمتاجة

عفالء كان له  أو مسيت قرناء ذاإ ف،حبالوعن اإل مل يكن مانعاً عن الوطي إذا القرن والعفل مث إن

مل تسم  إذا نعم، من باب العلة عرفت ال ماى ذلك من باب احلكمة عل أن الظاهر إذ ،احلق يف الفسخ

  . بذلك مل يكن له حق الفسخ

                                                









٥٧

صارت كاملعتاد فهل له حق الفسخ باعتبار  حىت يذا كان هناك مانع وأجرت العمل اجلراحإو

لكن قد ذكرنا شبه هذه ،  ومن تبدل املوضوع، من االستصحاب،احتماالن ،ال باعتبار الثاين أو ولاأل

كان  وإن طاب وارتفع السوق إذا  ويؤيده خيار العيب والغنب،املسألة يف السابق واستظهرنا بقاء احلق

  . خاف وجه االحتياط غري

 قلنا إذا  فهل له حق الفسخ فيما،درة مثالًسبب الزوج ذلك لعنفه يف الوطي مما أوجب األإذا  وأما

وقد ، د ذلكبعي ال ،نون مثالًجلالنكاح والالحق عليه كاى يفرق فيه بني السابق عل بأن هذا احلق ال

لما حتقق يتحقق احلكم ك أن القاعدةى مقتض ألن ،أيضاًذكرنا مثل ذلك يف بعض املسائل السابقة 

، إنساينغري سبب  أو ،بسبب ثالث أو ،بسبب الزوج أو ،سواء كان حتقق املوضوع بسببها، املوضوع

  . يقال بانصراف الدليل عن مثله إالّ أن اللهم

 يف إشكال فال منع من الوطي أصالًن إ القرنن إ( :ومما تقدم يظهر وجه اختيار املسالك حيث قال

مل مينعه بأن ميكن حصوله بعسر  وإن ،ص وكالم أهل اللغة والفقهاء عليه لتطابق النصو،ثبوت اخليار به

  : فيه قوالن ،فهل يبيح الفسخ

نشأ من حيث  إمنا اخليار فإن ،له يكثر لعدم املقتض وهو الذي قطع به الشيخ واأل،العدم: أحدمها

  . املنع من الوطي الذي هو أهم املطالب من التزوج

 بظاهر النص حيث اً متسك،أيضاًاملصنف من غري تصريح بثبوت اخليار ليه إهو الذي مال : والثاين

 ويف بعضها تصريح ،عدمه ووجود االسم املذكور الشامل ملا ميكن معه الوطي حينئذى علق اخليار عل

يظهر به قائل صرحياً كما يظهر من  ال إذ ،خالفهى  علمجاعمل يكن اإلن إ  وهذا القول قوي،بذلك

   عبارة



٥٨

غري اجلماع يف ى  ومحل الدخول واجلماع يف النصوص عل،ولو قيل بالفسخ أمكن: ولهاملصنف بق

  ). دبعالفرج يف غاية ال

بل رمبا احتمل ترتيل (: ه حيث قال بعد مجلة من كالمأيضاًوهذا القول هو الذي اختاره اجلواهر 

ى  من عدم القدرة علىوالفت و فرياد حينئذ مما يف النص،خالف حينئذ يف املسألة عليه فالالكل كالم 

  يف قعر الرحم فيمنع من ولوج الذكرال يتمكن من كماله لكونه ثابتاً أنه اجلماع يف العفل واالنقباض

 وكان فيه كمال الضرر باعتبار نقصان االستمتاع والتلذذ ،ولذا مل حتبل العفالء غالباً، حمله إىل وصولهو

  ). ا عرفتكان حمجوجاً مب وإالّ الفسخ ى تسلط الزوج علإطالق فناسب ،مها عن غريفضالً

األوىل حوط بأس يف كون األ نعم ال، بل هو الظاهر من غري واحد من الفقهاء، وهو كما ذكراه

ففي ، العفل الوطي بعسر أو ولو أمكن مع القرن(: ولذا قال يف مناهج املتقني، عدم اختياره الفسخ

  ).بالطالق إالّ عدم الفرقة وحوط عدم الفسخكان األ وإن ،مها ذلك، أظهرسببيته للخيار وجهان

خر القرن وليس يف اآل أو كان هلا فرجان وأحدمها فيه العفل إذا حق له يف الفسخ ال أنه مث الظاهر

ب حق الفسخ النصراف اللفظني بيس  والعفالء التسميتها بالقرناء و،مينع من كمال اامعة ال ألنه ،ذلك

  .عن مثلها

 لظهور الروايات يف كون ،عظم كذلك مل يكن له حق الفسخ أو  الدبر حلمكان يف أنه إذا كما

  .الفرجإىل  ةبسنذلك بال

 أو كانت عفالء إذا فهل له احلق يف الفسخ، انقطاعاً بشرط عدم الوطي أو ولو تزوجها دواماً

  .  عن مثلهدلة النصراف األ،الظاهر العدم ،قرناء

  فالء قبل العقد مث عقد عليها بعد ع أو لو كانت قرناء أا ومما تقدم ظهر



٥٩

  .استئصال القرن والعفل مل يكن له حق الفسخ

حتقق االنقباض عن  إذا قيل بأنه إالّ إذا نبت الشعر يف داخل الفرج مل يكن له حق ذلك أنه إذا كما

 أر من تعرض  ومل، يف العلة املذكورة يف الروايةكان داخالً ،أشبه زالة بالنورة وماولو أمكنها اإل جمامعتها

  . القاعدة عدم حق الفسخ لعدم القطع باملناطى ن مقتضكا وإن ،للمسألة

دخال ندياً جداً حبيث يكون اإل أو ،ضيقاً جداً أو ذا كان احملل واسعاً جداً إومنه يعلم حال ما

ذا  إوكذلك حال ما ، ااوقد سألت عن بعض هذه املسائل عن أشخاص ابتلو، ناء ماءإدخال يف كاإل

  . أشبه ذلك ما كان مقطوع الشفرتني أو

  . كني واحداًلفضاء فهو تصيري املسوأما اإل: مث قال الشرائع

 وال، املسالك الثالثة واحداً صري إذا كذلك و، للبول واحليض والغائط،املسالك ثالثة: أقول

  . ترد املرأة به و يوجب الفسخأيضاًذلك  أن خالف عندهم يف  والإشكال

  . بقسميه عليهمجاعاإل: ويف اجلواهر

 يف رجل تزوج امرأة من وليها فوجد ا ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ويدل عليه صحيحة احلذاء

من  أو دلست العفالء والربصاء وانونة واملفضاةإذا  :)عليه السالم(فقال : قال ،دخل ا عيباً بعد ما

 إطالقات وطالقاإل إىل باإلضافة ،اخلرب )١(قأهلها من غري طالى ا ترد علإكان ا زمانة ظاهرة ف

   .بعض الروايات املتقدمة

 أو زوج سابق أو ،قفزة أو ، عملية جراحيةءجراإ أو ،فضاء بأن كانت هيفرق يف أسباب اإل وال

  . فضاء املتأخر عن العقدسيأيت الكالم يف اإلو،  لدوران احلكم مدار املوضوع،أشبه ما

   لك يف كل علة يف الفرج متنع عن الوطييكون احلكم كذ أن وينبعي

                                                

 



٦٠

قال نه إ) عليه السالم( علي عن، ويؤيده رواية الدعائم، لبعض العمومات السابقة والعلل املتقدمة

   .)١(علة يف الفرج متنع من الوطي أو ترد املرأه من اجلذام والربص واجلنونإمنا  :يف حديث

عرف أحداً ناملشهور بل مل نه إ يل بل يف كشف اللثاموق(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

ى أحد العيوب املسلطة عل :الرتق، ما اعترف به بعض الفضالءى  عل،بعده تردد فيه قبل املصنف وال

مكن أ أو زالتهإمل ميكن  إذا لفوات االستمتاع حينئذ منع الوطي أصالًن إ ورمبا كان ذلك صواباً، الفسخ

  . )٢()وامتنعت من عالجه

يصري فيه مدخل للذكر وخيرج البول معه من  وجه الى والرتق كما عن اجلوهري التحام الفرج عل

 لوحدة املالك ،ما أشبه أو بسبب مرض أو باخلياطة أو قةلباخليكون ذلك  أن وال فرق بني، ثقبة ضيقة

 رج والضرراحل و العامة كالعسردلةاأل إىل باإلضافةللفسخ كونه موجباً ى والدليل عل، يعميف اجل

 مما هو كالتعليل للرد ، وغريمها)٤(واحلسن بن صاحل )٣(الصباح أيب تقدم يف خرب  ما،أشبه التدليس وماو

 ص شامل له بلفظه النداخل يف العفل فال أنه ىير نعم من، اجلماعى فل والقرن بعدم القدرة علعبال

  . باملناط

متكن  ولةكان الزوج صغري اآل فإن ،الوطيى يكون الزوج غري قادر عل أن دلةوالظاهر من هذه األ

نعم لو دخل يف العفل وقلنا بأن العفل عام ، من الوطي الكامل مل يكن وجه للفسخ لعدم مشول العلة

   سواء متكن الزوج من الوطي

                                                











٦١

 ىزواج هو مقتضكان املعيار الزوج املتعارف كان عدم الفرق بني أقسام األ أو مل يتمكنأو 

  . القاعدة

املرأة  ألن ،حق له يف الفسخ ال أنه ملرض فالظاهر أو لة خلقةزواج لكرب اآلاملتعارف من األأما غري 

تزوج امرأة معتادة لكن لكرب بطنه اليتمكن هو  إذا فهو كما، ةب يف املرأة املعيدلةواأل، حينئذ ليست معيبة

ولو مل يبلغ االرتاق : سالككأنه لذا قال امل و،منا هو عيب فيهإ و،ذلك ليس عيباً فيها فإن ،من اجلماع

  .  لبقاء املقصود خبالف ما لو منع مطلقاً،لة فال خيارلصغر اآل حد املنع من الوطي ولو

 صرح ،كان مانعاً من الوطي إذا يثبت بالرتق إمنا اخليار أن شبهة يف ال: جامع املقاصد يويف حمك

 وإن خيار ميكن معه الوطي فال ي منه ما ووجهه بقاء مقصود النكاح فلو ارتتق احملل وبق،بذلك احملققون

  . لعدماكان لصغر آلته خبالف 

وهو مع كونه ( : قال بعد نقل كالمهما،التعميم يف املوضوعى رد اجلواهر هلما فهو مبين عل أما

 وقد، حكماً أو مناف لدخوله حتت العفل موضوعاًنه إ أيضاً فيه ،مفروضاً يف الزوج املتمكن لصغر آلته

  . )١() فمثله يأيت هنا حينئذلهكما أو  منع من الوطييار به مىتاخل أن عرفت

احلد  إىل كناً من الوطي كامال مث كربت آلته مبا وصلملة متلو كان صغري اآل أنه ويبقي الكالم يف

 ال أو ،ن متعارف وهي غري متعارفةاآل أنه  فهل جيوز له الفسخ باعتبار،املتعارف مما مل يتمكن من الوطي

يتمكن من  لة الن كان متعارف اآلأوكذلك يأيت الكالم يف عكسه ب،  الفسخ لالستصحابجيوز له

  . فتمكن من الوطي بعمل أو الوطي مث صغرت آلته تلقائياً

الالزم يف املقام  ألن ،صل العدمكل ما شك يف حقه يف الفسخ يكون األ أنه القاعدةى ومقتض

    التمسك بالعام وليس املقام من،باالستثناء التمسك بالعام ال

                                                





٦٢

 إذا خبالف ما ،الفرد داخل يف العام أم ال أن مل يعلم هل إذا ذلك فيما ألن ،ةيقيف الشبهة املصدا

  . الالزم التمسك بالعام فيه فإن ،منا كان الشك يف دخوله يف االستثناءإو، داخل يف العام أنه علمنا

فقول مجاعة ، بل يشمل انسداد البعض، الًيكون الرتق انسداداً كام أن يلزم ال أنه ومما تقدم يظهر

  . من أهل اللغة مبا خيالف ذلك بيان للفرد الظاهر

انسد مدخل الذكر من  إذا اءرتقت املرأة رتقاً من باب تعب فهي رتقنه إ :فعن مصباح املنري

  .  مجاعهايستطاع الوفرجها 

  . املبال خاصة إالّ ق هلاخر ال أو يستطاع مجاعها امرأة رتقاء بينة الرتق ال: وعن القاموس

 ،خراج بكل سهولةدخال واإلحتته ثقبة يتمكن من اإل أو دخال رتقاً ولكن فوقهولو كان موضع اإل

 الظاهر حقه يف الفسخ ،وكذلك احلال يف القرن والعفل ،فهل هذا يعد من الرتقاء املوجب للفسخ أم ال

 ،ما يف خرب حسن بن صاحل املتقدم إىل ضافةباإلهذا ، صدق القرناء والعفالء كان احلكم ذلكألنه إذا 

 فإن ،)١(أهلهاى حتبل وينقبض زوجها عن جمامعتها ترد عل هذه ال: )عليه الصالة والسالم(حيث قال 

حتت الفرج ال يوجب استيناس الزوج باجلماع كاجلماع يف الفرج فيحصل معه  أو الثقبة فوق الفرج

  .  احلكم املذكورولعل مثل هذه العلة كافية يف، االنقباض

كذلك يف خيار  أنه كما، مكااإزالة وعدم مكان اإلإيدور مدار   الاألمر أن القاعدةى مقتض مث إن

  . مبجرد العيب له الفسخ أنه دلةالظاهر من األ فإن ،احليوان وغريه إىل العيب بالنسبة

                                                





٦٣

 أن كم كما ذكره العتباريكون احل أن نعم حيتمل،  حمل تأمل)زالتهإمل ميكن إذا ( :وقول الشرائع

املستفاد منها ولو  ألن ،زالة يوجب عدم وجود العلة املذكورة يف الرواياتزالة مع رضاها باإلممكن اإل

يعد ذلك من الداخل  ورم الفرج مدة قليلة حيث ال إذا فهو كما، املوقتة باالنصراف بقاء العلة الدائمة ال

  . عائم املتقدمة املذكورة يف رواية الد)علة يف الفرج(يف 

مكن أ أو زالة املانع عادة بفتق املوضعإمل ميكن  إذا أيضاًمنا يثبت اخليار إو(: قال يف املسالك

 وملا ،ذلك ليس حقاً له ألن ،ذلكى ها علإجباروليس للزوج ،  ولو رضيت به فال خيار،وامتنعت منه

ال تعلق  ألنه كن له منعهاادت ذلك مل يلو أر أا  كما،اجلراحة من حتمل الضرر واملشقةى قدام عليف اإل

  .)١( )له به

حرجاً كالعمليات اجلراحية يف الزمان  ومل يكن ضرراً إذا زالةاإلى ها علإجباريبعد حقه يف  لكن ال

  . زالة الشعر وغريهإ للمناط املستفاد من يأ املرأة للزوج ب،توجب ذلك احلاضر حيث ال

ويف ، الزوج إىل نه موجب للخيار بالنسبةإف،  فيهاى ترد ا العممن عيوب املرأة اليت أنه ىفخي مث ال

وكأن احلدائق واحلائري ،  عليهمجاع وابن زهرة اإلىبل عن املرتض، بال خالف صريح أجده فيه: اجلواهر

بعض  إىل  عن الشيخ يف املبسوط من نسبة عده موجباً للفسخىالشهرة باعتبار ما حيك إىل نسبا ذلك

   .ىنا من أحلق ا العمأصحابويف :  مث قال،عد عيوب املرأة ستةنه إ  حيث،صحاباأل

 العامة كال ضرر والغرور دلةاأل إىل باإلضافة ألنه ،القاعدةى فما ذكروه هو مقتض، حال أي ىوعل

  :  يدل عليه مجلة من الروايات اخلاصة،ما أشبه والتدليسو

  يف الرجل يتزوج  ،)سالمعليه ال(  أيب عبد اهللاعن، مثل صحيح داود بن سرحان

                                                





٦٤

 وإن ،وليهاى  ويكون له املهر عل،وليهاى ترد عل: فقال ،عرجاء برصاء أو ا عمياء أوى تأاملرأة في

   .)١(جيز شهادة النساء عليهاأيراها الرجال  ة النكان ا زما

   .)٢(جاءترد الربصاء والعمياء والعر:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وموثق حممد بن مسلم

  . واجلذماء: ويف النهاية زيادة

:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، الصباح أيب عن، يف نوادرهى وعن أمحد بن حممد بن عيس

ى سها ويرد علمن دلّى ترد عل: قال ،عرجاء برصاء أو أو سألته عن رجل تزوج امرأة فأيت ا عمياء

جيزت شهادة النساء أيراها الرجال  ة الكانت ا زمان فإن ،يهاولى هر علزوجها الذي له ويكون هلا امل

   .)٣(عليها

ترد الربصاء :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن حممد بن مسلم ، عن نوادرهىخرأويف رواية 

   .)٤(والعرجاء والعمياء

 ا ىرأة فيؤتيف الرجل يزوج امل: قالنه إ) عليه الصالة والسالم( علي  عن،سالموعن دعائم اإل

   .)٥(وليهاى ترد عل: قال ،عرجاء أو برصاء وعمياء أ

ى ياض وغريه علبوبني ظهور نقط ، انسدادها أو فرق يف العمياء بني انفتاح العني ال أنه ومنه يعلم

 أو زالة املرض بضرب ميلإيكون الكالم هنا هو الكالم يف الرتقاء حيث ميكن  أن نعم ينبغي، عينها

   .ىنه ال اعتبار بالعور خلروجه عن املتفاهم من العم أولكن الظاهر، أشبه ما أو جيةعملية جرا

                                                













٦٥

عن ،  صحيح احلليب،صل واالحتياطما استدل به اجلواهر وغريه من األ إىل باإلضافةويدل عليه 

   .)١(ترد ال: قال ،ذا امرأة عوراء ومل يبينوا لهإقوم ف إىل مةيف الرجل يتزوج األ، )عليه السالم(الصادق 

يف  قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن احلليب، يف نوادرهى وعن أمحد بن حممد بن عيس

  .)٢(ترد ال: قال ،ذا امرأة عوراء ومل يبينوا لهإقوم ف إىل الرجل يتزوج

: قيل، الربصاء واذومة ترد: قالنه إ ،)عليه الصالة والسالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

  .)٣(ترد ال: قال ،فالعوراء

نعم رمبا يشكل ، غريها ومن أمراض العني كالعشماءى ترد بأسباب غري العم املرأة ال أن كما

 والتدليس ضرر الكانت معيبة يف العني عيباً يوجب الدخول يف  ذاإعدم اخليار فيما  إىل ةبسنبال

ى خر بأن كان مكان عينها األ،ت عني واحدةذا جفان أوكانت مقطوعة األ إذا كما، أشبه والغرور وما

الشرط  أن وسيأيت، لكنهم له يذكروا ذلك، أشبه ذلك ما أو كانت جاحظة قبيحة اجلحوظ أو، ممسوحاً

  . اللفظي والبنائي يوجب اخليار

وقد تضمن كون ـ   العرج يف مجلة عيوا املوجبة للفسخ يف عدا قد اختلفوصحاباأل مث إن

  : أقوالى عل  ـما ذكرناهاى  علاألخبار من العرج عيباً مجلة

 عن الشيخني يف النهاية والتهذيب واملقنعة احملكيوهو ، موجباً للفسخعيباً ه مطلقاً عد: أحدها

  . خبار املذكورة لأل،صحابأكثر األ والصالح وأيب نيدبن اجلاو

   ،كما عن العالمة يف املختلف والتحرير، ثبوته بشرط كونه بيناً: وثانيها

                                                









٦٦

ولعل العالمة أراد ،  عليه ببعض الروايات املتقدمةكالمه مستدالً يدريس يف حمكإونقله عن ابن 

العالمة نسب  أن ويؤيد ذلك،  واحداًهذا يكون القوالن قوالًى وعل، مل تسم عرجاًء بالبني يف قبال ما

  . الشيخ مل يقيده بذلك أن  مع،الشيخ يف النهاية والتهذيب إىل هذا القول

  . رشادوهو قول احملقق يف الشرائع والعالمة يف القواعد واإل، قعادتقييده ببلوغه حد اإل: الثهاوث

  .  منه فيفهم منه باملناطأقعاد فهو أسووأما اإل، ولغي هو القول األبوالذي ين

ويف تسمية مثل هذا ، معه من املشي  حداً يعجزغيبل أن قعاداإل ظاهر معىنن إ :قال يف املسالك

  : هذا التقييد أمرانى احلامل هلم عل و، نظرعرجاً

 خصوصاً مع وقوع اخلالف فيه وحصول ،استبعاد كون مطلق العرج عيباً موجباً للخيار: أحدمها

عدم الرد ى السابقة الدالة عل )١(معارضة صحيحة احلليب و،اجلواز إىل الشك يف خروج العقد من اللزوم

  . فيها من العيوب بغري ما ذكر

يراها الرجال  ة النن كان ا زماإو: انحورود كون الزمانة عيباً يف صحيحة داود بن سر :والثاين

وكذا رواية ،  مبفهوم الشرطالرد منوط بالزمانة عمالً أن ظاهرها فإن )٢( بشهادة النساء عليهائاجتز

مر آخر غري املفهوم مفهوم الزمانة أ ألن ،وفيه نظر، املقيدى  فيجب محل املطلق عل، السالفة)٣(عبيدة أيب

   وليس ذلك من باب املطلق ، النصوص كون كل واحد منهما عيباً برأسهىومقتض، من العرج

                                                









٦٧

  .  والعرج ليس كذلك،يطلع عليه الرجال ال بل الظاهر من الزمانة أمر آخر حىت، واملقيد يف شيء

واستبعاد كون العرج ، ثبت اخليار بالزمانة دون العرجأ و،ا أمرينمجعله أنه  عن الصدوقلوقد نق

 والشك يف خروج العقد من اللزوم منتف بعد ورود ،عيباً مطلقاً غري مسموع بعد ورود النص الصحيح

  . صحابالنص الصحيح وعمل أكثر األ

وأما ، يظهر غالباً وال يوجب نقصاً الو به أيعب ن ليخرج اليسري الذي البأس بتقييده بالبي نعم ال

نقلناه عن   خصوصاً بعد ما،مانة كما ذكره بعض الفضالء فال شبهة يف فسادهالزى محل العرج البني عل

  . هو كالم جيد و،قائله من االستشهاد

قعاد يف املنت املراد باإل أن الظاهر(: ومنه يظهر وجه النظر يف كالم جامع املقاصد حيث قال

باملشقة الكثرية  إالّ  يف العادةيستطيع معه التردد يكون فاحشاً ال أن والقواعد والعرج البني واحد وهو

  . )يكون كذلك فال ترد بالعرج اليسري وهو الذي ال

 :قعاد قال العتبار اإلعبيدة دليالً أيب ذكر صحيح أن نه بعدإوكذا ما ذكره الفاضل االصبهاين ف

 عن العدم مع اخلفاء فضالًى  والوصف بالظهور يدل عل،قعاداإل إىل املعهود من الزمانة ما تؤديوإن (

خالف ى هذا مع كون اخليار عل، بل الظاهر من الزمانة غري الظاهر يف ذلك، قعاديبلغ اإل العرج الذي ال

 كونه نوعاً منه و،هذا النوع منهى فلنقتصر منه عل، صل واالحتياط لوقوع اخلالف يف مطلق العرجاأل

عن  أو عضو منها عن مكانه أو جلفة املعهودة مليل الربه اآل يمنا مسإ و،صل هو امليلالعرج يف األألن 

  . )قعادحنوه وامليل يتحقق يف اإل واالستقامة يف املشي

  الزمانة والعرج ن إ( :قال و اليت استدال ادلةرد األ ولذا ردمها اجلواهر كما



٦٨

 فليس النصوص ،ت اخليار ا دونهثبجعل الزمانة غري العرج فأ أنه عن الصدوق يولذا حك، أمران

 إىل رادة الرد ا من غري حاجةالصحيح إل يف وصفها بالظهور أن ى عل،التقييد وطالقب اإلحينئذ من با

جواب الشرط  و،خرأوضحه الصحيح اآل ا جتوز فيها شهادة النساء كماإ ف،شهادة النساء خبالف اخلفية

األقوى  ف،هايمفهومها عدم جواز شهادن يف الظاهرة اليت ميكن اطالع الرجال عل و،جيز شهادة النساءأ

  . )وجه يعد عيباً عرفاًى يكون بيناً عل ال إالّ أن كون العرج مطلقاً عيباً

صالة عدم أ ف،املنصرف عنه يف زماننا ألنه ،قعاد الواردة يف الرواية يراد ا اإلالزمانة أن والظاهر

  . عمورد يف مجلة من الكتب تفسريها باأل وإن النقل حمكمة

  . لزمانة مرض يدوم زمناً طويالًان إ :املصباح يفعن حمك

  . بين الزمانةى مبتل أي  ورجل زمن،الزمانة آفة تكون يف احليوانات: وعن الصحاح

 للشرط البنائي كما، لككان رمبا حيتمل ذ وإن ،صل العدمألعم كان ااملراد ا األ أن ولو شك يف

ى بال شعر عل أو مقطوعة الشفتني أو نفجمدوعة األ أو ذننيمصلومة األ أو كانت مقطوعة اليدينإذا 

ولشمول بعض التعليالت املتقدمة له من ، ضرر وذلك تدليس وغرور ألن ،أشبه ذلك اً أوماإطالقرأسها 

  . الشرط البنائي إىل باإلضافةهذا ، أشبه ما وعدم الرغبة يف اجلماع

مل أر فيما  وإن ،ط واحدة للمنارجالً أو ، بالعرجاء واملعقد مقطوعة الرجلنيقيلح أن نعم ينبغي

  . مورحضرين من الكتب التعرض هلذه األ

 أو ،كبرية الرأس أو ،فيه حدبة  أو،كانت منحنية الظهر إذا كما، وكذلك حال أمثال هذه العيوب

  ، نابتة اللحية أو ،ا داء الفيل بكرب الرجل أو ،كبرية الرقبة



٦٩

 غري إىل ،مقطوعة اللسانأو ، طرشاء و أ،كانت خرساء أو ،وحنوهاى زالة الشعر باملوسإمكن أن إو

  . اض الكثريةاألمر وذلك من العيوب

 ةمبتال أو ،مشوهة اخللقة أو ،طويلة شديدة الطول أو ،كانت قصرية شديدة القصر إذا وكذلك

  . أشبه ذلك ما أو ،اًإطالقتتمكن من احلركة  بالفاجل حيث ال

 والذي استظهر من ،هو عدم عده عيباًَ مطلقاًو، القول الرابع أن فقد ظهر مما تقدم، حال أي وعلي

 ،وكذا ابن الرباج يف املهذب، مل يعده يف عيوب املرأةنه إ كالم الشيخ يف املبسوط واخلالف حيث

 أن واعلم: الرواية فقال إىل منا نسبهإو، مل يعده من عيوانه إ املستظهر من الصدوق يف املقنع حيثو

ن إ :روي يف احلديث إالّ أنه ،من الربص واجلذام واجلنون والعفل: أشياءمن أربعة  إالّ يرد النكاح ال

  . غري ظاهر الوجه، العمياء والعرجاء ترد

 شكالخيلو من اإل واملسألة عندي ال(: كما يعلم من ذلك وجه النظر يف قول احلدائق حيث قال

العدم املؤكد ى  الدالة علألخبارامفهوم احلصر يف تلك  و،عده من العيوبى لداللة اخلربين املذكورين عل

  ).  ذلك فالىسو ما وأما، بقوله يف بعضها

ضايف يف ضايف وما أكثر احلصر اإلإ واحلصر ،ن الالزم تقييد اخلرب املذكور بغري املذكوراتإف

  .  يف باب الصوم وغريهاألخبار

 إىل بل يأيت بالنسبة، ص باملقامتخي النه إ :شكاليف جواب هذا اإل )رمحه اهللا( ولذا قال احلائري

ضايف اإلى ما من محل احلصر يف الروايتني علإبد  فال ،ىفضاء والعمربعة من اإل هذه األىسو غريه مما

ولذا سأل عن العوراء يف ، مطلق العيب يف املرأة موجب للخيار أن السائل حيث توهم أن ىبدعو

  موجبات اخليار يف  )عليه السالم(مام حصر اإل، وعن الزانية يف الرواية، الصحيحة



٧٠

بل املوجب له عيوب خاصة ، يكون موجباً للخيار مطلق العيب ال أن ى للداللة عل،ربعةاأل

 أن  فال ينايف،مطلق العيب إىل باإلضافةربعة احلصر فيها  من احلصر يف األ)عليه السالم(فأراد ، ربعةكاأل

  . أيضاًيكون هناك عيب خاص آخر يوجب اخليار 

  كي ال،يةحمطلق املرجوى علـ ربعة وهو املنع عن الرد بغري األـ وم احلصر ما من محل مفهإو

  .  فتدبر،كراهةى والعرج على العم وفضاءالثة من اإلثينايف جواز الرد بغريها من العيوب ال

عليه ( علي ل بقو مستدالً، بأن زنا املرأة قبل دخول الزوج ا يوجب اخليارالصدوق أفىت مث إن

احلدث كان من  ألن يدخل ا يفرق بينهما وال صداق هلاأن زنت قبل  إذا املرأةيف : )مالصالة والسال

   .)١(قبلها

  .)٢( مثله،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن السكوين

  .)٣()عليه السالم(جعفر  أيب عن، سالموكذا عن دعائم اإل

عن رجل تزوج  ) السالمعليه(بن جعفر ى احلسن موس أبا سألت:  قال،وعن الفضل بن يونس

  .٤احلدث كان من قبلها ألن ،صداق هلا يفرق بينهما وحتد احلد وال: قال ،امرأة فلم يدخل ا فزنت

  : لة من الروايات املؤيدة لذلكمج إىل باإلضافةهذا 

 يعلم سألته عن املرأة تلد من الزنا وال:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مثل ما عن احلليب

 ،معروفاً أو  منها توبةىكان قد رأ إذا يزوجها ويسكت عن ذلك أن ها أيصلح لهولي إالّ بذلك أحد

  يأخذ صداقها  أن مل يذكر ذلك لزوجها مث علم بعد ذلك فشاءن إ :فقال

                                                











٧١

وكان الصداق الذي أخذت هلا ال سبيل عليها فيه ، وليهاى كان ذلك عل، من وليها مبا دلس عليه

   .)١(ميسكها فال بأس أن شاء زوجها وإن ،رجهامبا استحل من ف

عن رجل تزوج امرأة  )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال، أيب عبد اهللالرمحن بن وعن عبد

وهلا الصداق ، جهاشاء زوجها أخذ الصداق ممن زون إ :قال ،كانت قد زنت أا ما تزوجها فعلم بعد

   .)٢(شاء تركها وإن ،مبا استحل من فرجها

: ذكره الشيخ قائالً ماى بد من محلها عل  ال،املشهور مل يعملوا بظاهر هذه الرواياتن إ لكن حيث

  . )دعقمل يكن له رد ال وإن يكون له استرجاع الصداق أن ليس ميتنع(

 مدة النفي ملا تقدمى عل أو استحباب الطالقى ميكن محل التفريق هنا عل(: ال يف الوسائلقو

  ). فتأمل،حيرم احلالل احلرام ال أن حاديثأتقدم يف عدة  ودم حصر العيوب وقد تق،يأيتو

  .ومثله يف عدم احلق يف الرد بالعيب احملدودة بالفجور

 وبه قال سالر وابن الرباج،  الشيخ املفيد يف عيوب النساء احملدودة يف الفجورعد: يف احلدائق قال

   .ابن اجلنيد وأبو الصالح وقطب الدين الكيدريو

 ألن ،صداق هلا وال، نه يفرق بينهماإزنت قبل الدخول ا ف إذا املرأة: وقال الصدوق يف املقنع

  . احلدث كان من قبلها

فليس ، زنت قبل العقد كذلك اليت كانت قد و،ترد احملدودة بالزنا ال: الشيخ يف النهايةوقال 

  . بالطالق إالّ وليس له فراقها، وليها باملهرى يرجع عل إالّ أن للرجال ردها
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كان  إذا وليها باملهرى  بل يرجع عل،ترد احملدودة ال أن يف نفسيى الذي يقو: دريسإوقال ابن 

  . راد فراقها طلقهاأ فإن ،عاملاًَ بدخلة أمرها

 ،جيوز للزوج فسخ نكاحها أنه  إىلصحابيف احملدودة يف الزنا ذهب أكثر قدماء األ: ويف املسالك

  والعرجى من حنو العمىنفور النفوس منه أقو وزواجلفاحشة اليت يكرهها األ امورذلك من األألن 

  . لزوم العار العظيم به يقتضي كون حتمله ضرراً عظيماًو

جوز الفسخ  إذا الزنان إ حيث، استدل له بالروايات املتقدمةن إ ميكن العمل به  الأيضاًلكن هذا 

  . شهور يقف دون ذلكعراض املإ إالّ أن ،كان يف احملدودة بطريق أوىل

 عن )عليه السالم(سألته  :ىعن رفاعة بن موس، يف نوادرهى  أمحد بن حممد بن عيسىرو وقد

   .)١(يفرق بينهما ال: قال ،احملدودة

وملا عرفت من مفهومي احلصر ، صلعرفت لأل التحقيق عدم الرد بغري ما(: ولذا قال يف اجلواهر

، ذلك فالى سوما وأما ، رأة من العفل والربص واجلذام واجلنونترد امل :بل يف خرب البصري، والعدد

  . )وخصوص النصوص يف الزاين والزانية واحملدود واحملدودة اليت تقدمت سابقاً

  .احملدودة مما ينفع املقام واحملدود والزانية والزاين إىل د ما استدل به اجلواهر بالنسبةلكنا مل جن

  . واهللا سبحانه العامل، الشرط البنائي بههذا ولكن قد يستدل يف خيار
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  فصل

   العیوبأحكامفي 

  : وفيه مسائل

العيوب احلادثة  أن يف ىخالف نصاً وفتو ال(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر): ١مسألة (

 أو بل هو مورد النصوص اليت هي مستفيضة،  بقسميه عليهمجاعبل اإل، باملرأة قبل العقد مبيحة للفسخ

ويف املتجدد بعد ، يفسخ به ال أنه حتصيالً وفاملشهور نقالً، يتجدد بعد العقد والوطي وأما ما، اترةمتو

بل هو ، العقد السليم عن معارضى يبيح الفسخ متسكاً مبقتض ال أنه أظهره، العقد وقبل الدخول تردد

ى املخالف على  علعصار املتأخرةبل لعلها كذلك يف األ، اًإمجاعاملشهور شهرة عظيمة كادت تكون 

  ). وجه كان قوله من الشواذ املقطوع ببطالا

دليل  ال، مل يكن معارضاً مبثله إذا صالة اللزوم يف العقد واالحتياطأ ولوال الشهرة احملققة: أقول

سبق العيب ى الروايات الدالة عل فإن ،بعده أو اللحوق به قبل الوطي أو العقدى الفرق بني السبق على عل

  ى الدالة عل أو ات املطلقةوالرواي
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  . طرح أحدمها أو خريسبب تقييد أحدمها باآل يان الإجياباللحوق 

مرأة اتزوج : الرمحن  يف خرب عبد)عليه السالم( قوله ،سبق العيبى الدالة علاألوىل فمن الطائفة 

   .)١(فوجد ا قرناً

   .)٢(مرأة فوجد ا عيباًاتزوج : ويف خرب احلذاء

  .)٣(مرأة فوجد ا قرناًاتزوج :  احلسن بن صاحل والكناينويف خربي

  .)٤(مرأة فوجدها برصاءاتزوج : ويف خرب غياث

  .)٥( دلسته ومل تبنيمرأة فيها عيبأتزوج : ويف صحيح ابن مسلم

  .)٦(زوجها وليها وهي برصاء: ويف خرب رفاعة

  .غري ذلك من الروايات اليت تقدمت مجلة منهاإىل 

  :طائفة الثانية الشاملة لكال احلالنيومن ال

  .)٧(القرن واجلنون ويرد النكاح من الربص واجلذامإمنا  :صحيح احلليب

  .)٨(اذومة وترد الربصاء وانونة: ورواية الشحام

  .)٩(من الربص واجلذام واجلنون والقرن: املرأة ترد من أربعة أشياء: الرمحن وصحيحة عبد

  .)١٠(ترد الربصاء والعمياء والعرجاء واجلذماء: موخرب حممد بن مسل

ى يف الرجل يتزوج املرأة فيؤت ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بل وكذا مثل خرب داود بن سرحان

  .)١١(وليهاى ترد عل: قال ،عرجاء أو برصاء أو ا عمياء
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 فيما يتعارف من طول املدة اض بني العقد وبني الزفاف خصوصاًاألمرفق أحد هذه تي نه كثرياً ماأل

  . أشبه ما وبينهما من سنة

عن رجل تزوج  )عليه السالم(بن جعفر ى احلسن موس سألت أبا:  قال،بل وخرب فضل بن يونس

   .)١(احلدث كان من قبلها ألن  وال صداق هلا،يفرق بينهما وحتد احلد: قال ،ا فزنتمرأه فلم يدخل ا

 قال:  قال،)عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم (جعفر بن حممدعن ، زياد أيب مساعيل بنإوعن 

يفرق بينهما وال صداق : قال، يدخل ا زوجها أن زنت قبل إذا يف املرأة )عليه الصالة والسالم(علي 

   .)٢(احلدث كان من قبلها ألن هلا

مرأة يكون هلا زوج ا عن )عليه السالم( إبراهيم أبو سئل:  قالة،محز علي بن أيب بل وصريح خرب

   .)٣(تءشان إ ترتع نفسها منه أن هلا: قال ،عرض له جنون تزوجها أو صيب يف عقله بعد ماأقد 

يقدر  مرأة ابتلي زوجها فالاعن  )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،بصري املرادي أيب وعن

  . تءشان إ نعم: قال ،مجاع أتفارقهى عل

تقيم معه  أن تبحأ فإن ،فارقته الإأتاها و فإن ينتظر سنة: ىخرأية ويف روا: قال ابن مسكان

   .)٤(فلتقم

يقدر  مرأته فالال عن رجل أخذ عن ئسنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ى،وعن عمار بن موس

 كان وإن ،برضاها بذلك الإ غريها من النساء فال ميسكها إتيانى مل يقدر علإذا  :فقال ،اإتياى عل

   .٥مساكهاإغريها فال بأس بى يقدر عل

                                                













٧٦

ت ءشا مث إن، تربص به سنةيالعنني :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

   .)١(ت أقامتءشا وإن ،مرأته تزوجتا

يقدر  زوجها فال يعن أمرأة ابتل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،الصباح الكناين أيب وعن

   .)٢(تءشان إ نعم: قال ،ع أبداً أتفارقهاجلماى عل

 ال ذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغاً حىتإو: )عليه السالم(وعن الرضوي 

   .)٣(عرف أوقات الصالة فلتصرب املرأة معه فقد ابتليت وإن ،يعرف أوقات الصالة فرق بينهما

 زوجها فال يمرأة ابتلا عن )عليه السالم(ته وسأل:  قال،يف نوادرهى وعن أمحد بن حممد بن عيس

   .)٤(تءشان إ نعم: قال ، تفارقه،اجلماع البتةى يقدر عل

  .  غري ذلكىلإ

ن أ و،عسر حرج وال ال وضرر ال العامة املتقدمة مثل دلة واأل،األمراحلكمة يف  إىل باإلضافة

  . أشبه ذلك ما و،حتبل الرجل ينقبض عن مجاعها وهي ال

اخلالف جواز الرد باملتجدد بعد العقد من غري  ويظهر من الشيخ يف املبسوط(: سالك قالويف امل

  ).ييتجدد منه بعد الوط فيشمل ما، تقييد بكونه قبل الدخول

ا هي اجلنون واجلذام وكل العيوب اليت حيدث ـ  ،العيب حدث افإن ( : املبسوطةعبارو

  : فيه قوالن ،اخليار أم الفهل له ـ  ذا حدثإف، والربص والرتق والقرن

  . خيار له ال: أحدمها

  . )األخبار لعموم األظهروهو ، له اخليار: والثاين

  ويف موضع آخر من املبسوط صرح بأن العيب احلادث بعد الدخول 

                                                











٧٧

ن إ أماو( :قال أن  إىل،)كان قبل الدخول سقط املهر فإن فأيهما فسخ نظر(:  قال،يثبت به الفسخ

كان كاملوجود حني حدوث العيب فقد  ذاإالفسخ  ألن ىعد الدخول استقر املسمكان العيب حدث ب

  . )صابة فاستقر املهر مث فسخ بعد استقرارهحدث بعد اإل

وأما احلادث بعد العقد (: قال ألنه ،كان قبل الدخول إذا الفسخ حرج أنه ويظهر من املسالك

دريس إذهب ابن  وخ يف املبسوط واخلالف صرح به الشي،الثبوت: أحدمها ،ها قوالنبوقبل الدخول ف

خر كان القول اآل وإن ،بأس ذا القول وال (:قال أن ىلإ )عدم الفسخ به إىل واملنصف وباقي املتأخرين

  . )أيضاًخيلو من قوة  ال

كان ن إو ، وهو ثبوت الفسخ باجلنون املتجدد،ويظهر من ابن اجلنيد اختيار قول ثالث(: مث قال

 الدخول مل يفرق بينهما  قبل العقد بعديوجب الرد ولو حدث ما": قال ألنه ،كالرجلبعد الدخول كان 

  .)١()حدث بعد الدخول وإن فجعل اجلنون موجباً للخيار يف كل منهما، "اجلنون فقطإالّ 

ى  تقدم العيب علاألخبارظاهر هذه : قال ألنه ،يظهر من احلدائق نوع توقف يف املسألة أنه كما

ى هذا فتبقى وعل،  من التقدماألخبارما دلت عليه هذه ى قل ميكن محله علل منها وهو األمجأما  و،العقد

  . أصالة لزوم العقد ساملة عن املعارض

  .خيلو من نوع توقف بعد ال إالّ أنه ، القول املشهور بني املتأخرينوبه يظهر قوة

ما استدل لقول  بعد ألنه ،وبعدهعدم الفرق بني قبل العقد  إىل بل ظاهر احلائري يف تقريراته امليل

هذا ن إ :بأن يقال وهو، ثباته باملتجدد باالستصحاب التعليقيإيبعد التمسك ب ال  نعم:املشهور قال

  العيب لوكان قبل العقد لكان موجباً 

                                                





٧٨

اب لزوم العقد حاستصى وهذا االستصحاب حاكم عل، ن كما كاناآل إذ ،ن كما هوللخيار واآل

   .ىخيف عيب كما الالثابت قبل حدوث ال

 كان ال وإن ،اجلماعى فاملسألة مشكلة خصوصاً يف مثل اجلنون وعدم قدرته عل، حال أي ىوعل

  . مكنأن إ قول املشهور مع رعاية االحتياط من اجلانبني إىل حميص عن الذهاب
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بل ، خالف أجده فيه  بالرالفوى خيار الفسخ عل(: قال يف الشرائع ممزوجاً اجلواهر): ٢مسألة (

 وحترزاً من الضرر الالزم ،تيقناملى صل علخالف األ  اقتصاراً يف ما،غري واحد االتفاق عليهى حك

املرأة  أو وحينئذ فلو علم الرجل،  غري مرةهتعمكنت املناقشة مبا مس ولواله أل،مجاع والعمدة اإل،بالتأخري

وكذا اخليار مع ، باللزومى يكن ذلك منهما عن رضمل  وإن ،زم العقدلادر بالفسخ يببالعيب فلم 

   .)غريه أو يبعالتدليس بال

 بعد كون القدر اخلارج ،صالة لزوم العقدأ وضرر الدليل  ومجاعيستدل به للفور اإل وعمدة ما

 صحابظاهر األ(: ولذا استدل بذلك يف املسالك قائالً، ار اخليأدلةتيقن من منه هو الفور حسب كونه امل

 وهو ،الفسخى الغرض من اخليار رفع الضرر بالتسلط عل ألن ،الفورى يار علكون هذا اخلى االتفاق عل

  ). وليس هلم يف ذلك نص خبصوصه، حيصل به مقدار ماى صل علصر فيما خالف األتقت و،حيصل بذلك

  .الفوريةى يف بعض الروايات داللة علن إ :لكن عن سبطه يف شرح النافع

ى يدل عل  ومل يذكر ماصحاباأل إىل نسبه ألنه ،قفيكون ظاهر احلدائق التو أن عد يبنعم ال

نه أ و،جممع عليه أنه ال، الفور هو املشهور أن ظاهر املامقاين يف منهاج املتقني أن كما، القبول والرد

املرأة بالعيب فلم يبادر  أو علم الرجل نه لوأالفور وى خيار الفسخ عل أن املشهور:  قال،اختار التراخي

  . شبه التراخيفاأل وإالّ ،وهذا لكونه أحوط يتعني االلتزام به، بالفسخ لزم العقد

كثرياً ما يكون معارضاً باالحتياط يف  ألنه ،يسبب التعني االحتياط يف جانب ال أن ومن الواضح

  .جانب آخر

 من غري تقييده ،النصوص ظاهرة يف ثبوت هذا اخليار مطلقاً أن )رمحه اهللا( وظاهر احلائري

    الزمان يتمكنخبصوص مقدار من
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  .عماله بالفسخإفيه من 

  . م القول بذلكزالفور لى  االتفاق علصحابظاهر األن إ لكن حيث

أحدمها به أخذ ليس  أنه  مع،عدم تنبيه الروايات بالفور  بعد خصوصاً، هو التراخيدلةاألى ومقتض

الرضا يف ى فور تعليق احلكم عليؤيد عدم الو ،أشبه ما ويكون مع الرتاع والتشاور إمنا بل،  متعارفاًفوراً

  : مجلة من الروايات

ل عن رجل أخذ عن امرأته فال ئسنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ى،مثل ما عن عمار بن موس

 وإن ،برضاها بذلك الإ غريها من النساء فال ميسكها إتيانى مل يقدر علإذا  :فقال ،اإتياى يقدر عل

   .)١(مساكهاإس ببأ غريها فالى كان يقدر عل

 كان )عليه السالم(علياً ن إ :)عليهما السالم( عن أبيه ،عن جعفر ،يالبختر أيب وكذلك خرب

تقيم  أن رضيت فإن ،فرق بينهما الّإليها وإخلص  فإن ،يؤخر العنني سنة من يوم ترافعه امرأته: يقول

   .)٢(هلا خيار معه مث طلبت اخليار بعد ذلك فقد سقط اخليار وال

عنني ورضيت به مل يكن  أنه  أقامت املرأة مع زوجها بعد ما علمتمىتنه إ :ويف رواية الصدوق

   .)٣(هلا خيار بعد الرضا

   .غريها من الروايات اليت تقدمت مجلة منهاإىل 

:  قال،الصباح أيب  مثل رواية،السقوط بالدخولى بل قد تقدم يف بعض الروايات ما يدل عل

كان  فإن :قلت ـ :قال أن ىل ـ إ عن رجل تزوج امرأة فوجد ا قرناً)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت

  ينكحها  أن كان علم بذلك قبلن إ :قال ، ادخل
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 وإن مسكأشاء بعد  فإن ،بعد ما جامعها الإمل يعلم  وإن ،جامعها فقد رضي امث يعين اامعة 

  . الطالق املصطلح  الطالقطالق اإلاملراد بال أن وقد عرفت فيما تقدم .)١(شاء طلق

 ،عن رجل تزوج امرأة فوجد ا قرناً، )عليه السالم ( أيب عبد اهللاعن، ويف رواية حسن بن صاحل

 :قال ،كان قد دخل ا فإن :قلت، أهلهاى حتبل وينقبض زوجها عن جمامعتها ترد عل هذه ال: قال

يجيامعها مث جامعها فقد رض أن كان علم قبلن إ شاء بعد  فإن بعد ما جامعها إالّ  يعلممل وإن ،ا

   .)٢(أخذت منه مبا استحل من فرجها وهلا ما، أهلها إىل شاء سرحها وإن ،مسكهاأ

  . غري ذلك ىلإ

السقوط بالدخول ى نعم يف بعضها ما يدل عل(: ومنه يعلم وجه النظر يف القول الرياض حيث قال

  . النظر يف استثنائه إىل ةشارإ بالتدبر مرهأوكأن ، )الفورية فتدبرولكنه غري 

 إىل عدم الفور حيدد االختيار يف الفسخ وعدمه بالقدر املتيقن وعدم الضرر بالنسبةى عله مث إن

 ألنه ،ميكن االلتزام به  وذلك مما ال،سنة مثالً إىل مل يكن فور يلزم التوسعة ولونه إذا إ : فال يقال،خراآل

  . دلةفاد من األتيس ال

 السابقة سقوط دلةفالظاهر من األ، رضيت أو نعم لو رضي، املرأة وفرق يف ذلك بني الرجل وال

  .أشبه باللفظ وما إالّ يعرف ذلك غالباً كان ال وإن ،مظهر خارجي إىل حيتاج  وال،اخليار

  . من يقول بالفور إىل نعم يضر التروي بالنسبة، أما حالة التروي فليست حالة الرضا
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 كما ذكروا مثل ذلك يف اخليارات يف ، الدقي العقليفور العريفيراد بالفور عندهم ال  أنيبعد مث ال

  . باب املعامالت وغريها

  : فورية هذا اخليار للعامل بالعيب واخليار ميكن بطريقتني(: قال )رمحه اهللا( احلائري مث إن

عدم مبادرة الزوج يلتزم بأخذ خصوصية يف املوضوع الذي حكم عليه باخليار يكون  أن :أحدمها

  .بالفسخ مع علمه بالعيب واخليار موجباً الرتفاع تلك اخلصوصية

من  أن ،لزوم العقد لو أخر الفسخ عاملاً بالعيب واخليارى  علمجاعنستكشف من اإل أن :ثانيهما

  ). ولو للتروي،  مااًمسقطات هذا اخليار هو الرضا بالعقد ولو آن

  .حلكماأو تقييد تقييد املوضوع : وحاصله

يكون الزمان قيداًً  أن وميكن،  لشيء حمدوداًيكون الزمان أخذ ظرف أن  فيمكن،وكيف كان

  خبالف ما،كان ظرفاً يكون لالستصحاب جمال إذا الزمان أن وقد ذكرنا يف باب االستصحاب، مفرداً

لكن ، وعموض إىل احلكم من موضوع يمن تسر ألنه مقام لالستصحاب نه الإف، كان قيداً مفرداًإذا 

قول املشهور وبني ما بني  شككناذا إف، قيداً  كون الزمان ظرفاً المورالظاهر من أمثال هذه األن إ حيث

  . اخترناه يكون لالستصحاب جمال واسع

 أو ،ما قالواى  عليات مثالًفوراً ففوراً مثل صالة اآل أنه نعلم هل لكن ال، لو علمنا بالفوريةه مث إن

ذا شك فيما إف، بقدر ما خرج إالّ أصل اللزوم يقتضي ذلك إذ ،القاعدة الثاينى قتضفم، فوراً واحداً فقط

 وبل هذا ه، وليس هذا من التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية ،خرج مل يكن جمال للتمسك باملستثىن

  .  االستثناءعلم يف دخوله يف العام وشك يف إذا ما ال ،مل يعلم هل هذا الفرد داخل يف العام أم ال إذا فيما
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 ،واا فيسقط اخليار بفية، الفورية فيه قيدضرورة كون(: ولعل اجلواهر أراد ما ذكرناه حيث قال

  .)١()حسب التكاليف الفورية اليت من الواضح الفرق بينهماى ا أمر آخر عل أال

كان  وإن يار فوراًمل يأخذ باخل إذا  الشارعة ميكن يف املقام باعتبار خمالف)ففوراً فوراً( أن خيفى وال

  . صح وضعاً ففوراً

 دلة األإطالق من اخلارج ألن ،مل يأخذه به إذا مل يعلم باخليار مل يسقط خياره أنه إذا مث الظاهر

باخليار وال يعلم يعلم كان  إذا وكذلك الكالم فيما، القول بالفور هو صورة العلم باخليارى املتقدمة عل

  . بالفورية

، املرأة و سواء الرجل،ليه الفسخ خمتاراً مع علمه ا بطل خيارهإلو أخر من ( :ولذا قال يف الرياض

ى بناًء عل، ات مع انتفاء املخصص هلماطالقصل واإلعذر لأل أنه األقوىالفورية ف أو ولو جهل اخليار

 همايوكذا لو نس، رالفوى فيختار بعد العلم عل،  الذي هو العمدة يف التخصيص بغريهمجاعاختصاص اإل

مث يعترب ، زوال املانع إىل فاخليار حباله، كراهاًإوجه يعد ى منع عل أو ،فيهى  عنه بالقبض علهمنعأو 

  .)٢()الفورية حينئذ

  . أيضاًالقول يف ذلك حمكي عن جامع املقاصد  أن كما، وتبعه يف ذلك اجلواهر وغريه

ن أ و،اد هذا االستداللمر فس عرفت فيما(: هومنه يعلم وجه النظر فيما رد احلائري ذلك بقول

ى  علمجاعكان وهو اإلن إ أيضاًذا علم بالفورية  إ الذي يكون املتيقن من حمله هو مامجاعاملراد من اإل

ى فورية هذا اخليار على  علمجاعهذا التقدير يتوقف اإلى عل إذ ،مستلزم للدورنه إ يهفف، فورية هذا اخليار

كان  وإن ، عليهامجاعمن قبل اإل إالّ علم ا ال إذ ،الفورية ى علمجاعاإلى  املتوقف عل،العلم بالفورية

 إذ ،مجاعهذا مستلزم للغوية هذا اإلن إ ففيه، سقوط هذا اخليار بالعلم بفوريتهى  علمجاعاملراد منه هو اإل

  سقوطه  إالّ لفورية اخليار معىن ال
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ى  علمجاع يكون قيام اإل ومعه،فمجرد العلم بفوريته يكفي يف سقوطه بالتأخري، بتأخري الفسخ

  ). فائدة ولغواً البسقوط بالعلم بفوريته 

 من طالق اخليار املستفاد ذلك اإلطالق املقيد إلمجاعيدعون وجود اإلمجاع إمنا ذ املدعون لإلإ

  . الذي ذكرهشكالفال يرد أحد شقي اإل، يب وباخليار وبالفورية يف صورة العلم بالعاألخبار

ولذا صح ، بعدم الفوريةوالقول  ،طالقخذ باإل يلزم األمجاعيف اإلهذا فكل مورد شك ى وعل

توقف ثبوته  وإن ، بالفسخةفالفورية معترب نزاع فيه بينهما كان ظاهراً الن إ  العيب:يقول أن للمسالك

  . ذا ثبت خيتار الفسخ فوراًإف، احلاكم إىل  يف املرافعةةفالفوري احلاكم واملرافعةى عل

وكذلك عن ، العيبى كانا متفقني عل وإن ،احلاكم إىل الفورية هو املرافعةأن أطلق ويف التحرير 

املسالك غري ى  اجلواهر علإشكال أن ومنه يعلم ،احلاكمى  علاألمر وهو حسن حيث يتوقف ،الشيخ

  . ظاهر فراجعه

  . ذا أخر عاملاً عامداً بدون حمذور إ خيار الفسخ ماإطالقمن  القدر املخرجن إ :واحلاصل

 دليل اخليار إطالق ف،أشبه ذلك ما أو احلاكم إىل الرجوع إىل كان هنالك نزاع واحتياج إذا اأم

عند احلكام وبعد  الإيكون  زواج يف الفسخ وحنوه الالبت يف قضايا اختالف األ أن من الواضح و،حمكم

  . يقال بأن مثل ذلك ينايف الفور أن فكيف ميكن، أشبه ومراودة وما أخذ وعطاء

غري ظاهر ، )حاله يف مجيع ذلكى  وهو فورية الفسخ علمجاعبقاء معقد اإلاألقوى ( :جلواهرفقول ا

ليه مث إفورية املرافعة   فالفورية مبعىن،حكم احلاكمى يتوقف الفسخ عل(: ولذا قال يف كشف اللثام، الوجه

  ). طلبه منه بعد الثبوت
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فليس احلاكم يف كل وقت يتقبل الدعاوي وإالّ  ،احلاكم هي الفور العريف إىل واملراد بفورية املرافعة

  . أشبه وما

د هذا قكان ملعن إنه إ( : قال احلائري راداً عليه،اجلواهرى  علشكالولذا الذي ذكرناه من اإل

 معقد  أن إطالق مع،خري الفسخأ يف لزوم العقد بت شرطاًأيضاً فلم جعلتم العلم بالفورية إطالق مجاعاإل

 إىل فعةااملر إىل فلم جعلتم تأخري الفسخ إطالقمل يكن ملعقده  وإن ، يعلم بالفوريةمل لو  يعم مامجاعاإل

ذا علم بالفورية ومل  هو ما، هإطالقعدم ى بناًء عل ن من معقدهقاملتي أن منافياً لفورية اخليار مع احلاكم

  ). احلاكم إىل املرافعةى يتوقف ثبوت العيب عل

 فإن ،أشبه ما أو طفولة أو نونج أو غماء إل،خذ فوراً باخليار األذا مل ميكن إحال ما ومما تقدم يعلم

  .  اخليار لكل هذه املواردأدلة إطالقالقاعدة مشول ى مقتض

خذ فوراً  األ،كان الوكيل هو املباشر للعقد إذا كيلأو الو، كان له ويل إذا الويلى وهل الالزم عل

 يف الفورى دليل عل ال أنه ومن، هأحكامه أحكام قائم مقامه فيكون أنه من، احتماالن ،القول بهى عل

  .  اخليار حمكمأدلة إطالقف، الزوج يف قلنا بالفور إذا املقام حىت

، عدم أخذه أو ،يف مسألة أخذ الوكيل باخليار مطلقاً ،كتاب الوكالة ينفع املقام يف ذكرنا ما وقد

  . واهللا سبحانه العامل، وغريه التفصيل بني الوكيل املطلق أو
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 لعدم اعتبار ،الفسخ بالعيب ليس بطالق قطعاً(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر): ٣مسألة (

 أحكامغري ذلك من  يعد يف الثالث وال وحينئذ فال يطرد معه تنصيف املهر وال، لفظ الطالق فيه

  . )إشكالخالف وال  كما ال يشترط فيه شيء من شرائطه بال، الطالق

لة ما تقدم مجى  عل، كما فهمها الفقهاء،الفسخ دون الطالق ىة الروايات علوذلك لدالل: أقول

 مثل ما، بل الطالق اللغوي، يراد به الطالق املصطلح  ال)الطالق( فما يف بعض الروايات من لفظ، منها

ن إ جذماء أو يف رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء: )عليهما السالم (عن أبيه، عن جعفر، يف خرب غياث

ذا دخل ا فهي إو، مسك وال صداق هلاأشاء  وإن شاء طلقها فإن ،ن مل يدخل ا ومل يبني لهكا

   .)١(امرأته

نشأت أ و)عليه الصالة والسالم( إىل علي تء يف املرأة اليت جا، شهر آشوببنتقدم عن ا ومثله ما

   .)٢( بطالقهافأحضرته فأمر، حضريين بعلكأ: )عليه السالم( أمري املؤمنني فقال ،أشعاراً

ن املراد بالطالق يف أمثال هذه الروايات الفراق والفسخ بدون الطالق املشترط بالشروط إف

  .  لوضوح عدم اشتراط الطالق املخصوص بالشرط املزبور،املعروفة

 ،يستلزم ذلك عدم حمرمات املصاهرة فاء حكم النكاح رأساً حىتتيوجب ان الفسخ ال أن والظاهر

  . ذا كان بعد الدخول إدخول بله ماكان قبل الوإن 

                                                







٨٧

ى بل مقتض، االطرادى دليل عل قدم فالقد ثبت نصف املهر يف العنني للدليل اخلاص الذي ته مث إن

، كان له حق الفسخ فطلق طالقاً شرعياً إذا أما، منها وسواء كان الفسخ منه أ، القاعدة عدم املهر للمرأة

بل ، يكون له الطالق  الفسخ الحيث يكون له أنه ى دليل عل وال،هأحكامالطالق كل ى نه يترتب علإف

  . أيضاًجار يف املقام  أنه  الطالقأدلة إطالقى مقتض

وقد ،  ولكل حكمه،هلبة املدة أو منا املورد للفسخإو، اًإطالقد للطالق مور  فالتزوجها متعةً إذا نعم

  .  جارية يف املتعةأيضاًالعيوب املذكورة  أن تقدم

 يظهر وجه النظر يف قول ، للمصاهرةحكاميوجب رفع سائر األ الفسخ ال أن من تقدم ومما

، صلجعله كأن مل يكن من األ والفسخ عبارة عن حل العقد أن ريب يف ال(: احلائري حيث قال

  الزوجة املهر أصالًقالزوجة بأحد العيوب املوجبة للفسخ مل تستح لو فسخ الزوج أو أنه هذاى ومقتض

حل العقد هو حله جبميع توابعه اليت ى مقتض أن  ضرورة،هبعد أو  كان الفسخ قبل الدخول سواء،مطلقاً

  ). لو كان الفسخ بعد الدخول ما استثىنه مث إن ،منها استحقاق الزوجة للمهر

 املرتبطة مور وذلك يقتضي ترتب األ،الفسخ من حينه ال من أصله أن دلةظاهر األ أن ذ قد عرفتإ

  . مثل هذه املسألة فيما سبق إىل أملعناوقد ، املصاهرةى عل

دل عليه النص   الفسخ موجب للقطع حسب مانأل، فسخ مل يكن له الرجوع أنه إذا ىخيف مث ال

  .ةءكانت موطو وإن فليس كالعدة مما يوجب الرجوع ،ىوالفتو

سخ الف ألن ،خر مل ينفعذا كان لكليهما حق الفسخ للعيب فيهما ففسخ أحدمها ومل يفسخ اآلإو

  .وحنوهذا كان هلما خيار يف البيع  إحال ما، ميكن القطع من طرف مع بقاء العقد عبارة عن القطع وال

   أنه إذا قد تقدم أن كما



٨٨

  . من له الفسخ مل يكن له بعد ذلك الفسخ يرض

، فرضيت املرأة باجلنون، كأن كان الرجل جمنوناً وعنيناً، عيبانهناك بعيب وكان  يرض إذا نعم

  .  دليل العيوبطالق كان هلا الفسخ به إل،مل ترض بالعننلكنها 

  



٨٩

وكذا ، ذن احلاكمإجيوز للرجل الفسخ من دون (: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر): ٤مسألة (

 وهلا التفرد، جل كما ستعرفاحلاكم لضرب األ إىل بوت العنن يفتقرثنعم مع ، دلة األطالق إل،للمرأة

ى يدل عل بتة للخيار الساملة عن معارضة ماث املدلة األتضى كما هو مقعذر الوطيبالفسخ عند انقضائه وت

 يف احلكم املزبور صحاباأل ومن هنا أفىت،  عن مباشرته نفسه الفسخذنه فضالًإ أو اعتبار حضور احلاكم

  ). تردد  فيه والإشكالمن غري 

وقد ، األمرلزوم احلاكم يف   إىلكثرا مل تشرى الرويات عل فإن ،القاعدةى ذكره هو مقتض وما

 إىل أيضاًحاجة يف العنن  هو حلصول العلم فال إمنا جل سنةضرب األن أ و، كذلكأيضاًالعنن  أن عرفت

  . حصل العلم إذا احلاكم

 عند من جيوز حكمه من وايل إالّ ريدت الفرقه مل يكنأنه إذا إ( :عن ابن اجلنيد ما أن منه يعلمو

  . غري ظاهر الوجه، )سلطان متغلب أو كانا يف بالد هدنةن إ مبحضر من املسلمني أو ،خليفته أو املسلمني

 األظهرى احلاكم عل إىل فتقر الفسخ بالعيوب الثابتة عندمها يف أيهما كانتي ال(: قال يف الرياض

سكايف خالفاً لإل،  النصوص مع انتفاء املخرج عنهماإطالقصل و لأل،اًإمجاعيكون  أن بل كاد، شهراأل

  . )١()الشيخ الطوسي وهو شاذو

قال يف موضع  أنه عنه يقال بذلك يف موضع االختالف حيث حك إمنا الشيخ الطوسي أن والظاهر

  . )فسخ خمتلف فيه ألنه ،يفسخ بغري حاكم أن جيوز ال(: من املبسوط

 أو يكون عند احلاكم أن جل أصل كون الفسخ جيبأل  ال،جل الرتاعذلك أل أن ن ظاهر تعليلهإف

 اجلزم بأن للمرأة االستقالل بالفسخ حمتجاً :ولذا حكي عنه يف موضع آخر، هو الذي يفسخ أنه  أو،ذنهإب

  .األخبار إطالقب

  ، إنشاًء ليس نشاء وطلب اإل،إنشاءالفسخ  ألن ،طلب الفسخ من احلاكم ليس فسخاً أن ىخيف وال

                                                





٩٠

  . الرجل إىل ك بالنسبةكذل و،احلاكم وطلبت الفسخ مل يقع الفسخ إىل ت املرأةءذا جاإف

 إذ ،كان ذلك الفعل مظهراً لقصده الفسخ إذا ،وقد يكون فعلياً، قد يكون الفسخ لفظياً أنه كما

  : كفاية الفسخ الفعلي موارد يف مجلة من الرواياتى ويدل عل، لزوم كون الفسخ باللفظى دليل عل ال

   .)١(قامتت أءشا وإن ،ت تزوجتءشان إ :)عليه الصالة والسالم(كقوله 

  .)٢(تءشان إ تفارقه: ويف بعضها

  .)٣(فارقته وإالّ ،أتاها يف ضمن السنةفإن  :يف بعضهاو

   .)٤(أهلها من غري طالقى املرأة ترد عل: ويف بعضها

  . يكون الفسخ قولياً أن يلزم ال أنه غري ذلك مما هو ظاهر يف ىلإ

جوع يف العدة كما ذكروا مثل ذلك يف الر، لو تزوجت بقصد الفسخ كان فسخاً أا ومنه يعلم

جراء العقد لذلك خالف ظاهر إيكون الفسخ قبل التزويج فال يكفي  أن واحتمال لزوم، بفعل الزوج

نه يصدق إف، تءشا ترتع نفسها مىت أن هلا: )عليه الصالة والسالم(مثل قوله ،  املذكورةدلةاأل

  . بالتزويج نزع النفس

 قرارمن ملك شيئاً ملك اإل:  لقاعدة،أقر بأنه فسخ قبل قوله إذا ،ه الفسخ منهما لكالًن إ مث حيث

  .به

كانت هنالك جهة موجبة  إذا نعم، خر يف حتقق الفسخعالم اآلإ إىل ذا فسخ أحدمها مل حيتجإو

  . عالم يف الفسخ ال من جهة مدخلية اإل،عالم وجبت من تلك اجلهةلإل

                                                











٩١

 :ولعله لذا ورد، ذلكى  أجربه احلاكم عل،سخ من له الفسخمل حيضر من عليه الفسخ لقبول ف ولو

يفرق بينهماي والنهاألمرنه خطاب ملن له قوة يف إ ف.   

، علمت ومل أفسخ: قال إذا كما، مل يقبل رده، كذبت: مث قال، فسخت: ولو قال من بيده الفسخ

، قرارنكار بعد اإلمن اإل ألنه ،ةذلك الفور وقلنا بالفوري ناىفن إ  مل يقبل قوله يف فسخه،فسخت: مث قال

  . غري مقبول أنه وقد حقق يف حمله

 أدلة طالق إل،هؤمضا إ نفذ فسخه أو، وحق له ذلك،وكيل إىل مضاءولو جعل أمر الفسخ واإل

  . لزوم كون الفسخ من نفس الفاسخى الوكالة بعد عدم وجود دليل عل

أفاق انون ومل يقبل  أو ذا بلغ الصيبإف، عقدها مث فسخ قبل فسخه أو كان الويل عقد ا أنه إذكما

  .  الوالية الشامل ملا حنن فيهأدلة طالق وذلك إل،بالفسخ مل حيق له الرجوع

 ذونه إ فهل له ذلك حيث، أفاق انون وأراد الفسخ أو علم الويل بالعيب مث بلغ الصيب إذا أما

 ورمبا يقال بنفوذ فسخهما ،يبعد النفوذ ال ،ليهإمضاء الويل بالنسبة إمل حيق له ذلك لنفوذ  أو ،احلق

  .عقدمها الوليان مث بلغا كان هلما حق الرد إذا ماأحيث تقدم ، بلغ الصيب ورد النكاح إذا باملناط فيما

  . عدمه مل يستبعد استصحاب احلقوفاقة يف الفسخ ولو شك يف حق الصيب وانون بعد البلوغ واإل

  



٩٢

 ىكان جلياً كالعم فإن ،اختلفا يف العيبإذا ( :ممزوجاً مع اجلواهرقال يف الشرائع ): ٥مسألة (

 وإن ،ظهر له ماى  نظر احلاكم فيه وحكم مبقتض،ميني ىلإقامة بينة وإ إىل واجلنون وحنومها مما مل حيتج

عليك جريان حكمها من ى خيف  كغريه من الدعاوي اليت ال،منكره مع عدم البينةل وقكان خفياً فالقول 

  . )يمني والنكول وحنومها يف املقام الذي هو أحد أفرادهارد ال

 ،ال من اوز للفسخ أو أنه يف العيب يف أو ، كأن خيتلفا فيما تقدم،صور االختالف كثرية: أقول

الطرف هل كان عاملاً بالعيب  أن يف أو، قبله فيما كان هلما حكمان هل حدث بعد النكاح أو أنه يفأو 

هل  أنه يف أو ،حني العقد مثالًعلمه ى عل يبق أو ،ينس أو ما كان عاملاً هل جهل دبع أنه يف أو ،أم ال

حق له يف  هل حدث بفعل من يريد الفسخ فيما لو قيل بأنه لو حدث بفعله ال أنه  أو يف،ال أو به يرض

 ،لن زاإو حدوثه موجب للخيار أن تقدم  ملا قد،مل حيدث أصالً أو ،هل حدث وزال أنه يف أو ،الفسخ

  . فيما لو قلنا بلزوم الفسخ فوراً ،مع التراخي أو الفورى هل فسخ عل أنه يفأو 

الصحة ى كان معيباً مث ادع أنه إذا كما،  الصحةت العيب استصحبىكان صحيحاً مث ادع مث إن

  . املوازين املقررةى استصحب العيب عل

ما  ألن ، التقييد مل يقع الفسخحنوى كان عل فإن ،أشبه ذلك ما أو مث لو فسخ بالقرن وكان عفالً

كما هو كذلك يف سائر ، صدر من أهله ووقع يف حمله ألنه ،وقع وإالّ ،وما قصد مل يقع وقع مل يقصد

  . خ بالعيب مثالًكان له خيار الغنب وفس إذا كما، املعامالت



٩٣

  . الطرف البينةيقيم  إالّ أن ، لقاعدة من ملك،ذا اختلفا يف القيد كان املتبع قول الفاسخإوعليه ف

بعد  يهل رض أو ،فسخ قبل الوطي أو ،هل وطأ مث فسخ أنه ومن االختالف ما لو اختلفا يف

  . أشبه ذلك ما أو ،بعد الرضافسخ  أو ،الفسخ

  



٩٤

  . كان قبل الدخول فال مهر فإن ،فسخ الزوج بأحد العيوب إذا :قال يف الشرائع): ٦مسألة (

  . بقسميه عليهاعمجبل لعل اإل، بالخالف: ويف اجلواهر

.خالف فيه ال أنه الظاهر: ويف احلدائق

  : ويدل عليه متواتر الروايات

 مل يكن دخل ا فال عدة هلا والوإن  :عبيدة أيب  يف خرب)عليه الصالة والسالم(مثل قول الباقر 

   .)١(مهر هلا

   .)٢(مهر هلا أهلها صاغرة والى يردها عل: الصباح أيب  يف خرب)عليه السالم(وقول الصادق 

عليه (عن أبيه ، )عليه السالم (عن جعفر،  يف خرب غياث)عليه الصالة والسالم( علي وقول

شاء  فإن كان مل يدخل ا ومل يبني لهن إ ،جذماء أو يف رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء :)السالم

   .)٣(ذا دخل ا فهي امرأتهإو، صداق هلا وال، مسكأشاء  وإن طلقها

  .  خاصةأحكامالطالق املصطلح عليه مما له  ال، الفراق املراد بالطالق اللغوي مبعىن أن قدموقد ت

 وال، مل يكن دخل ا فرق بينهماوإن  :)عليه الصالة والسالم( علي عن، ويف رواية اجلعفريات

   .)٤(يلزمه شيء من الصداق

شيء  شاء والن إ فارقها يدخل امل وإن  :)عليه الصالة والسالم( علي عن، ويف رواية الدعائم

   .)٥(عليه

   .غريها من الرواياتإىل 

                                                













٩٥

الزوجة  أو قدرة الزوجعدم مع  أو ،كان النكاح بشرط عدم الوطي إذا  فيماشكالنعم قد تقدم اإل

 يف املقام منصرفة عن مثل دلة واأل، القاعدة ثبوت املهرىمقتضن إ  حيث،الوطي مما يعلمان ذلكى عل

  . التأمل والتتبع إىل نت املسألة بعد حباجةكا وإن ،ذلك

 أو متتع ا وهي حائض ملدة يوم أو ،هاجيوز شرعاً مجاع كانت صغرية ال إذا  يف املتعةلوكذا احلا

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ،وقلنا حبرمة وطي الدبر مثالً، يومني مثالً

الفسخ عبارة عن حل العقد ن إ( ):رمحه اهللا( وقد عرفت فيما تقدم وجه النظر يف قول احلائري

الزوجة بأحد العيوب املوجبة  لو فسخ الزوج أو أنه  هذاىومقتض، صلوجعله كأن مل بكن من األ

حل العقد هو حله جبميع توابعه اليت ى مقتض أن  ضرورة، مطلقاًللفسخ مل تستحق الزوجة املهر أصالً

  . )منها استحقاق الزوجة للمهر

، فال يستدل به لعدم املهر، من أصله الفسخ من حينه ال أن قاعدة هوالى مقتض أن ذ قد عرفتإ

  .  له من أصلهبطاالًإوليس هو ، زالة قيد النكاح حال الفسخإل الإالفسخ ليس : ولذا قال يف اجلواهر

 من غري مجاعدل عليه من النصوص املتواترة واإل  ملاى،كان الفسخ بعد الوطي فلها املسمن إه مث إن

  . كما يظهر من كلمام، مخالف بينه

 ،أهلها من غري طالقى ا ترد علإف: )عليه الصالة والسالم(جعفر  أيب عن، عبيدة أيب ففي رواية

  . )١(ويأخذ الزوج املهر من وليها الذي كان دلسها

                                                





٩٦

يف امرأة زوجها وليها : )عليه الصالة والسالم( علي املروية عن قضاءى ويف رواية رفاعة بن موس

 ألنه منا صار عليه املهرإالذي زوجها وى املهر عل وإن ،هلا املهر مبا استحل من فرجهان إ ، برصاءوهي

   .)١(دلسها

كان قد دخل ا كيف ن إ أرأيت: قلت، )عليه الصالة والسالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف رواية احلليب

   .)٢(ليهاإساق  لذي أنكحها مثل ما ويغرم وليها ا،املهر هلا مبا استحل من فرجها: قال ،يصنع مبهرها

وليها ويكون ى ترد عل:  قال،)عليه الصالة والسالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف رواية داود بن سرحان

   .)٣(وليهاى هلا املهر عل

نه يكون هلا الصداق مبا إف: )عليه الصالة والسالم(جعفر  أيب عن، ويف رواية حممد بن مسلم

   .)٤(الذي زوجها ومل يبنيى ليها علإ الذي ساق الرجل ويكون، استحل من فرجها

  .غريها من الروايات الكثريةإىل 

أحد ن إ وحيث، مالكه إىل د كل عوضالفسخ هو رى مقتض أن من: يقال وبذلك خيرج عما قد

مهر املثل  إىل بد من الرجوع فال، رجاعهإميكن  وال قد استوفاه أنه ني هنا وطي البضع واملفروضالعوض

  . لذي هو قيمة لها

 أن املتعة إىل نعم قد احتملنا سابقاً بالنسبة، دائماً أو تكون متعةً أن فرق يف احلكم املذكور بني وال

ا مثل املرأة اليت تتخلف بعد  أل،أكثر من النسبة إىل حق هلا بالنسبة كانت هي الفاسخة ال إذا املرأة

  حيث يقسم ، العقد عليها

                                                











٩٧

  . ما ذكرنا تفصيل ذلك فيما سبقى عل، يء وقدر التخلفقدر اى املهر هلا عل

 ،كراهاًإ أو جلاًءإ أو اضطراراً أو يكون الوطي اختياراً أن فرق يف احلكم املذكور بني ال أنه والظاهر

الوطي يف حال  إىل واحتمال االنصراف، دلة األطالقغري ذلك إل أو ،منها أو  منهيف حال النوم مثالًأو 

  . اخلالفى مل تكن قرينة عل إذا دمقالوا بأن ظاهر الفعل املباشرة والعلم والعن إو،  بدويدمالعلم والع

 أو حراماإل أو  كأن كانت حالة احليض،حالالً أو يكون حراماً أن فرق يف الوطي بني وكذلك ال

  .قلنا حبرمة وطي الدبر إذا يف الدبر أو االعتكاف

وهو الظاهر من ، البقية هلا أو عطاء الكلإ وجب عليه بعضاً  أوطاها املهر كالًعذا مل يكن أإف وعليه

: قال ، عن رجل تزوج امرأة فوجد ا قرناً)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،خرب حسن بن صاحل

أهلهاى حتبل وينقبض زوجها من جمامعتها ترد عل هذه ال ،ا فإن :قلت قال ،كان قد دخل: كان ن إ

 وإن مسكهاأشاء بعد  فإن ،بعد ما جامعها إالّ مل يعلم وإن ،ا يعها مث جامعها فقد رضجيام أن علم قبل

   .)١(أخذت منه مبا استحل من فرجها وهلا ما، أهلها إىل شاء سرحها

 كان بعض املهر مأخوذاً وبعضه غري فإن ،غريه هلا ال القدر املأخوذ أن يكون املراد أن فاحتمال

،  بن احلسنعبد اهللاسناد عن خرب قرب اإل أن كما، املأخوذ غري ظاهر عض غريمأخوذ ال حق هلا يف الب

   )عليه السالم(عن أخيه ، جعفر علي بن عن

                                                





٩٨

   .)١(يفرق بينهما وال مهر هلا: قال ،سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء: قال

  .  فال قيمة لوطيها،املدلسة ال مهر هلا أن أيت منيس كما، كانت مدلسة إذا منا هو فيماإ

املدلس وذلك لتواتر  ىوله الرجوع به عل: ذكره الشرائع وغريه بقوله  فيماشكالينبغي اإل اله مث إن

  :الروايات بذلك

ذا امرأنه عوراء ومل إقوم ف إىل  يف الرجل الذي يتزوج،)عليه السالم(عن الصادق ، كصحيح احلليب

كان قد ن إ أرأيت: قلت،  من الربص واجلذام واجلنون والعفليرد النكاح إمنا ،ترد ال: قال، يبينوا له

 ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما، استحل من فرجها اهلا املهر مب: قال ، كيف يصنع مبهرهادخل ا

  . ليهاإساق 

   .)٢()عليه السالم(عن الباقر ، وحنوه صحيح حممد بن مسلم

عن الرجل يتزوج املرأة ا اجلنون والربص  ) السالمعليه(  أبا عبد اهللاسألت :ويف خرب ابن بكري

  .سلاملد إىل يل بأن الضمري يرجعقذا إ ،)٣(هو ضامن للمهر: قال ،وشبه ذلك

جارة  أو ات قرابةذ مرها أوأيف رجل ولته امرأة  ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،وصحيح احلليب

الذي ى يكون عل يؤخذ املهر منها وال: قال ، اله ال يعرف دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو

   .)٤(زوجها شيء

                                                







 



٩٩

  . كان يعرف دخلية أمرهان إ  عليهاألمر أن ىا تدل مبفهومها علإف

عليه ( علي يف كتاب :قالنه إ) عليه الصالة والسالم(جعفر  أيب عن، وخرب حممد بن مسلم

نه يكون هلا الصداق مبا استحل من إف، لزوجها من زوج أمرأة فيها عيب دلسه ومل يبني ذلك :)السالم

   .)١(الذي زوجها ومل يبنيى ليها علإ ويكون الذي ساق الرجل ،فرجها

يف رجل تزوج امرأة من وليها فوجد ا :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عبيدة أيب وصحيح

نونة واملفضاة ومن كان هلا زمانة دلست العفالء والربصاء واإذا  :فقال: قال ،ما دخل ا عيباً بعد

مل يكن  فإن ، ويأخذ الزوج املهر من وليها الذي كان دلسها،أهلها من غري طالقى ا ترد علإظاهرة ف

أصاب الزوج شيئاً مما أخذت منه  وإن :قال. أهلهاى شيء عليه ويرد عل وليها يعلم بشيء من ذلك فال

مل يكن  وإن ،كان دخل ان إ وتعتد منه عدة املطلقة: لقا ،شيء له يصب شيئاً فالمل  وإن ،فهو له

   .)٢(مهر دخل ا فال عدة عليها وال

يرد النكاح من الربص إمنا  :يف حديث قال )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وصحيح احلليب

ا مبا املهر هل: قال ،كان قد دخل ا كيف يصنع مبهرهان إ أرأيت: قلت، واجلذام واجلنون والعفل

   .)٣(ليهاإساق  يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما واستحل من فرجها

    يتزوج املرأةليف الرج، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن داود بن سرحان

                                                









١٠٠

   .)١(وليهاى وليها ويكون هلا املهر على ترد عل: قال ،عرجاء أو برصاء أو  ا عمياءىفيؤت

ترد املرأة من القرن واجلذام واجلنون : قالنه إ) عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

 ،ه امن غرى رجع باملهر عليو، شاء فارق وإن شاء أمسك وإن ،كان دخل ا فعليه املهر وإن ،والربص

مل يدخل ا  وإن ،يستحل به الفرجشيء مما  نت هي اليت غرته رجع به عليها وترك هلا أدىناكوإن 

   .)٢(شيء عليه  والشاءن إ ارقهاف

  . االستحبابى يث حممول علديف ذيل هذا احل وكأن ما

 يف )عليه السالم(علي ومل يقض : قال أن  إىل،سألته عن احملدودة: قال ،ىوعن رفاعة بن موس

   .)٣(دلسها ألنه وليهاى نه يفرق بينهما وجيعل املهر علأولكن بلغين يف امرأة برصاء و، هذه

   .واياتغريها من الرإىل 

 احلكم املذكور بأنه ملا استمتع ا ودخل كيف يكون ال ى علشكالومنه يعلم وجه النظر يف اإل

يدعان  املسألة الى  علمجاعالنص اخلاص واإل فإن ،ورمبا يطول ذلك عشر سنوات مثالً، شيء عليه

  . شكالموضعاً ملثل هذا اإل

فلو أنفق عليها طيلة مدة بقائهما معاً بدون ، ةبالنفق هو باملهر فقط ال إمنا الرجوع أن نعم الظاهر

 النفقة أدلة إطالقف، من أصله الفسخ من حينه ال أن  ملا عرفت من،يرجع بالنفقة عليه  ال،علم منه بعيبها

  . حمكم

  فسخ الزوج بعد الدخول استحقت الزوجة إذا :ولذا قال يف احلدائق

                                                

 







١٠١

ذلك بني كون العيب الذي فسخ به كان قبل يف فرق  ال أنه  القواعد الشرعيةىومقتض ى،املسم

صحة العقد يف ى ثبوت اخليار فرع عل و،فسخ باخليار وإن النكاح صحيح ألن ،حدث بعده أو العقد

  . وهلذا ال يرجع بالنفقة املاضية، يبطله من أصله الفسخ ال ألن ،نفسه

 أو يف الدوام، غريه أو  شرعياًاًولي، متعدداً أو فرق يف حتمل املدلس املهر بني كونه متحداً اله مث إن

ولوكان املدلس متعدداً كان عليهم بالتساوي مع التساوي يف ،  النصطالقكل ذلك إل، يف التمتع

  . الضمانى مقتض ألنه  فباالختالفمع االختالف و،التدليس

ة  لقاعد،الغارى القاعدة كون قرار الضمان على فمقتض،  بسبب غريهأيضاًرر س غُكان املدلّ ولو

 ليست ذات قرنا إ :مث قال، هلا عملية جراحيةى أجر ولو كان املدلس الزوج كما لو، الغرور وغريها

مل  إذا  فليس هناك مدلس، بأا هينت كذلك مث تزوجها نفس الطبيب جاهالًاذات عفل بينما كأو 

  . منا جيب عليه دفع املهر هلا كامالًإ و،تعرف املرأة عدم برئها

اً هلا حيث إطالقمهر  ما الإو، الزوجى ما علإ ألنه :ثالثة صورى حكم املهر عل أن ومما تقدم يظهر

  . ساملدلّى ما يكون علإو، كانت هي املدلسة

  عن املتويلفضالً، التدليس بأن كان العيب خفياً مل تطلع عليه املرأةى قال يف احلدائق فيما لو انتف

 بل هو ظاهر النصوص املعللة باستحقاقها املهر ،لذلك يقض النتفاء املت،رجوع ال أنه الظاهر(: هاجيبتزو

ملا ى  فيدفع حينئذ هلا متام املسماستقرار املهر بالوطيى دل عل ماى بل هو مقتض، الستحالله فرجها

  . )عرفت

  هلا املهر مبا استحل من فرجها  أن حاديثقد تقدم يف مجلة من األ: أقول



١٠٢

وكذلك يف رواية احلليب ، )عليه الصالة والسالم( عبد اهللا أيب عن ى،يف رواية رفاعة بن موس كما

   .)١(املهر هلا مبا استحل من فرجها: قال ،كان قد دخل ا كيف يصنع مبهرهان إ ،)عليه السالم(عنه 

 شاء سرحها وإن  أمسكهاشاء بعدفإن  :)عليه الصالة والسالم(عنه ، ويف رواية حسن بن صاحل

   .)٢(ا استحل من فرجهات منه مب وهلا ما أخذ،أهلهاإىل 

   .)٣(وليهاى  هلا املهر علويكون): عليه السالم(ويف رواية أيب الصباح، عنه 

   .)٤(كان دخل ا فعليه املهروإن  :)عليه السالم( علي عن، ويف رواية الدعائم

   .)٥(لصداقكان دخل ا فلها افإن  :)عليه الصالة والسالم(عن الباقر  ،ويف رواية الدعائم

 وهو الذي يقتضيه ،ويظهر من العبارة الرجوع جبميع املهر حيث يرجع(: املسالك قال مث إن

 يصلح منه أقل ما نه حينئذ يستثىنإف، املرأةى كان الرجوع عل إذا مجاعة منه ما  واستثىن، النصوصإطالق

عوض  ألنه قل مهر مثلهاأ: وقيل، خيلو البضع عن عوض ال ألن ،يتمول عادة يكون مهراً وهو ماأن 

تقديره فال ى غريها لسالمة املهر هلا على كان الرجوع عل منا مل يستثن ذلك لوإو، ولشهر األ واأل،البضع

نه لواله خلال النكاح احملترم عن العوض والنصوص خالية عن إف، ذا كان الرجوع عليها إحمذور خبالف ما

  ). هذا االستثناء

                                                













١٠٣

 طالقالقاعدة إلى  وهو مقنض،كان الرجوع عليها إذا شيء هلا فيمايقول ببقاء  ال أنه وظاهره

  .  والتدليس سبب ذلك عقوبةدلةاأل

ليها مطلقاً من دون إويستفاد من اخلربين الرجوع باملهر : يف قول الرياض منه يعلم وجه النظرو

أما مهر ،  منه شيئاًَكثر فاستثنواعن األ ي خالفاً للمحكى،وبه صرح مجاعة وهو أقو، مطلقاًشيء استثناء 

 وهو ،خيلو البضع عن العوض ال ألنه ،كثريتمول كما عن األ أقل ما أو ،سكايفأمثاهلا كما عن اإل

  .كان يف تعيينه نظر وإن ،حوطاأل

القدر الذي ى اجلميع عل إىل صل ولزوم االقتصار يف خمالفة النصوص احلاكمة بالرجوعفاأل، وعليه

سكايف قدره اإل ما إىل  وتعليل االستثناء يقتضي املصري،كثرقدره األ ما إىل يندفع به الضرر يقتضي املصري

  . وهو أحوط

بل هي ظاهرة يف رده (: النصوص خالية عن االستثناء قال أن نقل عن املسالك أن ويف احلدائق بعد

   .)١()ملا عرفت من حديث رفاعة

نقل  أن نه بعدإف، أيضاًأيده اجلواهر  وهو الذي ، غري حديث رفاعة مما تقدمأيضاًويدل عليه : أقول

وميكن القول برجوعه أمجع من حيث (:  قال،)مهراًيكون  أن مبا ميكن الّإرجع عليها (: عن القواعد

يف مثل الفرض اليت كانت هي السبب يف   وعدم خلو البضع عن العوض حىتدلة األطالقالتدليس إل

  .)٢()ذلك ممنوع

وخصوص ما ، الشهرة املتقدمة والتعليل املذكور إىل هة النسبةعطائها شيئاً من جإبأس ب نعم ال

ته رجع به عليها وترك هلا كانت هي اليت غروإن  :)عليه السالم( علي عن، سالمتقدم عن دعائم اإل

   .)٣( شيء مما يستحل به الفرجأدىن

                                                









١٠٤

  : مث لالختالف يف املقام صور

ذا أنكرت إو، مهر هلا ا صدقت الزوجة التغرير فالذإف، ج تغرير الزوجة لهوز ادعاء الةصور :األوىل

  .حلف الزوج وكان احلق معه وإالّ ،أقامت البينة فهو فإن ،الزوج كان يعلم أن بأن ادعت

علمها كان احلق ى أقام الزوج البينة عل فإن ،علم بالعيب الذي يفأكنت  ما: قالت الزوجةوإن 

 املغرور يرجع أن يأيت هنا احتمال وال،  وأخذت املهرعدم علمها بالعيبى  الزوجة علتحلف الّإ و،معه

 ملكان النصوص اخلاصة يف املقام اليت ،جاهالً أو عدم الفرق بني كون الغار عاملاً إىل  بالنسبةمن غرإىل 

  . قد تقدمت مجلة منها

ه علم أنكر الويل بادعائ وإن ،صدق الويل فاملهر عليه فإن ،الزوج تغرير الويلى لو ادع: الثانية

الزوج ى  فالبينة علاألمرنكر الويل بادعائه عدم علمه بأ وإن ،الزوجى الويل واليمني على الزوج فالبينة عل

  . الويلى واليمني عل

كذبت الزوجة  وإن ،صدقت الزوجة فال مهر هلا فإن ،الويل تغرير الزوجة لهى ادع ما لو: الثالثة

كان  وإن ،كان كالمها جيهالن فلها املهر وإن ،هر هلاكان كالمها يعلمان فال من إ ففي عامل الثبوت

ثبات يعمل ويف عامل اإل، مهر هلا كانت هي تعلم دون الويل فال وإن ،الويل يعلم دوا كان املهر عليه

  . حسب موازين البينة واحللف مما هو واضح

لو نه إ حيث، الزوجمع مشاركة الويل للزوجة يف التغرير بأن صارا معاً سبب تغرير  أنه مث الظاهر

ولو كانت املرأة قد أخذت املهر من ، الويلى شيء عل  والأيضاًمهر هلا  فال، كان أحدمها مل يتغرر الزوج

  . قاعدة الغرورى هو مقتض كما، ال  تنصيفاً أو،بالتبعيض  بالكل أو،أيهما شاءى الزوج فله الرجوع عل

   يها بني العيب قبل العقدفرق ف  العيوب ال أن أحكامتقدم من ماى مقتض مث إن



١٠٥

  . فرق فيها بني كل ذلك  الأيضاً املذكورة هنا حكاماأل أن ،بعده أو  قبل الوطيه،بعدأو 

كان الفسخ باملتجدد بعد الدخول ن إ( :حيث قال، ذكره املبسوط ومنه يظهر وجه النظر يف ما

كان بعيب موجود قبل  وإن ،ره بعد استقرارئالعيب الطا إىل يستند إمنا الفسخ ألن ى،فالواجب املسم

حال  إىل مستند إالّ أنه كان يف احلال وإن الفسخ ألن ،بعده قبل الدخول وجب مهر املثل أو العقد

 أحكام ويلحقه حدوث العيب فيصرب كأنه وقع مفسوخاً من حني حدوث العيب فيصري كأنه وقع فاسداً

  ).  وجيب مهر املثلةبعده فال نفقة للعدكان  وإن ،نفقة كان قبل الدخول فال مهر والن إ ،الفاسد

 أن  أعم من،مع الدخولى هلا املسم فإن فسخ مىت أنه ى دالة علاألخبارن إ( :ولذا قال يف احلدائق

ى هو تقدم العيب عل إمنا بل ظاهر أكثرها كما قدمنا بيانه، متأخراً أو العقدى يكون العيب متقدماً عل

   .)ى والروايات صرحية يف املسم، لالعقد وهو الذي حكم فيه مبهر املث

يبطله  كان بسبب العيب السابق ال وإن  والفسخ،النكاح وقع صحيحاًن إ فيه( :ويف اجلواهر قال

كان العيب حادثاً بعد  إذا  اليت سبقت عليه خصوصاًحكاميزيل األ  وال،بل من حني الفسخ، من أصله

  . )ناأصحابقه عليه من  وافء عليه ومل أجد أحداًيجي دليلة ال فإن ،العقد

 يرض الطرف مل إذا نعم يف الفضويل، من أصله كما تقدم الفسخ من حينه ال أن قد تقدم: أقول

  .  املصاهرة وغريهاأحكام العقد من النفقة وأحكام فال يترتب عليه شيء من ،يكون الفسخ من أصله

   دخولوكذا لو فسخت الزوجة قبل ال: الشرائع بعد حكمه السابق قال مث إن



١٠٦

  .ىولو كان بعده كان هلا املسم، يف العنن إالّ فال مهر

 :وبعد احلكم الثاين، ى وفتو نصاًإشكالخالف وال  بال: ولوقال يف اجلواهر بعد احلكم األ

  .  عليهمجاعبعضهم اإلى بل حك، بال خالف معتد به أجده فيهى باملسم

احلكم على  يدل ،ما عرفتى  علحسب القاعدةى بعد كون احلكم يف كال املقامني عل: أقول

عن امرأة حرة تزوجت  )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،رواه حممد بن مسلم ول ولو باملناط مااأل

ت ءشا وإن ،ت قرت معهءشان إ ،هي أملك بنفسها: فقال ،مملوك أنه حر فعلمت بعد أنه ىمملوكاً عل

 ما هو دخل ا بعد فإن ،ن دخل ا فليس هلا شيءمل يك وإن ،كان دخل ا فلها الصداق فإن ،فال

   .)١(مملوك وأقرت بذلك فهو أملك ا أنه علمت

 مملوكاً سألته عن امرأة حرة تزوجت رجالً:  قال،عن حممد بن مسلم ى،وعن نوادر أمحد بن عيس

مل  وإن ،قكان دخل ا فلها الصدا فإن ،هي أملك بنفسها: قال ،مملوك أنه حر فعلمت بعد أنه ىعل

   .)٢(خيار هلا مملوك فال أنه ما علمت بعدا علمت هي ودخل  وإن ،ء هلا شي يدخل ا فال

يف امرأة حرة دلس هلا عبد بنفسه فأنكحها ى قضنه إ ،)عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

  . ت فارقتهءشا وإن ،قامت معهأت ءشان إ :فقال، فظنته كما قال حراً

، يس هلامل يدخل ا فل وإن ،ا الصداقهكان دخل ا فلفإن  :)عليه السالم(جعفر  وقال أبو

   .)٣(مملوك فهو أملك ا أنه علمت دخل ا بعد مافإن  :قال، اختارت فراقه إذا يعين، شيء

                                                









١٠٧

   .ىومنه يعلم وجه املسم، وعن الصدوق يف املقنع حنو ذلك

 أن  نعم قد ذكرنا سابقاً، اخلاصةدلةسيأيت الكالم حوهلا لألأما مسألة العنني اليت ذكرها الشرائع ف

ذلك كذلك يف املقام  أن ،ولو بعد الدخول خالفت املرأة يف املتعة إذا تقسيط املهرى دل عل ماى مقتض

  . مل أجد من تعرض له وإن ،دليل الصداقى دليل التقسيط حاكم عل ألن ،أيضاً

 أن  فلها املهر كمالً،باخلصاء بعد الدخول  ـ الفسخأيـ  وكذا لو كان(: الشرائع قال مث إن

  . )حصل الوطي

  . مجلة منها إىل شارةوذلك للعمومات وللروايات اخلاصة الواردة يف املقام مما تقدم اإل: ولقأ

يفرق : قال ،خصياً دلس نفسه المرأةن إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مثل ما عن مساعة

   .)١(ها ويوجع ظهره كما دلس نفسهبينهما وتأخذ منه صداق

 عن خصي دلس )عليه السالم(سله : قلت، بعثت مبسألة مع ابن أعني:  قال،وعن ابن مسكان

يكون هلا املهر لدخوله  ويفرق بينهما ويوجع ظهره: قال ،دخل ا فوجدته خصياً ونفسه المرأة

   .)٢(عليها

سألته عن خصي :  قال)عليه السالم( أخيه عن، جعفر علي بن عن جده،  بن احلسنعبد اهللاوعن 

مل  وإن ،دخل ان إ يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه املهر كامالً: فقال ،دلس نفسه المرأة ما عليه

   .)٣(يدخل ا فعليه نصف املهر

  فتوا بعدم املهر أاملشهور  فإن ،لكن هذه الرواية خالف املشهور

                                                









١٠٨

وكأنه ، محكي عن الصدوقني حيث جعال نصف املهر هلا مطلقاً للخالفاً، مع عدم الدخول اطلالقاً

تعلم فرق  وقد دلس نفسه هلا وهي ال يتزوجها خصوإن  :)عليه الصالة والسالم(للفقه الرضوي 

   .)١(عدة عليها منه يوجع ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق وال وبينهما

كان يؤيده  وإن ،سناد بصحيحة قرب اإلت املهر كالًاإطالقولذا مجع بعض بني الرضوي وبني 

ل عن رجل جمبب دلس بنفسه المرأة فتزوجته ئس أنه )عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، رواية الدعائم

 يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه املهر كامالً: قال ،ذلك فقامت عليهى فلما دخلت عليه اطلعت منه عل

هو مثل هذا : قال ،فما تقول يف العنني: قيل له، ليه نصف املهرفع مل يدخل ا وإن ،كان دخل ان إ

   .)٢(سواء

مل يكن الدخول بانتصاب ويتعذر عليه  وإن  يتمكن من الدخولأيضاًالعنني  ألن وكأنه: أقول

مهر مع  ال أنه  وهو،من هنا كان املتجه مساواة اخلصاء لغريه يف احلكم الذي ذكرناه و،عميدخال اجلإ

  . ولوال الشهرة احملققة لكان القول بالتفصيل موجهاً،  والكل معه،ولعدم الدخ

 دلة لعموم األ،طلقها هو أو ،يكون اخلصي دخل بالزوجة مث فسخت أن فال فرق بني، هذاى وعل

ى  عن خصي تزوج امرأة عل)عليه السالم(سألت الرضا :  قال،وخصوص خرب أمحد بن حممد بن نصر

   .)٣(عدة عليها لف اليت أخذت منه والهلا األ: قال ،دخل اما  ألف درهم مث طلقها بعد

                                                









١٠٩

   . اهللا تعاىلشاء إنسيأيت الكالم يف العدة يف باب العدد 

ظاهر بعض (: قال يف اجلواهر وإن ،اخللوة املعيار يف استحقاقها كل املهر الدخول ال أن مث الظاهر

  ).حلاق اخللوة بالدخول يف وجوب الكلإوصريح آخر 

  ). باخللوة كما جيب بالدخولاملهر جيب كمالً(:  عن املختلفاملسالك نقالًويف 

، اخللوة اردة هو غري واالعتبار بالدخول أن هو،  يف املقامدلةظاهر األ ألن ،وذلك الذي ذكرناه

  . مهر عدة وال فمع عدم الدخول ال، ولذا اختار اجلواهر املشهور بأن املعيار بالدخول فقط

   .)١(مهر هلا عدة وال مل يكن دخل ا فالن إ :عبيدة أيب يحوقد تقدم صح

  .)٢(دخل ان إ وعليه املهر كامالً: سنادوخرب قرب اإل

   .ذلك غريإىل 

إذا  : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن حفص بن البختري مثل ما: يؤيده الروايات املطلقةو

   .)٣(الغسل واخلتانان وجب املهر والعدةى التق

كان واقعها يف الفرج ومل فإن ، )عليه الصالة والسالم(  أيب عبد اهللاعن،  بن سنانعبد اهللاويف خرب 

   .)٤(العدةوأدخله وجب الغسل واملهر إذا  :فقال ،يرتل

 إالّ يوجب املهر ال: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وخرب يونس بن يعقوب

   .)٥(الوقاع يف الفرج

   .اهللا تعاىل شاء إنغريها من الروايات اليت تأيت يف باب املهور  ىلإ

  ستراً ى أغلق باباً وأرخإذا  :)عليه السالم(احلسني  علي بن  عن،ورد يف رواية فما

                                                













١١٠

  .الطريقيةى حيمل عل أن جيب ،)١(وجب املهر والعدة

عن رجل تزوج امرأة  )ليه السالمع( بد اهللا سألت أبا: قال،واه يونس بن يعقوب ويدل عليه ما

 إالّ جب الصداقوي ال: قال ،ل مث طلقها أيوجب عليه الصداق وملس وقبراًخى ست وأرفأغلق باباً

   .)٢(الوقاع

   .اهللا تعاىل شاء إنغري ذلك مما سيأيت تفصيل الكالم فيه  ىلإ

  .أحد املأتينيه  ألن،الدبر أو القاعدة هو عدم الفرق بني الوطي يف القبلى مقتض مث إن

، أشبه ذلك ما أو ملجئاً  أواًمكره أو وقد تقدمت مسألة عدم اختياره يف الوطي بأن كان مضطراً

مل تعلم هي بالعيب وحصل الدخول مل يكن الدخول  أو مل يعلم هو لو أنه  إىلملاعقد تقدم اإل أنه كما

  . مسقطاً للخيار

 أيب صحيح وصل وذلك لأل، عليهمجاعيل اإلبل ميكن حتص، مل أجد فيه خالفاً: ويف اجلواهر

ى حيمل عل أن سقوط اخليار بالدخول جيبى دل عل فما، وغريها، )٥(والكناين، )٤( وخرب احلسن،)٣(عبيدة

  . مطلقاً الدخول مع العلم ال

يكون الدخول اختيارياً  أن الظاهر أن كما، كان يف حكم اجلهل ي نسكان علم مث أنه إذا والظاهر

:  قال،الصباح أيب وذلك ملا تقدم يف حديث، ما أشبه يف نوم أو أو ،جلاًءإ أو كراهاً إخليار اليف سقوط ا

كان دخل  فإن :قلت: قال أن  إىل،رناًقعن رجل تزوج امرأة فوجد ا  )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت

  مل  وإن ،ا يينكحها يعين اامعة مث جامعها فقد رض أن كان علم بذلك قبلن إ :قال ،ا

                                                













١١١

   .)١(شاء طلق وإن مسكأ شاء بعد فإن ما جامعها بعد إالّ يعلم

يوجب اجلماع  ذا مل يكن أحدمها الإف، يكون اجلماع عن علم وعمد أن )ا يرض (ن ظاهرإف

ولذا قال يف ، سقاط اخليارإالرضا بعد العلم كاف يف ى يدل عل كل ما أن  وظاهر التعليل،السقوط

الزوجية كاللمس ى مقتضى لحق به كل فعل يقع منها علي أو الوطيى  يقتصر يف ذلك علهل(: اجلواهر

  . ) أقوامها الثاين،وجهان ،والتقبيل والتفخيذ وحنو ذلك

تصورها فاجرة فجامعها  أو ،غري املعيبة أا فجامعها باعتبارى خرألو تصورها زوجة  أنه ومنه يعلم

  . سقاط لعدم وقوع الرضا الذي هو املعيار يف اإل، مل يكن ذلك مسقطاً للخيار،زناً ا

 ففي اخليار وعدمه ،تسع بعده يف ذلك العضوا مث بربص مثالً يولو رض(: اجلواهر قال مث إن

نه عيب وأل، يتولد منه الرضا بالشيء رضا مبا ألن ،كما عن التحرير واجلامع، وامها العدمق أ،وجهان

 نعم لو، ا عيب مل حيصل الرضا به يف القواعد فله اخليار أل خالفاً للفاضل،واحد قد حصل الرضا به

عن املبسوط  احملكي أن  لظهور املغايرة حينئذ مع،حصل الربص يف غري ذلك العضو اجته ثبوت اخليار فيه

 إشكال الأما مع اختالف اجلنس ، يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغريه اتفاق اجلنس الألن ، التوقف منه

  . )٢()ياريف ثبوت اخل

فليس الرضا  وإالّ ،يف عضو آخر أو سواء مبا يتولد،  مدار الرضااألمرالقاعدة دوران ى لكن مقتض

   يكون أن كما ميكن، بالشيء مالزماً للرضا مبا يتولد منه

                                                







١١٢

  .  فليس املعيار ما ذكر يف املوضوعني،الرضا بالشيء رضا مبا حيدث من مثله يف مكان آخر

تتجنن يف ا إ : حيث قيل لهالزوج جبنون املرأة يف الصيف مثالً يرضلو ما ومنه يعلم حال 

، يالزم الرضا بغريه الرضا بشيء ال فإن ،يف الشتاء تتجنن يف الشتاء والصيف معاً أو أا  فظهر،الصيف

  . كان الزوج كذلك إذا حق املرأة يف الفسخ إىل  كما بالنسبة،فيكون له حق الفسخ

باجلنون املالزم لتلويث  ي رضمثالً، نوع من اجلنون فظهر نوع آخر منهب يرض إذا وكذلك احلال

مخش  خر أوفظهر اجلنون بنوع آخر مثل الرتاع والسباب وخنق اآل، أشبه خرق الثوب وما والبدن

  . باسم واحدى كان كالمها يسم وإن ،يالزم الرضا بغريه الرضا بشيء ال فإن ،أشبه ما أو اجلسم

بأحدمها فظهرت   أو،بقرا فظهر عفالً أو، قرناً  فظهر، بعفل املرأةمثالً يرض إذا وكذلك احلال

غري  إىل ،مقعدةبالقرن فظهرت  يرض أو ،بالربص فظهرت قرناء يكأن رض، أشبه ذلك مبا أو مفضاة

  . الرجل إىل يف املرأة بالنسبة أو، املرأة إىل سواء يف الرجل بالنسبة، ذلك

لفاظ وظاهر األ، نونالتجنن غري اجل ألن ،ال حق يف الفسخكنه جتنن فمل يكن أحدمها جمنوناً ل ولو

يفسخ بكل  ال ألنه ،يستلزم احلق يف الفسخ وكون التجنن عيباً ال، معانيها اخليالية معانيها الواقعية ال

  . عيب

كان مستصحب اجلنون  وإن ،كان مستصحب الصحة استصحبت فإن ،هولو شك يف جنون

مل  املوضوع ما ألن ،القاعدة عدم احلق يف الفسخى ستصحاب كان مقتضمل يكن ا وإن ،استصحب

  . يتحقق مل يتحقق احلكم

ام سنتني أو  سنة أو مثالً،فاقة مدةاإلى عل يمث أفاق وبق،  فرضيتولو جن  



١١٣

  هلا حق الفسخ باعتبارفهل،  يوجب حق الفسخأيضاًبأن اجلنون احلادث  وقلنا، مث جن ثانياً، أشبه

 ،منا الصحة هبة هلا يف البنيإاجلنون شيء واحد و ألن ،ال  أو،باجلنون السابق ال ذا اجلنون يترضأا 

  . بعد عدم مشول الرضا ملثل ذلكدلة األطالقيبعد حقها يف الفسخ إل كان ال وإن ،احتماالن

  . غري ذلك فتأمل إىل ،مث بعد مدة جتدد الربص، بربصها مث زال الربص يرض وكذا احلال لو

فال شك يف حقه كحقها يف اخليار ، بعيب مث زال ذلك العيب وحدث عيب آخر يرض إذا ماأ

  .  يوجب اخليارأيضاًاملتجدد من العيوب  أن تقدم من ماى عل

ط حقها يف ق مل يس،عنيناً فوضع آلة اصطناعية كما يتعارف يف بعض البالد أو لوكان جمبوباًه مث إن

مناء مث احلركة واإل ودخال الكاملاللذة من االنتصاب واإلأدخل وحصل سائر شرائط  وإن ،الفسخ

  .يوجب عدم احلكم باخليار لعدم املوضوع كل ذلك ال فإن ،لة االصطناعيةالتقلص لآل

 ،أشبه ذلك ما العدة وال احلد وال الغسل وال  وال،يوجب حمرمات املصاهرة مثل ذلك ال أن كما

  . املقامدخول يف   وال، الدخولأحكامكل ذلك من فإن 

  



١١٤

  . نكوله أو هإقرارالبينة ب أو  الزوجإقرارب إالّ يثبت العنن ال: قال يف الشرائع): ٧مسألة (

ذا علم الرجل إف، للحاكم أو للمرأة أو العيب يثبت بالعلم سواء للرجل أن  القاعدةىمقتض: أقول

ينايف احتياج  خ واقعاً الحق الفس و،علمت املرأة بالعيب حق هلا الفسخ إذا كما، بالعيب حق له الفسخ

ا حجة  أل، يف ثبوت العيب بالبينةإشكال  وال،ثار يف مورد التنازعثبات عند احلاكم لترتب اآلاإل

 ذلك حىتى شياء كلها علاأل: )عليه الصالة والسالم( لقوله ، بقول أهل اخلربةهيبعد ثبوت بل ال، مطلقاً

  . وط خالف ذلكحاأل كان وإن ،)١(تقوم به البينة أو تستبني

 ككوما طبيبني عارفني ،بل يعترب يف الشاهدين مع العدالة العلم بذلك العيب(: ويف اجلواهر

 إالّ يعلمه غالباً كان ال وإن ،نييكان مما ميكن علم الغري به كالربص واجلذام اخلفن إ يقطعان بوجوده

  . )صاحبه كالعنن مل تسمع البينة

  . أيضاًمعرفة صاحبه به كذلك ميكن معرفة البينة له العنن كما ميكن  فإن ،وفيه نظر

 املذكورة بدون ذكر مورثبات باألومنه يعلم وجه النظر يف قول الشرائع السابق حيث حصر اإل

  .  بهقرارمن ملك شيئاً ملك اإله فلقاعدة إقراروأما كفاية البينة ب، البينة

 كما،  فشهدت بذلكدلةا مث صارت عدلةاعتكون البينة حال ملسها لعننه غري  أن ن من املمكنإف

  . وغريه ى له كما ذكروا مثله يف باب اخلنثدلةايبعد جواز جتربة البينة الع الأنه 

                                                





١١٥

 إالّ يعلم  لكونه ال،العنن نفسهى تسمع منها البينة عل ال(: ومنه يعلم وجه النظر يف ما قاله اجلواهر

  . ) خبصوصها امرأة، ضرورة كونه أعم من العجز عن وطيمن قبله

يكون علة للحكم  أن ميكن ال) ضرورة ( وقوله،ذلكى مكان اطالع البينة علإقد عرفت  ذإ

مكان اطالع الغري إنعم قد يشكل أصل احلكم بأن قبول ميينها يقتضي : ولعله لذا قال أخرياً، املذكور

  . فيتجه مساع البينة عليهقرارمن جهة اإل عليه ال

سواء كانت البينة يف جهة ،  يساوي البينةاألمر بنفسه عن حقيقة استطالع احلاكم أن والظاهر

  . ادعاء املرأة عيب الرجل يف جهة املرأة بادعاء الرجل عيب املرأة أو أو الرجل

  . هلا موضوعية أن ال، الظاهرى وطرق االستطالع املذكورة يف الروايات طريقي عل

 ،)عليه السالم( عبد اهللايب قالت امرأة أل: ال ق،عن بعض مشيخته،  بن الفضل اهلامشيعبد اهللافعن 

 حتشوها القابلة اخللوق وال: قال ،عنني وينكر الرجل أنه عليه امرأته يعن رجل تدع: سأله رجلأو 

صدقت  وإالّ ،ذكره اخللوق كذبت وصدقى خرج وعل فإن ،نعلم الرجل ويدخل عليه الرجل

   .)١(وكذب

  . )يه الصالة والسالمعل(  أيب عبد اهللا عنأيضاًورواه هو 

عهد ى زوجها على ادعت امرأة عل:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، إبراهيموعن غياث بن 

  أنه ال جيامعها وادعى أنه جيامعها، فأمرها أمري) عليه السالم( املؤمنني أمري

  

                                                





١١٦

فر صدقه، وإال أن تستدثر بالزعفران مث يغسل ذكره، فإن خرج املاء أص) عليه السالم(املؤمنني 

  .)١(أمره بطالقها

والظاهر أن األمر كان الدعاء املرأة أنه عنني ال أنه ال جيامعها، فاملراد بطالقها إطالقها، ولذا قال 

  ).ميكن محل الطالق على املعىن اللغوي مبعىن املفارقة، فإن للزوج الفسخ: (يف الوسائل

إذا ادعت املرأة على زوجها أنه عنني ): معليه الصالة والسال(قال الصادق : وعن الصدوق، قال

وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فاحلكم فيه أن يقعد الرجل يف ماء بارد، فإن استرخى ذكره فهو عنني، 

  .وإن تشنج فليس بعنني

بل على الرماد، فإن ثقب بوله : إنه يطعم املسك الطري ثالثة أيام مث يقال له: ويف خرب آخر: قال

  .)٢(بعنني، وإن مل يثقب بوله الرماد فهو عننيالرماد فليس 

وإذا ادعت أنه ال جيامعها عنيناً كان أو غري عنني، فيقول الرجل إنه ): عليه السالم(وعن الرضوي 

قد جامعها، فعليه اليمني ألا املدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنني وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإن 

  .)٣( ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنني، وإن تشنج فليس بعننياحلكم فيه أن جيلس الرجل يف

  . وساق احلديث مثلهوإذا ادعت املرأة على زوجها أنه عنني: وعن الصدوق يف املقنع

يف رجل ادعت امرأته أنه عنني، ) عليه السالم(قضى أمري املؤمنني : وعن كتاب صفوة األخبار

  حيشون فرج املرأة باخللوق،فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن 

  

                                                









١١٧

  . )١(تلطخ الذكر باخللوق فليس بعنني فإن ،هاتاي: مث قال لزوجها، ومل يعلم زوجها بذلك

  كسماع بينته بالنسبة،غري ذلك أو جمبوباً أو كونه عنيناً إىل وملا ذكرناه من مساع بينة املرأة بالنسبة

  . أشبه ما أو ءعفال أو كوا قرناءإىل 

ميكن اطالع الغري  لو كان العنن مما النه إ :يف رد من قال بعدم مساع بينتها )رمحه اهللا( ئريقال احلا

فسماعهما منه ، ياه ومساع ميينها عليهإالزوجة ى دعو مل يكن وجه لسماع، رارقمن جهة اإل إالّ عليه

الزوجة وغريها الفرق بني ى ودعو، ومعه يتجه مساع البينة عليه، مكان اطالع الغري عليهإكاشف عن 

ضرورة ى كما تر، تعاضد القرائن خبالف غريها وحوالوتكرر األ ياممكان اطالعها عليه مبرور األإب

واملنصوص ، ار بالعالمات املذكورة يف الكتب الطبيةب خصوصاً مع االختأيضاًمكان تعاضد القرائن للغري إ

  . األخبارا يف بعض 

لة عن االنتشار العنة عبارة عن ضعف اآلن إ( :يث قالومنه يعلم وجه النظر يف قول احلدائق ح

 ،ميكن االطالع عليه للشهادة حينئذ فال، به ييطلع عليه غري من ابتل والولوج يف الفرج فهو أمر خمفي ال

هذا لو ادعت املرأة عليه ى فعل، هقرارقيام بينة إل أو نفسهى  صاحبه علإقرارب إالّ احلكم به إىل طريق فال

حلف استقر  فإن ،صالة العدمأ إىل صالة السالمة الراجعةأ ب عمالً، قوله بيمينهالرجل فالقولذلك وأنكر 

حلفت ثبت  فإن ،املرأةى ردت اليمني عل وإالّ ،قضينا مبجرد النكول ثبت العيب فإن نكل وإن ،النكاح

  . )البد يف حلفها من حصول العلم هلا به إالّ أنه ،العيب

                                                





١١٨

 زوجات عادالت فشهدن  بأن تزوج قبلها مثالً،ساء يف كون الرجل عنيناًيبعد حجية قول الن مث ال

 إذا وكذا، أشبه ما أو عفالء أو كوا قرناءى العكس كذلك بأن شهد الرجال عل أن كما، عننهى عل

  .  يف باب الشهادةدلة بعض األطالق إل،خصي أو الرجل جمبوب أن شهدن

تزوج الرجل املرأة الثيب إذا  : يقول)يه السالمعل(جعفر  أبا مسعت، محزة أيب وخلصوص صحيح

 أن عليه والقول يف ذلك قول الرجل فإن ،مل يقرا منذ دخل ا أنه فزعمت، اليت قد تزوجت غريه

مثل  فإن ليهاإمل يصل  أنه تزوجها وهي بكر فزعمتفإن  :قال، املدعية ا ألحيلف بأنه لقد جامعها

 فإن ،يؤجله سنةمام أن اإلى عذراء فعل أا ذا ذكرتإ ف،ا من يوثق به منهنليهإهذا يعرفه النساء فلينظر 

   .)١(عدة عليها عطيت نصف املهر والأفرق بينهما و وإالّ ليهاإوصل 

ولو ،  شامل للمقاممثل هذا يعرفه النساءفإن  :)عليه السالم(ن العلة يف هذه الرواية وهي قوله إف

  . دة املناط يف املقامني يف العلة قلنا بوحطالقمنع اإل

 معليه( علي  عن،عن أبيه،  أيب عبد اهللاعن، زياد أيب مساعيل بنإرواه  ذكرناه ما ويؤيد ما

عليه (فقال ، ليها فقلن هي عذراءإالنساء فنظرن  زنت فأمر أا أيت رجل بامرأة بكر زعمنه إ ،)السالم

   .)٢(يز شهادة النساء يف مثل هذاوكان جي ،ضرب من عليه خامت من اهللاما كنت أل: )السالم

  .  كذلكه روايت)عليه السالم(عن الصدوق والطربسي يف صحيفة الرضا ، وعن الشيخ

  عن رجل تزوج ، )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،رواية زرارة إىل باإلضافةهذا 

                                                







١١٩

: قال ، عليهخلتدأوتزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أ، جيامع مثلها جارية مل تدرك ال

 هلا نصف الصداق الذي فرض  فإن كن كما دخلن عليه فإن ،ليهن من يوثق به من النساءإهاتان ينظر

هلا املرياث ونصف فإن  :قال ،يطلق أن مات الزوج عنهن قبل فإن :قلت، عدة عليهن منه هلا وال

   .)١(الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشراً

 أن فمن الواضح وإالّ ، بقرينة ذيل الرواية،هي يف العنني إمنا ذكورةالصحيحة امل أن مث الظاهر

حادث فكل واحد منهما  الدخول أمر أن وليةالقاعدة األ إذ ،وليةالرواية ليست خمصصة للقاعدة األ

 كل ما أنه القاعدةى ولذا فمقتض، وكل واحد منهما يدعي عدمه عليه احللف، يدعي الدخول عليه البينة

ادعت عليه عدم مجاعه هلا فالرجل  إذا أما، صل السالمة وحنوهاثبات ألاإل إىل ن احتاجتادعت العن

املشهور من ى عل، مرة جيامعين كل أربعة أشهر ال: احلاكم وقالت إىل تءذا جاإف، ثباتاإل إىل حيتاج

 أن امإو، يثبت اجلماع أن ماإفالرجل ، صل معهاكان األ ،اشتراطهم الوطي مرة يف كل أربعة أشهر

  . الرجل احللفى لو ادعت اجلماع وأنكر الرجل كانت البينة عليها وعل أا كما، حتلف هي

الوطي فالقول قوله مع ى ولو ثبت العنن مث ادع(: ومنه يعلم وجه النظر يف قول الشرائع حيث قال

 أو  قبله ويتعذرمن إالّ أيضاًيعلم  ال ألنه ، عدم العنن أصالًىكدعو: علله اجلواهر بقوله وإن ،)هميين

ولعدم ثبوت العنن قبل مضي ، قراءأة انقضاء العدة باألمراالى دعوكل قوله بقامة البينة عليه فيقإيتعسر 

  ولذا أجل ، كن معه العنة وعدمهامنا الثابت قبلها العجز الذي ميإو، سنة التأجيل

                                                





١٢٠

نكارها إ إىل ينئذ دعواهفريجع ح، ثبت وإالّ هقدر فالعن فإن ،الوطي أم الى سنة لينظر أيقدر عل

 واستصحاب العجز الثابت سابقاً ال،  يف ثبوت قوله فيهشكالول الذي قد عرفت عدم اخلالف واإلكاأل

  ).  ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت باالستصحاب،اعتبار العجز سنة فيهى بناًء عل، ثبات العننيصلح إل

  . ن كل ذلك كاملناقشة يف قبال الدليلإف

 ياملعيار يف املدع أن كتاب القضاء  فقد ذكرنا يف،نكارهاإ إىل جع حينئذ دعواهفري: أما قوله

من عدم وجوب ى مآل الدعو إىل ينظر دائمة ال أو متعة أا ذا اختلفا يفإف، املآل واملنكر املصب ال

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ،املتعة يصل مع مدعاألن إ :يقال فال، املتعةى النفقه عل

 ومورد ،هنذا ثبت عن إ بأن حمل البحث ما،الصحيح املزبورى املسالك يف االستدالل علولذا أشكل 

ا ألاألوىل يف املسألة   وقبول قوله هنا واضح كما مر،مع عدم ثبوت ذلك الرواية دعواه عليه ذلك

 يدع لتحقق العيب فهو فيه امل،خبالف موضع الرتاع،  ملوافقه قوله أصل السالمة،املدعية وهو املنكر

  . لزوال ما كان قد ثبت

 وعدمه الشامل مورد اخلالف بينهما يف الوطي أن يدفعه ظهور الصحيح يف(: ورد اجلواهر له بقوله

 ما و،صالة عدم وطئها وخمالفة قوله لذلكوقد جعلها املدعية فيه مع موافقة قوهلا أل، ه حمل الرتاعإطالقب

ذيل الصحيح  أن عرفت أن غري وارد بعد ،)فسخ للصورتنيالى ثبات التسلط علإا تريد بذلك أل إالّ هو

  . صدرهى دليل عل

: فيقول الرجل، غري عنني أو جيامعها عنيناً ال أنه ادعتإذا  :وأما استدالل اجلواهر بصدر الرضوي

  ، ا املدعية البينة ألامني وعليهيين قد جامعتها فعليه الإ



١٢١

يبني  أن أراد إمنا ،غري عنني أو عنيناً: )لصالة والسالمعليه ا(قوله  أن لظاهرا إذ ،ظاهرالفغري 

 باإلضافة وهي ،العنني يف القطعة الثانية حكم غري حكم العنني يف هذه القطعة كما ذكر  فذكر،احلكمني

:  مضطربة الداللة حيث ذكر بعد هذه القطعة من الرواية،ميكن العمل ا ضعف السند حيث الإىل 

فإن ،جيلس الرجل يف ماء بارد أن احلكم فيه فإن ،يكون كذلك أن  وأنكر الرجلذا ادعت عليه عننيإو 

   . )١(تشنج فليس بعنني وإن ،ننيذكره فهو عى استرخ

يف  أنه ولذا ذكر يف املقنع نفس ذلك بتفاوت، يكون ذلك من عبارة والد الصدوق أن عد يبوال

ولعل الرضوي مجع بني الروايتني صدر  ،)عنني أنه زوجهاى ذا ادعت املرأة علإو(: صدر كالمه قال

  . الرواية الثانية يف االختبار ولذا حصل االضطراب والصحيح

 اختربا كانت بكراً فإن الوطيى ولو ثبت العنن مث ادع: ولذا الذي ذكرناه قال يف مناهج املتقني

حبيث ال يعلم به لوق فرجها اخلى حيش أنه كانت ثيباً فقد ورد وإن ،أربع نساء ثقات وثبت بشهادن

 ولكن ال، صدقت وكذب وإالّ ،كذبت وصدقالزوج ويدخل عليها، فإن خرج وعلى ذكره اخللوق 

  وذلك ال،يشهد بعدم وطيه هلا يف ذلك الس إمنا  خروجه وذكره خال من اخللوقنوثوق بذلك أل

  . عدم صدور الوطي منه قبل ذلكى يدل عل

، نهيالقول قوله بيمن إ :فقد قال مجع، ثيباً أو ريت كوا بكراًمكان استعالم احلال يف صوإمث عند 

ثبات الوطي مدع إفهو يف ، وكون الرتاع يف وقوع الوطي منه، الغرض ثبوت العنن ألن ،ويل فيه نظر

  . عدم وقوع الوطي منهى  القول قوهلا بيمينها علنفالالزم هو كو، وهي منكرة

                                                





١٢٢

  . الدبر أو وطي غريها يف القبل أو فرق يف ذلك بني دعواه وطيها وال

 رواه مثل ما، الدليل إىل املنكر حيتاجن أ و،صل الوطيلة من الروايات كون األظاهر مج: يقال ال

الرجل يتزوج املرأة فريخي عليها وعليه الستر ويغلق : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،بصريأبو 

 ال: فقال، مل آا: فيقول ،يتهاتويسأل هو هل أ، أتاين ما: قولاك فتتفتسأل املرأه هل أ، الباب مث يطلقها

كانا  إذا يعين، يدفع املهر عن نفسه أن ويريد هو، تدفع العدة عن نفسها أن تريد أا  وذلك،يصدقان

   .)١(متهمني

ى خالثيب فري أو يف الرجل يتزوج املرأة البكر: )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عبيدة أيب ورواية

: قال ،مل أمسها: ويقول هو ،مل ميسين: فتقول، هاقعليه وعليها الستر ويغلق عليه وعليها الباب مث يطل

ا تدفع عن نفسها العدة ويدفع  أل،يصدقان ال نفسه املهرعن)٢(.   

وهلذا ورد عن ، وليةحسب القواعد األ كما سيأيت يف باب املهور املسألة يف املتهم النه إ :نه يقالإف

سألته عن الرجل يتزوج املرأة فيدخل ا فيغلق :  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، سحاق بن عمارإ

: قلت، ال: قال ،عليها عدة، وتصدقه هي بذلك، مل ميسها أنه ويزعم، عليها ستراً يعليها باباً ويرخ

   .)٣(اكانا مأمونني صدق إذا يعين، خرج املاء اعتدتأن إ :قال ،نه شيء دون شيءإف

 وطأ أنه ىولو ادع( :ومما تقدم يعرف وجه النظر يف قول الشرائع بعد قوله املتقدم يف ثبوت العنن

   وحيكم عليه ،كان القول قوله مع ميينه، ها دبراًأوط أو ،غريها

                                                









١٢٣

  ). القضاء بالنكولى بل يرد اليمني عليها وهو مبين عل:  وقيل،ن نكلإ

ه وطي غريها فقد ؤدعااوأما ، البينة وهي املنكرة إىل دعي احملتاج وطيها دبراً فهو املىادع إذا نهإف

  . ينفع يف عدم اختيارها يف الفسخ ثبت قطعاً ال إذا مثل ذلك حىت أن تقدم

وفسادها بطريق من الطرق ولو ى مكن معرفة صحة الدعوأن إ أنه وقد حتصل من مجيع ذلك

أشبه مما يتبني منه الدخول وعدم   املوضع وماالطرق العلمية الثابتة يف احلال احلاضر كالكشف عن

، اأصحا إىل رجاع احلقوق بالفحص إلأموراحلاكم م ألن ،الدخول حبيث حيصل العلم بذلك فعل ذلك

 قد: )عليه الصالة والسالم(فقوله ، احلاكم الشرعي كاحلاكم العريف أن كتاب القضاء وقد ذكرنا يف

نقص  أو يف املوارد اليت زاد إالّ يعمل كما يعمل احلكام يف العرف  أنجيبنه إ ،)١(جعلته عليكم حاكماً

  . الشرع إىل  فكلها راجعةحكامأما األ، الشرع يف املوضوع

ادعت  فإن ،واملنكر يقاعدة املدع إىل وفسادها كان املرجعى ن مل ميكن معرفة صحة الدعوإو

  . طي كان الرجل املدعي وهي املنكرةالو ادعت عدم وإن ،كونه عنيناً كانت هي املدعية وهو املنكر

 ىمكن معرفة صحة الدعوأن إ أنه احملصل من النصوص أمجعن إ( :ومنه يعلم النظر يف قول اجلواهر

واملنكر  يقاعدة املدع إىل كان املرجع وإالّ ،وجه حيصل العلم بذلك فعلى فسادها بطريق من الطرق علو

  . )ا هي املدعية وهو املنكرأو

  

                                                





١٢٤

صربت  فإن ،ثبت العنن بأحد الوجوه السابقةإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر): ٨مسألة (

بل لعل ، رادتهأ إذا ذلكخالف يف عدم اخليار هلا بعد  ال كما،  فال كالمعاملة باملوضوع واحلكم راضيةً

  . ) بقسميه عليهمجاعاإل

  : ة من الروايات مجل،ذلكى  علمجاعمن اإلى ما ادع إىل باإلضافةويدل عليه 

عنني  أنه  أقامت املرأة مع زوجها بعد ما علمتمىت أنه روي:  قال،مثل ما رواه الصدوق

   .)١(ورضيت به مل يكن هلا خيار بعد الرضا

 : كان يقول)عليه السالم(علياً ن إ :) السالمماعليه(عن أبيه ، جعفر أيب عن، وخرب البختري

تقيم معه مث  أن رضيت فإن ،فرق بينهما الإ و،ليهاإخلص  فإن ،رأتهيؤخر العنني سنة من يوم مرافعة ام

   .)٢(خيار هلا طلبت اخليار بعد ذلك فقد سقط اخليار وال

 ،لسنة يعاجل نفسه  تصرب حىت،تعلم فيه علة تزوجها عنني وهي الفإن  :)عليه السالم(والرضوي 

عدة عليها  بينهما وهلا نصف الصداق والمل يصلح فرق  وإن ،ولالنكاح األى صلح فهي امرأته علفإن 

  .يفرق بينهما وليس هلا خيار بعد ذلك رضيت ال فإن ،منه

حق  ألنه ،بعد السنة أو قبل العقد أو  السنةء سواء يف أثنا،سقاطهذا اخليار يسقط باإل أن مث الظاهر

  . سقاطواحلق قابل لإل

  . ق مبجرد العلم بالعننفلها احل الإ و،هي لكشف الواقع إمنا السنة أن وقد تقدم

  سقاط ولو يف أثناء السنة الظاهر سقوط هذا اخليار باإل(: قال يف اجلواهر

                                                







١٢٥

تقدير عننه ى بل لومل تعلم بعننه فأسقطت خيارها عل، لعدم الفرق فيما قبلها وبعدها وأثنائها

 أجده يف شيء من خالف  بال،سقاط خيار العيب يف البيع قبل العلم بثبوتهإحنو ى فالظاهر السقوط عل

  . )ذلك

 عسراً وحرجاً األمركان  إالّ إذا ،حق هلا بعد ذلك يف املطالبة بالطالق سقطت اخليار فالألو ا إ مث

 واحلاكم يتمكن من ،احلاكم إىل ترفع أمرها أن هلا احلق أن  الثانوية تقتضيدلةاأل فإن ،ضرراً أو عليها

لتضرره باجلماع  أو لعدم رغبته أو جيامعها عصياناً ولكنه الكن عنيناً يمل  ومثله لو، الطالقى جربه عل

  . حسانإتسريح ب أو مساك مبعروفإى مقتض ألنه ،أشبه يب ومابملنع الط

مرور  واحلاكم إىل تراجع احلاكم فوراًَ فيما قلنا باشتراط ذلك باملرافعة أن نه ليس عليها أمث الظاهر

 خصوصاً يظهر من قوله ، يف ذلكةوايات يعطي عدم الفوري الرإطالق فإن ،ذلكى  لعدم الدليل عل،سنة

احلاكم بعد  إىل منا أرادت الرجوعإ وذا مل ترضإف، الرضاى املدار عل أن )ن رضيتإف: ()عليه السالم(

  .  للرواياتأشبه كان مشموالً ما أو سبوعأ

 كان )عليه السالم(علياً ن إ :) السالمماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، البختري أيب بل لعل يف خرب

   .)١(أخروا العنني سنة من يوم ترافعه امرأته: يقول

كان يقضي نه إ :) السالممعليه(علي عن ، عن أبيه، بن حممد عن جعفر، وخرب حسني بن علوان

   .)٢(يؤجل سنة من يوم ترافعه املرأة أنه نييف العن

   عن، سالماه دعائم اإلرو بل هو الظاهر من ما، ن املرافعة ليست فوريةأ

                                                







١٢٦

ل رفعته أج فإن ،صربت امرأة العنني فهو ا أملك ما: قالنه إ ،)عليه السالم(جعفر بن حممد 

 وتتزوج ، وعليه العدةكان قد دخل ا فلها املهر كامالً فإن ،مل يكن منه شيء فرق بينهما فإن ،هسنت

   .)١(تءشا مىت

عدا مثل الثمار يف  زمان ماهر يف كل روايات األية كما هو الظاسمث املراد بالسنة القمرية ال الشم

ة بسنال ألن طاب مل يكن هلا خيار نه بعد السنة لو أالظاهر أن كما، ذلك إىل ملاعالزكاة كما تقدم اإل

  . موضوعي العجز ال إىل حسب املفهوم العريف طريقي

مل تصرب بل رفعت  فإن( :حيث قال،  الشرائع ممزوجاً مع اجلواهرإطالقوقد تقدم وجه النظر يف 

 أن قد عرفت إذ ،)خيار واقع غريها فال أو واقعها نإف، احلاكم أجلها سنة من حني املرافعة إىل أمرها

  . االكتفاء بالعجز عنها إىل ولذا ذهب املفيد، هذه املرأة إىل ةبسنتنفع بال مواقعة الغري ال

ففي ، العقد واحلادث بعدهى  علفرق يف حقها يف الفسخ بني العنن السابق ال أنه تقدم أنه كما

وقد تقدمت روايات السنة ووجه ، ) عيلهمجاعبل عن مجاعة اإل، خالف معتد به أجده فيه ال(: اجلواهر

  . الطريقيةى خر مما أوجب محل روايات السنة علاجلمع بينها وبني الروايات األ

ربص تأورطوبة في، الصيف  إىلربص بهتبرد في أو ،الشتاء إىل ن العجز قد يكون حلر فيتربص بهإف

انقباض نفس ملوت  أو ،الصحة إىل مرض فيتربص به أو ،الربيع إىل يبوسة فيتربص به أو ،اخلريف إىل به

املسحور حيث  إىل وكذلك بالنسبة، احلالة االعتيادية إىل أشبه فيتربص به ما انكسار جتارة أو أو قريب

  . احلل عن عقده عن حليلته إىل يتربص به

                                                





١٢٧

  . احتماالن ، كذلكاألمر بعد سنة ونصف فهل  مثالًؤان العنن بسبب سحر مما يربولو ك

  . طباء حسب تشخيص األنصف مثالً و بعد سنةؤكان بسبب مرض يرب إذا وكذلك

:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  ملا تقدم عن حممد بن مسلم، كذلكاألمريبعد كون  وال

ت أقامتءشا وإن ،مرأته تزوجتت اءشا مث إن، العنني يتربص به سنة)١(.   

  . غريها من الروايات املطلقة ىلإ

 زوجها فال ي عن امرأة ابتل)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،الصباح الكناين أيب نعم يف خرب

  .)٢(تءشان إ نعم: قال ، أتفارقهاجلماع أبداًى يقدر عل

تصلح  ولذا ال، )عليه الصالة والسالم(مام اإليف جواب  ال  يف عبارة السائل)أبدا(لكن كلمة 

يكون احلكم  اجلماع الى املشهور مث قدر على فارقت بعد السنة عل ولذا لو، مقيدة ملطلقات الروايات

  . يظهر من كلمام ماى  فيه علإشكال وكأنه ال، استرجاعها بتبني بطالن الفسخ

بعده يف حقها يف  أو الالحق عليه، قبل الوطيو  أالعقدى فرق بني العنن السابق عل ال أنه وقد تقدم

  . تبني عننه إذا الفسخ

  . السنة إىل املشهور باالحتياجى عرفت ما يف فتو وقد

 فيجوز هلا الفسخ ،احلادث بعد العقد دون السابقى من قصر التأجيل عل ي أيب علعن ما أن كما

  يأيت  نني الع أنه علمإذا  :)عليه السالم( لقول الصادق ،فيه يف احلال

                                                







١٢٨

  . تام غري، الصباح املتقدم وغريمها أيب وخرب، )١(النساء فرق بينهما

 بالنسبة ذلك ممكن حىت فإن ،دخال احلشفة مبعونة اليد يف الفرجإاعتبار ب ال أنه ا ذكرنا سابقاًمث إن

  . العننيإىل 

 الفرج حبيث يشتمل ومن املعلوم سقوط حكم العنة بتغيب احلشفة يف(: قول اجلواهر أن ومنه يعلم

نعم لومل يشتمل عليه الشفران ، هأحكامسائر ل معترب شرعاً مستوجب إنه أقل وطي ف،عليه شفراها اتفاقاً

املشهور يف معناه  فإن ، أظهرمها االعتبار حلصول التقاء اخلتانني،بأن انقلبا ففي االعتبار وجهان للشافعي

 الذكر من خرقهى يلف عل  وكون الشفرين مبرتلة ما،لعننييقدر عليه ا يالج الذي الالتحاذي ولتحقق اإل

  .حمل نظر ،)حنوهاو

فهو جمبوب حيكم  وإالّ ،منه النساء فهو يمنه قدر يكتفى كان يبق فإن ،أما مقطوع بعض الذكر

يف عدم  ييكف يكتفي النساء ال ال وبقاء قدر قليل بقدر احلشفة مما، تقدم فيه ماى عليه جبواز الفسخ عل

  . حيصل بذلك العشرة باملعروف وحنوه نه الإف، يف الفسخحقها 

ل ئسأنه ) عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالم حديث دعائم اإل،صلاأل إىل باإلضافةويؤيده 

: قال ،ذلك فقامت عليهى فلما دخلت عليه اطلعت منه عل، عن رجل جمبب دلس بنفسه المرأة فتزوجته

ان إ ملهر كامالًيفرق بينهما وعليه ا ويوجع ظهره ا فعليه نصف املهر وإن ،كان دخل مل يدخل ،

   .)٢(هو مثل هذا سواء: قال ،فما تقول يف العنني: قيل له

                                                







١٢٩

ورمبا ، ولو كان مقطوع احلشفة فالظاهر اعتبار قدرها(: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

كذلك مع   وال،ليهإللوطي املعترب حد يرجع مع وجود احلشفة يكون  ألنه احتمل اعتبار دخول اموع

  .)١()وعن التحرير التردد، بتغيب اجلميع إالّ القطع فال يقطع حبصوله املعترب منه

كما فرض مثل ذلك ، دخال فيها ملتوياًاإلى  لكنه يقدر عللو كان عنيناً ومما تقدم ظهر حال ما

  . يف مبحث اجلنابة )رمحه اهللا( كاشف الغطاء

ذلك ى دل عليو، فلها نصف املهر وإالّ ،جامعها مث فسخت فلها كل املهر أنه إذا هوراملش مث إن

  : مجلة من الروايات

عطيت أق بينهما وفر الإليها وإوصل فإن  :محزة أيب  يف صحيح،)عليه السالم(مثل قول الباقر 

   .)٢(عدة عليها نصف املهر وال

صلح  فإن ،يعاجل نفسه بسنة  تصرب حىت،فيه علة  أنتعلم تزوجها عنني وهي الفإن  :ويف الرضوي

 فإن ،عدة عليها منه مل يصلح فرق بينهما وهلا نصف الصداق وال وإن ،ولالنكاح األى فهي امرأته عل

   .)٣(يفرق بينهما وليس هلا خيار بعد ذلك رضيت ال

ه املهر ويفرق علي: قال ،حاله عن عنني دلس نفسه المرأة ما، سنادولذا يلزم محل خرب قرب اإل

  .املهر يف اجلملةى عل، )٤(يأيت النساء ال أنه علم إذا بينهما

قاعدة التنقيص من املهر ى أما يف االنقطاع فعل، املنصرف من هذه الروايات يف الدوام أن تقدم وقد

 مزيد من التتبع إىل كانت املسألة حباجة وإن ،هناك  اليت ذكرناهادلةبقدر التخلف حسب بعض األ

  . واهللا العامل، تأملالو

  

                                                











١٣٠

 واليمني املردودة ، صاحبهإقراريثبت غري العنن من العيوب ب(: قال يف اجلواهر): ٩مسألة (

  ). ويف العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع من النساء عادالت،  وشهادة عدلني،قولى والنكول عل

 العنن من العيوب بالطرق القاعدة ثبوت غريى مقتض أن  كما، العامةدلةذكره األ ماى ويدل عل

وقد تقدم الكالم حول ، ويف الربص بشهادة أهل اخلربة، يثبت بالنظرى يف العم فمثالً، املتعارفة للعلم

  .)يستبني: ()عليه الصالة والسالم(ذلك من قوله  ألن ،موركفاية املوثق الواحد يف أمثال هذه األ

ن كل امرأتني تقوم  فأل، يف العيوب الباطنة للنساءشهادة أربع من النساء العادالت إىل أما االحتياج

 بعض الروايات املتقدمة مما يستبعد طالقمنهن يف املقام إلاثنتني يبعد كفاية  لكن ال، مقام رجل واحد

  . تقيده بالروايات املذكورة

د يكون الطرف املعيوب مور أن فرق يف حق أيهما يف الفسخ بني ال أنه دلة األإطالقى مقتض مث إن

أة عيب موجب للخيار يثبت لكل مراالولو كان لكل من الرجل و(: ولذا قال يف اجلواهر، ابتالئه أم ال

خيلو من  كان الوإن ( :فقوله بعد ذلك، )زالته مع اجلبإيف الرتق املمتنع   حىت،دلة األطالق إل،منهما

ضرر  من الوطي وهنا الالتمكن بعدم العلة يف ذلك تضرر أحدمها  أن  باعتبار ظهور النص يفإشكال

  . حمل نظر، )الشتراكهما

: قال  املامقاين حيثأطلق ولذا،  كأغلب العلل املذكورة يف الروايات،ذ ذلك حكمة وليست بعلةإ

  . )خر الفسخاختار أحدمها كان لآل فإن ،لو كان بكل من الزوجني عيب ثبت لكل منهما اخليار(

كان قبل الدخول مل تستحق الزوجة شيئاً من إن  ف،فسخ الزوج بأحد عيوب الزوجةه إذا مث إن

  باحلكم فلها املهر  أو  بالعيبكان بعد الدخول جهالً وإن ،املهر



١٣١

وأما لو فسخت الزوجة بعيب يف ، كما تقدم يف مجلة من النصوص، مبا استحل من فرجهاى املسم

دل عليه النص  ماى خاصة عليف العنن  إالّ ، من املهركان قبل الدخول ا مل تستحق شيئاً فإن الزوج

 كان ال وإن ،ا بالعيب واخليار سقط خيارهاهكان بتمكينها بعد علم فإن كان بعد الدخول وإن ،املتقدم

كما صرح به غري واحد ودلت  ى،احلكم استحقت متام املسم أو لها بالعيبهبتمكينها مع ج بتمكينها أو

  . دلةعليه األ

 يف صحة الطالق وسقوط إشكال فال ، عنهبأن له الفسخ معرضاً لو طلق من له الفسخ عاملاًه مث إن

 له أو ،طلق مث علم بالعيب فهل يسقط حقه يف الفسخ ويلزم عليها آثار الطالق أما لو، حقّه يف الفسخ

  . احتماالن ،يفسخ فيسقط آثار الطالقأن 

العيب مل يسقط ولو طلق قبل الدخول مث علم ب(:  قال،واختار يف اجلواهر سقوط حقه يف الفسخ

 مع أيضاً لذلك ،يف الرجعية بل وكذا بعده حىت، فسخ له هنا لعدم الزوجية  وال،جب بالطالق وعنه ما

رث ونفقة العدة خت وانقطاع اإلاحتماله فيها لبقاء العلقة فيفيد حينئذ تعجيل البينونة وحل اخلامسه واأل

بعد الرجعة كان له  إالّ مل يعلم نعم لو، ضا بهوليس له الرجعة مث الفسخ بالعيب لكوا بعد العلم به ر

  ). إشكال الفسخ بال

 لرضا حىتا أو للمرأة احلق يف الفسخ أن قد عرفت فيما سبق إذ ،تام لكن تعليله بعدم الزوجية غري

القاعدة مؤيداً بالدليل ى منا هو مقتضإو ،وليس لدليل خاص يف املسألة، بعد موت الزوج يف الصغريين

فيه اخليار مث علم  باع من له اخليار ما ا إذفهو كما،  ذكرنا مثله يف بعض املباحث السابقةوقد، اخلاص

  .  يف كتاب املكاسبهيلصذكروا تف ماى له احلق يف الفسخ عل فإن ،بأن فيه اخليار



١٣٢

ل مبقالة اجلواهر مل يبق يق فإن ،لو كان هلا حق الفسخ فطلقها الزوج قبل الفسخ ومنه يعلم حال ما

  . ذكرناه من االحتمال كان هلا حق الفسخ قيل مبا وإن ، احلق يف الفسخهلا

ه دون أحكامذا فسخت تترتب عليه إف،  خاصةاًأحكاملكل من الفسخ والطالق  أن وقد تقدم

  .  يف سقوط حقها فيهإشكالها حبقها يف الفسخ فال مأما لو رضيت بالطالق بعد عل،  الطالقأحكام

 بالعيب مث يعلم لو طلق الزوج ذات العيب وهو ال(:  حيث قال،ملامقاين اإطالقيف  ومنه يعلم ما

  . )رجعياً  كان الطالق أواًنئعلم به بعد الطالق مل يسقط ما وجب بالطالق نصف املهر با

 حق ،مها مث علمت حبقها يف الفسخبكله أو بغري أو ذا اختلعت بشيء من املهر إوكذا يعلم حال ما

  . احتملناه ماى عوض علهلا الفسخ واسترجاع ال

يتمكن من الطالق بعد الفسخ لسقوط الطالق   ال،هو يتمكن من الطالق وكما فسخنه إ :يقال ال

  .  كذلك العكس بأن طلق وله حق الفسخ،بالفسخ

أتلفها مث علم بذلك كان له حق  أو باع السلعة أنه إذا فكما، وحنوه حق الفسخ كالغنب: نه يقالأل

  . من قبيل ذلك كان املقام ،الفسخ

 وإن ،بعد موت الزوجفسخ  إىل وكذلك بالنسبة، ماتت كان له حق الفسخ لو أا ومنه يعلم

  . التأمل إىل كانت املسألة بعد حباجة

 الزوجة والى وجبت العدة عل بعد الدخول هفسخ أحد الزوجني بعيب صاحبإذا ( :مقاينمث قال املا

  . )احلامل كون النفقة للحمل الى لها النفقة بناًء علوأما مع احلمل ف، نفقة هلا مع عدم احلمل

   أن لكن جيب، سيأيت تفصيل الكالم يف كون النفقة ملن يف حمله: أقول



١٣٣

غري البالغة فال شأن  الصبية إىل خول بالنسبةدكان ال إذا اأم، يراد بالدخول الدخول الصحيح

عدم العدة يف ى  للدليل عل، تكن عليها عدةلو كانت يائسة مل أا كما، عليهاعدة  وعليه فال ،للدخول

  . لو كانت حاملة من الزوج بدون الدخول وجب عليها العدة أا كما، الصغرية واليائسة

كانت حاملة وجب  أو  يوجب العدة ا دخوالًذا كانت مدخوالًإ ف،ومنه يعلم حال فسخ الزوجة

  . فال وإالّ عليها العدة

صل أللذا مات الزوج يف العدة البائنة فال عدة للوفاة عليها إف، نةئالعدة ملا كانت عدة با مث إن

  : واملفهوم من مجلة من الروايات

أميا امرأة طلقت مث : مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، رواه حممد بن قيس مثل ما

 وإن ،عنها زوجها املتوىفا ترثه مث تعتد عدة إتنقضي عدا ومل حترم عليه ف أن عنها زوجها قبل تويف

   .)١(نه يرثهاإتوفيت وهي يف عدا ومل حترم عليه ف

  يف رجل طلق امرأته طالقاً،) السالمماعليه(عن أحدمها ، ناأصحابعن بعض ، وعن مجيل بن دراج

   .)٢(بعة أشهر وعشراًر أ،جلنيتعتد بأبعد األ: قال ،ميلك فيه الرجعة مث مات عنها

  . يأيت الكالم فيه يف باب العددس ذلك مما غري ىلإ

:  قال،عنها زوجها وهي يف عدا تويف إذا نا يف املطلقة البائنةأصحابعن بعض  ما أن ومنه يعرف

 مستعملة ةنئكون البات أن وحيتمل، ذكره الوسائل وغريه االستحباب كماى  حيمل عل،جلنيتعتد بأبعد األ

  اللغوي فرياد به الرجعي وعليه  باملعىن

                                                







١٣٤

  .  حيث البائنة ليست زوجةأيضاًرث إ فال

الوجه ذلك كما يف القواعد مع  ،ظهر هلم العيب إذا لياء اخليارولألوهل يثبت (: اجلواهر قال مث إن

وحينئذ ، اًإمجاعخروج الطالق منه نصاً وى  للعموم املقتصر عل،زوجة  كان أو زوجاً،عليه مصلحة املوىل

مل يسقط خياره وكأنه مناف : ن يف القواعدلك،  فسخلهليه بعد كماع مضاء مل يكن للموىلذا اختار اإلإف

منوط بالشهرة فهو  ألنه ،مسعته سابقاً يف نظائر املقام نعم قد حيتمل عدم اخليار للويل كما ،ثباته للويلإل

  .)١()لكن مسعت املناقشة فيه هنا، بل لعله املشهور يف غري املقام، كالطالق

يف القواعد فكأنه  أما وجه ما، الوالية بدون تقييدى مقتضه  ألنوهو كما ذكره اجلواهر

  . عرفت االستصحاب احملكوم مبا

 ه، أدلتطالقعليه حق له الفسخ إل مل يفسخ الويل مث كمل املوىل أنه إذا  يفشكالينبغي اإل نعم ال

 فإن ،عليه  املوىلعليه شيئاً للويل فيه اخليار ومل يأخذ به مث كمل الويل للموىلى ذا اشتر إوهو مثل ما

أسقط الويل اخليار مل يكن  لو ه أنحنوه ولبيعاويف باب  ناهيضاً أ لكن حيتمل ، القاعده بقاء خيارهىمقتض

  . الواليةى ذلك مقتض ألن ،عليه اخليار للموىل

 ال ،فه معيوباًذا كان طر إما إىل  بالنسبةزوجةً  أووهل يصح اختيار الصيب املراهق وحنوه زوجاً

ذكروه يف كتاب احلجر ودل عليه  ماى تضقجازته فمإا بدون أم، جازة الويلإ فيه مع شكالاإلينبغي 

يقال باملناط يف الوصية والشهادة  إالّ أن ،القاعدةى ختيار وهو مقتض عدم اال، بعض النصوصإطالق

  . أشبه بالقتل والطالق وما

                                                





١٣٥

فسخت  أو ،دث جديداً بعد الفسخالقرن ح أن  فادعت،قرناء أا  فسخ الرجل مدعياًوله مث إن

  وال،صل الصحة أل،الدليل إىل  كان الفاسخ حمتاجاً،اجلب جديد: فقال الرجل، جمبوب أنه مدعية

الفاسخ يريد  ألن ،صلكليهما خالف األ أن ىيعارض ادعاء الفاسخ القدم بادعاء املنكر اجلدة بدعو

  . اب فليس هو مدعياًحستصيتمسك باال إمنا  واملنكر،ادعائهى ثر علترتيب األ

ثبات دعواه بطل إاخلامسة مث مل تتمكن من  الربيبة بدون الدخول أو أو ختهاأولو تزوج الفاسخ ب

تنفع يف املقام بعد كون صحة نكاح  صالة الصحه الأ و،ادخل ن إ  وهلا مهر املثل،نكاحه باجلديدة

ادعت عيب الرجل  لو  العكس مباوكذا احلال يف، احملكومة بالبطالنى الدعوى اجلديدة مبنية عل

  . وفسخت وتزوجت

  عمالً،ثباته عيب الزوجةإالربيبة الزواج به يف أثناء املرافعة قبل  وختوهل يصح للخامسة واأل

 ،دميقالزوج اجلديد يف فسخها لنكاح الزوج ال إىل وكذا بالنسبة، صالة الصحة يف فعله وقولهأب

صالة الصحة أيسبب سلب   الإنساناملرأة مع  فعة الرجل أومرا و،ةصالة الصح اجلواز أل،احتماالن

ما كان هناك مدع بأن  إىل  بالنسبةنسان مثل بيع ذي اليد داره إل،الزوج اجلديدين الزوجة أو إىل بالنسبة

  .  الصحة عن مثله خصوصاً يف الفروج اليت هي حمل االحتياطأدلةومن انصراف ، الدار له

  



١٣٦



١٣٧

  

  فصل 

  في التدلیس

ذا إو، ولذا كانت معيبة بال تدليس كان األإف،  من وجهبني العيب والتدليس عموماً أن ىفخي ال

  . وقد جيتمعان، كانت مدعية لصفة الكمال بدون عيب كان الثاين

 بالعيبى  كأن املدلس ملا أت،من املخادعة ، وأصله وهو الظلمة،تفعيل من الدلس(: قال يف املسالك

ن إ :والفرق بينه وبني العيب، خدعهوكتم عليه عيبه أتاه به يف الظلمة املخدوع وقد  إىل الناقصأو 

الشرط ولواله مل  ما هو يف معىن أو بسبب اشتراطه صفة كمال هي غري موجودة إالّ يثبت التدليس ال

 فمرجع التدليس، يف معناه مل يشترط الكمال وما وإن ،منشأه وجوده فإن  خبالف العيب،يثبت اخليار

 أو طالشرى منشأ اخليار فوات مقتض و،جب النقصيو خفاء ماإ أو يوجب الكمال ماظهار إإىل 

  ). الظاهر

  : نيينقل عن اللغوي ماى ذي ذكره هو مقتضوهذا ال

  . دلس البائع تدليساً كتم عيب السلعة من املشتري وأخفاه: فعن املصباح املنري

  . يد أشهر يف االستعمال والتشد، دلس دلساً من باب ضرب:يقال، مجاعة ووعن اخلطائي



١٣٨

، خديعة خيانة وال ال أي ،دلس دنس وال األمرليس يل يف : مسعت أعرابياً يقول: زهريوقال األ

أيضاًلسة بالضم اخلديعة والد .  

  . وهي الظلمة، أصله من الدلسة: وقال ابن فارس

ين األمر املقابلة بني فما يظهر من اجلواهر من، غري ذلك من أقواهلم الظاهرة فيما ذكره الشهيد ىلإ

كما دلس فكأن املدلس ،  الظلمة والدلس حمركاً،املخادعة هو تفعيل من املدالسة مبعىن(: حيث قال

يظهر به ضد الواقع  فعل مان إ به اخليارثبتوا أو ذكروه يف كتاب البيع ،املخدوعى  علاألمرظلم أوخدع 

الذي  إالّ أن ولعل ذلك هو املنساق منه، و ذلكالتصرية للشاة وحن ووصل الشعر ومن حتمري وجه اجلارية

 حتققه هنا بالسكوت عن العيب مع العلم صحاببل هو صريح مجاعة من األ، يظهر من نصوص املقام

  . غري ظاهر الوجه، آخر كالمه إىل ،) بضدهخباراإل عن فضالً، به

فالتدليس يف الباب أوسع (: قال أن  إىل، بعض كالمهاتباع احلائري له ناقالً أن يظهر منه أنه كما

  . حمل نظر )دائرة منه يف باب البيع

غري ذلك كان ى ذا دل الدليل علإف، فعله عاملاً عامداً أنه الفاعل إىل سناد الفعلإنعم ملا كان ظاهر 

 يلزم الغار ال أن  حيث ذكروامن غر إىل املغرور يرجع كما خصصوه يف مثل ،خمصصاً للقاعدة بالدليل

تصرف فيه بكر  ولنفسه أنه زيد مال عمرو لبكر لزعمهى ذا أعطإف،  بتغريره عامداًملاًيكون عاأن 

 كان من غره مل يكن عاملاً وإن ،من غره إىل يرجع أن املتلف حق له إىل رجع إذا املالك فإن تالفباإل

  . مال نفسه أن بل زاعماً، بأنه مال غريه

ينفسخ  ال أنه ىعلى لثانوي لتطابق النص والفتوصل االفسخ يف املقام هو خالف األ أن مث الظاهر

  منا إو، دل عليه الدليل بصورة خاصة مبا إالّ النكاح



١٣٩

يف البيع ويف غريمها  وصل عند العقالء لوال الشرع هو الفسخ يف النكاحاأل ألن ،صل ثانوياًجعل األ

  . الضمين أو مع ختلف الشرط الصحيح

 بينه وبني البيع وحنوه هو عدم الفسخ يف النكاح مفرقاً األويلصل جعل احلائري األ أن ومنه يعلم

 ختلف الشرط أو أو جواز الفسخ يف باب النكاح عند ظهور العيبى واستقرار سريم عل(: بقوله

  . حمل نظر، )الوصف ممنوع جداًَ

ا اجتماعهما فهو مأ، خر وقد ينفرد كل منهما عن اآل،العيب والتدليس قد جيتمعانن إ( :مث قال

  . املدلسى الرجوع باملهر عل إالّ خيار العيبى م له زائداً علكما لو دلس بالعيب وال حك

  . الزوجة ووليهاى كان العيب خفياً عل إذا فهو كما، وأما انفراد العيب عن التدليس

توصيفها ا مع  ودلسها باشتراط صفات الكمال فيها أ إذا  فكما،وأما انفراد التدليس عن العيب

  . ذلك اجلواهر إىل وقد سبقه، )افقدها هل

عن  احملكينه إ :ويف اجلواهر، السكوت عن العيب مع العلم به تدليس أن  يفإشكال اله مث إن

بل يف موضع ، صرح به ثاين الشهيدين واحملققني وعن التحرير احملكيمبسوط الشيخ وابن اجلنيد وصريح 

  . )صلوات اهللا عليهم أمجعني(ى وص عن أئمة اهلداملفهوم من كالم الفقهاء والنصنه إ من جامع املقاصد

التدليس يتحقق يف الباب مبجرد  أن  هوصحابصريح مجاعة من األن إ :وقد ذكر احلائري

  . بضده من وصف الصحة والسالمةخباراإل عن فضالً، السكوت عن العيب مع العلم به

صفة ى دعو  أو،هبع العلم ما السكوت من العيب مإ، يتحقق بأحد أمرين(التدليس : ويف الرياض

   من حبكمها أو كمال من الزوجة



١٤٠

  . )١()مها واملراد به هنا الثايندمن حبكمه مع ع أو متزوجلل

خبار إالتدليس يتحقق ب(: نه قالإ ف،خباراإل باألمرومنه يعلم وجه النظر يف ختصيص مناهج املتقني 

صفة بوجود صفة من  ومة من النواقص أ بالسال،بدونه أو وليه عقيب االستعالم منه أحد الزوجني أو

  . )ينكشف بعد ذلك اخلالف وذلكى جيري العقد عل و،ال فيهمالك

ويل  أو وليها أو وجةخبار الزإيتحقق ب(: هي حيث قال يف حمك، يف ذلكفوظاهر القواعد التوق

 يتحقق لو وهل، بدونه أو الية عقيب االستعالممالك أو  بالصحةإشكالى فري بينهما علالس أو الزوج

ز جت نفسها أوزو٢()له لغري الزوج أو للتزويج  الخباراإليتحقق ب  وال،إشكالجها الويل مطلقاً و( .  

  : قول املشهور مجلة من الرواياتى فيدل عل، حال أي ىوعل

وسألته عن  ـ :قال أن ىل ـ إ)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: قال ،ىمثل ما عن رفاعة بن موس

هلا املهر مبا  أن وليها وهي برصاء جها يف امرأة زو)عليه السالم(أمري املؤمنني ى قض: الق ،الربصاء

 تزوج رجالً أن ولو، دلسها ألنه منا صار عليه املهرإو، جهاالذي زوى املهر علن أ و،استحل من فرجها

   .)٣(منهايعرف دخيلة أمرها مل يكن عليه شيء وكان املهر يأخذه  ياها رجل الإامرأة وزوجه 

ذا امرأته إقوم ف إىل يف الرجل الذي يتزوج، )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، وصحيح احلليب

ن إ أرأيت: قلت، يرد النكاح من الربص واجلذام واجلنون والعفل إمنا ،ترد ال: قال ،عوراء ومل يبينوا له

 ويغرم وليها الذي أنكحها ،ن فرجهاهلا املهر مبا استحل م: قال ،ا كيف يصنع مبهرهاكان قد دخل 

   .)٤(ليهاإساق  مثل ما

                                                











١٤١

   .)١(نه ترك ذكر العفل أالإ وذكر حنوه ،)عليه السالم(جعفر  أبا سألنه إ ،وصحيح حممد بن مسلم

عن الرجل يتزوج املرأة ا اجلنون والربص  )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا : بكرينورواية اب

   .)٢(من للمهرهو ضا: قال ،وشبه ذلك

جارة  أو ذات قرابة أو يف رجل ولته امرأة أمرها، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، يح احلليبحوص

الذي ى يكون عل يؤخذ املهر منها وال: قال ، فوجدها قد دلست عيباً هو ا،يعرف دخلية أمرها له ال

جها شيءزو)٣(.   

من : )عليه السالم(علي قال يف كتاب نه إ ،)معليه السال(جعفر  أيب عن، وخرب حممد بن مسلم

ا استحل من فرجها ويكون نه يكون هلا الصداق مبإج امرأة فيها عيب دلسه ومل يبني ذلك لزوجها فزو

   .)٤(الذي زوجها ومل يبنيى ليها علإالذي ساق الرجل 

يها فوجد ا عيباً يف رجل تزوج امرأة من ول:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وصحيحة احلذاء

من كان هلا زمانة ظاهرة  والربصاء وانونة واملفضاة ودلست العفالءإذا  :فقال: قال ،بعد ما دخل ا

ليها  ويكن مل وإن ،من وليها الذي كان دلسها ويأخذ الزوج املهر ،أهلها من غري طالقى ا ترد علإف

 وإن أصاب الزوج شيئاً مما أخذت لقوله وإن :لقا، أهلهاى عليرد  و من ذلك فال شي عليهعلم بشيء

مل يكن دخل ا فال عدة  وإن كان دخل ان إ وتعتد منه عدة املطلقة: قال، مل يصب شيئاً فال شيء له

   .)٥(عليها وال مهر هلا

                                                













١٤٢

  . ذلك فيما سبق إىل كما أملعنا، عدا عدة املطلقة أن ىوهذه الرواية تدل عل

 ا عمياءى يف الرجل يتزوج املرأة فيؤت، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،وصحيح داود بن سرحان

   .)١(وليهاى وليها ويكون هلا املهر على ترد عل: قال ،عرجاء أو برصاءأو 

يف رجل تزوج امرأة ، ) السالممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، إبراهيموخرب غياث بن 

مسك وال أشاء  وإن شاء طلق فإن ،ن مل يدخل ا ومل يتبني لهكان إ :قال ،جذماء أو فوجدها برصاء

   .)٢(ذا دخل ا فهي امرأتهإو، صداق هلا

  . املراد الدخول عاملاً أن كما ،طالقاإل :واملراد بطلق

: قالنه إ ،) السالمهعلي(  أيب عبد اهللاعن ى، املروي يف نوادر أمحد بن حممد بن عيس،وخرب احلليب

 يرد النكاح من الربص إمنا ،يرد ال: قال ،ذا امرأته عوراء ومل ينبئوا بهإف، قومإىل  يف الرجل يتزوج

  .احلديث )٣(اجلذام واجلنون والعفلو

 اجلذام واجلنون وترد املرأة من القرن:  قال)عليه الصالة والسالم( علي  عن،سالمرب دعائم اإلخو

 ،من غره ا على ويرجع باملهر، شاء فرق وإن مسكأشاء  وإن ،كان دخل ا فعليه املهر وإن ،الربصو

  . احلديث )٤()رجع به عليها كانت هي اليت غرتهوإن 

يزوجها  أن  يصلح له،وليها إالّ يعلم ذلك سألته عن املرأة تلد من الزنا وال:  قال،وعن احلليب

 علم بعد ذلك مل يذكر لزوجها مثإذا  :قال ،معروفاً أو منها توبةى كان قد رأ إذا ذلكى يسكت عل

  يأخذ صداقه من وليها مبا دلس له كان  أن فشاء

                                                











١٤٣

 ،سبيل عليها مبا استحل من فرجها  وكان الصداق الذي أخذت منه هلا وال،وليهاى ذلك له عل

   .)١(بأس ميسكها فال أن شاء زوجهاوإن 

  . ذكرناه ماى باملفهوم عل أو بالظهور أو غريها من الروايات اليت تدل بالصراحة ىلإ

املنصوب من طرفها  وب واجلد واحلاكم ووكيله والقيم والوصيالويل الشرعي كاأل أن مث الظاهر

،  تشمل كل ذلكدلةاأل ألن ،بل والفضويل هو الذي يتحمل الغرامة، كالوكيل واملأذون والسفري بينهما

يكون متواطئاً  إالّ أن ،األمرعلم ب وإن ،يتحمل غرامة نه الإجنيب عنهم كمن وكلوه للعقد فأما العاقد األ

  . معهم

 كان وكيالً وإن ،مرهايراد بالويل هنا املتويل أل أن ويناسب احلال(: جامع املقاصد يقال يف حمك

والدليل ، أمر غري ذلكى تدل عل  الخباراإلو،  سواء باشر العقد أم ال،ليهإحبيث يكون تزوجيها مستنداً 

  . )اعثيةالتدليس منوط بالب ألن ،عليه إالّ ينهض ال

املدلس الذي يرجع عليه باملهر هو املتويل شرعاً  أن الذي يظهر من نصوص املقام( :ويف اجلواهر

مدخلية  وال،  بدخيلة أمرها بعيبها عارفاًكان عاملاً إذا ، ولو بتوليتها هي أمرهاعرفاً أو ،أةمراالمر أل

بل املراد منه من يسند ، د منه مباشرة العقديرا نكاح املوجود يف النص الواإل، جنيب املباشر للفظ العقدلأل

وقع بأمرهم من  حد ماى ولياء العرفيني الذي يكون العقد عليها علاأل إىل سنادهإوجه ى ليه التزويج علإ

ليه إهو الذي يسند  أنه كما، ظهار احلال للزوجإ واألمرعالم بوهو الذي يراد منه اإل، مقدمات النكاح

  . خباراإلالتفريط وترك 

                                                





١٤٤

حيث كان  إالّ أنه عالم الزوجإأة بعدم مراالكان قد شاركته  وإن بل الظاهر اختصاصه بالغرامة

 بل رمبا كان القول قوهلا بيمينها لو أنكر ، بنحو ذلك اختص بالغرامة دواخباراإلاملتويل الذي يراد منه 

  ). مثلهى ه علؤالعلم بالعيب الظاهر فيها الذي يبعد خفا

 أن الغالب ألن ،هو الظاهر من النصوص )عالم الزوجإأة بعدم مراالقد شاركته كان وإن ( :وقوله

  .  فتأمل،وليها دواى املرأة تعرف بعيب نفسها ومع ذلك جعل املهر عل

كان كل واحد  املهر يوزع عليهم بالتساوي فيما لو أن مث لو كان املدلس أكثر من واحد فالظاهر

أما لو كان جزء سبب باالختالف فهل يوزع عليهم ،  بالتساويجزء سبب أو  لو انفردسبباً كامالً

 أو ،حسب اجلنايات حسب اجلناة ال أا بالتساوي كما ذكروا مثل ذلك يف باب اجلناية من

  . احتماالن ،باالختالف

 مل يستبعد االشتراك يف ، وصدقها الويل ومها يعلمان بالعيب،ين صحيحةإ: ولو قالت املرأة للزوج

كان قد وإن ( : للجواهر الذي قالما ذكرناه تبعاً ى وليس ذلك من مورد الروايات عل،هرخسارة امل

،  وبينه واملرأة،صور االختالف بني الزوج والويل إىل ملاعوقد تقدم اإل، تقدم ماى  عل)أةمراالشاركته 

  . وبني الويل واملرأة يف العلم واجلهل

 لو قال أنه  كما، مل يكن هناك تدليس،فظنه الزوج هازالً، معيبةا إ :املرأة للزوج أو ولو قال الويل

  .مل يكن من التدليس يف شيء ،بكل عيب: قالتأو 

 أو العيب القرن فظهر العفل أن ظن أو ، فظهر عيب شديد، طفيفالعيب مثالً أن ولو ظن الرجل

   ،أشبه ذلك ما



١٤٥

  . املدلس بالقيمةى مها رجع عل وعلّولو جعل املهر سورة قرآن مثالً

 ،للتزويج الكمال ال أو  بالصحةخباراإليتحقق التدليس يف  ال أنه كر غري واحد من الفقهاءذه مث إن

  .خباراإلذلك  إىل وقع التزوج بعد ذلك مستنداًوإن 

ظهار إ وبدون ،يريد التزويج ا بدون سؤال الزوج منه أنه يعلم ألنه ولو أخربه بالصحة كيداً

يريد التزويج ا نسان أنه اً آخر أظهر ذلك اإلإنسانأخرب املخرب  أو ، التزويجيريد ألنه نه خيربه أاملخرب

 ففي كون املخرب هو ، املذكورخباراإلى يقع السامع يف االشتباه فتزوج املكيد له ا اعتماداً عل حىت كيداً

  . املدلس احتماالن

  



١٤٦

مل يكن له الفسخ ، فوجدها ثيباً تزوج امرأة وشرط كوا بكراًإذا ( :قال يف الشرائع): ١مسألة (

   .)يمكان جتدده بسبب خفإل

فظاهر ، بكر فظهرت ثيباً أا ىتزوج الرجل امرأة علإذا ( :ففي احلدائق، اختلفوا يف ذلك: أقول

العقد ى كان شرط كوا بكراً وثبت سبق الثيبوبة علن إنه إ ، التفصيل يف ذلكصحابكالم مجلة من األ

  . )فال وإالّ ،للتخيري كنظائره ي فوات الشرط املقتضله الفسخ ل نه جيوزإف

للتخيري  ي لفوات الشرط املقتض،ختريه يف الرداألقوى العقد فى حتقق سبقها علوإن ( :ويف املسالك

  . )كنظائره

خالفاً ، الشرط الالزم الوفاء بهى  مبقتضعمالً، كثر املتأخرينله الفسخ وفاقاً ألن إ( :ويف الرياض

  . )صلكثر فال فسخ لألعن األ يللمحك

خالف فيه   ولعله ال،فائدته ذلك أن له الفسخ النتفاء الشرط الذي قد عرفتن إ( :ويف اجلواهر

 نا مل نتحقق ماإوفيه ، كثر وصريح بعض عدم اخليارظاهر األن إ :لكن يف كشف اللثام، إشكال كما ال

  . )حكاه

ذلك من أقواهلم اليت يظهر منها وجود خالف غري  إىل ،بأن له اخليارى الفتو: ويف مناهج املتقني

  . املشهور إىل واحلائري نسب حقه يف الفسخ .كبري يف املسألة

، وروايات بنت املهرية ،)١(املؤمنون عند شروطهمـ استدل القائلون بأن له حق الفسخ ب: أقول

، بنه له من مهريةا إىل سألته عن رجل خطب، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، مثل صحيح حممد بن مسلم

  ى فلما كان ليلة دخوهلا عل

                                                





١٤٧

ويكون مهرها ، ليه امرأتهإأبيها وترد ى ترد عل: قال ،مةأمن ى خرأزوجها أدخل عليه ابنة له 

   .)١(أبيهاى عل

الرجل ابنته من مهرية  إىل عن الرجل خيطب )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت :خروصحيحه اآل

   .)٢(ول لليت دخل االيت مسيت له مبهر آخر من عند أبيها واملهر األترد : قال ،فأتاه بغريها

 إىل  خطبرجالًن إ :سنادهإبى مساعيل بن موسإعن ، رواه ابن شهر آشوب يف املناقب ومثلهما ما

ى فأت، دخل ا أن  فعلم بذلك بعد،مها أعجميةأليه بابنة له إمث بعث ، ياهإفأنكحها  ابنة له عربيةرجل 

ى الكوفة وقص على  فاستأذنه وأت،)عليه السالم(احلسن  أبو معضلة هلا: فقال،  وقص عليه القصةمعاوية

ياه مبثل صداق اليت إنكحها أجيهز االبنة اليت  أن أب اجلاريةى عل: فقال، )عليه السالم( أمري املؤمنني

 وجيلد ،تقضي عداىت  حليهإميس الذي تزف  ال أن وأمره، ختها مبا أصاب من فرجهاليه منها ألإساق 

   .)٣( ملا فعلهأبوها نكاالً

 ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، مثل خرب القاسم بن الفضيل، الروايات املرتبطة باملقام إىل باإلضافة

قد تفتق : )عليه السالم(قال  ،يقيم عليها أن بكر فيجدها ثيباً أجيوز أا ىيف الرجل يتزوج املرأة عل

   .)٤(من الرتوةو البكر من املركب

 أمري املؤمنني إىل  أقبلرجالًن إ ،) السالممعليه(عن جده ، عن أبيه ى،عن موس، وخرب اجلعفريات

ين تزوجت امرأة عذراء فدخلت ا فوجدا غري إ أمري املؤمنني يا:  ومعه امرأة فقال)عليه السالم(علي 

  العذرة تذهب من ن إ وحيك: فقال ،عذراء

                                                











١٤٨

   .)١(واحليض والوضوء وطول التعنسالوثبة والقفزة 

  .)٢(وطول التعنيس: فيه إالّ أن ، مثله)عليه الصالة والسالم(عنه ، سالموعن دعائم اإل

ما  أن القاعدةى مقتض و،رهالشارع غي أن العرف ومل يعلمى اخليار وهو مقتض أن  إىلباإلضافةهذا 

  .يؤخذ بالعرف أن تكان عرفياً ومل يعلم تغيري الشارع له يف باب املعامال

الزوج  جيرونه يف كل شرط شرطه ولذا ال، ميكن االلتزام به ال )٣(املؤمنون عند شروطهم لكن

ظهر خالف شرطه مما يوجب القول  إذا يقولون حبق الشارط يف اخليار م الإف، بالعكس أو الزوجةى عل

   .وحنوهيقاعات كالطالق  كما هو منصرف عن اإل،املعامالت إىل بانصرافه

يقال باملالك  إالّ أن ترتبط باملقام  ال،عدم داللتها يف نفسها إىل باإلضافة )٤(وروايات بنت املهرية

  . القطعي وهو حمل نظر

 :الظاهر من قول السائل: ولذا قال احلائري، اختيار الفسخى داللة فيها عل أما روايات املقام فال

كونه ذا حزارة من جهة داللة انتفاء  أو ،مة القيام معهاتوهم حر أنه  هو،)٥()يقيم عليها أن أجيوز(

نه هل يكون القيام أ عن جواز القيام معها و)عليه السالم(مام فسأل اإل، ا زانيةأفجورها وى بكارا عل

يد يف فبعوأما احتمال كون السؤال عن ثبوت الفسخ  ،ال أو ةزاحزذا  أو معها مع تبني حاهلا حراماً

  الغاية 

                                                













١٤٩

 ال أن له إذ ،أيضاً ضرورة جواز القيام معها مع ثبوت الفسخ ،يقيم عليها أن أجيوز: اتة لقولهملناف

  . يفسخ هذا

   .)١(فرياتعومنه يعلم وجه عدم داللة خرب اجل: أقول

 الشارع مل جيعل الفسخ يف باب النكاح أن  إىلباإلضافة، غري ظاهرفوأما خيار الفسخ عند العرف 

  . أيضاًليه إملاع  كما تقدم الكالم حول ذلك وسيأيت اإل،دةوعدميف موارد إالّ 

بكر فوجدها ثيباً جيوز  أا ى بأنه لو تزوج جارية عل،احلكمى ومنه يعلم ما يف استدالل بعضهم عل

يكون كذلك يف  أن رش يف باب البيع يكون أحد طريف اخليار فالبداأل أن  بتقريب،ينقص مهرها أن له

  . هذا الباب

ويؤيد ذلك جبملة من ، صل عدم حقه يف الفسخوعليه فاأل، ميكن القول به قياس ال نهإ :وفيه

عدم الرد بكون املرأة عوراء مع وضوح ى ومثل ما دل عل، يف روايات الفسخ )إمنا( :مثل كلمة، الشواهد

  . وجود الشرط الضمين هناك

ذا امرأته إقوم ف إىل يتزوجيف الرجل : قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، كصحيحة احلليب

   .)٢( وامنا يرد النكاح من الربص واجلذام واجلنون والعفل،ترد ال: قال، عوراء ومل يبينوا له

وترد املرأة :  يف حديث قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، أيب عبد اهللا الرمحن بن ويف رواية عبد

   .)٣(فال لكذى سو فأما ما، اجلذام واجلنون ومن العفل والربص

                                                









١٥٠

ذا قلنا بأن إف، املشهور شهرة حمققه مع الفسخ إالّ أن ،الصناعة عدم حقه يف الفسخى فمقتض وعليه

  . القاعدة االحتياط خصوصاً يف الفروجى فمقتض وإالّ ،فهمهم حجة أخذنا بذلك

 من من وليها أخذ املهر أو كان هنالك مدلس منها فإن ،عدم حقه يف الفسخ بل له الطالقى وعل

فحال الطالق حال الفسخ يف ، املهر بسبب البضع ذا مل يكن هنالك مدلس خسرإو، جامعها إذا املدلس

  . اجلملة

كان بعده  وإن ،مهر كان قبل الدخول فال فإن ،كون له الفسخيذا فسخ حيث إف(: قال يف اجلواهر

 مهر املثل له أو يتمول  ماصح عدم استثناء قدربل األ، كانت هي وإن املدلسى استقر املهر ورجع به عل

  ).  ملا عرفته يف املسائل السابقة،رجع عليهاإذا 

عليه ( مثل قول الباقر ،نه املستفاد من التعليل يف روايات التدليسأما كون حكم الطالق ذلك فأل

  .)١(ويأخذ الزوج املهر من وليها الذي كان دلسها: عبيدة أيب  يف رواية)السالم

 وإن ،دلسها ألنه منا صار عليه املهرإو: ى يف خرب رفاعة بن موس)السالمعليه (وقول الصادق 

ة أمرها مل يكن عليه شيء وكان املهر يأخذ ليعرف دخي ياها رجل الإزوجه  و تزوج امرأةرجالً

   .)٢(منها

عن الرجل يتزوج  )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،هأصحابعن بعض ، ورواية ابن بكري

 فقال ،ا اجلنون والربص وشبه ذااملرأة :هو ضامن للمهر)٣(.   

  يبعد مشول صحيحة احلليب  بل ال،  شامل للمقام)شبه ذا(قلنا بأن  إذا خصوصاً

                                                









١٥١

 هلا ال جار أو ،يف رجل ولته امرأة أمرها ذات قرابة )عليه السالم(  أيب عبد اهللافقد روي عن، له

الذي زوجها ى يكون عل  وال،املهر منها يؤخذ: قال ، هو افوجدها قد دلست عيباًَ، ة أمرهاليعلم دخي

   .)١(شيء

املهر هلا مبا استحل من فرجها :  قال)عليه الصالة والسالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف رواية احلليب

   .)٢(ليهاإساق  ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما

ى وليها ويكون هلا املهر على ترد عل: )عليه الصالة والسالم(عنه ، ويف رواية داود بن سرحان

   .)٣(وليها

ى ليها علإيكون الذي ساق الرجل : )عليه الصالة والسالم(عن الباقر ، ويف رواية حممد بن مسلم

   .)٤(الذي زوجها ومل يبني

 ،ذلك من روايات التدليس الظاهرة يف دوران احلكم مداره وجوداً وعدماً فيشمل املقام غري ىلإ

  . التأمل والتتبع إىل  حباجة املسألة بعدكانتوإن 

 ألن ،أشبه مث رجعت ما طفرة أو وثبة أو أو زواج زالت بكارا بفجور أون إ أنه ىخيف مث ال

تولد  أن  بنييبفرق يف حكم الث ال أنه كما، ثيباًى تسم ا ال ألإشكال فال ،البكارة قد ترجع قبل العقد

  . سبابتذهب البكارة بأحد األأن   وبني،ثيباً كما قد يكون أحياناً

  دوية كما يتعارف رجاعها بصورة البكر بسبب بعض األإأما التدليس يف 

                                                

 









١٥٢

معانيها  لفاظ دائرة مدار معانيها الواقعية الاأل ألن ،يرفع حكم الثيبوبة طباء فذلك العند األ

  . اخليالية

كان قبل الدخول  فإن ر الفسخاملشهور لو اختا أنه تقدير القول باخليار الذي تقدمى عل مث إن

العدة  أنه كما، الروايات املتقدمة يف التدليس وانه قبل الدخول المهرى ذلك مقتض ألن فالمهر هلا

الفسخ من حينه المن أصله كما يستفاد  أن ماتقدم منى نعم الظاهر ترتب حمرمات املصاهرة عل، عليها

كان  إذا املدلسى خول استقر املهر وله الرجوع علكان الفسخ بعد الد وإن ،من غري واحد من الروايات

  . وقد تقدم يف بعض املسائل السابقة مسألة تعدد املدلس، هناك مدلس

 ينقص من مهرها أن له أن  فالظاهر،مل يكن له الفسخ الحتمال جتدد الثيبوبة أو اختار البقاء إذا أما

وهي ، الرواية وىي املنصرفة من الفتاوهذه الصورة ه ألن ،كان مهر البكر أكثر من مهر الثيبإذا 

أسأله عن رجل تزوج جارية بكراً فوجدها  )عليه السالم(احلسن  إىل أيب تكتب :كبن جز صحيحة حممد

   .)١(ينقص: )عليه السالم(قال  ،ينقص أو  هل جيب هلا الصداق وافياً،ثيباً

 ،ن براج فلم ينقصا منه شيئاًعن احلليب واب ي للمحكفاًخال، ليه املشهورإوهذا هو الذي ذهب 

 رشاد وغريها منقدر النقص ما عن القواعد والتحرير واإل أن والظاهر، دليللصل املقطوع باوذلك لأل

مام املستفاد من سكوت اإل ألنه ،العادة إىل نهيبني مهر البكر والثيب من التفاوت ويرجع يف تعي ماأنه 

  املستفاد من  فإن ، السائل مبجرد حكمه بالنقصاناكتفاء و، عن التعيني)عليه الصالة والسالم(

                                                





١٥٣

زاء وصف إ بىبذله من املسم الرواية املركوز يف ذهن السائل كان السؤال عن جواز نقصان ما

 عن جواز النقصان وسكت )عليه السالم(فأجاب ، بذلهى البكارة حبيث لو كان عاملاً بعدمها ملا أقدم عل

  . هو املركوز يف ذهنه امى  له عليكاالًإعن تعيني مقداره 

ى  سواء كان املسم،ذا كان التفاوت بقدر الربع نقص من املهر الربعإ ف،فاالعتبار بالنسبة وعليه

ى خيف وال، أشبه ما ورباعوكذلك حال الثلث والنصف والثالثة األ، أكثر أنقص أو بقدر حقها واقعاً أو

  . واته قبل العقد يكون فيتم حيث إمنا لقول بأن ذلكاملسالك هلذا ايف تضعيف  ما

 السقوط حينئذ ي لعدم مقتض،كونه كذلك فالى بناًء عل، العلم بتجدده أو، مكان جتددهإأما مع 

 حقه يف ذلك من غري فرق بني كونه أطلق )عليه الصالة والسالم(مام اإلن إ فيه إذ ،عدم العلم بهأو 

  .  فتأمل،عده فليس له ذلك احلكم ملا عرفتب أما العلم بتجدده، حمتمل التجدد ومقطوع كونه قبل العقد

تقديره األوىل ن إ( : مثل قول اجلواهر حيث قال،خرقوال األومنه يعلم وجه النظر يف سائر األ

مة بعشر قيمتها ونصف عشر قيتها  يف األه بالنصوص املعتربة املسنفيضة الواردة يف تقديربالنصف عمالً

اختلفا  وإن ،مة وغريها بالنصففرق فيهما بني األ الثيبوبة اليت ال والظاهرة يف كون التفاوت بني البكارة

يف األقوى بل هو ، الذي قد وقع العقد والتراضي عليهى ف املسمصيف كون ذلك نصف عشر القيمة ون

  .)١()خالفهى  علإمجاعمل يكن ن إ النظر

  .ذلك أشبه شيء بالتنظري بدون وحدة مالك قطعي عند العرفن إ :وفيه

  . يف الوصايايءاملراد من الش ألنه ، الضعف قول قطب الدين الراوندي بنقص السدسومثله يف

  ن إ :وفيه

                                                





١٥٤

  . الوصية مينع عن هذا احلملى محل املقام على  وعدم دليل علءا عن لفظ الشينه خلو اخلرب

ه تقدير ل  الا كما هو الشأن يف كل م،رأي احلاكمى حالته علإعن احملقق يف النكت من  ومثله ما

  .شرعاً

ولذا الذي ذكرناه قال ، هناك التقدير الشرعي املستفاد من العرف املخاطبأن  ما عرفت من :وفيه

 ،البكر والثيب عادة مع مالحظة الصفات يبني مهر ينقص من مهرها ما أن وكان له: يف مناهج املتقني

  .  وكل ذلك ضعيف،عينه احلاكم  وقيل ما، وقيل النصف،وقيل ينقص السدس

مث ، قوالقوال املذكورة وجعلها ثالث األذكر األنه إ  حيثأيضاًا هو الذي اختاره الرياض وهذ

  . وغريه وكذلك اختاره احلائري، ولعل الثالث أقرب فتدبر: قال

جمهول  و،قبله كان من جمهويل التاريخ يف جمهوهلما أو بعد العقد أنه اختلفا يف أو شك لوه مث إن

  . خرتاريخ أحدمها والعلم بتاريخ اآلومعلوم التاريخ يف اجلهل ب

 فاحتمال ،صل وعدم الدليل لأل،الزاين ا قهراً بعد العقد شيء للزوجى ليس عل أنه والظاهر

 ،ظاهر  وغريه غريأتلف نمفيشمله ، الزوجى أورد النقص عل ألنه ضمانه للزوج بقدر قيمة البكارة

زنت  ضمان عليها لو وعليه فال، بضائعية للبضعمن عدم القيمة الى بعد ما يستفاد من النص والفتو

  . أشبه ما لقاء من شاهق أو إطفرة أو صبع أوإأوسبب مسبب ذهاب بكارا ب سببت أو ،اختياراً

  .ليه إليها الإاملهر يرجع  فإن ، بالشبهة بعد العقدئها واطأوط ولو

 سواء أخذت ،ا فاملهر هلامدى انقض دواماً مث طلقت أو  أوتزوجت قبل العقد متعةً لو أا كما

   أو  حقها جمتمعاً مع املهر السابقنمن الزوج اجلديد أكثر م



١٥٥

  . دلة األطالقمساوياً إل أقل أو

والزوجة  ي فالزوج هو املدع،اها الزوج وأثبتها الزوجةففن، كانت بكراً أم ال اأولو اختلفا يف 

  . حلفت هي وإالّ ،الدليل إىل  فهو حباجة،هي املنكرة

 ،بكر أا  أوثيب أا  وهو يعلمتكون قد تزوجت قبالً ال أن مما تقدم يعلم حال اشتراط الرجل

 ،تكون له زوجة ال أن طها عليهاوحال اشتر، دواماً أو زوج متعةً إىل لكن يريد الزوج عدم ذهاا قبالً

   .اهللا تعاىل شاء إنسيأيت الكالم يف بعضها  حناء االشتراط مماأوغري ذلك من 

ذكرناه يف مسألة العيب لوحدة الدليل يف  القول به هو ماى ومقدار فورية اخليار يف املقام عل

  . املقامني

 كما ال، كانت البكارة مشروطة يف املتعة إذا فرق يف احلكم املذكور بني الدوام واملتعة اله مث إن

 فاملعيار احلكم عندهم لدليل املخالفني وأما يف الكافرين، مسلمة أو تكون املرأة كتابية أن فرق بني

  . لزاماإل

  



١٥٦

 مل يكن له الفسخ من دون هبة ،ذا استمتع امرأة فبانت كتابيةإ: (قال يف الشرائع): ٢مسألة (

ها كان إسالمنعم لو شرط ، أحد القولنيى وكذا لوتزوجها دائماً عل، سقاط شيء من املهرإوال له ، املدة

  .)خالفهى وجدها عل إذا له الفسخ

الشرط  أن املسألة السابقة من يف القاعدة يف املسألتني حسب ما عرفتى  ملقتض، كما ذكرهوهو

آخر كاليهودية نوع ولو شرط كتابية من نوع كاملسيحية فظهرت من ، أحب إذا يقتضي الفسخ

  . فكذلك

 أو ،وكذا احلال لو شرط كوا مسلمة من مذهب خاص فظهرت مسلمة من مذهب آخر

  .حنو آخرى اً علإسالم فظهر اً خاصاًمإسالشرطت املرأة 

، غري ذلك إىل ،فظهرت عاطلة عاملة أو ،وهكذا احلال يف شرط كوا عاملة فظهرت جاهلة

  . يكون الزوج كذلك أن  املرأةوكذلك يف العكس بأن شرطت

مها ا أقو،اخليار وجهانى ففي تسلطه عل، ولو شرط كوا كتابية فبانت مسلمة(: ويف اجلواهر

حلاق إيف  و،وكذا كل شرط صفة نقص فبان الكمال،  يف ذلكولعل له غرضاً ،يلعموم املقتض، ولاأل

 ولعله ،العكس  الامل يف تدليس الناقص بالكدلةومن ظهور تلك األ،  من صدقهإشكالالتدليس به هنا 

  .)١()ىقواأل

رط كوا ش إذا كما، صفة النقص قد تكون مقصودة للزوج ألن تدليس أنه أيضاًلكن الظاهر 

زواج القبيحة تتحمل من األ ألن شرط كوا قبيحة أو ،افتضاض البكر فبانت بكراًى  علثيباً لعدم قدرته

 ينتتحمل ال: وقال )آله و اهللا علهىصل( الرسول إىل  كما يف رواية من جاء،تتحمل غريها ما ال

كانت مجيلة من  إذا زوجتهاى كان خياف عل أو ،ذكرناها يف أوائل الكتاب فبانت مجيلة ،)٢(امرأة

  الفساق خبالف 

                                                







١٥٧

  . غراض العقالئيةغري ذلك من األ إىل ،كانت قبيحة إذا ما

  .وقد عرفت فيما تقدم صحة تزويج الكتابية دائماً

استمتع امرأة فبانت كتابية مل  إذا :حيث قال، ومنه يعلم مواقع القبول والرد يف كالم مناهج املتقني

 فبظهور  ولو تزوجها دائماً،يفارقها بة املدة أن بل له، سقاط شيء من املهرإ وال له ،يكن له الفسخ

 وتستحق مهر املثل ى،الدائم ويبطل حينئذ املسم  لعدم جواز تزوجيها بالعقد،كوا كتابية تزول الزوجية

أا  ىولو تزوجها عل، فبانت كتابية كان له الفسخ  املتمتع اإسالمولو شرط ، كان قد دخل ان إ

أقرما ، شرطه ففي ختريه قوالن وإن ،مل يكن شرط ذلك يف العقد فال خيار فإن ،كتابية فظهرت مسلمة

  . الثبوت

ومسألة الفورية ، ومسألة الفسخ قبل الدخول وبعده، القاعدة جميء مسألة التدليسى مقتض مث إن

  .أيضاًيف املقام  ،أراد البقاء معها إذا يبثومسألة التفاوت بني البكر وال، يف الفسخ

 ملا عرفت يف بعض ،فالظاهر بقاء حق الفسخ، ولو ظهرت كتابية حيث له حق الفسخ فأسلمت

وكذلك يف ، معيوب بدون علم مث طاب وهوى حيث اشتر، املقام كخيار العيب أن ابقة منساملسائل ال

يوجب ذهاب  حول الذي حصل عنده التاخليار باق وال أن القاعدةى مقتضن إ حيث، خيار الغنب

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ،خياره

  



١٥٨

ى تزوج رجالن بامرأتني فأدخلت امرأة كل واحدة منهما علإذا ( :قال يف الشرائع): ٣مسألة (

وعليه مهرها ، زوجهاى وترد كل واحدة عل، املثل واطئها مهرى  واحدة منهما عللكلف، هاأفوطخر اآل

مات الزوجان ورث  ولو ماتتا يف العدة أو، ول األئمن وطتنقضي عدا  ها حىتؤوليس له وط ى،املسم

  . كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته

 خبصوصه للنص صحابمنا ذكره األإو، خالف  يف شيء من ذلك والإشكال بال: ويف اجلواهر

  . فيه

ا خر بشبهة منهم زوجة اآلنسانوطي اإل فإن ،ملوافق للقواعد الشرعيةاذكره هو  ما(: ويف املسالك

بل ، أيضاًينايف الزوجية  بة اله واالعتداد من وطي الش،تزول الزوجية بذلك يوجب هلا مهر املثل وال

يؤثر يف  الزوج بسبب عارض للفرق بني املائني كتحرميها عليه يف زمان احليض فالى حترميها حينئذ عل

  . )١()سواء كان قد دخل بزوجته أم ال، يوجب نقص املهر رث لو مات أحدمها والاإل

 الوطي يوجب العدة وحنوها فإن ،تعليله بالفرق بني املائني من باب احلكمة ال من باب العلة: أقول

من حكم الرجوع بعد  يستثىن أن ن ينبغيلك، ذكروا ماى كان وطياً يف الدبر عل أو نزالإمل يكن وإن 

 أن حيث قد تقدم قرب، بنتاً وماًأالبنت فيما لو كانت الزوجتان  أو م األأزوجته ما لو وط إىل العدة

  . يكون حكم وطي الشبهة حكم الوطي الصحيح يف حمرمات املصاهرة

سألته عن رجلني :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  ففي رواية حممد بن مسلم،وكيف كان

  تعتد هذه من : قال ،هذا امرأة هذا و، هذا امرأة هذاىفأت، نكحا امرأتني

                                                





١٥٩

   .)١(زوجها إىل رجع كل واحدةمث ت،  وهذه من هذا،هذا

فأدخلت امرأة ، خوينهديتا ألأختني أيف   قال)عليه السالم( أبا عبد اهللان إ ،وعن مجيل بن صاحل

كان وليهما تعمد  وإن ،لكل واحدة منهما صداق بالغشيان: قال ،هذاى هذا وامرأة هذا على هذا عل

ذا انقضت العدة صارت كل إو، نقضي العدةت يقرب واحد منهما امرأته حىت  وال،غرم الصداقأذلك 

يرجع : قال ،ماتتا قبل انقضاء العدة فإن :قيل له، ولول بالنكاح األزوجها األ إىل امرأة منهما

: قال ،مات الزوجان ومها يف العدة فإن :قيل، ورثتهما فريثاما الرجالنى الزوجان بنصف الصداق عل

ما وهلما نصف املهرعنها  تعتدان عدة املتوىفاألوىل ما تفرغان من العدة  لعدة بعدعليهما ا وترثا

   .)٢(زوجها

  . ما يف الوسائلى كما رواه الكليين والشيخ عل، ورواه يف املقنع مرسالً

مل يقل : ويف كشف اللثام، الرواية تضمنت تنصيف املهر باملوت قبل الدخول من أيهما كان مث إن

مات الزوجان فأثبت هلما متام  إذا يف املهر هلمانصيف ت إالّ النهاية يحمكولذا عمل ا الشيخ يف ، به أحد

ى املرأتني ليس هلما ولد فريجع الزوجان بالنصف مما دفعا مهراًَ عل أن ىومحلها يف املختلف عل ى،املسم

  . سبيل املرياث

ذي ستسمع داللة التأويل فيها التنصيف مبوت الزوجة دون العكس ال إىل احملتاج(: وقال يف اجلواهر

  . )كثري من النصوص عليه

 ساكتاً مجاعكالم اجلواهر احلاكي عن كشف اللثام اإل إىل نظر )رمحه اهللا( احلائري أن والظاهر

  يف ذيلها  جل خمالفة ماوجه لطرحها رأساً أل وال:  فقال،عليه

                                                







١٦٠

 بغري هذه خذيضر ذلك بصحة األ ال إذ ،مجاعمن تنصيف املهر مبوت الزوجة قبل الدخول لإل

ى ا دفعه مهراً علمل يكن هلا ولد فريجع الزوج بالنصف مم إذا ماى مكان محله علإالفقرة من الفقرات مع 

  . سبيل املرياث

 من تنصيف املهر مبوت الزوج قبل الدخول فهو مما دل عليه النصوص أيضاًوأما ما يف ذيلها 

  . كانت معارضة بغريها من النصوص وإن ،الكثرية

  .  كما ذكره كشف اللثام واحلائرياألمرفليس ، وقوع االختالف يف كلتا املسألتني ىخيف وال

 ، عن الناصرياتمجاعبل عليه اإل، شهراألى ويستقر اجلميع مبوت الزوج عل(: قال يف الرياض

  .)١(وآتوا النساء صدقان ومفهوم الكتاب وعموم صللأل

ى بل حك، الطالق وهو ظاهر الكايف والفقيهعن صريح املقنع فك يخالفاً للمحك (:قال أن ىلإ

   ).وعليه تدل املستفيضة، واختاره من املتأخرين مجاعة، عليه بعض املتأخرين الشهرة بني قدماء الطائفة

 وفيها مضافاً،  املتقدمةدلةضة من األي ملا عدا املستفأيضاًشهر األى ومبوت الزوجة عل (:قال أن ىلإ

واملوثق عن ، الصحيح املتقدما  منه، بالتنصيف هنا من دون معارض أصالًاستفاضة املعتربة، مر ماإىل 

هر وعليه العدة طلقها فلها نصف امل أو هلك أو هلكتن إ :فقال ،رجل تزوج امرأة ومل يدخل ا

  . اثريكاملة وهلا امل

إذا  :فقال ،يدخل ا زوجها ماهلا من املهر وكيف مرياثها أن  يف امرأة توفيت قبل:وحنوه آخر

   وإن ،كان قد مهرها صداقها فلها نصف املهر وهو يرثها

                                                





١٦١

  .كن فرض هلا صداقها فهي ترثه وال صداق هلايمل 

عمل  و، والعمل ا متعني خللوها عن املعارض مع اعتضادها مبا مر،األخبارغري ذلك من إىل 

   .)١()مجاعة من املتأخرين ووالكيدري ي ا كالشيخ والقاضصحابمجاعة من األ

مات الزوجان ثبت التوارث بني كل معقودة وزوجها  أو ولو ماتتا يف العدة: ويف مناهج املتقني

   .ىقواألى االنتصاف عل ي موت أحد الزوجني قبل الوطإجياب ملا يأيت من ،ولكن ينتصف املهر

كانت هي ا  إذالزوجة هنا إالّ أن للزوجني الرجوع مبا غرما من مهر املثلن إ( :ذكر اجلواهره مث إن

  . ) لكوا بغياً حينئذالغارة مل يكن هلا مهر أصالً

  . مهر لبغي الولقاعدة ، من غر إىل املغرور يرجع  لقاعدة،وهو كما ذكره

 سواء كان كل سبب مستقالً، تقدم من تنصيف املهر عليهما ماى ولو كان سببان بالغرور فعل

كاجلناية  أنه تقدم من ماى فعل،  باالختالفكان وإن كل واحد منهما نصف السبب أو ،واجتمعا

  . بالنسبة أنه  أواالعتبار باجلناة

كل منهما مع فرض كون ى له الرجوع عل(: وجه لترديد اجلواهر حيث قال ال أنه ومنه يعلم

  . )توزع الغرامة عليهما أو كانا جاهلني إذا الغرور من كل منهما

يرجع كل من الزوجني مبا غرمه (:  املقاصد حيث قاله ما يف عبارة جامعيعلم مما ذكرنا أنه كما

 وينبغي، سبق ذكره ماى وكذا يف عبارة الشيخ عل،  ويف الرواية التقييد بتعمده،الويلى من مهر املثل عل

نعم ، ىسببيتها أقو ألن فالغرم عليها دون الويل كانا معاً جاهلني أو تعمد الويل والزوجةن إ :يقالأن 

بد من  تعمدت هي فال فإن ،تعمد أحدمها خاصة فالغرم خمتص به وإن ،يصلح مهراً هلا أقل ما يستثىن

 وينبغي تأمل هذا، أحدى يرجع به عل وال ولو علم الزوج وجهلت املرأة غرم مهر املثل، قلاستثناء األ

  . )٢()مل أجد به قائالً وإن التفصيل

                                                



  .٣٠٨ ص١٣ج: جامع املقاصد )٢(



١٦٢

ى  حاكم علمهر لبغي الدليل ن  فإ،يصلح مهراً يكون هلا أقل ما ألن ذ ال وجه مع تعمدهاإ

ن هناك مستحال  أال، ا هي اليت أباح فرجهاإ ف،هلا شيئاً مبا استحل من فرجها أن ىلة علا الددلةاأل

  . جبهلها كراه أوباإل

وجه  فال، مناف لقاعدة عدم املهر لبغي مع فرض كوا املتعمدةنه إ( :ولذا رده اجلواهر بقوله

  . )يصلح ناء أقل ماتثالس

  . بعض الروايات املتقدمة باملناط إىل ولعل احملقق الثاين نظر: أقول

 واالختالف بعلم ، وجهلهما،وهو علم الرجل واملرأة، ربع للمسألةم علم حال الصور األومما تقد

  . منا يكون هلا املهر يف صورة جهلهاإو، بالعكس أو ،الرجل دون املرأة

خر  ولو كان الطرف اآل،اجلاهل يوجب احترام دخولهن  أل،أما العدة فهي يف صورة جهل أحدمها

  . وكذلك حال صغرها، أما مع اليأس فال عدة، عاملاً لكن بشرط عدم اليأس

  .كان هناك عامل منهما ذاإالعامل منهما فقط ى نه علإف، دومنه يعلم حال احل

ذا علم إو،  أحدمها فالولد لهذا اشتبهإو، ذا اشتبها فالولد هلماإف، رثاً للمشتبه منهماإالولد  أن امك

  . رث كما حقق يف حملهاإل إىل بالنسبة املصاهرة وحنوها ال إىل الولد هلما بالنسبة فإن ،كل منهما

، الزوجني أو  يف الزوجتنيكليهما أكثر أو أو مع اشتباه أحد الزوجني بني اثنني أنه مث الظاهر

علم أحدمها  فإن ، من الروايات يف مثل ذلك مع ورود مجلة،ا لكل أمر مشكل أل،فاحملكم القرعة

خرجت خالف علمه مل حيق للعامل ترتيب  وإن ،خرجت حسب علم العامل فهو فإن خر وأقرعاواشتبه اآل

  آثار 



١٦٣

  . ذا خرجت القرعة يف صورة حتكيمها ترتب عليها كل آثار الزوجيةإو، الزوجيه

رتيب آثار الزوجية بينهما كأخذه فوراً ولو علم ثالث بعدم مطابقة القرعة للواقع صح له عدم ت

اللمس وحنوه من الذي  فإن ،طلقها من ليس بزوج إذا املدخول ا غري أو الصغرية أو املرأة اليائسة

  . ا طريقيمن يعرف بطالن القرعة ألى يوجب حترميها عل خرجت القرعة بامسه ال

 ماى املصاهرة عل إىل ثار بالنسبةب اآلحيق للثالث ترتي ال نعم مع الدخول وعدم اليأس وعدم الصغر

عدا يف نظره  ألن ،وعدم عدة الوفاة،  مثالًثرنعم حيق له ترتيب آثار عدم اإل، تقدم يف وطي الشبهة

  . يترتب ال مما ويترتب غري ذلك من احلكم يف اجلانبني مما إىل ،عدة الزوجية ال عدة وطي الشبهة

 الرجل يف حال الشبهة قبل القرعة اليت خرجت بامسه بعد أذا وطإف، ناقلة أو وهل القرعة كاشفة

 ،شيء ال  أو، فقط مثالًرحرام عليهما التعزي أو ،أشبه  هل يكون زنا له حده وعدم مهرها وما،ذلك

تأمل أكثر وتتبع  إىل  وهي حباجة، ومل أر من تعرض للمسألة،يبعد الكشف كان ال وإن ،احتماالت

  . أوسع

  . فضل الطالقورد االشتباه األميف  أن شك يف نعم ال

ا منع كل ممعرفته إىل كل منهما زوجته ومل يكن مث طريقى اشتبه عل إذا أما(: قال يف اجلواهر

لزم كل أ: لكن يف القواعد، القرعة لكل أمر مشكل فإن ،يقرع أتني حىتمراالواحد من الرجلني عن 

 ،الفسخ وانتفاء اجلميعى تسلط املرأتني عل أو فسخه أو ويف غريها احتمال طالق احلاكم ،منها الطالق

  . )١()ذكرنا مااألقوى لعل و

   الرجالن يف حال االشتباه أووط، ماً وبنتاً مشتبهتنيأولو كانت املرأتان 

                                                

  .٣٨٢ ص٣٠ج: جواهر الكالم )١(



١٦٤

زوجتيهما اللتني  إىل فلهما الرجوع، مث خرجت القرعة خالف الوطي، اً عمدياً قبل القرعةيوط

  . البنت ومحنوه ومثله ال حيرم األ أو د زناعوطيهما ي ألن ،خرجت القرعة بامسهما

  . الكشف دون النقلى ولوخرجت القرعة وفق الوطي حرمتا عليهما عل

  . وولداً  أباًكان الرجالن إذا م فيماالم والبنت يظهر حال الكومن الكالم يف األ

اتفق   فإن،ويلزم كل من الرجلني بنصف املهر مع الطالق قبل الدخول(: اجلواهر قال مث إن

اختلفا قسم بينهما أحد النصفني  وإن ، أخذت كل منهما أحد النصفنيالنصفان جنساً وقدراً وصفةً

يرجع  إالّ أن خر جمهول املالكالنصف اآلى  نكلتا ويبق أو تداعياه وتصادم دعوامها بأن حلفتان إ بالتسوية

ول وتسليمه أخذته من النصف األ اياه وارجتاع مإها ؤعطاإيبعد مساعه منها و فال، ادعائه إىل مهااحدإ

ياه إعطيت أمها اأحدى  فكل نصف خرج عل،ما عرفتى من ذلك القرعة بناًء علاألوىل ولعل ، ىخرلال

 وإن ،يصطلحا يقاف كل من النصفني حىتإ أيضاًورمبا احتمل ، خر لتعينهالنصف اآلى خراألى ويعط

 وإن ، أيضاًيقافورمبا احتمل اإل، أيضاًذكرنا القرعة  ماى بناًء علاألوىل ف سكتا ومل يتداعيا شيئاًَ منهما

  ). عطيت كل منهما ما تساويا فيهأكان االختالف بني النصفني يف القدر خاصة 

 وهو ،القرعة القاعدة يف املاليات التقسيم بقاعدة العدل الى مقتض أن لكنك قد عرفت مكرراً

  .الذي رجحه اجلواهر يف كتاب اخلمس

فالظاهر وجود  ، قبل القرعةثالثة منهم مثالً أو كلهم أو و مات أحدمها أوكالمهال أنه مث الظاهر

   إىل ورد بالنسبة ويؤيده ما،  باقيةحكاماأل ألن ،أيضاًجمال القرعة بعد املوت 



١٦٥

  . الصغريين حيث يتزوجان وميوت أحدمها

الصحيح ى  الفعل علمحلى  فمقتض،غريها املزوجة ذات احملرم له أو أن ولو زوج امرأة مث شك يف

الصحة كل ى ويترتب عل، االستصحابى صالة الصحة احلاكمة عل أل،احلكم بأا غري ذات احملرم

  . رث وغري ذلكها من العدة واإلأحكام

نعم لو ، صالة الصحة يف أحد الطرفنيأمجايل يف املقام احملكومة بمنه يعرف فروع العلم اإل أن كما

 ىلإالقرعة يف الزواج و إىل  ويكون الرجوع،اتقطانبني تعارضتا وتسصالة الصحة يف كال اجلاأكانت 

  . رث واملهر وحنومهاقاعدة العدل يف اإل

كل منهما أم كل واحدة ى حيرم عل أنه ريب يف ال القرعةى اء علبنومع عدم ال(: اجلواهر قال مث إن

 إشكالذكرناه من القرعة فال  ماى أما عل، أب الزوج وابنهى وكذا حيرم كل منهما عل، شتباهمنهما لال

  ). اشتباه وال

مل يكن أحدمها خارجاً عن حمل  إذا يكون فيما مناإالقرعة وحنوها  أن ىخيف مث ال، وهو كما ذكره

  . اخلروج عن حمل االبتالء يوجب احنالل العلم أن مجايل منذكر يف باب العلم اإل االبتالء ملا

 حكامبل يأيت بعض األ، ملسائل املذكوره بني املتعة والدوامذكر يعلم الكالم يف عدم الفرق يف ا ومما

  . مةللة واألاحمل إىل املذكورة بالنسبة

مل حيق للشاك ، زوجة يل أيتهما أن أعلم ال: خروقال اآل، هذه زوجيت أن اعلم: قال أحدمها ولو

فالالزم ،  آخرنسانإ إىل جمراها بالنسبة يثبت غري خر الصالة الصحة يف عمل اآلأ ألن ،اختاذها زوجة

  . وليةالقواعد األ إىل الرجوع

  ما أيته أن زوجتيه مث شك يفى حدإطلق  لو أنه تقدم يظهر الكالم يف ومما



١٦٦

 إىل ،شكت هي أو ،انقضت مدا أو ،وهبت املدة يف املتعة أو، مهااحدإفسخ نكاح  أو ،املطلقة

  . غري ذلك

 إىل  ومل يكن هناك طريق،جلني زوجتهرالكل من ى اشتبه علأنه إذا ( ذكر احلائريه مث إن

  .)١(القرعة لكل أمر مشكل فإن ،يقرع أتني حىتمراالنع كل واحد من الرجلني عن  م: قيل،معرفتهما

 كان صحيحاً وإن كل واحد من الرجلنيى أتني علمراالاحلكم بوجوب االحتراز عن ن إ :وفيه

 إىل الرجوع أن  ضرورة،القرعة مشكل إىل الرجوع  إالّ أن،مها عليهاحدإملكان علم كل منهما حبرمة 

والتلخص عنها هنا ممكن بأن يطلق ، التلخص عن العويصة إىل مل يكن هناك طريق إذا هو فيما إمنا القرعة

امتنع  وإن ،من شاء منهماى مث جيدد كل منهما العقد عل، أتنيمراالكل منهما من هي زوجته واقعاً من 

  . الق أجربمها احلاكمكالمها عن الط أو أحدمها

تستحقه كل واحدة منهما من نصف املهر مع اختالف  القرعة يف تعيني ما إىل يبعد الرجوع ال نعم

  ). نقداً وجنساً أو صةًقي ونمهرمها زيادةً

  :وفيه نظر

 ،أمكن التلخص بوجه آخر وإن تراعقالظاهر من رواياا اال فإن ،القرعة أعم من ذلك ألن :أوالً

  .غري ذلك إىل ،يتهمان الزوج أل أأو، املرأة زوجة أيهما أن ختلفا يفا إذا كما

رواه  مثل ما، باملناط أو طالقذلك باإلى اخلاصة يف القرعة تدل عل أو الروايات املطلقةفإن 

كل : فقال يل،  عن شيء)عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،عن حممد بن حكيم، التهذيب والفقيه

  . )٢(ئحكم اهللا به فليس مبخط كل ما: قال ، وتصيبئالقرعة ختطن إ : قلت له،ةجمهول ففيه القرع

                                                







١٦٧

خرج  إالّ عز وجلاهللا  إىل تنازع قوم ففوضوا أمرهم ما: )عليه السالم(عن الصادق ، ويف الفقيه

ان فساهم فك:  أليس اهللا يقول،اهللا إىل األمرفوض  إذا قضية أعدل من القرعةأي  :وقال، قسهم احمل

   .)١( من املدحضني

: فقال، عن مسألة )عليه السالم( عبد اهللا أبانا أصحابسأل بعض :  قال،منصور بن حازمويف رواية 

هذه خترج يف القرعة ،مث قال :أليس ، عز وجلاهللا  إىل فوضوا أمرهم إذا فأي قضية أعدل من القرعة

   .)٢(فساهم فكان من املدحضني: اهللا يقول

وعن غريه من  )عليه السالم (بن جعفرى احلسن موس أيب روي عن:  قال، يف النهايةوعن الشيخ

 ، وتصيبئالقرعة ختطن إ :فقلت له، كل جمهول ففيه القرعة : من قوهلم) السالممعليه(آبائه وأبنائه 

   .)٣(ئحكم اهللا به فليس مبخط كل ما: فقال

  . غريها من الروايات املطلقة ىلإ

أول مملوك : يف رجل قال، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  بن عمرو مجيعاًاهيمإبروعن سيابة و

   .)٤(والقرعة سنة: قال، عتقأيقرع بينهم فمن أصابه القرعة : قال ،فورث ثالثة، أملكه فهو حر

 ،كون فيوصي بعتق ثلثهميف الرجل يكون له اململو، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن حممد

   .)٥( يسهم بينهم)عليه السالم( علي كان: قال

                                                













١٦٨

عليه ( عبد اهللا فقال له أبو، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاىحينفة عل دخل أبو:  قال،وعن املختار

خر مملوك لصاحبه فلم واآل يبان أحدمها حرصمنهم  يقوم فبقى ل يف بيت سقط علتقو ما: )السالم

: )عليه السالم(  أبو عبد اهللافقال، نصف هذا ويعتق نصف هذا: حنيفة أبو فقال ،من العبد يعرف احلر

هلذا  ويعتق هذا فيجعل موىل،فمن أصابته القرعة فهو احلر، ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما)١(.   

 )عليه السالم( أمري املؤمنني ىقض : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عمن أخربه، وعن حريز

عليه ( أمري املؤمننيفأسهم ، خر مملوكصبيان أحدمها حر واآل يليهم دارهم وبقباليمن يف قوم ادمت ع

   .)٢(خرأعتق اآل وأحدمها فجعل له املالى فخرج السهم عل،  بينهما)السالم

 يف )صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل  اختصم رجالن: يف رواية،األخباروعن الصدوق يف معاين 

 ، يا رسول اهللا حقي هذا لصاحيب:كل من الرجلني فقال ـ :قالأن  ىلـ إ ،مواريث وأشياء قد درست

 أي )استهما(: وقوله: قال، ال ولكن اذهبا فتوخيا مث استهما مث ليحلل كل واحد منكما صاحبه: فقال

   .)٣(حكام هذا حجة ملن قال بالقرعة يف األ،اقترعا

مها  نصف املهر مع اختالف مهرنهما منتستحقه كل واحدة م ما ذكره من تعيني مان إ :وثانياً

 ،جراء قاعدة العدلإالقاعدة يف املاليات  أن ذكرناه مكرراً من  ما:فيه، جنساً ونقداً أو  ونقيصةًزيادةً

  يه مجلة من الروايات الواردة متفرقة لكما دلت ع

                                                









١٦٩

  . يف أبواب خمتلفة يفهم منها احلكم الكلي يف كل موارد املال

  . غريها إىل نكاح بعد الطالق كما يف من طلق مثاناًميكن ال رمبا ال: وثالثاً

 ىل إ وعليه الصرب،مل يكن زنا وإن ،ل متام عدة الشبهة عامداً فعل حراماًبج ا قزولو دخل اله مث إن

 طالق إل، واذا جاء ولد حمتمل هلما كان احملكم القرعة،يرفع العدة الوطي ال فإن ،انقضاء عدة الشبهة

  : روايات اخلاصة الشاملة للمقام باملالكمجلة من ال وأدلتها

بعث رسول :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ناأصحابعن بعض ، مثل ما عن عاصم بن محيد

ورد  حدثين بأعجب ما:  فقال له حني قدم،اليمن إىل )عليه السالم(علياً  )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

، فولدت غالماً ها مجيعهم يف طهر واحدأعوا جارية فوطقوم قد تباييا رسول اهللا أتاين : فقال، عليك

فقال رسول اهللا ، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه

   .)١(خرج سهم احملق إالّ اهللا إىل مرهمأليس من قوم تنازعوا مث فوضوا : )صلى اهللا عليه وآله(

ثالثة جارية  أو وطأ رجالنإذا  : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف رواية معاوية بن عمار

ى  ويرد قيمة الولد عل،فمن قرع كان الولد ولده،  أقرع الوايل بينهم،يف طهر واحد فولدت فادعوه مجيعاً

رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من املشتري رد ى اشترفإن  :قال، صاحب اجلارية

   .)٢(ان له ولدها بقيمتهاجلارية عليه وك

   .غريها من الرواياتإىل 

  . أثبت الرجل ذلك إالّ إذا ،صدقت، بل وطأت: وقال، مل يطأها الرجل املشتبه: ولو قالت املرأة

                                                







١٧٠

  .  تصديق املرأة ولو باملالكأدلةلعموم ، أيضاًصدقت ، مل أطأ: وقال، وطأ: قالتولو 

صالة عدم أل  أم ال،معارض مدع بال ألنه قفهل يصد، أعلم وال: وقالت، وطأت: ولو قال

  . القاعدة الثاينى كان مقتض وإن ،احتماالن، الوطي

  . خريولو تعدد املشتبهون يف وطيها كان ابتداء العدة من الوطي األ

  .  مل يبطل الزنا حكم وطي الشبهة،وها شبهة وزناؤولو وط

، بدون وعي كحالة النوم أو جلاًءإ أو اًطرارضا أو كراهاًإولو وطئت املرأة من قبل الدخول عليها 

قد وطي الشبهة  فإن ،ليها فيشمله دليل الشبهةإالوطي حالل بالنسبة ألن عليها فالظاهر كون العدة 

  .  فيشمله دليله ولو باملالك،وقد يكون من طرفهما، وقد يكون من طرفه، يكون من طرفها

يف حكم اضطرار املرأة  أن كما، لقبل والدبر املذكورة بني وطي احكاموالظاهر عدم الفرق يف األ

  . حنو االضطرار و،أشبه اضطرار الرجل وما

 وجب اجتناب الزوج ،فرجها حيث محلتى منا أفرغ علإاملشتبه و أو مل يطأها املدخولة عليه ولو

  . بأس بسائر االستمتاعات نعم ال، تضع حىت

حيث ، للنص هناك خبالف املقام ، قيل بهن، إ باحلائض دبراًيقاس املقام جبواز دخول الزوج وال

 عن عبد، ففي رواية الكليين، وتساوي املدخلني يف حرمة وطي من وطي شبهةى  والفتاودلةظاهر األ

كل : فقال ،ما لصاحب املرأة احلائض منها )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،امللك بن عمرو

  . عدا القبل بعينه شيء ما

أمكن  إذا أما، صل العدمكن االستعالم كان األزوج هل وطأها املشتبه ومل ميمل يعلم ال ولو

 خصوصاً يف ، ملا ذكرناه يف بعض املباحث من وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية،االستعالم وجب

  . مثل املقام



١٧١

طي ا محل فعل الو،جهل شبهة لكن مل يعلم هل كان ذلك عن علم زنا أو،  اولو علم بدخوله

  . انتهاء العدة  حىتهالصحيح من كونه جبهل حيث جيب اجتنابه زوجت ىعل

 ،أما مع دخول الزوج فتتداخل العدتان، ولو طلقها الزوج بدون دخول اعتدت عدة املشتبه

  . حنوه و للجهلحالالً أو  من غري فرق بني دخول الزوج حراماً،ماهضافة التفاوت بينإب

جيوز   وال،وطي الشبهة يوجب العدة ألن ،ها من جديدولو طلقها ومل يطأها مل جيز له نكاح

  . عدا يف طلق زوجته املدخولة جاز له نكاحها من جديد إذا ابينه، النكاح يف العدة

الدخول احلرام  ألن ،وجبت عليها عدة الشبهة ى،خرأ حالالً وغري الزوج حراماً مرة ولو دخل ا

  . بعداً أو  كانبالً قَ،يبطل حكم احلالل ال

  



١٧٢

فيه ببطالن العقد فللزوجة مع الوطي مهر املثل  كل موضع حكمنا(: قال يف الشرائع): ٤مسألة (

ن إ :وقيل،  الفسخهحلق وإن ى، املسمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطيوكل موضع حكم ،ىال املسم

ول  واأل،بعده أو سواء كان حدوثه قبل العقد،  لزمه مهر املثلالوطيى كان الفسخ بعيب سابق عل

  ). أشبه

 وما اليدى عل  حيث قاعدة،القاعدةى  هو مقتضبأن مهر املثلله فقد استدلوا : ولأما الفرع األ

 ومع بطالن العقد ،عقد علل ذلك بأن مهر املثل عوض البضع احملترم حيث ال: ويف احلدائق قال، أشبه

  .يرتل كعدمه فيكون كالوطي لشبهة ارد عن العقد

  .كون املهر هو مهر املثلى  علمجاعيظهر من غري واحد حتقق اإلأنه  واحلائري ذكر

  . ويؤيده الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة ومل يسم هلا مهراً ودخل ا

هلا : قال ، مث طلقهاسألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل ا ومل يفرض هلا مهراً: فعن احلليب قال

   .)١( نسائها وميتعهار مثل مهوورمه

يف رجل يتزوج امرأة ومل يفرض : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،وعن منصور بن حازم

   .)٢(كان دخل فلها مهر نسائها فإن ،شيء هلا من الصداق ال: قال ،هلا صداقاً

يف رجل تزوج امرأة ومل  ،)عليه السالم(  أبو عبد اهللاقال:  قال، أيب عبد اهللالرمحن بن وعن عبد

   .)٣(هلا صداق نسائها: قال ،ا صداقها مث دخل ايفرض هل

                                                









١٧٣

 الدالة ألخبارلولعله ، فيما كان العقد فاسداًى املسم لكن بعضهم حكم باستحقاقها بالوطي مهر

  . كان دخل ا فلها املهر مبا استحل من فرجهان إ :فيهان إ حيث، تزويج املرأة يف عدا جاهالًى عل

عليه (  أيب عبد اهللاعن، ابن سنان إىل بسنده، يف نوادرهى ن عيسففي رواية أمحد بن حممد ب

كان ن إ ويكون هلا صداقها ـ :قال أن ىل، ـ إتنقضي عدا أن يف الرجل يتزوج املرأة قبل، )السالم

  .صداق املثل  الصداق املعني ال)صداقها(ن الظاهر من إف .)١(مل يكن واقعها فال شيء وإن ،واقعها

تزوج الرجل املرأة يف عدا ن إ فأما: )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، لدعائمومثله رواية ا

   .)٢(وهلا صداقها مبا استحل من فرجها، وكان قد دخل ا فرق بينهما ومل حتل أبداً

  من جهةكانت املرأة اليت عقد عليها الرجل عقداً فاسداً أنه إذا  وهو،يبعد التفصيل يف املسألة وال

ما  أو ،ىخرأخت أخت وعنده يف اجلملة كاأل أو ،من جهة كوا من احملرمات عليه مطلقاً أو ، الصيغة

ا هي اليت إف ،يضمن بصحيحه ال ما  لقاعدة،ر أنقص من مهر املثل كان هلا ذلكقبلت مبه، أشبه

فها املشتري  مائة بتسعني فأتلى كمن باع بضاعته وهي تسو،كثرحق هلا يف األ قل فالأباحت نفسها باأل

  . كثر من التسعني عدم حق البائع يف األيضمن ما القاعدة ى مقتضن إ حيث، هر بطالن البيعظمث 

كثر ها األؤعطاإالقاعدة ى فمقتض، كثر وقبل الرجل ذلكباملهر األ إالّ ن كانت املرأة مل تقبلإو

 كما ى،ت بني املثل واملسم وهو التفاو،عدم احترام مال نفسهى الرجل أقدم عل ألن ى،الذي هو املسم

   مائة ىباع البضاعة وهي تسوإذا 

                                                







١٧٤

 ما يضمن بصحيحه ئة والعشرة لقاعدةنه يضمن املاإف، مبائة وعشرة مث تلفت فتبني بطالن البيع

   . )١(يضمن بفاسده

يدها امجاعات حمتملة االستناد مما يلزم تقي أو ات إالّ إطالقفليسى باملسم أو أما دليل املطلقني باملثل

  . مبا ذكرناه

كان مهرها أقل  إذا املرأةن إ  حيث،غري زوجهماى دخلتا علأا شبهة زوجتني ئوط إذا ومنه يعلم ما

ها بأكثرية املهر بدون قبول الداخل ا ءبنا فإن كان مهرها أكثر إذا نعم ى، مل تستحق املسمى من املسم

 إذا فهو كما، كثر التسلم باألينبالرجل مل  ألن ،الداخلى  عليضمن مايوجب انطباق قاعدة  شبهة ال

حال علمه بأن املالك يريدها  يف خذ فلم يأخذهاأما اآل، أخذ البضاعة بالسوم ولكن املالك يريدها بأكثر

  .  املالككثر الذي أرادهاملثل ال األ إالّ خذ مل يضمنذا تلفت البضاعة يف يد اآلإف، كثرباأل

ى فمقتض، وجته فوطأها بدون كونه من السألتني السابقتنيوعليه فلو وطأ شبهة بأن تصورها ز

  . االصل مطلقاى املثل يكون هو مقتض أن لكن بنائهم، القاعدة املثل ملا عرفت

الواطي ى أشبه فال شيء عل ما أو من وليها أو كان هناك تدليس منهان إ أنه عرفت ك قدمث إن

  . فعليه املهر املذكور وإالّ ،شبهة

: قال ي، ما رواه بريد العجل،ما تقدم إىل باإلضافةكانت هي املدلسة ن إ يء هلاعدم شى ويدل عل

فأدخلت مرتل ، ختها وكانت أكرب منهاأليه إعن رجل تزوج امرأة فزفتها  )عليه السالم(جعفر  أبا سألت

  ثيات امرأته فرتعتها  إىل فعمدت، زوجها ليالً

                                                





١٧٥

 أن أت املصباح واستحيت اجلاريةأته وأطفأختها وحنت امرت يف حجلة مث قعد، لبستها ومنها

ليه إأصبح الرجل قامت  أن فلما، امرأته اليت تزوجها أا فدخل الزوج احلجلة فواقعها وهو يظن، تتكلم

خيت مكرت يب فأخذت ثيايب فلبستها وقعدت يف أ وإن ،نا امرأتك فالنة اليت تزوجتأ: فقالت، امرأته

، ال مهر لليت دلست نفسها أن ىأر: فقال ،فوجد كما ذكرتفنظر الرجل يف ذلك ، حنتين واحلجلة

تنقضي عدة  يقرب الزوج امرأته اليت تزوج حىت وال، عليها احلد ملا فعلت حد الزاين غري حمصن أن ىوأر

   .)١(ليه امرأتهإذا انقضت عدا ضم إف، اليت دلست نفسها

 ،ما تقدمى طي الشبهة له عدة علوو، الرجل كان وطيه هلا بشبهة أن وجه العدة أن والظاهر: أقول

  . عدة له كان زنا فالزنا ال فإن وإالّ

وكل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع : (من فرعي الشرائع حيث قال ما الفرع الثاينأو

تابع لصحة ى املسم أن  هو ما ذكروه من،فالدليل عليه بعد تقييده بعدم التدليس منها )ىالوطي املسم

يتعقبه  أن من غري فرق بني ،)٢(وفوا بالعقودأى مقتض ألنه ىصح العقد وجب املسم فمىت، العقد

  . ال أو الفسخ

ى فال يبطل املسم، من أصل العقد يرفع العقد من حينه ال إمنا الفسخ أن وقد عرفت فيما تقدم

  .الحق أو يكون الفسخ بعيب سابق أن  من غري فرق بني،الذي قد استقر بالدخول

ما تقدم تفصيل ى  علمجاعاإل وكانت دخلة واحدة النص وإن استحقاقها كل املهرى وقد دل عل

  . الكالم يف بعض ذلك

                                                







١٧٦

  . ليه الشرائع قد تقدم سابقاً ضعفهإوقول الشيخ يف املبسوط الذي أشار 

كل موضع حكمنا فيه ببطالن (: حيث قال، ذكره مناهج املتقني  ماإطالقومما تقدم ظهر ضعف 

وكل موضع حكمنا  ى،وهلا مع الدخول مهر املثل ال املسم، ق املرأة مع عدم الدخول شيئاًتستح العقد ال

وسواء كان الفسخ بعيب سابق ، حلقه أو سواء يلحق الفسخ ى،فيه بصحة العقد فلها مع الوطي املسم

  . )الحق له أو الوطيى عل

منا يلزم إو،  حبالة الزوجوطأ غري الزوج شبهة مل خترج بذلك املرأة عن لو أنه ك قد عرفتمث إن

 لكن، كليهما أو املرأة أو كان االشتباه من الرجل سواء، انقضاء العدة إىل عليه االجتناب عن الدخول

كان دخل ا  وإن ،مل يكن دخل ا إذا بعد انقضاء عدة املشتبه الإطلقها الزوج مل حيق له نكاحها إذا 

  . حق له النكاح جديداً حسب القاعدة

فهو مثل ، عرفت من القاعدة  ملا، آخرإنسانا يف عدة ج من جديد ألاحيق له الزو ال: ليقا فال

 أن بل ينبغي، اللواطالنكاح  سبق اذ إسبق اللواط النكاح دون ما إذا هتمه وبنأخت امللوط وأعدم جواز 

ليها يف إع حيث جيوز له الرجو، سبق النكاح مث الط مث طلق إذا هن كذلك باجلواز يف عقداألمريكون 

  .  فتأمل، النصراف الدليل عن مثله،نكاح سبقه اللواطنه إ :يقال فال، الرجعي وعقدها من جديد

  



١٧٧

تقدم من عموم  ماى له الفسخ بناًء عل أن فالظاهر، شرط االستيالد فخرجت عقيماً لو): ٥مسألة (

ولو شرط الولودية فظهرت ، نهمن فعله سبحانه إ :فال يقال، ةفة العاديصواملراد بالشرط ال، دليل الشرط

 مثل هذا ةلو قلنا بصح إذ ،يناألمرومنه يعرف صحة شرطها عليه أحد ، خالف ذلك كان كذلك

  . الشرط صح يف اجلانبني

 وإن ،كان الشرط يف اجلملة حق له الفسخ فإن ،غري ولود أو اًيملو ظهرت عق أنه مث الظاهر

ومما ، يف املستقبل مل حيق له الفسخ  عدم الصفة حىتكان الشرط وإن ،أزالت الصفة عاجلت نفسها حىت

  . لو كان الشرط فعلية الوالده فلم تستعد لذلك كان له حق الفسخ كالعكس أنه ذكر يعلم

  :  قال،ومما تقدم يعرف مواقع النظر يف قويل القواعد واجلواهر

 ولو يف مكان جتدد شرطهفسخ إل ال: ففي القواعد، شرط االستيالد فخرجت عقيماً لو(

 ينايف فرض خروجها عقيماًن إ :وفيه أوالً. ليهإاده ن وعدم العلم بالعقم من دونه وجواز است،الشيخوخة

واملراد ، من املعجزات وقع ذلك فيها عد هذه االحتماالت اليت منها جواز والدا يف الشيخوخة اليت لو

ليه ينفيه والدته من إوجواز استناده ، جمدفجواز كونه ملانع ال للعقم غري ، من العقم املشترط عدم محلها

فعل اهللا الذي ال اختيار  إىل ما يرجع إىل صفاا ال إىل يرجع املراد من اشتراط االستيالد مان أ و،غريها

  . جيوز اشتراطه ذلك ال فإن ،حدمها فيهأل

 ،هءاشتراطه انتفا فال يفيد ،يعلم بوجه ال إالّ أنه صفاا إىل يرجع ريد بالشرط ماأ وإن  أنهىودعو

ميكن معرفة ذلك بالقرائن العادية اليت تفيد الطمأنينة  أنه يدفعها، العقمى يدل عل انتفاء الوالدة الفإن 

  ، بذلك



١٧٨

  . )١()طها عليه االستيالداوكذا حكم اشتر

هل كان  أنه يف أو ،منه أو منها أنه كان االختالف يف أو ، أم الةعقيم أا طباء يفولواختلف األ

  .  الفسخ لعدم العلم بتحقق املوضوع للشرط، مل حيق لهحدث بعد النكاح أو النكاحبل ق

، صالة الصحة يف جانبهاألوجود  ي، يكون الرجل املدع،ما لو اختلفا يف عقمها وعدمهأوالظاهر 

وقد تقدم شبه هذه املسألة يف ادعاء أحد الزوجني ، خرالعيب يف بضاعة الطرف اآل يهو حال مدع كما

  . حنو ذلك وخر بالعفل والعننعيب الزوج اآل

  

                                                





١٧٩

من غري فرق ، بعد دفعه هلا أو  سواء قبل دفعه الغرامة،للمغرور مطالبة الغار أن الظاهر): ٦مسألة (

  .  الشامل ملا قبل الدفع وما بعدهدلة األطالقوذلك إل، بني غريه وبني املقام الذي فيه التدليس

ى يرجع املغرور بالغرامة عل ال(:  قال الثاين، للجواهرعد خالفاًذكره القوا ومن ذلك يظهر وجه ما

للمغرور مطالبة الغار : نعم يف القواعد، وكذا الضامن، يرجع مبا غرمه ألنه إمنا ،يغرم أن بعد الّ إالغار

ولعله لكونه ليس ، يطالب املضمون عنه بالتخليص أن للضامن أن السيد كماأو ليخلص من مطالبة املرأة 

  ). استحقاق هذه املطالبة قبل الدفعى  لعدم دليل عل،خيلو من نظر لكن ال، عاًرجو

  . دلة األإطالقالدليل الشرعي هو  فإن ، شرعياًيرجع مبا غرمه ليس دليالً إمنا ذ تعليله بأنهإ

ه  حق ل،ابنته إىل الزوج مل يعطه الزوج إىل دفع املهر أنه إذا  الذي دلسهامث لو علم أب الزوجة مثالً

ين فليس املقام مثل األمر االرتباط بني من غر إىل املغرور يرجعظاهر  ألن ،حنوه أو كفيلب إالّ املنع عنه

ليه سواء إنه جيب عليه الدفع أين واألمرربط بني  يقال ال حىت،  وعمرو من بكر،مطالبة زيد من عمرو

  . مل يعطها عطاها أوأ

دليل يف الربط بني  ال إذ ،مل يعطه الغار وإن الزوجةىل  إالزوج دفع املهرى جيب عل أنه نعم الظاهر

  . ين من هذه اجلهةاألمر

  



١٨٠

، أدون من غري شرط أو ىقبيلة فبان من غريها أعل إىل لو انتسب(: قال يف القواعد): ٧مسألة (

خر نسباً فظهر من غريه كان له الفسخ اآلى نعم لوشرط أحدمها عل، وكذا املرأة، فسخ ال أنه قربفاأل

  ). مجاالً أو سواداً أو وكذا لوشرط بياضاً، ملخالفة الشرط

 كأن يكون الزوج من العلماء ، خاصنفص أو لغة خاصة أو ومثل ذلك شرط قومية خمصوصة

  . جانب املرأة أو غري ذلك سواء يف جانب الرجل إىل ،فظهر كونه من الكسبة

ى لتدليس بصفة من صفات الكمال علتكرر منا غري مرة قوة ثبوت اخليار با قد(: قال يف اجلواهر

 لظهور نصوص التدليس فيه خصوصاً ،صفة كانت أي ،كذلك فبان اخلالف أا ىوجه يتزوجها عل

  . )التعليل الذي يكشف عن الوجه فيما ورد اخليار به من التدليس باحلرية وحنوهاى املشتمل منها عل

  : أشار بالعلل مبا يف مجلة من الروايات: أقول

   .)١(دلسهاألنه  :ى يف خرب رفاعة بن موس)عليه الصالة والسالم(ه مثل قول

 جار أو يف رجل ولته امرأة أمرها ذات قرابة ، يف خرب احلليب)عليه الصالة والسالم(وقول الصادق 

الذي ى يكون عل يؤخذ املهر منها وال: قال ،ا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو هلا ال

ءجها شيزو)٢(.   

من : )عليه السالم( علي  يف خرب حممد بن مسلم يف كتاب)عليه الصالة والسالم(وقول الباقر 

  نه يكون هلا الصداق مبا إمل يبني ذلك لزوجها ف وزوج امرأة فيها عيب دلسه

                                                







١٨١

  .)١(الذي زوجها ومل يبنيى ليها علإويكون الذي ساق الرجل ، استحل من فرجها

   .ياتغري ذلك من الرواإىل 

 عن، مساعيل بن جابرإففي رواية ، مجلة من الروايات الواردة يف نفس هذا الباب إىل باإلضافةهذا 

 فسأل عنها فقيل هي ابنة ،جبتهعامرأة فأ إىل سأله عن رجل نظر، )عليه الصالة والسالم( أيب عبد اهللا

 ،مةأا أغري ابنته و أا ا بعدوجه غريها فولدت منه فعلم ز ف،جين ابنتكزو: فقال أباهاى  فأت،فالن

الوليدة كما  جه قيمة مثن الولد يعطيه موايلالذي زوى وعل، مواليها والولد للرجلى ترد الوليدة عل: قال

   .)٢(غر الرجل وخدعه

يكون   فال،أنا من بين فالن: يف رجل يتزوج املرأة فيقول هلا:  قال،رواه احلليب يف حديث وما

   .)٣(ترد: قال أو ، النكاحتفسخ: فقال ،كذلك

قبيلة فخرج من غريها  ىلإانتسب  إذا الرجل أن روي:  قال،دريس يف آخر السرائرإوعن ابن 

   .)٤(منها يكون للمرأة اخليار يف فسخ النكاحى أعل أو منها سواء كان أدىن

وعقد  ة معينةمن قبيل أنه ىادع إذا الرجل أن قد روي: قال أنه املختلف عن ابن الرباجى ورو

  . )٥(عقده فاسد أن غريها أنه امرأة مث ظهرى عل

حنو التقييد كان ى  علاألمركان ن إ نعم، خرواملراد بالفساد حق الفسخ له بقرينة الروايات األ

   .فاسداً

                                                













١٨٢

قوم  إىل خطب رجل:  قال،) السالمماعليه(عن أبيه ، عن جعفر ى،رواه محاد بن عيس أما ما

 )عليه السالم( إىل علي فمضوا، ذا هو يبيع السنانريإ ف، فزوجوه،أبيع الدواب: قال ،رتكجتا ما: فقالوا له

   .)١(السنانري دواب: وقال، فأجاز نكاحه

  كان من باب الداعي الاألمرولعل ، ظهر خالفه إذا حق الفسخ يف الشرطى فهو يدل مبفهومه عل

  . تقريب وجهات النظر لرفع االختالفالسنانري دواب من باب مام أن وذكر اإل، من باب الشرط

 وإن والنهاية واخلالف والوسيلة من اخليار ي أيب علعن ظاهر احملكيومما تقدم يعلم وجه النظر يف 

، وجه للخيار مع الداعي ال إذ ،يريدوا فيما كان الشرط بنائياً إالّ أن اللهم، مل يشترط ذلك يف العقد

  . زم البطالنمنا الالإوجه له مع التقييد و كما ال

 مجاعحتصيل اإلى ميكن دعو(: قال يف اجلواهر، الكامل أو يكون الشرط الناقص أن فرق بني وال

مع  بل قد عرفت فيما تقدم قوة ذلك حىت، بان اخلالف إذا شرطية الصفات توجب اخليار أن ىمنهم عل

  . )لشرط بذلك هناغراض والحنصار فائدة ا الختالف األ،اشتراط الناقص من الصفات فبان الكامل

امتناعه  أو فعال أمكن القول بعدم اخليار بتعذرهنعم لو كان الشرط من األ( :أما قوله بعد ذلك

  . )دائهأبل يلزم املشترط عليه ب، للفرق بني النكاح والبيع بذلك

 املشترط إلزاممل ميكن  إذا ين بعد مشول دليل الشرط له فيمااألمرفرق بني أي  إذ ،فهو حمل تأمل

ومل نقل بأن ، يتزوج فتزوج ال أن  أو،ال يسافر فسافر أن شرط عليه إذا كما، لزامفات حمل اإل أو عليه

  .الشرط يقتضي الوضع مما يوجب بطالن النكاح

                                                





١٨٣

مل نقل  وإن ،قلنا باقتضاء الشرط الوضع بطل الطالق فإن ،يطلقها فطلقها ال أن شرط عليهلو و 

ى ويكون هلا مهر املثل فيما كان أكثر من املسم،  فيبطل الطالقبطال النكاح بتخلف الشرطإكان هلا 

لكن كل ذلك ، مثل هذا الشرطى غري ذلك مما يترتب عل إىل ، وعليها عدة وطي الشبهة،وقلنا بذلك

  . حمل تأمل

  



١٨٤



١٨٥

  

  فصل

   المھور يف

  

الصداق بكسر الصاد (: مث قال، القاموس تعريفه بالصداق واححوعن الص، مجع مهراملهور 

  .  حيث يعرفون هذا اللفظ ذا وهذا اللفظ ذا،من باب تعريف اللفظ وهو، )وفتحها املهر

ويت بضع فت أو بعقد النكاح أو ،ملك ميني وهو مال جيب بوطي غري زنا منهما وال(: ويف املسالك

 صاد منها الصداق بفتح ال،وله أمساء كثرية(: مث قال، )رجوع شهود ورضاعإبعض الوجوه كى قهراً عل

قة بفتح أوله دوالص، هإجيابصل يف شعاره بصدق رغبة باذله يف النكاح الذي هو األبه إل ي مس،كسرهاو

وآتوا النساء : تعاىلقال اهللا ، وقد ورد ا القرآن الكرمي، ضةيجر والفر والنحلة واأل،وضم ثانيه

وقد فرضتم هلن : وقال ،)٢(جورهنأفما استمتعتم به منهن فآتوهن : وقال ،)١(صدقان حنلة

وما : قيل، أدوا العالئق:  قال)صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن :وقد روي، والعليقة والعالئق ،)٣(فريضة

  : قال ،العالئق

                                                









١٨٦

هلونبه األى ترض ما)١(، والصدقة  ويقال من لفظ الصداق، قر بالضم واحلباء بالكسروالع

ف وغريه نوقد استعمله املص، ومنهم من جوزه، دقتها وأمهراأص يقال وال، ا مهرمن املهر و،صدقتها

  . )٢(كالم املسالكى انته )من الفقهاء

 ومنه ،الرجل إىل املرأة بعد انتسابه إىل  كأن املال ينتسب،معناها االنتساب ألن ،حنلةى منا يسمإو

  .اهلدية حنلةى تسم

لك أزواجك الاليت آتيت  نا أحللناإ أيها النيب يا: وقد جاء يف القرآن احلكيم، جر واضحواأل

  .)٣(جورهنأ

  .يفرض ألنه ضةيوالفر

العقر الذي هو مبعىن اجلرح وحنوه، كأن الرجل سبب  املهر ألن ،املسبب وقر بعالقة السببوالع

رض بالزرع  كأنه جيرح األنساناإل ألن ،بالعقار العقارى ومنه يسم، بكاراجيرح املرأة بافتضاض 

  .عقر الدور بذلكى سممنه ي و،وحنوه

  .عطاءاإل واحلباء مبعىن

ينتج من  أول ما وولد الفرسى ولذا يسم، األمرأول  أنه مهراً من جهةى يسم أنه إمنا والظاهر

  . وزن قفلى هلية وغريها باملهر علاخليل واحلمر األ

 كل شيء السابق يفى ولذا يسم، ىمة حيث تشترا متهر خبالف األأما تسمية احلرة باملهرية فأل

، أمر واحد إىل االشتقاقات املختلفة من مادة واحدة كلها ترجع أن وقد ذكرنا مكرراً، أول ألنه باملاهر

 ي مناسبة مسيكفي يف االسم أدىننه إ حيث و،فعالمسيت ممهرة من باب اإل  زوجة مبهرإنسانذا تزوج إو

  . موراملهر ذه األ

 مهر يف جر منهاملزبورة اليت من احملتمل اخصاص اسم األمساء ا سهل يف األاألمر(: قال يف اجلواهر

  منا الواقع يف إو  بالنحلةهتسميتى بل قد يدع، املتعة

                                                









١٨٧

ى منا يوصف ا باعتبار كونه فرضاً علإ بالفرضية وهتقد مينع تسمي أنه كما، يات وصفه ااآل

  ). الزوج وحنو ذلك

مهر ثالث  و،شريعة لصح مهرها له كمهره هلالوال ال أنه ا قد ذكرنا يف بعض مباحث النكاحمث إن

منا إو، خرفع كل منهما من اآلتصل يف النكاح هو تقارب الرجل واملرأة مبا يناأل ألن ، وعدم املهر،هلما

، حنوه وجل اشتراء متاعأل أو ،خاطرمها أو خاطره أو جل تطييب خاطرهااملهر شيء زائد يف البني أل

  .  ذلكغري إىل ،حيث يدخالن حياة جديدة

  



١٨٨

 أو  كان عيناً،ميلكه املسلم أن املهر كلما يصح(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر): ١مسألة (

املعتربة املستفيضة حتديد  وصللأل، ولو الزوج نفسه، حر أو  عبد،إنسان أو حيوان أو لعقار، منفعة

  ). القلةو الكثرة إىل املنساق منها ذلك بالنسبةن أ و،عليه الصداق مبا تراضيا

غري املسلم فاالعتبار مبا ميلكون  إىل وأما بالنسبة، املسلم إىل هو بالنسبة إمنا ميلكه املسلم: أقول

كل واحد منهما حسب  إىل املؤمن واملخالف يعترب بالنسبةإىل  بالنسبة أنه كما، لزامعندهم لقاعدة اإل

ف العتقادهم بصحة استعماله فيصح جعله مهراً منا ميلكه املخالإميلكه املؤمن و  الفالنبيذ مثالً، عقيدته

يصح جعل   ال خمالفةًة والزوجمناًؤذا كان الزوج مإوعليه ف، يصح لينا فالإ أما بالنسبة، ليهمإبالنسبة 

  .  هلايصح جعل اخلمر واخلرتير مهراً ال كافرةً كان الزوج مسلماً والزوجة أنه إذا كما،  هلاالنبيذ مهراً

خر ية واآللأحدمها احلى حيث ير، املخالفني والكافرين إىل  كذلك بالنسبةاألمريكون  أن بل ينبغي

 يكون الكالم بالنسبة أن بل وكذا ينبغي، الالزم جعل امع بينهما مهراً دون املختلف فيه فإن ،احلرمة

  . مقلد حيث خيتلفان و وجمتهد،اتهدين واملقلدينإىل 

  :  متواترة يكون املهر مما تراضيا عليه مما يصح جعله مهراًفالروايات مبا ذكرناه بأن، وكيف كان

 ما: قال ،سألته عن املهر ما هو:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، الصباح الكناين أيب فعن

   .)١(عليه الناسى تراض

                                                





١٨٩

: قال ،جيزي يف املهر ما أدىن: قلت له:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن حممد بن مسلم

متثال من سكر)قل من ذلك كما سيأيتفيصح األ وإالّ ،يتعارف ما واملراد بأدىن ،)١ .  

كثري  أو تراضيا عليه قليل الصداق ما:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  يسارنوعن فضل ب

   .)٢(فهذا الصداق

 ،عليه الناسى تراض ما: لفقا ،سألته عن املهر:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

   .)٣(مخسمائة درهم أو ،اثنتا عشرة أوقية ونشأو 

   .)٤()عليه الصالة والسالم(عنه ، رواه مجيل ومثله ما

 عليه الناس قلّى الصداق كل شيء تراض:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن زرارة بن أعني

   .)٥(ج غري متعةيتزو أو يف متعة، كثرأو 

   .)٦(كثر أو الصداق ما تراضيا عليه قلّ:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، رةوعن زرا

ى تراض هو ما: قال ، عن الصداق)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،وعن مجيل بن دراج

 والنش عشرون وقية أربعون درمهاًاأل: وقال، درهم مخسمائة أو ،وقية ونشأاثنتا عشرة  أو عليه الناس

   .)٧(اًدرمه

تزوجها ولو خبامت من : قال الرجلنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، وعن سهل بن سعد

   .)٨(حديد

                                                



















١٩٠

وقد كان الرجل عند رسول اهللا : قالنه إ  يف حديث،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، وعن صفوان

   .)١(القبضة من احلنطةى علو، الدرهم و،السورة من القرآنى  يتزوج املرأة عل)صلى اهللا عليه وآله(

ى هو ما تراض: فقال ،ل عن املهرئسنه إ ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

   .)٢(يكون عروضاً أن بأس وال، كثر أو ولكن البد من صداق معلوم قلّ، عليه الناس

يا رسول اهللا :  فقال)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا  إىل رجلى أتنه إ :)عليه السالم( علي وعن

هذا : خامت يف يده فقال إىل فنظر، ما عندي شيء: قال ،وكم تصدقها: قال، أتزوج هذه املرأة أن أردت

   .)٣(فتزوجها عليه: قال، نعم: قال ،اخلامت لك

 أو  يصدق امرأة قليالًئامرى جناح عل ال:  قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، وعن الغوايل

   .)٤(من استحل بدرمهني فقد استحل: )صلى اهللا عليه وآله(وقال ، كثرياً

يف الرجل يتزوج املرأة  ،) السالممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، وعن اجلعفريات

   .)٥(شطط وكس وال ال: قال ،جهاز البيتى عل

صلى اهللا عليه (النيب   إىلت امرأةءجا:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

يا رسول  ا أن: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

   )صلى اهللا عليه وآله(ت فقال رسول اهللا مث أعاد، فلم يقم أحد غري الرجل،  الكالم)وآله

                                                













١٩١

ما حتسن من القرآن ى قد زوجتكها عل: قال، نعم:  قال،أحتسن من القرآن شيئاً: يف املرة الثالثة

   .)١(ياهإفعلمها 

يعلمها سورة  أن ى سألته عن رجل تزوج امرأة عل،)عليه الصالة والسالم(عنه  ى،خرأويف رواية 

 أجيوز: قلت، يعلمها السورة ويعطيها شيئاً يدخل ا حىت أن ما أحب: الفق ،عز وجلمن كتاب اهللا 

   .)٢(كان  مارضيت به كائناً ا إذبأس بذلك ال: فقال ،اًَبزبيو يعطيها متراً أأن 

يكون تعليماً منه هلا صحيح  أشبه مما يتني وماية واآلفاآل وإالّ ،السورة من باب املثال أن والظاهر

حيث  مم ممن معكأى عل: تعاىلأقل من ذلك مثل تعليمها قوله ى يصح عل أنه هربل الظا، أيضاً

  . أيضاًبل وغري ذلك ، جتتمع مثان ميمات

أحتسن : )صلى اهللا عليه وآله(يف خرب قال للرجل الرسول ن إ :وعن الشيخ املفيد يف رسالة املتعة

   .)٣(علمها عشرين آية: فقال، نعم سورة: قال القرآن

: ليه امرأة فقالتإت ءجاأنه ) صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ىسهل الساعدي رون إ ،الغوايلوعن 

: فقالت، أربة يل يف النساء ال: )صلى اهللا عليه وآله(فقال ، ين قد وهبت نفسي لكإرسول اهللا  يا

فقال، يا رسول اهللا زوجنيها: فقام رجل فقال، كأصحابجين مبن شئت من زو :ء هل معك شي

هل معك شيء ، وال رداء لكى ياه تبقإعطيتها أن إ :فقال، ردائي هذا إالّ واهللا ما معي: فقال ،تصدقها

معك من  ماى عل زوجتكها: )صلى اهللا عليه وآله(قال ، كذا ونعم سورة كذا: فقال من القرآن

   .)٤(القرآن

                                                











١٩٢

 أن ىالرجل يتزوج املرأة عل: قالنه إ ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

   .)١( ما كانيعطيها شيئاً أو ،يعلمها سورة من القرآن

وخصوص ، دلة األطالق إل، وبعضه غائباًبعضه حاضراً أو ،باًئغا أو ويصح كون مجيع املهر حاضراً

 لصداق منه عاجى تزوج الرجل علإذا  :قالنه إ ،)عليه السالم(بن حممد  عن جعفر، اه الدعائمرو ما

وليس هلا ، ليها العاجلإيدفع  حىت الدخولى منه آجل فتشاجرا وتشاحا يف الدخول مل جترب املرأة علو

مل جيعل له حداً  وإن جلذلك األ إىل أجل معلوم فهو إىل كان وإن ،يدخل ا أن بعد إالّ جلقبض اآل

   .)٢(فالدخول يوجبه

دفعه ى ادع وإن ،فالقول قوله من ميينه ،ن أنكرت املرأة العاجل وقد دخل ا وادعاه الرجلإو

  . من الدفع يالرجل البينة فيما يدعى وعل، جل وأنكرته املرأة فالقول قوهلا مع ميينهااآل

  . أيضاًينفع يف املقام  بعض ما إىل وقد أملعنا يف باب املتعة

  

                                                







١٩٣

منفعة احلر ى يصح العقد عل أنه  يفإشكالال (:  مع اجلواهرقال يف الشرائع ممزوجاً): ٢مسألة (

جارة الزوج إى بل وعل، داب وكل عمل حمللم واآلكَكتعليم الصنعة والسورة من القرآن والشعر واِحل

وقيل والقائل الشيخ يف النهاية ،  وفاقاً للمشهور ملا عرفت،عمل خمصوصى علأو  نفسه مدة معينة

، فادة املنعإسند مع قصورها عن ختلو من ضعف يف ال رواية ال إىل باملنع استناداً :يما حكى ومجاعة عل

  . آخر كالمه إىل ،)عليه الصالة والسالم(عن الرضا ، وهي رواية البزنطي

  :الروايات الواردة يف املقام يف هذا الباب هي عبارة عن: أقول

 ريدأين إ قول شعيب: )عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال،نصر أيب رواية أمحد بن حممد بن

جلني األ أي ،كد فمن عنأمتمت عشراً فإن ،ين مثاين حججرتأج أن ى هاتني علبنيتاى حدإأنكحك أن 

 ،بعد انقضائه أو قضي الشرطني أن فدخل ا قبل: قلت،  منهما أبعدمها عشر سننيوىف: قال ى،قض

ن إ :فقال ،جارة شهرين جيوز ذلكإبيها رط ألتفالرجل يتزوج املرأة ويش: قلت ،ينقضي أن قبل: قال

وقد كان ، يفي حىت ىسيبق أن سيتم له شرطه فكيف هلذا بأن يعلم أنه  قد علم)عليه السالم(ى موس

 الدرهمى السورة من القرآن وعلى  يتزوج املرأة عل)صلى اهللا عليه وآله(عهد رسول اهللا ى الرجل عل

   .)١(القبضة من احلنطةى لوع

سألته عن الرجل يتزوج :  قال)يه السالمعل(احلسن  أيب عن، عن أمحد بن حممد ى،خرأويف رواية 

  .)٢( وذكر حنوه،جارة شهريناملرأة ويشترط اإل

   سالمحيل النكاح اليوم يف اإل ال:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن السكوين

                                                







١٩٤

 حرام: قال ،ختكأ أو تزوجين ابنتك أن ىعمل عندك كذا وكذا سنة علأ: جارة بأن يقولإب

   .)١(هرهاها وهي أحق مبمثن رقبتألنه 

  .  مثله) السالممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، زياد أيب مساعيل بنإوعن 

علم من طريق ألنه ) عليه السالم(بن عمران ى كان ذلك ملوسإمنا  :قال الصدوق يف حديث آخر

  .)٢(جلنيبأمت األ ىففو، ميوت قبل الوفاء أم ال أنه الوحي

 )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن صفوان،  احلسني بن سعيدىرو: البيانوعن الطربسي يف جممع 

: قال ى،جلني قضفأي األ: قيل، اليت تزوج ا: قال ،يدعوكأيب ن إ أيتها اليت قالت: قلت: قال

أوفامها وأبعدمها عشر سنني ،ا قبل: قيل قال ،بعد انقضائه أو ميضي الشرط أن فدخل :أن قبل 

ى موسن إ :قال ،جارة شهرين أجيوز ذلكإبيها فالرجل يتزوج باملرأة ويشترط أل: يل لهق، ينقضي

  .)٣(يفي حىت ىسيبق أنه  علم)عليه السالم(

ال حيل النكاح اليوم : قال أنه ،)عليهم الصالة والسالم( ي إىل علئمة بسند األ،وعن اجلعفريات

: قال، تزوجين ابنتك أوأمتك أن ىكذا سنة عل وأعمل عندك كذا: يقول الرجل أن ،سالمجارة يف اإلإب

مهرها مثن رقبتها فهي أحق مبهرها ألن نه حرامفإ)٤(.  

عليه (ى  يف قصة موسعز وجلقال يف قول اهللا نه إ ،)عليه السالم(علي عن ، سالموعن دعائم اإل

  تأجرين  أن ىابنيت هاتني على حدإأنكحك  أن ريدأين إ:  قال)السالم

                                                











١٩٥

حيل النكاح يف   وال،جرة مساهاأى عقد النكاح عل :)عليه السالم( علي فقال مثاين حجج

  .)١(املرأة أحق ا ألن جرة لويل املرأةإ بسالماإل

 يف ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، حممد بن مسلم إىل  بسنده، يف تفسريهإبراهيم علي بن وعن

 ،ىجلني قضاأل أي :)عليه السالم( عبد اهللايب  قلت أل:قال أن  إىل،)عليه السالم(ى حديث قصة موس

فالرجل : قلت، قبل: قال ،بعد أو جلميضي األ أن فدخل ا قبل: قلت له، أمتهما عشر حجج: قال

فكيف ، يتم بشرطه أنه علمى موسن إ :قال ، أجيوز ذلكجارة شهرين مثالًإبيها يشترط أل ويتزوج املرأة

   .)٢(يفي حىتى يبق أنه يعلم أن هلذا

 جارة الزوج نفسه هلا أوإالقاعدة صحة كون املهر نفس ى ومقتض، األخبارظفرت عليه من  هذا ما

 أي جارةجعله متعلق اإل أو ، لوجود غرض عقالئي هلا يف ذلك،ليهاإترجع مصلحته  بيها أوغريمها مماأل

حنو الشخصية يف  ىعل أو، حنو الشخصية فيها أو ىعل، حنو الكلية يف الذمةى  علمي منهاملنفعة أل

  . ربعةكل من األ يف  لوجود االعتبار العقالئي،اخلارج

بأنه  أو ،يكون للمرأة أن بينما يلزم بأن املهر للغري  أو، لعدم العلم بالوفاء يف كونه مهراًشكالواإل

 كون فأي فرق بني، هو فيما يعلم بالوفاء علماً عادياً إمنا الكالم ألن ، اخلاصة غري ظاهراألخبارينايف 

  . أشبه وبني املقام عشرين سورة أوما أو صنعة أو املهر تعليمها سورة

   منا نقول بكون املرأة هلاإو، نقول بكون املهر للغري يصحح النكاح وال

                                                







١٩٦

 نسانيعطي اإل أن فهناك فرق بني، املرأة إىل خرةيرجع باآل حنوه مما أو بمصلحة يف جعل املهر لأل

  . يكون له ربط بعمرو أن  أو،عمرو لزيد من غري ربط له بشيئاً

عطاء للثالث له ربط عقالئي بالطرف للنكاح كان اإل أنه إذا وقد ذكرنا سابقاً يف مهر املتعة وغريه

  .  العامةدلةويشمله األ عقالئي ألنه ،والبيع وحنومها صح ذلك

  :  أمران)عليه السالم(ى كان يف موسنه إ  ففيه،خبار اخلاصةوأما املنافاة لأل

ليه يف إشري أوقد ، يصح عندنا ال  وهذا ما،ب من دون ربط له بالبنتاملهر كان لألن إ :ولألا

ذكرناه  ماو، اً مل يصح جعله مهراًإطالقيربط املهر بالبنت  كان ال إذا نهإف، مجلة من الروايات املتقدمة

م الربط كان ذلك مع عد أنه وظاهر الروايات،  والفرق بينهما واضح،من الصحة كان يف صورة الربط

  . دون ديننا) عليه السالم(ى جائزاً يف دين موس

جرة نفس عمل  وكانت األ)عليه الصالة والسالم(ى املدة كانت طويلة يف قصة موسن إ :الثاين

مل يكن كذلك  إذا أما، قائهب دوننا بسبب علمه ب)عليه الصالة والسالم(ى صح ملوس إمنا وذلك ،ىموس

 العمل و أ،جرة كلي العملكانت األ إذا وكذا، أيضاً جاز لنا ، بالبقاءيعلم عادةًبأن كانت املدة قصرية 

  . كان التدافع بينها واضحاً الّإ و،ومما ذكرناه جيمع بني الروايات، أيضاًبدله جاز أو 

   .أيضاًفلما ذا نفي الروايات مدة شهرين : يقال ال

  . حسب العاده بالبقاءظاهر الروايات نفي ذلك فيما مل يعلم ن إ :نه يقالأل

   ،الكراهة مما يأباها ظاهرهاى محل الروايات عل إىل حاجة وبعد ذلك ال



١٩٧

  . فال وجه لرميها بضعف السند، تواتر الروايات كما عرفت إىل باإلضافة

جارة إصداق بإلاحمل الرتاع ن إ :يقالإالّ أن ( : بقوله،ذكره اجلواهر ومما تقدم ظهر عدم بعد ما

د ذلك جائز عن فإن ،مته كلي غري مشروط عليه املباشرة بنفسهذصداق بعمل يف  اإل ال،خصوص نفسه

بل لعله ظاهر  ومن هنا صرح بعضهم، مجاععليه اإل احملكي وهو مضمون املعتربة املستفيضة و،اجلميع

لوليها و  أيعمل هو بنفسه هلا أو يعلم ألن ، بكون الرتاع يف جعل الزوجة املهر استئجار الزوج،أيضاًاملنت 

ورمبا كان وجه املنع يف حينئذ عدم الطمأنينة للمرأة حبصول املهر ، سنة أو ينرشه أو مدة معينة كشهر

وليس هو ، يؤخذ هلا من تركته  والفرض عدم كون الشيء يف ذمته حىت،باحتمال موته قبل العمل

  ). انفسخت مبوت وحنوه إذا جرتهأ فيها مع عمله ومع عدمه يرجع بإشكالذلك اليت ال ى جارة علكاإل

  . ضة الروايات الواردة يف جعل املهر تعليمها سورة وحنوهافي باملعتربة املستهمراد أن والظاهر

  : بقوله) يقال إالّ أن اللهم(ى  عللك مستشكالًذأما قول اجلواهر بعد 

 ومل ثالًمات بعد الدخول م وإن ،إشكالفعل فال  فإن ،جعل عمله نفسه مهراًنه إذا إ :فيه أوالً(

جارة وليس هو كاإل، ليهاإيوصله  هو مضمون عليه حىت إذ ،يعمل كان هلا قيمة ذلك العمل من تركته

لو سلم يكون هلا مهر املثل حينئذ لعدم خلو البضع عن  أنه ى عل،يف االنفساخ بتلف العني املستأجرة

   .ىاملسم إىل والفرض انفساخ العقد بالنسبة، املهر

لفرق بني ل وليس يف كالمهما تعرض ،يف هذا الشيخ يف النهاية وظاهر اخلالفصل األن إ :وثانياً

  اشتراط  جارة النفس مبعىنإبني  والعمل يف الذمة



١٩٨

  ). جري اخلاصكونه كاألى عل أو املباشرة

  :يرد إذ ،فيه ماى فال خيف

  . باملاليبدل  أنه يصح عمل غريه وال خالف فرض جعل املهر عمل نفسه حبيث النه إ :ولاألى عل

يبعد  بل ال، جارة نفس الشخص ال الكليإ )رمحه اهللا( املنصرف من كالمهن إ :الثاينى وعل

يتعلق احلق   مل يكن له مال حىت)عليه السالم(ى موسن إ حيث، صن لليبدل باملال تبعاً ال ظهوره يف ما

  . جارة شخصية حبتة فكانت اإل،تقدير موتهى مباله عل

  .و املشهورفاجلواز ه، حال أي ىوعل

 فمنعها الشيخ يف ،وليها أو للزوجة من الزوج وقع اخلالف يف جعل املهر عمالً(: قال يف احلدائق

ليه ذهب الشيخ املفيد وابن اجلنيد وابن إ و،املبسوط واملشهور اجلواز وهو قوله يف اخلالفو ،النهاية

الظاهر هو القول املشهور ملا ( :بعد استدالل طويل للجانبني قال أن ىلإ )دريس ومجلة من تأخر عنهإ

  . )األخباروعدم ظهور املنافاة من هذه ،  املتقدمة يف ذلكاألخبارعرفت من ظهور 

ومنع الشيخ يف النهاية من جعل ، جيوز جعل منفعة الزوج مهراً أنه واملشهور(: وقال يف الكفاية

  .)١( )ول أقرب واأل،أو لوليها  من الزوج هلااملهر عمالً

  .مصرحة بالتحرميغري  وهي ،د الشيخ حسنة أمحد بن حممدولعل مستن

 يصح جعل املهر منفعة عقار أنه ليه املشهور منإ فيما ذهب إشكال ال(: )رمحه اهللا( وقال احلائري

سورة من  أو  تعليم صنعةلنت املنفعة مثا ولو ك،ولو كان نفس الزوج، حر أو  عبدإنسان أو حيوانأو 

 خالفاً للشيخ يف ،جيوز له الدخول ا قبل استيفائها هلا املنفعةى تزوجها عل إذا نه فيماأو، حنوها والقرآن

  : مث قال بعد استدالل للجانبني )املنع من جعل املنفعة مهراً إىل النهاية حيث ذهب يحمك
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عدم  ألن ،فيها من تعليل احلكم بعدم العلم بالبقاء الكراهة من جهة ماى يبعد محله عل نعم ال(

عراض املشهور إفمستند الشيخ لضعفه سنداً و، كانوكيف ، اًإمجاعبالبقاء غري قادح يف الصحة العلم 

  ).  النصوص املتقدمةإطالقيقيد به  ألن يصلح عنه ال

  .  حمل تأملأيضاًالكراهة ى احلمل عل أن لكنك قد عرفت

كل عمل  و القرآن كتعليم الصنعة والسورة من،منفعة احلرى ويصح العقد عل(: ويف مناهج املتقني

 ومستنده قاصر والصحة ،خري وقيل باملنع يف خصوص األ، نفسه مدة معينةنسانجارة اإلإوكذا ، حملل

   .)ىأقو

 من غري فرق بني العني والعروض ،تكون عوضاً أن املالية اليت تصحى وباجلملة فاملدار يف املهر عل

  . عمال وحنوهااأل وواملنافع

 إىل  من نسبة املنع، ذكره احملقق القمي يف كتابه جامع الشتاتوبذلك يظهر وجه النظر فيما

ب الزوجة يف عوض املهر جيعل الزوج نفسه أجرياً أل أن زهل جيو ( قال يف جواب سؤال منه،شهورامل

بل ، جيوز يف شرعنا املشهور الن إ :)عليه السالم( نفسه أجرياً لشعيب )عليه السالم(ى كما جعل موس

  ). عمجااإلى عليه دعو

صل  لأل،اجلواز وأشهر القولني الصحة:  حيث قال،قول املشهورى  علمجاعاإلى بل يف الرياض ادع

 مث ،ما تراضيا عليه واملعتربة املستفيضة بأن املهر ،)١( تراضيتم بهجناح عليكم فيما ال: يةوعموم اآل

صل دلة مع اعتضادها باألن األم كيف يعارض ما مر وباجلملة فمثل هذه الرواية: ذكر رواية النهاية وقال

 فقد رجع عنه ، يف احلقيقةإمجاعبل ، اًإمجاعالشهرة العظيمة اليت كادت تكون  وية الكرميةوعموم اآل

   جارةجواز جعل اإلى سوط واخلالف مدعياً فيه علبالشيخ يف امل
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  .  الوفاقطالقاإلى  علمهراً

وقد رد دليلهم ، النهاية ومجاعة آخرونالقول بذلك للشيخ يف  أن نعم يظهر من املسالك وغريه

شعيباً  ألن :أما أوالً، املنع فادةإيف مستندهم بعد ضعف السند قصور الداللة عن ن إ( :املسالك بقوله

 ، يف شرعهم وليس جبائز يف شرعنا وقد كان جائزاً،له ال البنتهى  لريع)عليه السالم(ى استأجر موس

ن إ: )عليه السالم(قوله  فإن ،ا ليست صرحية يف املنع فأل:ا ثانياً وأم،جارته نفسه هلاإاملتنازع فيه و

 داولعله أر، أشعر به وإن اشتراط العلمى  علليس داالً يعلم أن ين هلذاأ علم ومن )عليه السالم(ى موس

 مهر  بدليل جريانه يف كل،املنع جهة الكراهة الى ال يثق بالوفاء به عل ض التحمل مباونبغي التعاي ال هأن

فالقول باجلواز ، اًإمجاعغري قادح يف الصحة  أنه  مع،يوفيه أن  إىلوثوق للبقاء نه الإف، قبل تسليمه

  . آخر كالمه إىل ،)أصح

ب األى صغرية ير أو ،تكون املرأة كبرية راضية بذلك أن بنيفرق  الاجلواز ى عل أنه مث الظاهر

منا نقول بعدم إ و،ة واليتهماياالختالف يف كيف ىب اجلد عل ومثل األ،عدم الفساد أو الصالح يف ذلك

  . الفرق لوحدة املالك

  . ول دون الثاين حمل نظرين باجلواز يف األاألمرففرق احملقق القمي بني 

عود  كانت املرأة راضية مبعىن إذا غري ويل أو ب وغريه ولياً كانفرق بني األ ال أنه وقد عرفت

كأن ، جارة وحنومهاا ذكرنا مثله يف مسألة البيع واإلم ك،هارادة وحنوولو من جهة اإل، ليهاإشيء 

  . لكنس الشارع غري املرتبط به شخصاًنسانيستأجر اإل

  .كيف خيرج املال من كيسه وال يدخل البدل يف كيسهنه إ :فال يقال

 ةدلات األإطالق ف،نسانرادة اإلإ ما يكون البدل حتقق  بل كثرياً،يكون عيناً أن جيب البدل الألن 

  . تشمل مثل ذلك

  معه  يجير أو بيكون الزوج أجرياً عند األ أن فرق بني ال أنه ومنه يعرف



٢٠١

  .  لوحدة املالك يف اجلميع،ل املضاربة والرهن واملزارعة واملساقاة وغري ذلكثاملعاملة مأحناء سائر 

 من تكون عوضاً أن تصح اليت ةاملاليى املدار يف املهر عل(: تبعه غريه و لغريهولذا قال اجلواهر تبعاً

 كحق  مالياًبل الظاهر جواز جعل املهر حقاً، حنوها وعمالاملنافع واأل وغري فرق بني العني والعوض

  ). التحجري وحنوه مما يصح املعاوضة عليه

حياء إ كما أشكلنا يف كتاب، ميلك أن يكون املهر ملك أن ةبل قد ذكرنا يف مهر املتعة صح

عليه ( كقوله ، امللكدلةظاهر األ أن  ملا ذكرناه من،ملكاً  ال التحجري حقاًوغريه يف كون حق املوات

  . حنو ذلك أو ليه أحدإمل يسبق  ما إىل من سبق: )الصالة والسالم

سقاطه مهراً إ فهل يصح جعل ،يتزوج أكثر من واحدة أن ن كحقه يفأما احلق الذي هو للزوج اآل

 فهل يصح جعله مهراًالزواج، الزوج بعد ى ليس للزوجة عل ام وكذا، سقاطهإهلا حيث تنتفع الزوجة ب

   .سبوع مرة مثالًأجيعل مهرها مواقعتها كل  أن  مثل،حق عليه تكون ذا حىت

  وكل ما،نه عقالئي وأل، وللمالك يف تعليم السورة،)تراضيا ما( طالق إل،القاعدة الصحةى مقتض

مكسب للزوجة بتحصيلها عدم ن إ حيث حةصيرون الوالعرف  ،العرفى مل يغريه الشارع يكون عل

العقد ى مل يناف مقتض ذكروه يف الشرط بأنه كل ما ما إىل باإلضافة ،أشبه ذلك ما أو فائدة أو مزاحم

  . مقتضاه  العقد الإطالقينايف نه إ  حيث،كه يشمل املقام مالوالكتاب والسنة مما

مل نقل   لو،تراضيا عليه  لكل مايكون خمصصاً أن العدم مما يصلحى لكن هنا رواية تدل عل

   وهي رواية محادة بنت أخت، املال وحنوه إىل )تراضيا ما(بانصراف 
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عن رجل  )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قالت،الشيخ وعبيدة احلذاء اليت رواها الكليينأيب 

عليه الصالة (  أبو عبد اهللافقال ،ذلك مهرها أن رضيت ويتزوج عليها ال أن امرأة وشرط هلاتزوج 

   .)١(درمهني أو درهمى عل إالّ يكون النكاح هذا شرط فاسد ال: )والسالم

عليه الصالة (قوله  ألن ،االستحبابى يستشكل يف داللة الرواية بأا حممولة عل أن نعم ميكن

واترة الدالة خذ به بعد الروايات املتميكن األ  الدرمهني أو درهمى عل إالّ يكون النكاح ال: )والسالم

  . حنوه وصحة جعل املهر تعليم السورةى عل

أما احلقوق اليت يصح املعاوضة (:  قال،ويظهر من اجلواهر نوع تردد يف املسألة مع ترجيح العدم

ن من ا ينشئ، وجهانحنوها يف صحة جعلها مهراً واخليار والشفعة واليمني وىسقاطها كحق الدعوإعن 

وأولوية املهر من غريه من املعاوضات باعتبار كونه ليس  ،)٢(تراضيا عليه ام: )عليه السالم(عموم قوله 

الزوجة ويقبل التنصيف لو  إىل وجه ينتقلى اعتبار كونه مملوكاً على  الفتاوإطالقومن ،  صرفاًعوضاً

ه عدم واحتمال االلتزام بالتقومي يف الفرض حينئذ يدفع، ليه بطالق قبل الدخول وحنوه ولو بتقوميهإاحتيج 

يدعي  إالّ أن اللهم، منا تقع املعاوضة عليه مبا يتراضيان عليهإو، كون مثل ذلك من املتقومات العرفية

  ). خرب محادة إىل مضافاً ى،تر لكنه كما، مثالًى مبالحظة الدعوولو مكان تقوميه إ

  التقومي هنا كالتقومي  فإن ،اخلرب إالّ  العدم من النظرأدلةما يف خيفى  لكن ال
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حشر هذه احلقوق كلها يف مالك واحد  أن  إىلباإلضافةهذا ، السورة وحنومها ويف تعليم الصنعة

يتزوج  ال أن واليمني واخليار والشفعة وحنوها ليس مثل حقى فحق الدعو، دلةغري ظاهر بعد عموم األ

 درهمى علإالّ  يكون النكاح ال: )عليه السالم(حيث قال ، نعم يستفاد التساوي من ذيل اخلرب، عليها

  . واهللا سبحانه العامل، تتبع أكثر إىل واملسألة حباجة، فيه لكنك قد عرفت ما، درمهنيأو 

  . أشبه ذلك ما أو عليهايتزوج  ال أن وسيأيت الكالم يف بعض الشروط كشرط

أجاز  فإن ،جازتهإى نه يقع فضولياً يتوقف علإف، حقه مهراً أو جعل ملك الغرين إ أنه مث الظاهر

 ملاعوتقدم اإل، يأيت ماى ين منهما علاألمرل قأ أو ،مهر املثل أو القيمة و أكان املطلوب املثل وإالّ ،فهو

  . مثل ذلكإىل 

  .  عنهدلةخمرج من األ ال  أنة الشامل للمقام بعديوذلك لعموم دليل الفضول

 ،فضولة مث ملك مسألة من باع ذكروه يف ماى ليه كان علإتقل نامث  ن جعل مال الغري مهراًإو

  . لوحدة املالك يف البابني

 ، كيس الزوجنيكون م أن املهر يلزم ألن ،جازة املالكإمع   حىتيصح جعله مهراً ال أنه واحتمال

  :  الواردة يف تزويج الولد الصغرياألخبارمجلة من  و، الفضوليةأدلة إطالقخالف ظاهر نه إ :فيه

 سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنني، )معليه السال(عن أحدمها ، مثل صحيح ابن مسلم

 إمنا من مجيع املال: قال ،من حصتهما أو من مجلة املال، فرض الصداق مث مات من أين جيب الصداقو

   .)١(هو مبرتلة الدين

                                                





٢٠٤

هو  وعن الرجل يزوج ابنه )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت، امللك ويف صحيح الفضل بن عبد

 باألى عل: قال ،من الصداقى عل: قلت، ال: قال ،بجيوز طالق األ: قلت، بأس ال: قال ،صغري

مل  وإن يكون للغالم مال فهو ضامن له إالّ أن ،الغالمى مل يكن ضمنه فهو عل وإن ،كان ضمنه هلمن إ

   .)١(يكن ضمن

  .ج ولده الصغريسيأيت يف مبحث من زو غري ذلك مما ىلإ

ميلك  أن  كما يصح:ليه حيث قال عند قول الشرائعإمن اجلواهر امليل الذي يظهر وما ذكرناه هو 

  : املسلم

 إىل  متنقالًغريه كي يتجه حينئذ جعل الزوج له مهراً إىل وجه ينتقل منهى الصحة احملققة عل(

 .ذن مالكهإ ملسلم بدون يصح ملكه فعالً نه الإذنه فإورمبا خرج بذلك العقد عن مال الغري بغري ، أةمراال

وعدم جواز جعله مهراً حلرمة التصرف ، يكون املصنف أراد االحتراز عن مثله مبثل هذه العبارة أن وميكن

مل  إذا ذن املالكإمع  بل قد مينع صحته مهراً حىت، صدق عليه صحة متلك املسلم له وإن ،يف مال الغري

تكون ملالك واملعوض  أن صحي عواض اليت ال لكون املهر كاإل،وجه يدخل يف ملك الزوجى يكن عل

لكن ليس هو منها فيصح . اعترب مثله يف املعاوضات وإن ،مينع اعتبار ذلك يف املهر إالّ أن اللهم، خرآل

بل يظهر من الفاضل يف ، يكون املهر يف ذمة غريه أن ىبل يصح العقد للزوج عل، حينئذ بذل الغري له

  ). بل وغريه،  عن الولد املوسر الصغري عن مشروعية بذل الغري املهرالقواعد وغريه املفروغية
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 وخيرج املعوض من كيس إنسانيدخل العوض يف كيس  أن وقد ذكرنا يف مبحث املعاوضة صحة

  . تفصيل ذكرناه هناكى  عل،آخر

 ،أشبه ما أو سورةً أو يكون املهر تعليم غري الزوج للزوجة مهراً للزواج صنعةً أن ومنه يعلم صحة

  . يعلوحدة املالك يف اجلم

ال يصح جعل مال الغري (:  حيث قال،أيضاًوجعل الغري املهر هو الظاهر من عبارة مناهج املتقني 

ذن السابقة بني اإل فرق ال إذ ،أجاز إذا يصح جعل مال الغري مهراً أنه كان عليه وإن ،ذنه مهراًإمن غري 

  . )جازة الالحقةواإل

يقبل امللك  عما ال) ميلك أن ما يصح: (صف بقولهاحترز املن(:  قال،أما عبارة املسالك فهي جمملة

هذا ى ميلك لغريه عل أن يصح نه الإف، بنقله عن ملكهى يرض هو ملك للغري حيث ال ما و، كاخلرتيرأصالً

  . )يصح لغري مالكه جعله مهراً  فال،الوجه

أسلم  أو ماولو أسل، ما ميلكانهخرتير صح أل أو مخرى ولو عقد ذمياً عل(: الشرائع قال مث إن

  ). مضموناً أو سواء كان عيناً،  خلروجه عن ملك املسلم،حدمها قبل القبض دفع القيمةأ

حربياً  أو بل احلكم كذلك يف كل الكفار ذمياً، خصوصية ذلك بالذمينيعدم لكن الظاهر 

وغري ذلك  ا بهلزموهم مبا التزموأ ولكل قوم نكاح  لقاعدة،غري كتايب أو كتابياً، حمايداً أو أومعاهداً

  . وغريه كتاب القضاء فصيل الكالم فيه يفتمما ذكرنا بعض 

 أدلة طالق إل،أنه يراها ملكاً هلم ال، الشارع سامح يف قبول ملك الكفار للمحرمات أن مث الظاهر

م أكما ، اتيخالفهم يف التكليفى  فهم معاقبون عل،صولتكليف الكفار بالفروع كتكليفهم باأل

   ،خالفهم يف الوضعيات ىمعاقبون عل



٢٠٦

  .  التكليفيةحكام الوضعية غري األحكاماأل أن  إىلاملشهور الذين يذهبونى ذلك علو

 الوضعية ليست حكاماأل أن  من،يف الرسائل )رمحه اهللا( ىما استظهرناه تبعاً للشيخ املرتضى أما عل

منا إتكليف و وليس هناك وضع  ألنه أوضحاألمرف، واؤن من شوؤمنا هي شإ و، التكليفيةحكامغري األ

  . الكل التكليف فقط

لو عقد الذميان وحنومها من (: حيث قال )رمحه اهللا( ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره احلائري

بناًء ،  صح العقد واملهر حقيقة،ميلكه املسلم أن يصح حنومها مما ال وخرتير مخر أوى أصناف الكفار عل

سباب صحيح ما بأيديهم من األن أ و، الوضعيةحكامر ليسوا مكلفني باألالكفا أن هو املختار من ماى عل

 حكامباأل م مكلفونأليه بعض من إكما ذهب  ال ،قصدوه منه من املسببات مؤثر يف حصول ما

لزموا أ هلم مبا اًإلزام معهم وسباب مماشاةًصحة ما يف أيديهم من األى منا يقرون علإو، الوضعية كالتكليفية

 واخلرتير وحنومها راخلم ألن وذلك، ثارهم مع كوا فاسدة غري مؤثرة فيما قصدوه منها من اآلأنفسى عل

  ). دينهم فيصح هلم جعلها مهراً وميلكه املسلم يصح متلكها يف شريعتهم أن يصح مما ال

 يظهر من ما أن يعلم أن ينبغي(:  قال يف اجلواهر،ولذا الذي ذكرناه من عدم ملكهم للمحرمات

دل  وملا، ف وغريه من ملكية الكافر للخمر واخلرتير وحنومها مناف لقاعدة تكليف الكافر بالفروعنصامل

 وعدم التعرض ملا يف أيديهم من أديام ،سلم والكافرامل من غري فرق بني عدم قابليتهم للملك شرعاًى عل

 ضرورة ،نه ميلك ذلكإفر فميلك خبالف الكا املسلم فيه ال أن  مبعىن،يقتضي ملكيتهم ذلك يف ديننا ال

الثمن الذي يأخذونه يف مقابلته حرام عليهم و،  ولنسخ دينهم فهو حرام عليهم،منافاته ملا عرفت

  جاز لنا تناوله  وإن ،أيضاًوتصرفهم فيه حرام 



٢٠٧

  . )١()ألزموا به أنفسهم اً هلم مباإلزامجراء حكم الصحيح عليه إاململوك ومعاملة منهم ومعاملته 

لظاهر من  انإف، عدم ملك الكافر أو  ملك لتوضيح،ملقامشيء ينفع يف ا إىل ملاعس باإلبأ مث ال

  : مخسة أقسامى علحكام األ أن االستقراء

  . أشبه  كحكم الصوم والصالة واحلج والزكاة وما،ولية األحكاماأل: ولاأل

باغ   للمضطر غريتناول احملرم و،فطار يف شهر رمضان للمريض كاإل، االضطراريةحكاماأل: الثاين

  . عاد وال

 كل شيء لك حالل حىت(:  مثل،ل اجلهل يف موضوعااخ الظاهرية اليت يتدحكاماأل: الثالث

وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة ، )قذر أنه تعرف طاهر حىت كل شيء(و، )حرام أنه تعرف

 عذار الإتنجيز و أا  إىلخرونذهب املتأ وإن  ظاهريةأحكامرأي القدماء ى ا علإف، أشبه ما والوقت

  . خرقسام األ واملهم مدخلية اجلهل يف املوضوع خبالف األ،أكثر من ذلك

 الكفار مبا التزموا إلزام: مثل، هم واملهم الالبدية اليت جعلها الشارع من باب األحكاماأل: الرابع

، م خمطئونأشك يف  نه الإف، حسب املوازين املذكورة يف كتاب اجلهادى دينهم على هم علإقرارو، به

: تعاىلمثل قوله سبحانه و إىل باإلضافة ،الناس  لكافةحكاماأل أن ى اليت تدل علدلةذلك األى ويدل عل

مل نك من املصلني ومل نك نطعم املسكني وكنا خنوض مع اخلائضني  قالوا ،قالوا ماسلككم يف سقر

  سلوكهم  فإن ،)٢(وكنا نكذب بيوم الدين

                                                







٢٠٨

 ،هم الزكاةئعطاإدائهم الصالة وأوبسبب عدم ، صول الدينأن بسبب فساد عقيدم يف يف سقر كا

صول من غري فرق بني فهم باأليالكفار مكلفون بالفروع كتكل أن غري ذلك مما ذكر يف حمله منإىل 

  .  التكليفيةحكام الوضعية واألحكاماأل

ى  علةالفروع املتوقف و الشرعيةكامحتدخل االجتهاد بني األ  مبعىن، التطبيقيةحكاماأل: اخلامس

 دارات والصحة واجليش واإلةي من قوانني املرور والشرطسالمجيعله احلاكم اإل  مالمث، حكامتلك األ

فرمبا ،  تطبيقية منوطة بتطبيق اتهدأحكاممنا إ و،ولية اهللا األأحكامهذه ليست  فإن ،الثقافة وغري ذلكو

  . خرآليطبق جمتهد غريما يطبقه اتهد ا

مث ، جيوز للناس خمالفته نه الإ ف،ميناألى جيعل مرور السيارات عل ومصر إىل شتريأيت مالك األ مثالً

 أحكامهذه  فإن ،يسراجلانب األى مصر وجيعل مرور السيارات عل إىل بكر أيب يأيت بعد ذلك حممد بن

، عاماً أو  خاصاً نائباً)لسالمعليه الصالة وا(مام اجتهادية بسبب اجتهاد احلاكم املنصوب من قبل اإل

ى بدل جيب عل وحاكم آخر وغري ذا جاءإف، مورطاعة احلاكم يف مثل هذه األإاملسلمني ى فالواجب عل

  . ول األأحكامى طاعة احلاكم الثاين وتلغإاملسلمني 

ي منا هإو، البدية أو ظاهرية أو  اضطراريةاًأحكامال و، الزكاة و كالصالةاًأحكامن هذه ليست إف

 ، الذي مفاده احلريةالناس مسلطون لدليل ضرر الفهي من حيث ختصيص ،  التطبيقيةحكاممن األ

ي يوجب جعله سالمكيفية خاصة بنظر احلاكم اإلى كون تطبيقه عل إالّ أن كان حكماً اضطرارياًوإن 

  . من القسم اخلامس

مرور ى حلاكم الذي يرفا، جتهاداتختتلف باختالف اال أا تدخل االجتهادى والدليل عل

   وغريه ضرر الخطار بدليل  عن األمين تفادياًاألى السيارات عل



٢٠٩

اليسار ى  مرور السيارات علي آخر من جعلإسالميتمكن حاكم  ال  حىتيلزم حكمه أبداً ال

ويكون التطبيق بنظر ، كا دليل عام يشمل هذا وذضرر الدليل  إذ ،اليمنيى لغاء مرور السيارات علإو

  . طاعتهإذا أمر احلاكم وجبت إو، حلاكما

دام هذا احلاكم  ما إالّ يلزم  ال،دارات يف مكان واحدوكذلك حال احلاكم الذي جيعل مركزية اإل

 إذا كذلك و،جيعل حاكم آخر تبعثرها يف أماكن متعددة أن ذا ذهب ميكنإف، هذا الرأيى  ويرموجوداً

غري ذلك من  إىل ،التساويى ير أو نظامه يف فضليةاأل ىول سواء كان الثاين يرتبدل رأي احلاكم األ

  . مثلةاأل

أجاز فقد  إذا ماأ، ن احلجر يف نفعهجازة مإب إالّ يصح جعل املهر امللك احملجور ال أنه مث الظاهر

   . فهنا أوىل،قد عرفت صحة املهر يف الفضويل إذ ،جاز

عم من ذلك يف األ  يف املهر أو،التصرف فيهحيق له   النساناإل أن  امللك حمجوراً مبعىننكا إذا نعم

مات  قد وشربه و عليه بأن يتصرف فيه يف أكله حاجراً ديناراًإنسانوهبه  كما لو، مل يصح جعله مهراً

 كل فيه يف األهتصرفى كان مثر املوقوف حمجوراً عل أو ،ميكنه رفع اليد عن شرطه  حيث النسانذلك اإل

  .  مهراًأشبه مما ينايف جعله الشرب وماو

أما يف الصورة الثانية حيث ، كان حياً بفك احلجر إذا وهي اهلبة ميكناألوىل نعم يف الصورة 

ما وقفها أهلهاى الوقوف عل ،خرج من يده ألنه ،يصح للواقف فك احلجر ال .  

أما ، فلو ظناه ملكاً ومل يكن مبلك مل يصح مهراً ،حسب الظن واالعتبار بامللكية حسب الواقع ال

  . الشاة خرتيراً أو ةً،ظنا اخلرتير شا إذا مثل ما، ظناه غري ملك وكان ملكاً فيكون مهراً ول

  اخلرتير وحنومها مهراً يف  وجعل اخلمر ذكرناه من صحة يؤيد ماه مث إن



٢١٠

سألته عن :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  ما رواه طلحة بن زيد،ما ذكرناهى غري املسلم عل

 ،سلماأخنازير مث  أو مهرها مخراً ومن أهل احلرب تزوج كل واحد منهما امرأة أو هل الذمةرجلني من أ

أسلما حرم إذا  :)عليه السالم(وقال ، اخلنازير وحيرم من قبل اخلمر ذلك النكاح جائز حالل ال: قال

   .)١( من ذلك يعطيامها صداقهماليهما شيئاًإيدفعا  أن عليهما

ثالثني ى النصراين يتزوج النصرانية عل: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال ،وعن عبيد بن زرارة

دا وثالثني خرتيراً مخراًاًن قال ، مث أسلما بعد ذلك ومل يكن دخل : ينظر كم قيمة اخلنازير وكم قيمة

   .)٢(ولا األمنكاحهى مث يدخل عليها ومها عل، ليهاإاخلمر ويرسل به 

 يف رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير، )عليه الصالة والسالم( إىل علي ندهبس، وعن اجلعفريات

   .)٣(شطط وكس وال صداق مثلها ال: قال ،باب مخر مث أسلمود

  الختالف يف الدين كاملسلم،خر دون اآلأحدمها كونه ملكاًى ير إذا ومما تقدم يعلم حال ما

يرونه  كان الكفار ال إذا أما، االجتهاد والتقليد يف أو ،يف املذهب كاملؤالف واملخالف أو ،اليهوديو

 حبكمنا من باب أو ،لزام من باب اإلهمشئنا حكمنا حبكم فإن ، وراجعوناملكاً واملسلمون يرونه ملكاً

  . كما ذكرنا مثله يف بعض املباحث السابقة، الواقعأنه 

  . املخالفني إىل  بالنسبة وكذلك،خر دون اآلالكافران أحدمها ملكاًى رأ إذا ومنه يعلم حال ما

                                                









٢١١

قد يقال بعدم وجوب القيمة يف املقام لو  أنه يعلم أن ينبغي(: فقد قال اجلواهر، حال أي ىوعل

 لعدم ،مع عدم منعه أو ،ذن منهإوقد أسلم الزوج وقد قبضته هي من دون ،  مخراً معيناًكان املهر مثالً

 ،فوجوب القيمة يف ذلك حمل نظر،  يضمنه لهراًالذمي مخى بل من يتلف عل، جواز تعرضه هلا يف ملكها

نعم عن بعض العامة الفرق بني الدين والعني وهو جيد يف هذا ، ناأصحابحد من  ذلك ألدمل أجوإن 

ها يتعذر عليه قبضها إسالمنه بإ ف،كان مهرها مخراً معيناً وأسلمت الزوجة قبل القبض إذا يف ما ال، الفرد

، ة به شرعاًأموركانت م أن وليس ذلك تفريطاً بعد،  يد الزوجوالفرض ضمانه يف، وتلف عليها

  ).  يرفعها ويعزهاسالمفاإل

 هو قد أسلم ومنع الزوج الزوجة من قبض اخلمر إذا يكون حال ما أن لكن ينبغي، وما ذكره جيد

ل لو ب، أشبه ما منعه أو أو ذنهإشأن يف  بعد كون املهر هلا ال إذ ،يكون احلكم كذلك أن هي كافرةو

وقد قبضته (فالتقييد بقوله ،  فهي تكون مملوكة للزوجةأما وضعاً، احلرام تكليفاً  مل يكن غريأيضاًذن أ

  .  حمل نظر)مع عدم منعه ذن منه أوإهي من دون 

 ،تزوجا ومها خمالفان وجعل مهرها نبيذاً خاصاً إذا كما، ربع للمسألةالصور األحال وبذلك يظهر 

كما يصح يف حال تبصره ، قباض يف حال خالفهمانه يصح القبض واإلإف، راتبص أو تبصرت أو فتبصر

  . ما عرفتى  علكان حراماً تكليفاً وإن ضعية، واملراد بالصحة الووخالفها

ى جيرب الزوج يف احلالة الرابعة عل أن يبعد لكن ال، أما يف حال تبصرها دونه فال تتمكن من القبض

  . كتاب الرهن ما يفيد املقام يف إىل  وقد أملعنا، دوايراه ملكاًنه إ تبديل النبيذ حيث



٢١٢

كان الزوج  أو الزوج والزوجة مسلمني أي ولو كانا(:  مع اجلواهرالشرائع قال ممزوجاً مث إن

القائل  وقيل، خمتلفني أو جاهلني أو ، عاملني بعدم صحة ذلكخرتير مثالً أو مخرى  وعقد عل،مسلماً

القائل  ووقيل،  يبطل العقد:ما حكيى قنعة والنهاية والقاضي والتقي علمجاعة منهم الشيخان يف امل

  ). صحابمن مالك وبعض األ إالّ بل عن بعض نفي اخلالف فيه،  يصح العقد:املشهور

 ،يصح الباطل استدل القائل بالبطالن بتعليق الرضا بالباطل املقتضي لعدم الصحة حيث ال: أقول

قلنا ن إ بل ،)امللك (كما ورد بلفظ ،)١(نمثى يشتريها بأغل ولذا ورد، وبأنه معاوضة بني املهر والبضع

جارة إبل هو  ،)٢(جورهنأحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أ: تعاىلا يف قوله مجارة كإبأنه نوع 

: )عليه السالم(وقوهلم  ،)٣(جورهنأفما استمتعتم به منهن فآتوهن :  بقوله سبحانه،حقيقة يف املتعة

  .  كذلكاألمريكون  )٤()تأجراتهن مس(

 وهو ينعكس ،املهر ما تراضيا عليه أن عكس النقيض حيث ورد يف املعتربة املستفيضةى وبأنه مقتض

، عدم غري املذكور يف العقد مهراً ي فيقتض،يكون مهراً يتراضيان عليه ال ال ما أن  إىلبعكس النقيض

يدل عليه مجلة  أو ويؤيده، البطالن إالّ فليس حينئذخالء البضع عن املهر إعدم ى وذلك ينايف ما دل عل

  : من الروايات

 من )صلى اهللا عليه وآله(كم أحل لرسول اهللا  )عليه السالم(سألته :  قال،مثل ما عن زرارة

وهبت ن إ وامرأة مؤمنة: عز وجلفأخربين عن قول اهللا : قلت، ما شاء من شيء :قال ،النساء

  وأما غريه ، )صلى اهللا عليه وآله(لرسول اهللا  الإل اهلبة حت ال: قال ،نفسها للنيب

                                                











٢١٣

   .)١(مبهر إالّ فال يصلح له نكاح

يا أيها : عز وجلل عن قول اهللا ئسنه إ ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

 أن وأحل له ،أحل له من النساء ما شاء: قال ،جورهنأنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت إالنيب 

 أراد النيبن إ وهبت نفسها للنيبن إ وامرأة مؤمنة: عز وجلذلك قول اهللا  و،ينكح املؤمنات بغري مهر

خالصة لك :  فقال)صلى اهللا عليه وآله(لنيب لهو خاص  إمنا ذلك أن عز وجلمث بين  يستنكحهاأن 

   .)٢(ميامأمن دون املؤمينن قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أوزاجهم وما ملكت 

وأما ، )صلى اهللا عليه وآله(لرسول اهللا  إالّ فال حتل اهلبة: )عليه السالم(مث قال جعفر بن حممد 

 خادماً أو دنانري أو دراهم أو كان ثوباً  مايدخل ا أن مبهر يفرضه قبل إالّ ينكح أن غريه فال يصلح له

   . )٣()خ ل ،كثر وأ قل شيئاً أو درمهاً أو ثوباً(

حنو ى عل حنو القيد الى كان عل إذا يبعد البطالن نعم ال، تعليق ال ألنه  الصحةقوىهذا لكن األ

كونه  و،منا املعاوضة بني الرجل واملرأةإليس النكاح كالعقود و إذ ،معاوضة وال ،الداعي الذي هو الغالب

  . ين تناقضاألمركان بني   وإالّى،خرأ وهذه ولذا يعرب عنه ذا تارةً،  من باب املثالجارةًإ أو ملكاً

 الظهور الذي عرفته يف املقام الى االستنباط متوقف عل إذ ،النقيض ظاهر البطالنودليل عكس 

ل الظاهر من ويؤ أن يقال يلزم الشرع خيالف العقل حىت أن وليس املراد، االستدالالت العقليةى عل

 بنجاسة ما بقي حيكم ولذا ال،  يف الشرعياتجمال له حنو الدقة الى االستدالل عل أن بل املراد، الشرع

   إذا لونه ورائحته فيما

                                                









٢١٤

  . غري ذلك إىل ، مث زالت العني وبقياكان احملل متنجساً

 الشارع بىن أن القاعدةى كان مقتض أن  بعد،صحة العقد العرفيةى يدل عل أنه  إىلباإلضافةهذا 

  . ليه مكرراًإعنا  كما أمل،غري  وليس املقام مما،غري ما إالّ العرفى عل

عدم الفرق ى خيف وال، الشروط الفاسدةى الصحة يف النكاح املشتمل على ما دل على وكذا فحو

  . أيضاًفلو كان النكاح فاسداً بذلك كان فاسداً ذا ، بني مثل هذا الشرط واملهر من حيث الرضا املزبور

 ى،أجل مسم إىل ل يتزوج املرأة يف الرج،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، مثل ما عن حممد بن قيس

 ،جل فليس له عليها سبيلاأل إىل مل يأت بصداقها وإن ،فهي امرأتهى أجل مسم إىل جاء بصداقهافإن 

حبط أ و،بيده بضع امرأتهن إ : للرجل)عليه السالم(ى فقض، ذلك شرطهم بينهم حني أنكحوهو

   .)١(شرطهم

 هو تزوج عليها امرأةن إ شرط هلا وجل تزوج امرأةيف ر، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، أيضاًوعنه 

 هلا شاء وىف فإن ،شرط اهللا قبل شرطكمن إ :يف ذلكى فقض، اختذ عليها سرية فهي طالق أو هجرهاأو 

   .)٢(مسكها واختذ عليها ونكح عليهاأشاء  وإن ،مبا اشترط

ن إ : يف رجل قال المرأته،)معليه السال(  أيب عبد اهللاعن، عن ابن سنان،  بن املغريةعبد اهللاوعن 

:  قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ ،ليس ذلك بشيء: قال ،تسريت فهي طالق أو نكحت عليك

   .)٣(كتاب اهللا فال جيوز ذلك له وال عليهى  سومن اشترط شرطاً

                                                









٢١٥

 شرط عن رجل تزوج امرأة ب)عليه السالم(سألت الرضا :  قال،عن أبيه، مساعيلإوعن سعيد بن 

  .)١(أحب ال: قال ،اليطلب منها ولداًن أ و،يتوارثا الأن 

   .غريها من الروايات اليت وردت ذا الشأنإىل 

 لو: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عن الرضا ،  ما رواه الوشاأيضاًاملقصود ى بل وكذا يدل عل

 والذي جعله  كان املهر جائزاً،الفآبيها عشرة  وجعل أللفاًأ تزوج املرأة وجعل مهرها عشرين رجالًأن 

   .)٢(بيها فاسداًأل

 أو  سواء جهل أحدمها،اماخلرتير يكون املهر قيمته واخلمرى القاعدة فيما لو عقد على مقتض مث إن

ذا بطل إف، القيمة وعلم متعارف العقالء باحلجم أو وذلك لكفاية علمهما، احلكم وضوع أو بامل،جهال

  . غري ذلكيشارع مل  وال،ول بقي الثايناأل

  . ضمن بفاسدهيولقاعدة ما يضمن بصحيحه 

 ذلك يكون بل رمبا، مل نقل به دقة وإن ، عرفياًاخلمر واخلرتير مناطاًى وللمناط يف الكافر العاقد عل

 للكافرة  فاخلمر واخلرتير مل يصبحا ملكاً،ع كما تقدمروالكفار مكلفون بالفن إ حيث، للمقام  آخردليالً

  . ياهاإهلما  ي للكافر املعطملكاً كوناكما مل ي

 ، بأن الزوجة مل تستحق العني فلماذا يكون هلا القيمة، يف القيمةشكالومنه يعلم وجه النظر يف اإل

  . ما تقدم إىل باإلضافة ،العني إالّ ذلك والشارع مل يبطلى ما دخال علإإذ 

 أو طلقتم النساء مامل متسوهنن إ مجناح عليك ال: تعاىلستدالل لوجوب القيمة بقوله الأما ا

   املراد من قوله تعاىل أن بتقريب ،)٣(ضةيتفرضوا هلن فر

                                                









٢١٦

كونه مضموناً عليه بأحد  وثبوت املهرى ية مبفهومها عل فتدل اآل،هو عدم ثبوت املهر) جناح ال(

 إذ ،ما حنن فيه عليه فيكونه مضموناً وثبوت املهرى ها علإطالق فتدل ب،الشيئني من املس وفرض الفريضة

ى  علالفاسد ثابتاًى ذا كان املهر املسمإف، فرض فريضة أنه ذكر يف العقد من املهر الفاسد ماى يصدق عل

  .  عليه فيجب عليه دفع قيمته عند تعذر دفع نفسهمضموناً والزوج

بلة ا القيف مقام بيان ثبوت ما ذكر يف العقد من املهور إالّ ية ليست بأن اآل،ذكره احلائري ففيه ما

مقدمات احلكمة ى  متوقف علطالقاإلن إ :واحلاصل، حنن فيه  هلا حبيث يشمل ماإطالق فال ،لتملكل

  .  يف املقامةاملفقود

 ووجهه يف املسالك بأن ،عنه بالقيمة يحك ماى ولذا قال الشيخ يف موضع من املبسوط عل

ولذلك ، قيمة البضع وهو مهر املثل كان مقصودمها ذلك العوض دون الزوجني ملا ذكرا يف العقد عوضاً

كن مل مي ذاإ ف،وعموم وهو ماليته العتبار مقابلة البضع وهو متقوم يف اجلملة، العوض خصوص وهو عينه

  . ذلك التقديرى  فيعترب قيمته عل،اعتبار املالية ياعتبار خصوصه ملانع بق

  : ك وغريه بقولهذكرها املسالاليت قوال وومما ذكرناه يعرف وجه النظر يف سائر األ

 وهو مذهب الشيخ ، وجوب مهر املثل مع الدخول كاملفوضة،وهو الذي اختاره املصنف: أحدها

  . يريد املطلق أن رشاد فيحتململ يقيد بالدخول يف غري اإل إالّ أنه ،العالمة ودريسإيف اخلالف وابن 

وغري متقوم ، لة كاخلمر واخلرتيرمجل يف االفرق بني كون املهر املتعذر اعتبار قيمته متقوماً: الثاين

 فيكون ذكره  أصالًاحلر ليس ماالً أن ووجه الفرق، ول ومهر املثل يف الثاين فيعترب قيمة األ،كاحلر

  ماليته  فإن  خبالف اخلمر،كاملعدوم



٢١٧

 فيكون املالية فيه ،مثلهى وللذمي عل مضمون عليه للذمي املستتر ألنه عليه منفيه للمسلم ال

  .  خبالف احلر عن املهر أصالً فال يكون العقد خالياً،جلملةملحوظة يف ا

التفصيل يف املذكور بني  أو ،ه مع ذلك مهر املثلإجيابى فدعو(: قوالولذا قال يف اجلواهر يف رد األ

والتفصيل بني ، ولفيجب مهر املثل يف الثاين والقيمة يف األ، غريه كاحلر و،له قيمة ولو عند مستحله ما

فيجب ، خرتيراً أو  فبان مخراً مملوكاً وحيواناً وبني غريه مما ظن كون خالًخرتيراً أو ه مخراًما علم كون

قوال فيه غري ذلك من األ أو ،مقدار ذلك اخلمر خالً أو ،ول والقيمة يف الثاينبالعقد مهر املثل يف األ

  ).نظر

  

ه لقاعدة ؤعطاإالزوج ى لمهر املثل لو كان أكثر مل يكن ع أن فقد عرف مما تقدم، حال أي ىوعل

مث ظهر بطالن   ثوبه بثمن أقلة خلياطاًإنساناستأجر  إذا كما، قلاملهر األى ا دخلت عل وأل،يضمن ما ال

مهر املثل لو كان  أن كما، غري ذلك يف سائر املعامالت إىل ،جرة املثلأجري يف حق لأل حيث ال، جارةاإل

  . مثل هذه املسألة سابقاً ىلإكما أملعنا ، منيض الزوج النقص لقاعدة ماى أقل مل يكن عل

  



٢١٨

بل ما تراضيا ، تقدير يف املهر يف جانب القلة وال(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر): ٣مسألة (

 من السفه مما يعد نقله عوضاً حنوها ومل يقصر عن التقومي كحبة من حنطة قل ما وإن عليه الزوجان

  ).  بقسميه عليهمجاعبل لعل اإل ،ى وفتويء من ذلك نصاً بال خالف أجده يف ش،والعبث

  . وهو كما ذكره

،  وصح ذلك وعبثاًسفهاً يكون نقله عوضاً أشبه ال ما وأكانت حبة احلنطة مما تنفع دواًء  إذا نعم

 ومراده من النصوص ما، ارفعومرادهم من املثال هو املت،  يف مثل هذه احلالةأيضاًتقابل باملال  أا كما

  :صحة كون املهر قليالًى دل عل

   .)١(عليه الناسى تراض ما: قال ،سألته عن املهر ما هو، الصباح أيب مثل رواية

   .)٢(كثري أو  قليل،الصداق ما تراضيا عليه: )عليه السالم( قال ،ورواية فضيل بن يسار

   .)٣(لناسعليه اى ما تراض: فقال ، عن املهر)عليه السالم(سألته ، ورواية احلليب

 أو  يف متعة،كثر أو عليه الناس قلى  تراضيءالصداق كل ش: )عليه السالم(قال ، ورواية زرارة

   .)٤(تزويج غري متعة

   .)٥(عليه الناسى تراض هو ما: قال ، عن الصداق)عليه السالم(سأله ، مجيل بن دراج ورواية

   .أيضاًغري ذلك من الروايات اليت تقدمت مجلة منها  ىلإ

 شهرة صحاباملشهور بني األى الكثرة عل يف وكذا ال حد له(:  مع اجلواهرمث قال الشرائع ممزوجاً

  ، بل لعلها كذلك، اًإمجاععظيمة كادت تكون 

                                                













٢١٩

الصدوق باملنع من الزيادة عن مهر  وسكايفعن اإل يبل حك ى،ولكن مع ذلك قيل والقائل املرتض

 إىل ،) الطائفة عليهإمجاعى بل يف االنتصار دعو، ليهاإ رد بل لو زاد عليه، درهم السنة وهو مخسمائة

  .  وهو كما ذكره املشهور من الصحة مطلقاً،آخر كالمه

 تزوج رجالً أن لو: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عن الرضا ، ويدل عليه صحيح الوشا املتقدم

بيها والذي مساء أل،  جائزاًبيها عشرة آالف كان املهروجعل أل، وجعل مهرها عشرين ألفاً امرأة

   .)١(فاسداً

 عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها )عليه السالم( عبد اهللا  سألت أبا،وصحيح الفضيل

هي قد ن إ ،كانت قد عرفته فال بأس ورضيت بالعبدإذا  :قال ، بألف درهم اليت أصدقها وبرداً آبقاًعبداً

   .)٢(قبضت الثوب ورضيت بالعبد

 فأصدقها أربعني )عليه السالم(علي م كلثوم بنت أعمر تزوج  أن روي: قالنه إ ،بسوطوعن امل

  .)٣(ألف درهم

  .ها مائة جارية مع كل جارية ألف درهمقصدأ امرأة ف)عليه السالم(وتزوج احلسن : قال

   .)٤(وروي غري ذلك مما هو أزيد مهراً: قال

 عبد اهللابن ى عن عيس، القاسم بن قولويه  أيب عن روايةنقالً، دريس يف آخر السرائرإوعن ابن 

تغالوا  أيها الناس ال:  فقال،م كلثوم بيومنيأيتزوج  أن بن اخلطاب وذلك قبل خطب عمر: قال ي،اهلامش

كان نبيكم ،  يفعله)صلى اهللا عليه وآله(نه لو كان الفضل فيها لكان رسول اهللا إبصدقات النساء ف

  اش يصدق املرأة من نسائه احملشوة وفر

                                                











٢٢٠

أرسل  ثالثة حىت أو يومني الّإ فما أقام ،مث نزل عن املنرب، أشبه ما والليف واخلامت والقدح الكثيف

   .)١(بأربعني ألفاً ي عليف صداق بنت

ى تراض هو ما: فقال ،ل عن املهرئسنه إ ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

   .)٢(يكون عروضاً أن بأس  وال،كثر  قل أو ولكن البد من صداق معلوم،عليه الناس

ت يف بيى سألته عن رجل تزوج امرأة عل: ل قا)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن عبيد بن زرارة

   .)٣(حد من الشركاء عليهاشفعة أل  وال،جائز له وهلا: قال ،دار وله يف تلك الدار شركاء

  . ه شامل للبيت الرفيع والوضيعإطالقن إف

تغالوا صداق  ال: ابن اخلطاب خطب الناس فقالن إ :شيخ املفيد يف رسالة املهر عن جمالدوعن ال

جعلت فضل ذلك يف إالّ ) صلى اهللا عليه وآله(يبلغين أحد ساق أكثر مما ساق رسول اهللا  نه الإالنساء ف

بل : قال ،قولك يتبع أو أن كتاب اهللا أحق: فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت، بيت املال

مثا إ و أتأخذونه تاناً فال تأخذوا منه شيئاًاًحداهن قنطارإوآتيتم : اهللا يقول فإن :قالت، كتاب اهللا

   .)٤(فليفعل الرجل يف ماله ما بدا له أال ،كل أحد أفقه من عمر: فجعل عمر يقول ،مبينا

  نه نوع وأل، وغريهافرضتم  ما وجورآية األ(ويدل عليه : قال يف اجلواهر

                                                











٢٢١

 دة له مبا، وخصوص املعتربة احملدمعاوضة فيتبع اختيار املتعاوضني يف القدر كغريه من املعاوضات

وزن أربعني   أو،الذي هو املال العظيم حداهن قنطاراًإوآتيتم : تعاىلوقوله ، أكثر أو تراضيا عليه قل

مائة رطل  أو ،انون ألف دينارمث أو، سبعون ألف دينار أو،  أوقيةتاألف ومائ أو، فضة أو أوقية من ذهب

ى ية حني وقضية عمر مع املرأة اليت حجته ذه اآل ،فضةً  أوهباًذ مسك ثور ءمل أو، فضة من ذهب أو

  .)١( )املخدرات معروفة كل الناس أفقه منك يا عمر حىت: قال عن املغاالة يف املهر حىت

 أيضاًكما ذكره غريه ، زء السادس منهميين يف الغدير يف اجلوقد ذكر تفصيله العالمة األ: أقول

  . مفصالً

عطاء احلسن إ أن كما،  بنته لعمر حمل خالف كبري)عليه السالم(علي تزويج  أن ىخيف هذا وال

عطاء املال الكثري يف أمثال هذه املوارد إيف ذلك الزمان كان  أن جللعله كان أل،  مهر كذا)عليه السالم(

 كما يظهر من ،خرة فيهمحيث كان يصرف املال باآل، أشبه ما أو قبيلة أو هل بلدةعطاء ألإنه إ من جهة

  . مجلة من التواريخ

وقال ، تقدم عن اجلواهر يف تفسري القنطار وقد ذكر هامش اجلواهر املبطوعة جديداً مصادر ملا

 إىل اة يف حال احلينسانفكأنه قنطرة اإل، آخر حياته إىل نسانيكفي اإل ألنه مسي قنطاراً إمنا :بعضهم

  . املوت

 فقد استدل هلم ،الصدوق ممن منع عن الزيادة عن مخسمائة درهم وسكايفواإلى ملرتضأما السيد ا

أخربين عن مهر املرأة : فقلت له )عليه السالم(  أيب عبد اهللاىدخلت عل:  قال،رواه مفضل بن عمر مبا

ى  فمن زاد عل،دية مخسمائة درهماحملم السنة: )عليه السالم(فقال  ،جيوزه أن جيوز للمؤمن الذي ال

 وأ أعطاها من اخلمسمائة درهم درمهاً فإن ،شيء عليه أكثر من مخسمائة درهم وال، السنة إىل ذلك

  أكثر من ذلك 

                                                





٢٢٢

 شيء هلا عند ما ال: قال ،ما دخل ا طلقها بعد فإن :قلت: قال ، فال شيء عليهمث دخل ا

هلا  إمنا ،شيء هلا صداقها هدم الصداق فال تستويف أن لبا قدخل  أن فلما، كان شرطها مخسمائة درهم

   .)١( هلايءش بعد موته فال ذا طلبت بعد ذلك يف حياته أوإف، يدخل ا أن أخذت من قبل ما

عهد النيب ى كان صداق النساء عل:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  بن سنانعبد اهللاوعن 

   .)٢( قيمتها من الورق مخسمائة درهموقية ونشاًأا عشرة  اثنت)صلى اهللا عليه وآله(

 عليها الصالة(تزويج فاطمة   يف حديث)عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، بصري أيب وعن

 يا: قال ،رسول اهللا فماكانت حنلتها يا: أيوب قال أبو :)عليه السالم(قال  أن ىل، إ يف السماء)السالمو

اخلمس من الغنائم كل  وجيحون وفيها والنيل والفرات وسيحان ما والدنياأبا أيوب شطر اجلنة ومخس 

  . يظلمها فيه بوبرة أن حدحيل أل  حنلة من اهللا ال)عليه السالم(ذلك لفاطمة 

: قال ،رضتزوجها يف األ يا رسول اهللا فمىت: قدميه وقالى فقام حذيفة بن اليمان عل: قال أن ىلإ

عبد  أبا يا: فقال ،رض يا رسول اهللافما حنلتها يف األ:  قال حذيفة،السماءها يف جيربعني من تزويوم األ

  . مخسمائة درهم: قال ،وكم هو: قال، ميت من آمن منهمأيكون سنة   مااهللا

                                                







٢٢٣

تنافس  وبيوتات العرب تعظم العرب فإن ،مةاد عليها يف نساء األديز يا رسول اهللا ال: قال حذيفة

 مة يف ابنيتلأل و،درهم تأديب من اهللا ورمحة اخلمسمائة: )اهللا عليه وآلهصلى (قال له رسول اهللا ، فيها

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا  ،يا رسول اهللا فمن مل يبلغ اخلمسمائة درهم: قال حذيفة. سوةأأخي و

ى مة الزيادة علأحب أحد من األ فإن يا رسول اهللا: قال حذيفة. تراضيا عليه  يكون النحلة ما:)وآله

قد أخربتكم معاشر الناس مبا كرمين اهللا به وكرم أخي علياً وابنيت فاطمة : قال ،مسمائة درهماخل

أجعل حنلتها مخسمائة ن أ وضرأزوجه يف األ أن وقد أمرين ريب، هما يف السماءجي وتزو) السالمماعليه(

   .ميتمث تكون سنة أل، درهم

 قد زوجين )صلى اهللا عليه وآله(ا رسول اهللا وهذ: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني : قال أن ىلإ

   .)١(مخسمائة درهمى عل ابنته فاطمة وصدقها

 عن اازات النبوية وراه البحار نقالً مثل ما: ةبعض الروايات الناهية عن املغاال إىل باإلضافةهذا 

ا هي سقيا اهللا إ النساء فتغالوا مبهور ال: قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله(سناده عن النيب إ ب،للسيد الرضي

   .)٢(سبحانه

   .)٣(تغالوا يف مهور النساء فتكون عداوة ال: قالنه إ ،)عليه السالم( علي عن، ويف رواية الدعائم

مهر جمهول مل ى من تزوج امرأة عل: قالنه إ ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، وعن الدعائم

   .)٤(ز مهر السنة مخسمائة درهممل جياو يفسد النكاح وهلا مهر مثلها ما

  . ذلكى  علمجاعاإلى ادعى السيد املرتض أن  إىلباإلضافةهذا 

  يتجاوز باملهر مخسمائة  ال أنه ماميةومما انفرد فيه اإل(: االنتصار يقال يف حمك

                                                











٢٢٤

 وباقي الفقهاء خيالفون يف ،هذه السنة إىل ذلك ردى مخسون ديناراً فما زاد علقيمتها درهم جياد 

  ).ذلك

 أن ىوقد أمجعنا عل،  شرعيةأحكامقولنا مهر يتبعه  أن  الطائفةإمجاعواحلجة بعد (: قال أن ىلإ

دليل  يكون مهراً وال أنه ى علإمجاع زاد عليه ال وما، وقع العقد عليه إذا قلناه  الشرعية تدفع ماحكاماأل

  .)١()شرعي فيجب نفي الزيادة

  .أشبه بعض احملامل كاالستحباب والكراهة وماى  عل جيب محلهامجاعلكن هذه الروايات واإل

تدري من أين صار مهور النساء : )عليه السالم(جعفر  أبو قال، سحاقإويؤيده خرب حممد بن 

صلى (سفيان كانت يف احلبشة فخطبها النيب  أيب م حبيبة بنتأن إ :قال، ال: قلت ،أربعة آالف درهم

صل فاثنتا عشرة أما األ،  فمن مث هؤالء يأخذون به،بعة آالف درهم فساق عنه النجاشي أر)اهللا عليه وآله

   .)٢(وقية ونشأ

مث ، ال: قال ، عن الصداق أله وقت)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،العباس أيب وخرب

وقية واأل، وقيةوالنش نصف األ، وقية ونشاأ اثنتا عشرة )صلى اهللا عليه وآله(كان صداق النيب : قال

   .)٣( فذلك مخسمائة درهمأربعون درمهاً

ى له مسم إالّ أن مل يكن له وضع شرعي وإن املهر أن ىمراد املرتضن إ :قد يقال(: ويف اجلواهر

أة أزيد من مراالمهرت أذا إف،  وكل حكم يف الشريعة كان عنوانه لفظ مهر يراد منه الشرعي،كذلك

الزائد مهر عريف ومنه اخلمسمائة  ياملهر الشرع إالّ أن قطعاًالزوج ى اخلمسمائة كان اجلميع واجباً عل

 ،)عليه السالم(اجلواد مام  اإلأومأليه إوكأنه . شئت فسمه حنلة وإن ،أيضاًالزوج ى واجب شرعي عل

   لالمرأه االمتناع ذا قال الشارع مثالًإف

                                                









٢٢٥

، اجب الشرعي وهكذارادة العريف كان الوإى تتسلم املهر ومل تكن مث قرينة عل حىت عن الزوج

ى وحينئذ فالوجه يف رده منع املسم، هآخر إىل قولنا مهر: بقوله )رمحه اهللا(ى ذلك أشار املرتض إىل ولعله

، اشتهر التلفظ مبهر السنة يف النصوص وغريها وإن الوجه املزبور فمنع وضعه كذلكى الشرعي للمهر عل

املهر ى  الشرعية املعلقة علحكام لألن عنواناًوجه يكوى شرعياً للمهر على لكن ليس املراد منه مسم

  ).  بالعوض املقابل للبضع يف العقدالظاهر عرفاً

: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،بن يزيد عن عمر، رواه العياشي يف تفسريه ويؤيده ما

 إمنا ،هذا مهراًجاز مهر السنة فليس إذا  :قال ،أكثر من مهر السنة أجيوز ذلكى خربين عمن تزوج علأ

النحل ومل يعن  عىن إمنا ،)١( فال تأخذوا منه شيئاحداهن قنطاراًإن آتيتم إو: اهللا يقول ألن ،هو النحل

منا إمهر السنة فى فما زاد عل، يأخذ املهر كامالً أن  مث اختلعت كان لهأمهرها مهراًإذا  أا ىتر الأ، املهر

 كيف يعطي وكم مهر: قلت.  نسائها لعلة من العلل فمن مث وجب هلا مهر،خربتكأهو حنل كما 

يكون  وال، وقد يكون أقل من مخسمائة، مهر السنة مهر املؤمنات مخسمائة وهون إ :قال ،نسائها

 ومن فخر وبذخ ،ذلك الشيء يكان مهرها ومهر نسائها أقل من مخسمائة أعط ومن، أكثرمن ذلك

مهر السنة مخسمائة ى  من العلل مل يزد علة نسائها بعلاخلمسمائة مث وجب هلا مهرى املهر فازداد عل

   .)٢(درهم

  حضرت : قال  ـكما يف كتاب البحارـ  عن أبيه، رواه حممد بن حممود وما

                                                







٢٢٦

 بعد )عليه السالم(جعفر  أبو قال: قال أن ىلإ ، حني تزويج املأمون)عليه السالم(جعفر  أيب جملس

 مساك مبعروفإاملسلمني من ى ما جعل اهللا للمسلمني على علته ابنمري املؤمنني زوجين أوهذا : اخلطبة

زواجه  أل)صلى اهللا عليه وآله(وقد بذلت هلا من الصداق ما بذله رسول اهللا ، حسانإتسريح بأو 

   .)١(مخسمائة درهم وحنلتها من مايل مائة ألف درهم

خطب :  قال،والعباسامللك بن عمري واحلاكم  عن عبد، رواه ابن شهر آشوب يف املناقب وما

 إىل معاوية كتب مث إن،  بن الزبريعبد اهللازوجها أ: فقال مروان،  عائشة بن عثمان)عليه السالم(احلسن 

 عبد اهللاى فأت،  بن جعفر البنه يزيدعبد اهللام كلثوم بنت أخيطب  أن از يأمرهجاحلى مروان وهو عامله عل

 وهو )عليه السالم(سيدنا احلسني  إىل هو إمنا  إيلليسأمرها ن إ :عبد اهللافقال ، بن جعفر فأخربه بذلك

اللهم وفق هلذه اجلارية رضاك من  ،ستخري اهللا تعاىلأ: فقال،  بذلك)عليه السالم(فأخرب احلسني ، خاهلا

 أقبل مروان )صلى اهللا عليه وآله(فلما اجتمع الناس يف مسجد رسول اهللا  ،) السالممعليه(آل حممد 

جعل أن أ و أمرين بذلكأمري املؤمننين إ : وعنده من اجللة وقال)عليه السالم(ني احلس إىل جلس حىت

  . بلغ  ماحكم أبيها بالغاً مهرها

  :قال أن  إىلوساق احلديث

، بلغ  مامهرها حكم أبيها بالغاً: أما قولك، مروان قد قلت فسمعنا يا: )عليه السالم(قال احلسني 

نسائه وأهل بيته وهو اثنتا  و يف بناته)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا عدونا سنة  فلعمري لو أردنا ذلك ما

  .ة ومثانني درمهاًئ يكون أربعما،وقيةأعشرة 

 بن جعفر من عبد اهللام كلثوم بنت أين قد زوجت أ فاشهدوا مجيعاً :مث قال بعد كالم: قال أن ىلإ

: قال أو ،ولقد حنلتها ضيعيت باملدينة، اًمثانني درمه وأربعمائةى ابن عمها القاسم بن حممد بن جعفر عل

وإن ،رضي بالعقيقأ   

                                                





٢٢٧

   .)١(اخلرب اهللا شاء إن غلتها يف السنة مثانية آالف دينار ففيها هلما غىن

هو الختالف  إمنا أشبه ما أو أربعمائة ومثانني أو خبار يف مخسمائة درهمواختالف األ: أقول

من راجع املقادير اليت كانت متداولة يف ذلك ى على خيف ال كما ،هم حسب املوازنة بالدنانرياالدر

  . الزمان

تزوجت إذا  : قال)عليه السالم(رواه الرضوي   ما،سبيل االستحبابى ويؤيد كون ذلك عل

صلى اهللا عليه (ج رسول اهللا ذلك زوى فعل، جتاوز مهرها مهر السنة وهو مخسمائة درهم ال أن فاجهد

   .)٢(هء وتزوج نسا)وآله

 ،يف حال عدم التضخم والترتل أو ،كل حالى وهل العربة مبهر السنة مخسمائة درهم عل

  : احتماالن

مام زمان اإل إىل )صلى اهللا عليه وآله(املعيار من زمان النيب  أنه ملا يظهر من الروايات من: االول

  . الترتل يف قرابة مائيت سنة ومع وضوح حصول التضخم، )عليه السالم(اجلواد 

فصار ، كل صائم درمهاًى بأن يعطى وصا أ إذولذا، حالته العادية إىل النصراف النقد: لثاينوا

، املرتكز ألنه بقدر الفطورى يعط مقدار عشر حالة الوصية أو ،الدرهم مبقدار عشرة أضعاف حال الوصية

  . الوقف وغريها ووكذلك يف باب النذر

  . حلالنيفضل عدم التجاوز عن مهر السنة يف كال الكن األ

  :  لتواتر الروايات بذلك،فاملستحب هو مهر السنة، حال أي ىوعل

                                                







٢٢٨

صلى اهللا (ساق رسول اهللا :  يقول)عليه السالم(  أبا عبد اهللامسعت:  قال،فعن معاوية بن وهب

، وقية عشرون درمهاًوالنش نصف األ، وقية أربعون درمهاًواأل، منشأ اثنتا عشرة أوقية و) وسلمعليه وآله

   .)١(نعم: قال ،بورقنا: قلت،  ذلك مخسمائة درهموكان

 ، عن مهر السنة كيف صار مخسمائة)عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،وعن احلسني بن خالد

 يسبحه مائة تسبيحة وتكبرية ه مؤمن مائةربيك ال أن نفسهى أوجب عل تعاىل واهللا تباركن إ :فقال

اللهم زوجين من احلور : مث يقول، حممد وآله مائة مرةى عل يليلة ويصلحيمده مائة حتميدة ويهلله مائة و

 أن :)صلى اهللا عليه وآله(نبيه  إىل اهللاى مث أوح، وجعل ذلك مهرها، زوجه اهللا حوراء عيناء الّإالعني 

 إىل وأميا مؤمن خطب، )صلى اهللا عليه وآله(ففعل ذلك رسول اهللا ، سن مهور املؤمنات مخسمائة درهم

يزوجه  ال أن عز وجلفقد عقه واستحق من اهللا   فلم يزوجهمه حرمته فبذل له مخسمائة درهأخي

   .)٢(حوراء

صلى اهللا (مهر رسول اهللا :  يقول)عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا:  قال،وعن عبيد بن زرارة

وقية وهو عشرون والنش نصف األ، وقية أربعون درمهاًواأل، وقية ونشاأه اثنتا عشرة ء نسا)عليه وآله

   .)٣(درمها

زوج رسول  ما: قال أيب: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ى،وعن محاد بن عيس

، وقية ونشأ من نسائه أكثر من اثنيت عشرة تزوج شيئاً وال،  من بناته شيئاً)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

   .)٤(والنش عشرون درمهاً، وقية أربعونواأل

  . غريها من الروايات ىلإ

                                                











٢٢٩

 تقدم من أربعة آالف درهم ليس منافياً سفيان ما أيب م حبيبة بنتأجعل مهر  أن وبذلك ظهر

  . كان من صنع النجاشي كما ذكر يف الرواية ألنه ،لذلك

، كان حاضراًن إ ويكفي يف املهر مشاهدته(:  فيما ذكره الشرائع بقولهشكالينبغي اإل اله مث إن

  ).ه كالصربة من الطعام والقصعة من الذهبله وكيولو جهل وزن

خالف  بال :ذلك رض وحنوالثوب واأل وجمهول العدد والذرع ضافتهإبعد  ولذا قال يف اجلواهر

مل  إذا يقاومها دليل الغرور اليت ال دلة األطالق وذلك إل،صحابقطع األ إىل بل نسبه بعضهم، أجده فيه

  . ماذكرناه يف غري موردى  الغرر العريف علالغرر الشرعي هو ألن ،يكن غرر عريف

ما إالتعيني   ـأي يف صحة املهر مع ذكرهـ  يشترط يف صحتهنه إ :ولذا قال يف القواعد

بالوصف الرافع للجهالة مع  أو ، كقصعة من ذهب وقبة من طعام،وزنه وجهل كيله وإن ،باملشاهدة

  . قدسد املهر وصح العففلو أم ، كان ذا قدرن إ ذكر قدره

 ما: )عليهم الصالة والسالم( مثل قوهلم ،عرفت ماى ات علطالقاإل إىل باإلضافةويدل عليه 

 ،القبضة من احلنطةى  وعل،السورةى من تزوج املرأة عل: حاديثورد يف األ ما،  وحنوهتراضيا عليه

حنوها يف  واالكتفاء بالقبضةى فحو إىل مضافاً، البيت واخلامت من حديد وغري ذلك واخلادمى علو

  . وضوح احتادمها يف احلكم نصوص املتعة بعد

كان  ما أو ،هو النهي عن بيع الغرر إمنا من طرق العامة أنه وحديث الغرر مع( :أما قول اجلواهر

وحينئذ فيصح جعل املهر ، جارةجرة يف اإلتكفي فيها املشاهدة كاأل ار املعلومية اليت التبكالبيع يف اع

  . )يتمول الزوج أقل ماى عل وحنوه ويتعني شيئاً



٢٣٠

ى خرأو، رعن بيع الغر) صلى اهللا عليه وآله(حديث الغرر ورد مرة بنهي النيب  ألن ،فمحل نظر

واحلديث الثاين كما هو يف كتب العامة كذلك يف كتب ، عن الغرر) صلى اهللا عليه وآله(النيب ى بنه

 النص بذلك ضرره ووجود إىل عد ذهاب املشهوريقال بعدم اعتبار الغرر يف املقام ب أن ميكن وال، اخلاصة

يأخذ يف يده  أن يصح ال كما ولذا نقول بعدم صحة جعل الشيء مهراً،  بذهاممما يكون ضعفه جمبوراً

ري ذلك من غ إىل ،املهرنه إ أشبه ويقول ما أو خامت حديد أو ديناراً أو يكون درمهاً ال،  حمتمالًشيئاً

  . مثلةاأل

لو  أنه ذلكى  وفرعوا عل،م قد اعتربوا تعيني املهر مبا يرفع اجلهالةإ(: تقنيقال يف مناهج امل

  . )نه لو أم فسد املهر وكان هلا مع الدخول مهر املثلأو، أصدقها تعيني سورة وجب تعيينها

شارة كهذا ما باإلإ، ذكر يف العقد يعترب تعيينه إذا  بأن املهرصحابقد صرح األ(: وقال احلائري

، هم االكتفاء يف ذلك مبشاهدته، وظاهربالوصف الذي حيصل به التعيني ليخرج عن اجلهالة أو ،الثوب

ولوال خمافة حتقق  (:قال أن ىلإ )ذرعه فاملعترب معلوميته يف اجلملة أو هعد كيله أو أو ولو جهل وزنه

ى نه يتعني علأو، مكن القول بصحة جعل املهر شيئاًلزوم معلومية املهر ولو من جهة ألى  علمجاعاإل

  . آخر كالمه إىل ،)يتمول الزوج أقل ما

كما ورد مثل ،  كالبيت وحنوه،فرادمل يكن متساوي األ وإن يكون املهر كلياً أن يصح هذاى وعل

  . غريها واخلمس وذلك يف الروايات ويف أقواهلم يف الزكاة والكفارة والعتق والنذر والوصية والعهد

 أيضاً كان الوسط خمتلفاً وإن ،فراد اعترب الوسط من األكان كلياًوإن   فهوذا كان املهر شخصياًإف

   شبارباأل الكر وامليل وكما يف سائر املقادير كتقدير الفرسخ



٢٣١

  . أيضاًوالرطل وغري ذلك مع وضوح االختالف يف الوسط منها 

  : ذلك يف املقام مجلة من الروايات إىل باإلضافةويدل عليه 

ل زوج ابنه ابنة أخيه جعن ر )عليه السالم( إبراهيم سألت أبا:  قال،محزةيب  علي بن أواه رمثل ما

 ،والبيت واخلادم: قلت: قال، يؤخذ املهر من وسط املال: قال ، مث مات الرجل وخادماًا بيتاًهوأمهر

 ،البيت حنو من ذلك أو ثالثني أربعني ديناراً: قلت، واخلادم وسط من اخلدم، وسط من البيوت: قال

   .)١( ذلك من مائة حنوهذا سبعني مثانني ديناراً: فقال

تزوج رجل : )عليه السالم(يب احلسن الرضا قلت أل: قال ،محزة علي بن أيب عن ى،خرأويف رواية 

   .)٢(وسط من البيوت: قال ،بيتى عل: قلت: قال، وسط من اخلدم: فقال يل: قال ،خادمى امرأة عل

 ،دارى  يف رجل تزوج امرأة عل،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، ناأصحابعن بعض  ى،وعن موس

   .)٣(هلا دار وسط: قال

 ،وصيفى  يف الرجل يتزوج املرأة عل،)عليه الصالة والسالم( إىل علي  بسنده،وعن اجلعفريات

   .)٤(شطط وكس وال ال: قال

   .)٥( مثله)عليه الصالة والسالم(عنه ، سالموعن دعائم اإل

خادم فللمرأة بيت  وبيتى من تزوج امرأة عل: قالنه إ ،)عليه السالم(بن حممد وعن جعفر 

   .)٦(شطط وكس وال وخادم ال

                                                















٢٣٢

 معليه( علي عن،  عن أبيه،عن جعفر بن حممد، السكوينى رو، فيد يف رسالة املهروعن الشيخ امل

   .)١(شطط ال ووكس ال: قال ،وصيفى يف الرجل يتزوج املرأة عل، )السالم

: قال ،جهاز البيتى يف الرجل يتزوج املرأة عل، )عليه السالم( إىل علي بسنده، عن اجلعفرياتو

شطط وكس وال ال)٢(.   

لوضوح اختالف الوسط ، حال الزوجني إىل هو الوسط بالنسبة مناإاعتبار الوسط  أن ىخيف وال

وحالة ، وبلد دون بلد،  دون زمانكما خيتلف الوسط يف زمان، ثرياء والفقراء واملتوسطنياأل إىل بالنسبة

  . دون حالة

يوجب  بطالن املهر ال أن  ملا تقدم من،العقد يمهر جمهول بطل املهر وبقى لو نكح عله مث إن

  . يتجاوز مهر السنة ال أن فضلواأل، بطالن العقد فيكون هلا مهر املثل

مهر ى من تزوج امرأة عل :قالنه إ ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، رواه الدعائم ويؤيده ما

   .)٣(مل جياوز مهر السنة مخسمائة درهم جمهول مل يفسد النكاح وهلا مهر مثلها ما

،  فال اختصاص باخلادم والدار والبيت،امليزان يف احلكم الوسط يف كل شيء أن وحيث قد عرفت

البعري وحنو ذلك من احللي  والقرط والسوار والشاة وزارالقميص واإل وامللحفة واخلمار: ولذا قال بعضهم

  . نعام وغريها كلها كذلكواحللل واأل

  بل ، صحابمضمون روايات الوسط الشهرة بني األى عل احملكي مث إن

                                                









٢٣٣

 فيه تاختلف مانه إ :بل قال، ناأصحابرواية  إىل نسبه أن  الفرقة بعدإمجاعى يف اخلالف دعو

،  وسطاًهلا خادماً أن ناأصحاب ى قد رو جمهوالًعبداًأصدقها  إذا ويف املبسوط فيما، فتاواهم روايام وال

ويف موضع آخر من املبسوط هلا عبد وسط عندنا ، وكذلك قالوا يف الدار اهولة وهو الذي نفيت به

  . وعند مجاعة

بل ويف  صد من طرح هذه الروايات للطعن يف سندهااوحينئذ فما يف جامع املق(: قال يف اجلواهر

تبعه عليه ثاين الشهيدين  و،يتسامح فيه  مبا الهم احنصار الوسط وشدة اختالف أفراد ضرورة عد،داللتها

ة مبا رب منجصحابرساله مقبول عند األإ وعمري يف سندها أيب ابن أن هي مع إذ ،واضح الضعف، وغريه

ارع  الشأاجتز أن اختالف أفراد الوسط بعد و وظاهرهمجاعوصريح اإل،  ونقالًالًيعرفت من الشهرة حتص

  . )١( )بأي فرد منها كاالجتهاد يف مقابلة النص

 صحة األظهربيت غري مشاهد وال موصوف ف أو خادمى عل ولو تزوجها(: ويف مناهج املتقني

  ). قرباألى مها علكذا احلال يف الثوب واحلنطة وحنوو، العقد واستحقاقها الوسط من اخلادم والبيت

 املكان أو  الزمانإذا تغريف، حالتهما حني العقد واملكان وزمانال إىل مث الظاهر اعتبار الوسط بالنسبة

وليست العربة ، كان أخفض أو سواء كان أرفع، الة بعد مدة كان املهر هو ما كان حني العقداحلأو 

  . حنوه واملنصرف من الوسط هو حال العقد دون حال العطاء ألن ،حنوه وحبال العطاء

فالعربة ، ما أشبه ذلك تلك أو أو هذه الدار أو ذاك أو ا اخلادمهل يسلمها هذ أنه ذا اختلفا يفإو

  . رادته كما يف سائر الديانإى  والكلي ينطبق عل،عطاء الوسط وهو كليإمكلف ب ألنه رادة الزوجإب

ولو وهبت املرأة صداقها يف هذا احلال مث طلقت قبل الدخول فاالعتبار بنصف الوسط الذي تريده 

  . يريده الزوج ما ئذ الحين املرأة املديونة

                                                





٢٣٤

 أنه احتمل وإن ،أيضاًا سورة لزم مراعاة الوسط هنا هتعليمى لو زوجها عل أنه القاعدةى مث مقتض

ى تزوجها عل إذا وكذا، كلي يشمل كل ذلك ألنه قل هو اهللا أحدأصغر سورة مثل  إىل يصح

  . ولقرب األلكن األ، تعليمها عشرين آية من القرآن مثالً

فيه  حنو ذلك مماأو  قصيدة من القصائد احلكمية أو تعليمها دعاًء وارداًى تزوجها عل وكذا لو

  . متوسط وقصري وطويل

 األمرقبضته ومل يتوقف فإن ( :قال يف اجلواهر، يستلزم الغرر  مبا الكان املهر جمهوالً إذا مث فيما

 أو معرفته قبل التسليم إىل حتيج وااستمر جمهوالً وإن ، كالمعلماه بعد ذلك فال أو لم بقدرهالع ىعل

احتمال  و،الصلح الحنصار الطريق فيه إىل  فالوجه الرجوع،وقد طلقها قبل الدخول لريجع بنصفه، بعده

لو فرض تلفه قبل   حىت،صول املذهب وقواعدهوجوب مهر املثل حينئذ كما عن بعضهم مناف أل

. ولذا وجبت قيمته لو تلف يف يد الزوج، ضمان معاوضة ال ضمان املهر عندنا ضمان يد فإن ،القبض

مكان استعالمه يف نفسه إ لعدم ،جيوز جعله مهراً  اهول الذي الىتزوجها ابتداًء عل وليس هذا كما لو

  ).  عليه المتناع تقومي اهولمجاعبل رمبا ظهر من بعضهم اإل، خالف أجده فيه بال

  . وهو كما ذكره

  .قلاأل يصل مع مدعفاأل ،نيمخس أو انت مائةولو اختلفا يف قيمة اهول هل ك

الوسط  إىل  ويرجع بعده،كان الالزم التحالف ،شعرياً مثال أو ولو اختلفا يف جنسه هل كان حنطة

  . بينهما لقاعدة العدل

 رجع مبثل ،املعني اهول قدره أو ،ولو فسخ الرجل يف التدليس بعد الدخول وقد أعطاها وسطاً

  مثله  إىل ويف اهول، لساملدى ذلك الوسط عل



٢٣٥

دفع  عطاء مثل ماإ بأمورم ألنه عطاء وسط آخرإوال حق للمدلس يف ، فالتصاحل وإالّ ذا أمكنإ

  . ديوناملفال يأيت هنا الكالم املتقدم يف ، الزوج

كان للزوج  إذا أشبه فالتخيري يف الوسط بيد الوارث مهر الدار واخلادم وماأفيما  ولو مات الزوج

  . الوارث كما هو واضحى مل يكن له مال فال شيء عل ذاإما أ، مال

  . ليهإسلم  منا يأخذ ماإو، ت الزوجة مل يكن لوارثها التخيريتولو ما

  . غريه أو  سواء كان حاكماً،يد القيم إىل حنوه انتقل التخيري أو ولو جن الزوج

  . )وارثالتخيري فيها بيد ال أن والتخيري بيد الزوج كما(: قال يف اجلواهر

 واملناط القطعي بعد ، املتقدمةدلة بعض األطالق إل،مافرق يف ذلك بني املتعة والدو اله مث إن

  . تساويهما يف هذا الشأن

 ألنه ،الدليل إىل اجةفاملعني حب، معيناً أو أشبه كان مطلقاً ما أو اخلادم أو الدار أن ولو اختلفا يف

  . تالف بني الكلي والفرد كما يف كل اخ،به إالّ تيثب قيد زائد فال

أحد هذه الكتب ى أو عل،  هذه الدورىحدإى زوجتك عل: يقول الزوج أن ذا صح الكلي صحإو

  . تضر يف املقام تضر اجلهالة يف الكلي ال وكما ال. مثالً

 مثل  مطلقاًمشاعاً أو ، معيناً كنصف هذه الدارسواء مشاعاً، يكون املهر مشاعاً أن وكذلك يصح

  .  هذه الدورىحدإ يف املعني كنصف مشاعاًو  أ،نصف دار

   فاللمس والذوق وغريمها من وإالّ ،واملشاهدة يف كالمهم من باب املثال



٢٣٦

  . عمم أرادوا باملشاهدة األهولعل، سائر أحناء االستعالم باجلوارح مثل املشاهدة بالعني

 ييدع أن طعمه حق له وعلم وق شيئاًذت إذا الشاهد فإن ،وقد ذكرنا مثل ذلك يف باب الشاهد

  . مثله املرتبطة باجلوارحغري ذلك من األ إىل ،نعومتهوملس علم باللمس خشونته  إذا كذلك و،املشاهدة

ن إ( :بل يف اجلواهر، أكثر بعقد واحد أو يتزوج امرأتني أن  يف جوازشكالينبغي اإل اله مث إن

زوجت : كما لو قال مثالً، عددهذلك بني احتاد الزوج وتيف صريح بعض وظاهر آخرين عدم الفرق 

  . قبلت: كيلهما وفقال،  بكراً وهنداً،فاطمة زيداً

  . ه وقبولهإجيابيكون بتعدد  فتعدده، أحدمها أو ه وقبولهإجيابواملراد باحتاد العقد احتاد 

 عن اجتماع املنقطع  فضالً،النكاح وغريمها من العقود بعقد واحد وذلك ميكن اجتماع البيعى وعل

  . )قبلت:  فيقول الرجل مثالً،زوجتك فاطمة بكذا وبعتك العبد وأجرتك الدار:  بأن يقول،ئموالدا

كل  أن وقد ذكرنا غري مرة، الشارع مل مينع عنها أن العرفية بعد ودلة األطالق إل،وهو كما ذكره

 أن عدةالقاى  يف أدلتها كان مقتضإطالقيقاعات مل مينع الشارع عنها وكان اإل وما كان يف العقود

  . كان غريها وإالّ مضاهاأالشارع 

 يف اً يف رجل تزوج مخس،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ويدل عليه باخلصوص صحيح مجيل

   .)١(ربعميسك األ وسبيل أيهن شاء يخيل: )عليه السالم(قال  ،عقدة

                                                





٢٣٧

ز تزويج امرأتني بعقد واملعروف جوا(:  قال،ال وجه لتوقف مناهج املتقني يف املسألة أنه ومنه يعلم

  ). الصحة ففي صحة املهر وفساده وجهانى وعل،  ويل فيه تأمل،واحد ومهر واحد

 وفيه ما، ولعله يريد التمسك باالنصراف، ول وال للوجهني يف الثاينوجه للتأمل يف األ ذ الإ

،  النكاح عندناصح كثر مبهرأولو تزوج امرأتني و(: حيث قال فيها، وقد تبع الكفاية فيما ذكره، عرفت

  . )وجهان  فيه،وهل يصح املهر

أيتهما  أن بعد تعيني، يامهاإزوجتكما : يقولن أ و، وفاطمةزوجتك هنداً: يقول أن يصحه مث إن

قد عرفت  إذ ،ما أشبه فال أو متعةً  لعمرورليل لزيد والنهالا  مرتباًزوجتكما هنداً: يقول أن أما، يهماأل

  . يف عقدين لك حىتيف حبث املتعة عدم صحة مثل ذ

 أو،  املرأتنيىحدإزوجتك  نه مثلإف، يامها بدون التعينيإزوجتكما : قال إذا يصح كذلك الو

  . زوجت املرأة أحد الرجلني

مها متعة احد إأو، دواماًى خراأل ومها متعةاحدإ ،زوجتك هنداً وفاطمة: يقول أن يصح وكذا ال

  . التعيني بدون متعة بعشرين يوماًى خربعشرة أيام واأل

  . ا يف عقد واحدممجعه وإن ،اخلصوصيات معلومة وركانيكون األ أن جيب: واحلاصل

إىل  فذهب املشهور،بطالنه و للجميعاً واحدذكر مهراً إذا م اختلفوا يف صحة املهر فيمامث إ 

 ية حصة وعدم معلوم،املتيقن من اشتراط معلومية املهر هو معلوميته يف العقد وهي حاصلة ألن ،ولاأل

  . ذكروا ماى  وهو عل،كل واحدة ال يوجب اجلهالة يف املهر املذكور يف العقد

   بني النكاح وسائر األمرفرق يف هذا  وال، تام  يف ذلك باجلهالة غريشكالفاإل



٢٣٨

ما خيص كل ى  ويقسط حينئذ عل،متعدد بثمن واحد أو العقود فيجوز بيع مالني ملالكني من متحد

  . واحد حبسب قيمته

لو فرض (:  قال،ذكره أوالً ما ال، القاعدة االحتمال الذي ذكره اجلواهر أخرياًى هذا فمقتضى علو

 : فال جيوز مثالً،يكفي التقسيط حينئذ ه وقبوله وجب حينئذ معلومية عوضه والإجيابتعدد العقد بتعدد 

فال ، ئذين العقد حضرورة تعدد، قبلت: فقال كل منهما،  مبائة بكراًزوجت هنداً وزوجت فاطمة زيداً

 ،تعدد العقد وإن  اكتفاًء باملعلومية يف هذه املقابلة،أيضاً مع احتماله، العقدين إىل ومية العوضعليكفي م

فقال كل ،  مبائةوبعت العبد عمرواً بعت الدار زيداً: قال كما لو، زيد من ذلكاعتبار األى لعدم دليل عل

  ).  املبيع من التقسيطفتشتغل ذمة كل منهما مبا خيص، قبلت: منهما

باع املالني من  إذا أما، دحزواج وا زوج املرأتني من رجل فهو زواجان ال لو أنه ىخيف لكن ال

  . أيضاًكان مالك املالني اثنني فهما بيعان  ا إذأما، كان مالك املالني واحداً إذا  واحد فهو بيع واحدإنسان

  .  واحداًا بيعاًمجيعلهن أ ونيجيعلهما بيعأن  اًكان املالك واحد ا إذصحينعم 

ن قلنا إف الإو، قلنا بالقرعة يف التعيني فهو فإن ،يهمازوج أيتهما أل أنه زوجهما هلما وشك يف مث لو

 نه الإف، ها والنكاح من جديد يف املتعةءاهلبة للمدعي انقضا  أو،بالطالق والنكاح من جديد يف الدائم

  من جهة،هذا أو هذاى عل مجايل حبرمة هذه املرأة للعلم اإل،وابناً  أباًيصح ذلك يف ما كان الزوجان

 بنائكمأوحالئلو كمؤنكح آبا تنكحوا ما وال)١(،   

                                                





٢٣٩

  . مجايل لنفس ذلك العلم اإل،كان الشك بعد الدخول إذا  فيما وبنتاًماًأكانت الزوجتان  إذا وكذا

قاعدة ى كان احملكم مقتض، ثالًبالعكس م أو أمهر هذه مائة وهذه مخسني أنه ولو كان الشك يف

  . ملاع مثل هذه املسألةوقد سبق اإل، العدل

 كان الزوج لو أنه  يفإشكال فال ،كانا بصيغة واحدة وإن عرفت تعدد العقد يف النكاح وحيث قد

   .ىخراأل إىل بالنسبة املعيب فقط ال إىل  يكون الرد بالنسبةالزوجة معيباًأو 

عرفت فسخ العقد  ماى بناًء عل املتجه(: حيث قال، ل اجلواهروبذلك يظهر وجه النظر يف قو

يتصور تبعيضه يف الفسخ   وال، ضرورة احتاد العقد،أحد الزوجني أو الزوجتنيى حدإبوجود العيب يف 

الرجل  أو أة الصحيحةمراالويلزم حينئذ رد نكاح ، كان أحدمها معيباً وكما لو باع شيئني،  عليهئالطار

بل يتجه حينئذ مع نظم العقود ، رادما الفسخإيب مع تراضي الزوجني وعدم الصحيح من دون ع

  لكون املفروض احتاد العقد الذي اليار يف البيع مثالًخباملتحدة بقبول واحد فسخ النكاح منها وغريه 

  . )١()ذلك إىل يتبعض بالنسبة

 واجلنس  البائع واملشتري واحداًكان إذا قصد بيعني فيما فإن ،البيع فهو تابع للقصد إىل أما بالنسبة

  .  مل ميكن التبعيض واحداًقصد بيعاً وإن ، أمكن التبعيضمتعدداًً

ميكن التبعيض يف  منا الإو،  يف أما عقدانإشكال فال املشتري متعدداً أو متعدداً البائع نكا إذا نعم

 ال إذا ،ر يف احليوان دون غريه حيث له اخليا،خر غري حيوان واآلذا كان أحد املبيعني حيواناً إمثل ما

كان املبيعان  إذا أما، دلةليه حسب ما يستفاد من األإسراء غريه  إ وال،غريه إىل سراء خيار احليوانإميكن 

  جنسني 

                                                





٢٤٠

بل ، هذا اموع فيه العيب املوجب للخيار ألن ،له اخليار بأي أحدمها أن يف بيع واحد فالظاهر

بيع  إىل  خيارهأدلة النصراف ،أيضاًخيار للحيوان   احليوان وغريه اليقال يف مثل اجلمع بني أن ميكن

  . احليوان ارد وهذا قريب

كان  إذا املهر أن  ـمورالذي يفهم من العرف الذي هو املعيار يف مثل هذه األـ  مث الظاهر

  يكون مقسطاً،هراًباعتبار كون اموع م فرساً وجعل املهر هلما مائة إذا كما، متعدداً أو  هلماواحداً

 ، ونكاحاًبيعاً أو، جارةإ وبيعاً أو ،مجع بيعني يف بيع إذا وكذلك فيما، حسب مهر أمثاهلماى بينهما عل

  . لوحدة الدليل يف اجلميع

  . ) وهو أشبه،مهور أمثاهلنى  وقيل يقسط عل،بينهن بالسوية ويكون املهر(: قال يف الشرائع

ذهب  وإن ،صول املذهب وقواعدهأأشبه ب و،ول أشهر من األهذا القول الثاينن إ :ويف اجلواهر

 البحث يف عولذا يق، املعاوضة مع ذكر املهر رادة معىنإ وعلله بظهور ،ولاأل إىل الشيخ يف املبسوط

حينئذ ى مهر املثل فيقسط املسم الإ وليس للبضع قيمة ، لزيادة قيمة املعوض ونقصاازيادته ونقصانه تبعاً

  . )١(الكنيملطه يف املبيعني عليه حنو تقسي

القول بالصحة قيل يقسط ى وعل(: وجه لتوقف الكفاية يف املسألة حيث قال ال أنه ومنه يعرف

، )تقتضيه التقسيط كل واحدة ماى مهور أمثاهلن ويعطى  وقيل يقسط عل،وسهن بالسويةؤرى على املسم

  . وجه لتوقف مناهج املتقني كما ال

 املهر ليس عوضاً ألن ى،قواألنه إ( : حيث قال،تباع احلائري للشيخكما يظهر وجه النظر يف ا

بل هو ، ملالكنيزائه من املعوض نظري تقسيط الثمن يف املبيعني إيقع ب حسب ماى يقسط عل حقيقياً حىت

 ذا وهب شيئاً إ المرأتني يكون نظري ما مهراً واحداًذا جعل شيئاًإحنلة وعطية التزم ا الزوج يف العقد ف

   من شخصني احداًو

                                                





٢٤١

  . )خمتلفني أو يف كونه بينهما بالسوية من غري فرق بني كوما متساويني يف الشأن

 ،العقود تتبع القصود ألن ،قصد العاقد أحدمها فهو إذا مورأمثال هذه األ فإن ،فيه ماى ذ ال خيفإ

  . العرف يرون التقسيط فإن العرفية إىل األمرمنا أحال إمل يقصد ووإن 

 هما النالعرف التقسيط بيى  حيث ير،ما بعملني خمتلفنيتياالثنني إل جعالًجعل  إذا  فيماوكذلك

  .  بني العوضية والالعوضية الذي استدل به دائراًاألمروليس ، التساوي

خر بنني فزوجهن ولو كان له بنات وآل(: حيث قال، ومما تقدم يظهر وجه النظر يف قول املسالك

ففي ، وفالنة من فالن وهكذا بألف، زوجت بنيت فالنة من ابن فالن:  بأن قال،ة واحدة مبهر واحدقصف

أظهر لتعدد من  تعدد العقد هنا ألن ،قيل به مث بالبطالن هنا لو  وأوىل،صحة الصداق كالسابقة وجهان

  ). وقع العقد له من اجلانبني

ولذا ، فالتساويوإالّ   متساوياتمل يكن إذا القاعدة الصحة والتقسيطى مقتض أن ذ قد عرفتإ

 عما فرضه  فضالً،ه وقبولهإجيابميكن القول باحلصة مع فرض تعدد العقد بتعدد نه إ( :رده اجلواهر بقوله

زيد من هذه اعتبار األى دليل عل نه الأو ، اكتفاًء يف العلم باملهر ذه املقابلةجيابمن املثال املتحد فيه اإل

، يهات الدار مبائة يف ذم العبد وبعت عمرواًبعت زيداً:  البيع لو قاليف  لو قلنا بالصحةاملعلومية خصوصاً

  . )١() قبلت:وكيله أو كل واحد منهما وقال

  . خر صحيح بقدره من املهر أشبه فالعقد اآلما ضاع أولرو ظهر بطالن أحد العقدين ول

                                                





٢٤٢

 ف القيمة منفرداًولو اختلف قدر املهر باالنضمام واالنفراد بأن كان كمصراعي الباب حيث خيتل

وكذلك يف مسألة البيعني ،  كان الصحيح بقدر مهر املنفرد منضماً، ومل يقصد العاقد اخلالف،ومنضماً

  . وهكذا احلال يف بيع ونكاح، يف بيع

 بطل اخلمر واخلرتير ،خرتيراً وشاة أو ، وخالًمسيحية وجعل املهر مخراً و مسلمةولو زوج اثنتني

كان قصده كون  فإن ،مسلم وزوجهما من كافر إذا أما، زوجهما من مسلمني إذا املسلم إىل بالنسبة

ومل يصح  الكافر إىل كليهما لكليهما صح بالنسبة أن قصد إذا  أما،إشكال لكافر فاللاخلرتير  أو اخلمر

 لو أمهرها مخراً ومها مسلمان حيث أنه ما تقدم من إىل منا يرجعإو، املسلم إىل  واخلرتير بالنسبةراخلم

  . تفصيل تقدمى املعيار القيمة عل أن ذكرنا

 كان مهرها مخسمائة ،كتاب اهللا وسنة نبيه ومل يسم مهراًى ولو تزوجها عل(: الشرائع قال مث إن

  ).درهم

 صحاببل ظاهر األ، بل هو جممع عليه مع قصدمها عاملني، خالف أجده فيه بال(: ويف اجلواهر

  .) عليهاعمجوضة وغريها اإلربل يف ال، ذلك مطلقا

 ـ )عليه السالم(ى يب احلسن موسسامة بن حفص القيم ألأ عن ،واستدلوا له مبا رواه التهذيب

: قال  ـصحابويف االجنبار بعمل األ، يصح عنه يف سنده تصحيح ماى  من هو جممع علداملعترب بوجو

صلى (يه بسنة ن وهللاكتاب اى وكان يف الكالم أتزوجك عل، رجل تزوج امرأة ومل يسم هلا مهراً: قلت له

 يقول :قلت: قال، مهر السنة: قال ،فما هلا من املهر، يدخل ا أن أراد أو ، فمات عنها)اهللا عليه وآله

   .)١(مهر السنة: )عليه السالم(قال  قلت له شيئاً وكل ما، هو مهر السنة: فقال ،مهور نسائها: أهلها

                                                





٢٤٣

كان قصدمها يف املهر  أو ، نبيه حبيث يشمل املهرسنة وقصد العموم من كتاب اهللان إ لكن هذا

 ، غري سفاح فهو مما مل يسم فيه املهرقصد أصل الزواج بأن يكون نكاحاً إذا أما، يف أصل النكاح فقط ال

  . فله مهر املثل وإالّ ، كان له ذلكأيضاًمهر السنة  أنه كان املتعارففإن 

 عن رجل تزوج )عليه السالم(سألته :  قال،بصري رواه أبو ويؤيده ما، النصرافلف: ولأما يف األ

   .)١( والسنة مخسمائة درهم،السنة: قال ،دخل ا  حىتهلا صداقاًى يسم أن امرأة فوهم

 ويف عقد النكاح، مهر السنة ملا تقدم هناى تزوجها عل أنه ىما علإ هذا حممول: قال يف الوسائل

صلى اهللا عليه (سنة نبيه  وكتاب اهللاى  عل:يقال يف الصيغة  أنكان متعارفاً أنه ىويف املتعة مما يدل عل

  . أيضاًاملرأة ملا مر  إىل االستحباب بالنسبةى عل امإو، )وآله

، عماألى عل أو خصوص املهرى حممولة علاألوىل عليه فالرواية  و،القاعدةى نه مقتضفأل: وأما الثاين

  . علم أحدمها فقط أو، جهال  أو)صلى اهللا عليه وآله(سواء علما بقدر سنة النيب 

ه ما سن إىل حالة واإل،مينع عن الغرر أنه إمنا  من ملا عرفت سابقاً،وهذا املقدار من اجلهالة غري ضار

  . الغررى حالة علإ ليس )صلى اهللا عليه وآله(النيب 

اعتبار ى ل لعدم الدليل ع،ه عليهماؤ يف الشريعة مل يضر خفاوملا كان ذلك معلوماً(: قال يف اجلواهر

غري  أو مهاأ أو مهر فالنة: فساد املهر لو قالى  علإمجاعمل يكن ن إ بل، املعلومية يف املهر بأزيد من ذلك

  مضبوط  وذلك مما هو معلوم

                                                





٢٤٤

  . ) ملا عرفته يف حمله،أيضاًكان املتجه فيه الصحة 

قل من مخسمائة يكون مهر مثلها أ أن فرق بني ال أنه  الروايةإطالقهم يف إطالقى مقتض مث إن

  . كان أقل مل يكن هلا حق يف التفاوت غري ظاهر أنه إذ فاحتمال ،مساوياً أو درهم

كتاب اهللا وسنة نبيه ى قصد بكونه علن إ كان هلا مخسمائة درهم(: ولذا قال يف مناهج املتقني

 يقصد املهر نكاح غري سفاح ومل أنه ولو أراد بذلك،  العموم حبيث يشمل املهر)صلى اهللا عليه وآله(

خر أصل النكاح يف قبال  وقصد اآل،خصوص املهر أو ولو قصد أحدمها العموم ،ثبت هلا مهر املثل

موضع واحد مل يكن من العقد يف ى مل ينصب القصدان عل ألنه إذا ، كان مما مل يذكر فيه مهر،السفاح

  . )العقود تتبع القصود ألن ،شيء

ففي  وإالّ ،وحنوه )١(آتاكم الرسول فخذوه ما: حانهاملراد بكتاب اهللا قوله سب أن والظاهر

  .)٢(حداهن قنطاراًإآتيتم  ذكر مناإ و، مهر السنةرالقرآن مل يذك

فهو ، ذلك معروف حمفوظ عند املتشرعةن إ حيث، يضر عدم معروفية الدراهم يف أمثال زماننا وال

 فإن ،أشبه من جهة الترتل والتضخم ومايعرف قيمة التومانني  بديناره تومانني وهو الى اشتر إذا كما

  . أيضاً عد ذلك غرراً إالّ إذا ،ررالغ و من اجلهالةاألمرمعروفية كل شيء عند أهله خيرج 

 العقد ني وب،العقدى  علسابقاً أو  يف العقد)سنة نبيه وكتاب اهللاى عل(فرق بني ذكر  ال أنه والظاهر

   كما ،ره يف العقديضر عدم ذك عليه فهو كالشرط البنائي الذي ال

                                                







٢٤٥

  . تقدم االملاع اليه

صلى اهللا عليه (ومل يذكر سنة رسوله  حداهن قنطاراًإآتيتم  وقصد، كتاب اهللاى عل: ولو قال

عليه الصالة (ى كتاب اهللا يف سنة موسى عل: قال إذا وكذلك، توافق القصدان إذا ،أيضاًصح ) وآله

  . الكالم فيهلكن تقدم ، قيل بصحة ذلك إذا  فيما،)والسالم

 اليت زوجها له يف تزويج زوجته) صلى اهللا عليه وآله(سنة رسول اهللا ى عل: قال لو أنه ومنه يعلم

د اوأر،  مثالً)عليه السالم(اجلواد مام سنة اإلى قيل عل أنه إذا كما، الف درهمآ كان أربعة النجاشي،

عطاء النحلة إ مخسمائة درهم و وجب عليه أعطاء املهر،نحلة كان كذلكلبالسنة أعم من املهر وا

  .  لزوجته)عليه السالم(اجلواد مام املساوية ملا حنلها اإل

كان الالزم  الإ و،كان ظهور فهو فإن ،مع املهر  ومل يعرف هل أرادا أصل النكاح أوماتا مثالً ولو

  . صل عدمه فاألإشكال للمهر حمل كونه شامالً وال أصل النكاح حمقق، مهر املثل

املهر هو مهر  أن القاعدةى مقتض ألن ،بني املهر و بني أصل النكاح مردداًاألمر كان وكذلك لو

  . ها مهر املثلؤعطاإالقاعدة فالالزم ى  ومل يعرف خروجه عن مقتض،خرج ما الإاملثل 

  لقاعدة ما، العقد مل يكن هلا أكثر من ذلك فيما كان مهر املثل أكثرتبني بطالن ودخله إذا مث إن

  . يضمن بفاسده بصحيحه اليضمن  ال

 فما يضمن بصحيحة يضمن ،مهر السنةى الرجل دخل عل ألن ،كان مهرها أقل إذا وكذلك

  .بفاسده

اخلمسمائة يف  إذ ، كان هلا مهر املثل،كتاب اهللا وسنة نبيهى متتع ا عل إذا أما، هذا كله يف الدائم

   .ىالدائم كما يستفاد من النص والفتو

  



٢٤٦

واسطة ـ  غريه أو بيها وألللمرأة مهراًى ولو مس(:  مع اجلواهريف الشرائع ممزوجاًقال ): ٤مسألة (

 ، عليهمجاعبل عن اخلالف اإل، خالف هلا بالى مس  لزم ما، معيناًشيئاً  ـأجنيب أو عمل مباحى عل

  ). عليهمجاعبل عن الغنية اإل، أيضاًخالف حمقق  بيها بالألى مس وسقط ما

 ن رجالً ألو: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عن الرضا ، الوشاءذلك صحيح ى والدليل عل

بيها والذي جعل أل، الف كان املهر جائزاًآبيها عشرة  وجعل أل ألفاًينجعل مهرها عشر وتزوج املرأة

   .)١(فاسداً

 أوجزءاًً بأن،  بأن قصد جعل مهرين هلا وله،ب وحنوه قد يكون من باب املهر كالًاجلعل لأل مث إن

 للنص يستحق ذلك شيئاً  والكل باطل ال، بأن جعل املهر له ال هلامستقالً أو ،قصد جعلهما جزئي مهر

  . لغريها الالزم هلا ال إذ ،والقاعدةى والفتو

 سالمحيل النكاح اليوم يف اإل ال: قال) عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، يث السكويندوقد تقدم ح

مثن  ألنه حرام: قال، ختكأ أو تزوجين بابنتك أن ىذا وكذا سنة علاعمل عندك ك:  بأن يقول،جارةإب

   .)٢(رقبتها وهي أحق مبهرها

جارة يف إحيل النكاح اليوم ب ال:  قال)عليه الصالة والسالم( علياًن إ :ويف رواية اجلعفريات

 ،نه حرامإف: قال، أمتك أو تزوجين ابنتك أن ىاعمل عندك كذا سنة عل: يقول الرجل أن ،سالماإل

   .)٣(مهرها مثن رقبتها فهي أحق مبهرهاألن 

  :  يف حديث)عليه الصالة والسالم( علي عن، سالمويف رواية دعائم اإل

                                                



 





٢٤٧

املرأة أحق مبهرها ألن ، بأجرة لويل املرأةسالمحيل النكاح يف اإل وال)١(.   

 إذا أما، حقاً أو ،طة ثوبه كخياعمالً أو ،ديناً أو ،يكون عيناً أن كل ذلك بنييف من غري فرق 

 أن  أويسهل أمر زواجه أن لداعي أو أشبه مقابل عمل له ما  أو أوهبةًصلحاً أو جرةًأأو جعالً  جعل له

، كان صحيحاً ائطهاملعاملة بشروكانت ا، ما أشبه ذلك أو ب يف البكر مثالًاألى يرض أن  أوخيرب ال

   .ىفتو وربط للمقام باملمنوع نصاً وال

فعل مباح وفعله لزمه ومل ى  علكان قد جعل للواسطة شيئاًن إ( :املختلف يال يف حمكولذا ق

 بالعقد  فكان واجباً،عمل حملل مطلوب يف نظر العقالءى جعالة عل ألنه ،ء بالطالقييسقط منه ش

  . )ال جهة اجلعالة بل ذكره يف العقد مل يكن عليه شيء سواء طلق أوى مل يكن عل وإن ،كغريه

جل أل أو بيها تربعاً حمضاًول ألمن غري فرق بني اع(:  يكن مهراًيف صورة مامل  اجلواهروقال يف

 يف تقليل مهر الزوجة بسبب جعله يف العقد وقصدها بني كون اعول مؤثراً  وال،وساطة وعمل حملل

  . )غريها واعترف به يف املسالك ماى الصحيح املزبور على  كما هو مقتض،ه به وعدمهإلزام

بيها فيما ما جعله أل  القاعدة هو فسادىمقتض أن  يفإشكال ال(: ولذا الذي ذكرناه قال احلائري

 عن  خارجاًبيها فيما كان شرطاً جعله ألما مقتضاه هو فساد أن  يفإشكال كما ال، كان من مجلة املهر

 كان ملن له إذا ه فيمازم الوفاء بيل إمنا الشرط يف العقد ألن  وذلك،باملهر وكان الشرط كاملشروط لأل

  كان لغريه إذا وأما، العقد

                                                





٢٤٨

 القاعدة هو ىمقتض أن  يفإشكال كما ال، يلزم الوفاء به فهو ملحق بالشرط االبتدائي الذي ال

 ماالً  أواملشروط عمالً وكان الشرط للمرأة و عن املهر خارجاًبيها فيما كان شرطاًصحة ما جعله أل

كان املشروط  وإن لشرط يف هذه الصورة ملن له العقد فيلزم الوفاء بها ألن وذلك، باشترط متليكه لأل

 يف صحة إشكالال  الذي املشتري خياطه ثوب لزيد مثالًى  وشرط علباع شيئاً إذا  نظري ما،لغريه

  ). الشرط

  . وهو كالم جيد

  :نعم ذكر أمرين فيهما نظر

،  عن املهر وكان الشرط للمرأهاً خارجب فيما كان شرطاًجعله لأل  يف فساد ماإشكال ال(: قال

أسباب امللك حمصورة  ألن ذلك و،حنو شرط النتيجةى ب علاشترط ملكيته لأل ولكن كان املشروط ماالً

  ). وليس الشرط منها

 يف مثل كان باطالً وإن  فشرط النتيجة، عنهعدسبب عقالئي والشارع مل ير ألنه ،وفيه نظر

  . نه صحيح يف مثل امللك وحنوهلك، أشبه طالق ومالاشتراط النكاح وا

 بالصورة ه ومراد،خريةب يف الصورة األما جعله لأل  صحيحة الوشا فسادإطالقى مقتض(: مث قال

 اشترط متليكه ماالً أو  عن املهر وكان الشرط للمرأة واملشروط عمالًكان شرطاً خارجاً خرية مااأل

ه إطالقيعم ب )١(بيها فاسداًوالذي جعله أل: ة يف الصحيح)عليه السالم(قوله  أن  ووجه البطالن،بلأل

  ). ب مما اشترط للمرأةول لألعكان ا إذا ما

 الإاللهم (: ولذا قال أخرياً، املرأة حينئذ وهو خارج عن ظاهر الصحيحة إىل املهر يرجعن إ :وفيه

  ى هذه الصورة بدعو إىل ها بالنسبةإطالقأن مينع عن 

                                                





٢٤٩

 هو كون الشرط كاملشروط فالآها عشرة يبوجعل أل : فيها)سالمعليه ال(ن الظاهر من قوله أ

  ). بلأل

يشترط يف ضمن ذلك هلا ن أ وجيعل املهر لغريها أن يصح ال أنه فقد ظهر مما تقدم، حال أي ىوعل

  . يكون هلا دون غريها أن املهر جيب أن قد عرفت إذ ،شيئاً

املؤمنون عند  طالق إل،ملهر بيد غريهايسلم ا أن يشترط عليها وجيعل هلا مهراً أن نعم يصح

  . شروطهم

  :  قال،ومما تقدم يظهر وجه القبول والرد يف قول املسالك

جل وساطة وعمل أل أو  حمضاًبيها تربعاً الرواية يقتضي عدم الفرق بني كون اعول ألإطالقو(

ه به إلزامقصدها  و العقد يف تقليل مهر الزوجة بسبب جعله يفبني كون اعول له مؤثراً  وال،حملل

يلزم الزوج غري املهر من جعالة  وال:  قال،ابن اجلنيد إالّ صحابومل خيالف يف ذلك أحد من األ، وعدمه

 :)لى اهللا عليه وآلهص ( لقول النيب، كان أحوط الزوج بذلك تطوعاً ولو وىف،واسطة أو جعلها لويل

أحق الشروط ما نكحت به الفروج)نصف الصداق دون  الإل الدخول مل يكن عليه فإن طلقها قب، )١

  . )الواسطةى كان قد دفع ذلك يرجع عليها بنصف املهر وكل اجلعالة عل فإن ،غريه

رادة الندب من االحتياط إيف اخلالف بعد ظهور  يعل أيب صراحة يف كالم ال(: لكن يف اجلواهر

ى  عل مصطلحاً وجوبه باعتبار كونه جعالًاحتمال و،رادة اجلعالة االصطالحيةإعدم ى يف كالمه املبين عل

  خروج ، حملل فيجب حينئذ مع الفعل

                                                

 





٢٥٠

  ).  العقديفعن مفروض املسألة الذي هو الوجوب من حيث التسمية 

و من باب االستحباب  ميكن االعتماد عليه ول)صلى اهللا عليه وآله(رواه عن النيب  ما أن ىخيف وال

ا  يوىف أن أحق الشروط: احلديث هكذان أ و،)١(نن البيهقيعن سنه إ  هامش اجلواهر فقول،يف السنن

  . غري ظاهر الوجه مااستحللتم به الفروج

كان الرضا  فإن ،أيضاً بيها كذا من املهرالزوج جعل أل ألن ،رضيت جبعل مهرها كذان إا إ مث

كان  وإن ،قصد الذ  إعقد رضا ال  فحيث ال،العقود تتبع القصود ألن ،بذلك بطل العقد بالعقد مقيداً

كان بنحو الداعي مل يبطل  وإن ،مهر املثل إىل  دون الرضا بالعقد بطل املهر ورجعالرضا باملهر مقيداً

  . القواعدى أيهما كما هو مقتض

قد يشكل احلكم يف بعض فروض (: حيث قال، ومن ذلك يظهر وجه النظر يف قول املسالك

الشرط  ألن ،تقليل املهر وظنت لزوم الشرطى  عللشرط باعثاً وكان ابيها شيئاًشرط أل  كما لو،املسألة

مسته من املهر ا ذا مل يتم هلا الشرط يشكل تعيني مإف، املهر حينئذ يكون كاجلزء من العوض الذي هنا هو

ى عينته من املهر ثابت عل ما ألن ،ينايف الرواية  وذلك ال، كما سبق يف نظائره من املعاوضات،خاصة

وجوب مهر  ولكان القول بفساد املهر ولوال الرواية الصحيحة، منا الكالم يف شيء آخرإو، التقديرين

  ). كان العوض من لوازمه شرط فاسد فيفسده كما يفسد العقد لوى  الشتمال املهر علاملثل قوياً

فساد  ويوجب فساد العقد الشرط الفاسد ال أن ،ولما عرفت يف كالمه األ إىل باإلضافة :وفيه

الشرط الفاسد  أن ىمن ير إىل  نعم يصح هذا بالنسبة،كما حقق يف حملهالتزام التزام يف ألنه  ،املهر

  . مفسد

                                                





٢٥١

  يفيقتضي فساداً زعمها لزوم ذلك اجلعل ال أن هإشكالقد يدفع  بأنه( :أما جواب اجلواهر عنه

املهر ليس  إذ ،شيئاًتؤثر   ضرورة كون ذلك من الدواعي اليت ال، يف رضاها بهكان ذلك سبباً وإن ،املهر

ن إ قلنا وإن يوجب فساداً فالرضا به لزعم شيء آخر ال، من العقود وال يؤثر فساده يف العقد شيئاً

ليس رضا  و،هو لتعليق رضا التعاوض عليه إمنا لكن ذلك، الشرط الفاسد يف عقد يقتضي فساد العقد

  ). معاوضة هنا كما هو واضح

مفروض املسالك يف الشرط بينما  و، الداعي والشرط لوضوح الفرق بني،فغري ظاهر الوجه

  . مفروض اجلواهر يف الداعي

كما عن ، الشرط و صح املهر معيناًتعطي أباها منه شيئاً أن وشرطمهراً لو أمهرها  أن مث الظاهر

صلى اهللا عليه (وذلك لعموم قوله  ،يوكذلك احملقق الشيخ عل، ليهإل يرشاد املظاهر الشهيد يف شرح اإل

فما ذهب  ،)١(نكحت به الفروج أحق الشروط ما: النبوي املتقدم و،املؤمنون عند شروطهم: )وآله

  . منهم من البطالن غري ظاهر الوجه احملكيى ليه املشهور علإ

 صح العقد غريه منه شيئاً أو يعطي أباها أن  وشرطولو أمهرها شيئاً(: ولذا قال يف مناهج املتقني

  . )شبهاألى ولزم الشرط عل

 ، من املهراًءبيها جزولو كان املشروط أل(:  حيث قال،ومنه يعرف وجه النظر فيما ذكره الكفاية

  . )املشهورى بطل الشرط عل و صح املهر معيناًيعطي أباها منه شيئاً أن شرط وبأن أمهرها

                                                





٢٥٢

 صحيحةمشمول للنصوص املتقدمة من ال أنه ىائل بالبطالن يرقولعل ال، أيضاًوقيل يصح الشرط 

  . غريهاو

تقدم يف خرب  ماى ودليل الشرط حاكم عل، تشمل ذلك الصحيحة الن إ حيث، لكن ذلك غري تام

  . ولية كما حقق يف حمله األدلةاألى م علالشرط حمكّ فإن ،هي أحق مبهرها أا السكوين من

يعطي  أن شرط وولو أمهرها مهراً(:  حيث قال،هذا القول إىل مال أنه والظاهر من عبارة الشرائع

  . )وليلزم الشرط خبالف األ و قيل يصح املهر معيناًأباها منه شيئاً

هو  من مجلة املهر كما ألنه هذا القدر املشروط هنا ينتصف بالطالق أن القاعدةى مقتض مث إن

 وهو الذي ،طلقها رجع عليها بنصف اموع فمىت،  هلاشرط عليها بعد فرض كونه مهراً ألنه ،املفروض

  . ذلك صاحب احلدائقى وتبعه عل، من كالمه يفيما حك يرح به الشيخ علص

ليه إ وجب الوسط كما أملعنا ،جعل املهر تعليم سورة من القرآن لو أنه تقدم ماى مقتض مث إن

 فلو أصدقها تعليم ،والبد من تعيني املهر مبا يرفع اجلهالة(:  مع اجلواهرفقول الشرائع ممزوجاً، سابقاً

وحينئذ فلو أم فسد املهر ،  شديداًفرادها اختالفاًأ ضرورة اختالف ، للجهالةتعيينها رفعاًسورة وجب 

  . تام غري ،)خالف أجده يف شيء من ذلك بدونه مهر املثل بال وكان هلا مع الدخول ال

هالة م قد اعتربوا تعيني املهر مبا يرفع اجلإ(: قال ألنه ،ويظهر من مناهج املتقني نوع تردد يف ذلك

نه لو أم فسد املهر وكان هلا مع الدخول مهر أو، أصدقها سورة وجب تعيينها ول أنه ذلكى وفرعوا عل

  مل يكنن إ ه فإن،)املثل



٢٥٣

  . ليهمإ مل ينسبه  متردداً

  . )تعيني السورة فلو أصدقها لزم تعيينهامن والبد (: نعم صرح يف الكفاية مبا هو املشهور فقال

بل قد ، عتمس  مباقد يشكل أصل احلكم(: كل يف اجلواهر يف ذلك قائالًولذا الذي ذكرناه أش

حيسنه من القرآن  ماى ياه علإ )صلى اهللا عليه وآله(من تزويج النيب  )١(تقدم ما يف خرب سهل الساعدي

  . )اغتفار مثل هذه اجلهالة يف املهرى الذي استدل به يف الرياض عل

 )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا  أنه ،د يف رسالة املتعةتقدم عن الشيخ املفي ويؤيده ما: أقول

 أن حتسن من القرآن ماى زوجتكما عل: قال، نعم: فقال حتسن من القرآن شيئاً: ة الثالثةللرجل يف املر

   .)٢(ياهإتعلمها 

عم ن: ، قالأحتسن القرآن): صلى اهللا عليه وآله(وما رواه يف خرب آخر، فقال له رسول اهللا 

  .)٣(علّمها عشرين آية: سورة، فقال

يتزوج املرأة  أن للرجل :قالنه إ ،) السالمماعليه(بن حممد  عن جعفر، عائم رواه يف خرب الدوما

   .)٤(مها سورة من القرآنيعلّ أن ىعل

سورة  إىل وال حاجة ،عطيناك الكوثرأنا إ  مثل، كفاية تعليم سورة قصريةوقد احتملنا سابقاً

 حيث ،يف الدار وحنوها  ولو بقرينة الروايات املتقدمةإشكالخيلو عن  كان ذلك ال وإن ،ةمتوسط

  ،  بلزوم الوسط)السالم وعليهم الصاله(صرحوا 

                                                











٢٥٤

  . بوابلفاظ يف خمتلف األ من أمثال هذه األأيضاًبل هو املنصرف 

 الغلط عند غري  مثل،الغلط الذي يتعارف أو ،جيوز الغلط مطلقاً  أو،وهل يلزم تعليم الصحيح

  .  واملأخوذ يف ذلك املنصرف عندهم،احتماالت ،أشبه  وماالعريب بتبديل الضاد زاًء والعني مهزةً

   .ى كفتعلمت مستقيماً  مبا معكوساًذا علمها السورة مثالًإف، يعترب الترتيب يف التعليم وال

ى نزل القرآن عل من باب ةءواملراد باحلرف القراـ  وهل جيب تعيني احلرف(: الشرائع قال مث إن

املراد أنواع ن أ و،كان يف نصوصنا نفي ذلك وإن ،ت السبعءااملراد منه القرا أن ى بناًء عل،سبعة أحرف

فيلقنها اجلائز وهو ، ال: وقيل، نعم: قيل  ـحنوها كما يف اجلواهر و والنهي والقصصاألمرالتراكيب من 

  . )أشبه

 منا القرآن حسب الظاهر املستفاد من النصإو، وال العشرت السبع ءاالقراى دليل عل ال: أقول

 ما وبفتحة وكسرة صة حىتيق نزيادة وال  يف احلال احلاضر بالأنزل ذه الكيفية اليت تقر أنه ىالفتوو

 مكان )اًؤكف(و، )مالك( مكان )ملك يوم الدين(ة ءقراى عل كتاب الصالة أشكلنا يف بل قد، أشبه

  . قال به الشهيد وغريه وإن ،ت حمل نظرءا القرافالقول بتواتر، )كفواً(

مل يكن  إذا بل كما ذكره الشرائع وغريه من التخيري، مث لو صح هذا القول مل يكن يلزم أحدها

سهل ى  ذلك عل)صلى اهللا عليه وآله(عدم تعيني النيب  إىل باإلضافة ،طالق يف العقدذلك لإل و،انصراف

  تعدد الن إ رمبا قيل أنه  مع،غريهى وعل



٢٥٥

ويؤيده ، تضر بعد فرض جواز اجلميع مثل هذه اجلهالة الن أ والزمانذلك  يف كان موجوداً

  .روايات الدار وحنوها

  . يلزم التجويد تعليم القرآن غري تعليم التجويد فال أن ومن الواضح

عليه يلزم  أشبه ذلك مل ما أو ،ة فأرادت غريهاءقرا أو، ذا أراد تعليمها سورة فأرادت غريهاإو

 اجلواهر وبذلك الشرائع  كما أفىت،الشرط مل يتناول اخلصوصية كي جيب عليه امتثاهلا ألن ،هاتجابإ

  . غريمهاو

  . السورة التامة إىل  النصراف السورة،يصح تعليمها نصفي سورتني وحنو ذلك وال

ة فالالزم تعليم ء الرباأراد تعليمها غري إذا أما،  البسملةيلزم تعليمها ة الءيعلمها الربا أن ذا أرادإو

  . البسملة جزء ألن ،أيضاًالبسملة 

يتحقق باستقالهلا بتالوا  إمنا  فتعليم السورة،املفهوم من التعليم هو االستقالل بالتالوة أن والظاهر

  . م لكل السورةبالتعلّ قلتتس عادة حىتكلمة فنسيت وجبت اإل أو ذا علمها آيةإف، بتمامها

كان  ذاإف، يكون حاهلا حال كل القرآن أن يبعد أما يف السور الطوال فال، هذا يف السور القصار

 للصدق ،وائل مل جيب االبتداءلكن يف أواسط القرآن نسيت األ، ياهإاملهر تعليمها كل القرآن فعلمها 

  .  للتعليم للكلعرفاً

  .تعليم القرآندعية هو الكالم يف والكالم يف تعليم الصحيفة السجادية وج البالغة وبعض األ

ج  أو  النصراف تعليم الدعاء الفالين،بدال عن املتونأيلزم يف التعليم تعليم النسخ اليت هي  وال

   أما لو، ما يف متنهما إىل البالغة
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  . مهااحدإكانت نسختان فالظاهر صحة تعليمها 

ثابت يف  ألنه ز جا،تعليم سورة كذلك أو، حيسنها ولو أصدقها تعليم صنعة ال(: قال يف الشرائع

  . )الذمة

  ،تعليم نفسه أو بغريه أو سواء أصدقها التعليم مطلقاً بنفسه(: ويف اجلواهر

مه تعذر الغري ففي وجوب تعلّن إ نعم، علمهى يتوقف حتصيل التعليم عل ال إذ ،فظاهر: ولأما األ

  . جهمن توقف الواجب عليه وهو الو أو ،كالتكسب لوفاء الدين أنه  من،إشكالليعلمها 

، وعن املبسوط وجه بالعدم، العقليةيشترط الفعلية املهر وال ى نه يكفي القدرة علفأل: وأما الثاين

صداق منفعة إ ك،يقدر عليها ال صداق منفعة شيء بعينه وهوإيصح  ال إذ ،وعن القاضي االحتياط به

  ). تثبت يف الذمة منفعة الغري ال فإن ،الفرق ظاهر و،ميلكه عبد ال

  .ذكرهوهو كما 

 يف  بأن يكون سبباً،سورة بغريه أو صداق تعليم صنعةكان اإل إذا ومل يذكر املاتن والشارح ما

  . أيضاًصحيح  أنه ذلك مع

 سأعلمك السورة: يقول أن حيق للزوج ال ف،التعليم هو العاجل حسب املتعارفمث املنصرف من 

  . افمل يكن هناك انصر إالّ إذا اللهم، ين سنةريحنوها بعد عشأو 

  .غالطألكن ب كانت متعلمة إذ  فيما،يقصدا بالتعليم التعليم الكامل أن ويصح

 ما أو تءا القراوالكتابة أ أو التفسري أو الترمجة أو يكون املهر تعليم التجويد أن نه يصح أكما

  .  وغريه)تراضيا عليه ما( أدلة طالق إل،أشبه

  مل  ا إذالعزمية صحيعلمها يف حال احليض والنفاس سورة  أن واذا أراد
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فعل هذا  إذا  لكن،سان حرملة بالءالقرا إىل احتاج ذلك إذا أما، تذاكرها بقلبها وإن ، بلسااأتقر

 أو  مثالًكان جنباً ألنه ةءحرم عليه القرا إذا كذلك أنه كما، م والتعليم حلصول التعلّ،احلرام سقط املهر

  . ةء تضره القرامريضاً

الكلي  ألن ، احلق له، كان وهي تريد كل عصر، كل صباحيعلمها مثالًأن أراد  ا أنه إذوالظاهر

  . خذمن حق اآل فهو من حق املعطي ال، بذلكى يؤد

مل يكن  إذا تزوجت أن  فيعلمها ولو بعد، للحق الذي عليهولو طلقها قبل التعليم مل يكن مسقطاً

  . حمظور

 كان عليه ،تعليمها بنفسه وغريه إىل التوصلولو تعذر عليه (:  مع اجلواهرمث قال الشرائع ممزوجاً

 بني ذلك يف عدم الفرق صحاببل ظاهر األ، ا قيمة املهر حيث تعذر عليه أل،جرة مثل ذلك التعليمأ

يكون منفعة  أن فرق بني بل ال، مينعه من ذلك وغريه يكون قد اشترط تعليمها بنفسه فعرضت له ماأن 

  ).  وجوب املهردلةأل كل ذلك ،تعذرت وغريها وعني خمصوصة

املثل  إىل  وهل ينتقل،القيمة إىل مهما تعذر مثل ذلك انتقل أنه العرف يرون فإن ،هوهو كما ذكر

 ،يعلمها سورة الكوثر مثالً أن الرجل ويريد يكان املهر تعليمها سورة التوحيد فنس إذا كما، قبل القيمة

  . حوط التصاحل والتراضيكان األ وإن ،القيمةى املثل مقدم عل و،مثل عريف ألنه ،يبعد ذلك ال

أخذت  وإالّ ،ميوت هو فيما كان املهر املباشرة أو متوت هي أن ال فرق يف ذلك بني أنه ومنه يعلم

  . ما أشبه ذلك أو جن أو جنت إذا وكذلك احلال، جرة تعليم الغري هلا عن تركتهأ

  وب مهر كشف اللثام من احتمال وج وما عن جامع املقاصد أن ومنه يعلم
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جارة الذي ينفسخ مهار من قبيل عقد اإلليس اإل(: ولذا ردمها اجلواهر بقوله، املثل حينئذ غري تام

ذلك ى  الدالة علدلةجري املشروط عليه املباشرة لألبتعذر وقوع العمل من األ وبتلف العني املستأجرة

ه من عدم كون املهر ت ملا عرفعاًينفسخ بذلك قط فيه املهر ال عقد النكاح املذكور فإن ،هنا خبالف ما

، الزوج ضمان يدى مضمون عل ومنا هو واجب بعقد النكاحإو،  بنفسه فيه واملهر ليس هو عقداًركناً

  ). جرة مثل العمل املتعذر قيمته كما هو واضحأويف الفرض ، القيمة أو املثل إىل تعذر انتقل فمىت

مل  الشارع ما أن  من ملا ذكرناه مكرراً،لعرفية اموراملعيار يف مثل هذه األ ألن ،وهو كما ذكره

  . والعرف يفرقون بني تلف العني املستأجرة وبني تعذر التعليم، العرفى على  من العرف يبقيغري شيئاً

 لقاعدة ،فبعد التحالف يعلمها نصفي السورتني، القدر مثالً أو املهر تعليم اجلحد أن ولو اختلفا يف

  .حيتمل القرعة و،العدل

 إىل  حيث ينتقلكان من املتعذر عرفاً إالّ إذا ،صعب غاية الصعوبة لبالدا وإن لالزم تعليمهااو

  . القيمة

 ،رث مثل ذلك عيناًإالعرف يرون عدم  ألن ،أعلم السورة الوارث: يقول أن ذا ماتت مل يكن لهإو

  . منا يشمل قيمتهاإ من حق و)كه امليت ترما(ال يشملها  إذ ،القيمة إىل فينتقل

  .  كما ذكر مثله يف كتاب املكاسب،ون فالوسط بينهاقوم املولو اختلف

  وأشكل عليه اجلواهر بأنه ال،تعلمت من غريه أا القواعد ذكر يف مجلة تعذر التعليم صورة مث إن

 وكذا لو أمهرها(:  قال،ليها بترك التعلمإاستناد التقصري  وجيب عليه القيمة حينئذ مع بذل الزوج التعليم

  وقد بذهلا هلا ، منفعة عني خمصوصة مدة
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 غريه يقتضي إطالقما يف القواعد ون إ( : مث أشكل يف رده للقواعد قائالً،)فلم تستوف منفعتها

  ). التأمل إىل  لكنه حمتاج،عرفت ولعل وجهه ما، القيمة

 حسب نعم لو مل يبذل الزوج التعليم، حوط التصاحلكان األ وإن والظاهر أقريبة سقوط املهر

 وغريه )اليد( فيشمله دليل ،هو املفوت حلقها ألنه ،الزوج القيمةى  كان عل،املتعارف فذهبت وتعلمت

  .ولو باملناط

  .  فذهبت هي، لعرفةءكربال أو ،زيارة النجف إىل ومثله لو كان املهر نقلها

 ماى م توقفه علالظاهر عدمه مع فرض عد(: قال يف اجلواهر، وهل يعترب يف تعليم غريه هلا احملرمية

  . )الفتنة كما مسعته يف حمله وةيبملس بفرض جترده عن الر أو حيرم من نظر

 احلكم الوضعي فيكون مؤدياً إىل أما بالنسبة، احلكم التكليفي إىل الظاهر اعتبار ذلك بالنسبة: أقول

  . يناألمر لعدم االرتباط بني ،للمهر

مكاما  إىل وكذلك بالنسبة، الترتل ولتضخملعليم ولو اختلفت قيمة زمان املهر من قيمة زمان الت

  . السورة هي اليت يف الذمة ال القيمة ألن ،فالعربة بقيمة وقت التسليم

 ةتكون متعلم أن  من غري فرق بني،صلالعدم معه األ يفمدع ،هل علمها أم ال أنه ولواختلفا يف

  . علمته تتجاهل ما أا ىادع أو ،ا نسيتأالرجل تعليمها وى كما لو ادع، ال أو نللسورة اآل

 أوأوهلا  أو يعلمها مخسني آية يف وسط سورة أن  جاز له،ولو كان املهر تعليمها مخسني آية مثالً

 يعلمها مخسني آية متفرقة أن يصح  نعم ال،أما البسملة فهي آية، سورة ذات مخسني آية مثالً أو ،آخرها

   يف قصدمها عند جعل إطالقمل يكن إذا 
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  . يات املتتالياتاملنصرف من مخسني آية اآل ألن ،هر يشمل ذلكامل

ع جير أن كان علمها كل السورة فله وإن ،ولو طلقها قبل الدخول وقد علمها نصف السورة فهو

 املهر ومل يعلمها ومات كان عليه طالقولو اختلفت قيم تعليم السور املشمولة إل، ليها بقيمة النصفإ

  . أقل القيم

 ،أحد افراد الكلي الذي عليه ألنه ،قيمتها يف حياته كان عليه ذلك إىل تبدلت السورةذا  أنه إكما

  . تأيت هنا قاعدة العدل فال

 استرجع نصف كل ، وطلقها قبل الدخولهاولو اختلفت قيم نصفي السورة وقد علمها كل

، ليه بالتفاوتإجعت رخص رالنصف األ أو ،ليها بالتفاوتإرجع ى غلعلمها النصف األ إذا أما، القيمة

نفسه  إىل الشيء أقرب ألن ، من السورة بقدر التفاوت عليه تعليمها شيئاًيكون الواجب أوالً أن وحيتمل

  . همن قيمت

ا ماختلفت قيمته و وقد علمها سورة دون سورة،كان املهر سورتني لو أنه ومن ذلك يعرف

  . لتنيلوحدة املالك يف املسأ ،ىعلاأل أو رخصفعلمها السورة األ

  .علمها مث مل تف بايء بعض الوقت وذا أصدقها السورة يف املتعة إكما يعرف حال ما

  . غري ذلك من الفروع اليت تتضح مما ذكرناهإىل 
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كان هلا قيمة اخلمر :  قيل،خل فبان مخراً أنه ى علولو أصدقها ظرفاً(: قال يف الشرائع ):٥مسألة (

  . )ل اخلل كان حسناًكان هلا مث ولو قيل، هعند مستحلي

الفاضل  ودريسإ و وهو الذي حكي عن ابين اجلنيد،القاعدة هو ما اختاره الشرائعى مقتض: أقول

واستدل لقول الشيخ بأا أقرب ، عن الشيخ يف مبسوط وخالفه احملكيول القول األ  ال،يف املختلف

اخلمر لبطالا عند املسلم أعطيت عطاء إذا تعذر إو، الوصفى شارة تقدم عل فاإل،ليه عند التعذرإشيء 

  . قيمتها

 ،العقود تتبع القصود و، ومل يكن التراضي قد وقع عليها،اخلمر مل تكن مقصودة أصالًن إ :وفيه

اخلل ذا القدر ى ما عقدا علإحيث  و،القيمة إىل تنتقل فكيف يكون الواجب يف املهر اخلمر حىت

  . املثل إىل عطاء انتقلوتعذر اإل

خصوص ما يف ى املفروض وقوع العقد علن إ( :حيث قال،  اجلواهرإشكالذلك ى د علير وال

 وهذا ميتنع ، فاملعقود عليه حينئذ الكلي املقترن باملشخصات املوجودة،خل ذا القدر أنه ىالظرف عل

 فاحملكوم بوجوبه هو الكلي يف ضمن شخص آخر مل يقع عليه التراضي ،ارتفعت املشخصات إذا هؤبقا

املهر ن أ ويستلزم وجوبه املقعود عليه ال إىل كونه أقرب و، ملا مل يتراضيا عليهإجياببه حينئذ اجيإ فأصالً

  ). خراآلى د املثلني التراضي علحيلزم من التراضي بأ يتراضيان عليه وال الذي جيب بالعقد هو ما

 ضمن الشخص كما الكلي يفى الرضا كان عل فإن ،تعذرت بقيت الكلية إذا الشخصيةن إ :ذ فيهإ

فإذا ، عطاء مثله مما هو فرد آخرإأتلف شخص ماله كان عليه إذا ولذا ، الشارع مل يغريه ويراه العرف

  . قيمتهى  أعطأيضاًتعذر مثله 

   املقصود مل ألن ،الشخص بقيد الشخصية بطل املهرى كان العقد عل إذا نعم
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ى ور الذين قالوا باملثل جروا علاملشه و،لكن هذا ليس مبتعارف،  وغريه ليس مبقصود،يكن

  . املتعارف

 وذلك لقاعدة ما ،تطابقا إالّ إذا  املثل، ال مهرالزوج قيمة اخلل مهراًى  بطل املهر كان علاذإو

  . ليهإملاع  كما سبق اإل،يضمن ال ما ويضمن

 ،اضياجلزئي الذي وقع عليه الترن إ( :ومما ذكرناه يظهر وجوه النظر فيما ذكره املسالك بقوله

مثل اخلل  أو قمية اخلمر أو  ملا دار بني وجوب مهر املثلاألمر إالّ أن ،مل يساوه غريه من أفراد الكليوإن 

، ذلك املعني باملطابقة: ثالثة أشياءى اجلزئي املعني اقتضى العقد علن أ و،الثةثار املثل أقرب البكان اعت

لو طلق  حبيث ال ينفك املرأة من استحقاقه حىت، عقد بالوكون املهر واجباً، رادة اخلل الكلي بااللتزامإو

خريين بقاء األإ إىل ول جيب املصريذا فات أحد الثالثة وهو األإف، مات أحدمها فجميعه أو،  نصفهاكان هل

، أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمإذا  وعموم، يسقط امليسور باملعسور ال إذ ،مكانحبسب اإل

كان  وإن ،بالدخول عند القائل به الإجيب  ال ألنه ،ن وجوب مهر املثليوجدان يف ضم ومها ال

الرضا باخلل املعني يف  أن شبهة يف  وال،املثل إالّ فلم يبق، وجودمها يف ضمن قيمة اخلمر قد عرفت فساده

  . ) خبالف القيمة وحنوهارادة كون اخلمر خالًإالظرف يستلزم 

الدليل  أن  إىلباإلضافة ، الشخصيلالكلي يف قبا كان مبعىن وإن ،الداللة التزام مبعىن النه إ :فيه ذإ

حمل تأمل من هاتني  إالّ أنه ، من جهة مثل اخللكان صحيحاً وإن وعليه فكالمه، رادما الكليإهو 

  . اجلهتني

  حمصل  طوله الى نه علإ ف،من غرائب الكالمنه إ( : اجلواهر عليه بقولهإشكالف



٢٦٣

حسن من ذلك األ أن ريب يف  فال،بل هي منافية هلا، ن القواعد الشرعيةشيء مى ينطبق عل له وال

يف ضمن الشخصي املعني املفروض  الإ لعدم الرضا الكلي ،لفاضل يف أكثر كتبهل وجوب مهر املثل وفاقاً

  . )مهر املثل إىل  مل يسلم هلما فينتقلذكر مهر إىل األمر فريجع ، املاليةبطالنه خبروجه عن

، وجهة جعل الواجب مهر املثل،  جهة جعله من غرائب الكالم وليس بذلك،جهتنيحمل نظر من 

  . )يضمن ال  وما،يضمن ما(خالف قاعدة  أنه وقد عرفت

خل يف زعمهما فبان  أنه ىهذا الظرف على عقد علنه إذا إ( :ولذا الذي ذكرناه قال يف الكفاية

  : ب أقوال وفيما جي،خالف وبطل املهر املعني  صح العقد بالمخراً

  . الواجب مثل اخللن إ :أحدها

  .  وجوب مهر املثل:وثانيها

  . )ولالقول األ إىل يبعد امليل وال، وجوب قيمة اخلمر عند مستحليه: وثالثها

 أو عبد فبان حراًى عل أو ،خل فبان مخراً أنه ى علولو أصدقها ظرفاً(: وقال يف مناهج املتقني

خيلو من  ال أوهلا: مهر املثل وجوه أو قيمتهما أو من اخلل والرق ففي ثبوت مثل ذلك ،للغري مملوكاً

  . )وجاهة والصلح الزم

 الشيء ظانني خليته صح العقد قوالًى عقدا عل ذاإ(:  قال،شهرمهر املثل هو األن إ :نعم يف الرياض

 أو ،من اخللعدمه ولزوم مثل اخلمر  أو ،مع الدخول أو، ويف ثبوت املثل مطلقاً،  كما يظهر منهمواحداً

  . )ولشهر األواأل،  أقوال،القيمة مطلقا

   حيصل أنه والظاهر(: ولذا الذي ذكرناه اختار يف احلدائق مثل اخلل قائالً



٢٦٤

  ). تقديرهى ظناه وعقدا عل ما إىل قرباأل ألنه  والثاين أظهر،مثل اخلل أو املثلمهر ى بالتراضي عل

خل فبان ى تزوجها عل إذا  وفيما،مستحقاً أو اًعبد فبان حرى تزوجها عل ومنه يعلم حال ما لو

  . املستحقات وسائر احملرمات إىل وهكذا بالنسبة، مستحقاً

من ى مهر املثل أقو إىل الرجوع يف مثله(: ومنه يعرف وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قال

  . )قدع عليها ال مل يقع بعد ترتيله عبداًتهمي ودفع ق،قيمة مثل للحر يدفع عوضه وال ال إذ ،ولاأل

 ما ال(مهر املثل خالف قاعدة  و،الشارع مل يغري ذلكن أ و،ة العرفيةبيقرذ فيه ما عرفت من األإ

  . )يضمن بفاسده يضمن بصحيحه ال

 ظهر وجه النظر يف ، وبني ظهور املهر مستحقاً، بني اخلمر واحلراألمرعرفت استواء  وحيث قد

ولني  وحكم يف األ،خرج مستحقاً  وبينه لو،حراً و ألو ظهر مخراً قول العالمة يف القواعد بالفرق بني ما

  .  واحتمل مهر املثل احتماالً،القيمة أو خري باملثلر املثل ويف األهمب

املثل  ضرورة اقتضاء ما مسعت مهر ،مل يظهر لنا وجه الفرق(: شكل عليه اجلواهر بقولهأولذا 

  . ) يف يد الزوج بعد صحته يف العقد كما هو واضحتلف املهر إذا من قبيل ما ليس هو إذ ،مطلقاً

  . مهر املثل الذي ذكره اجلواهر  ال،القيمة أو القاعدة املثلى مقتض أن نعم قد عرفت

كان  إذا ذكر ذلك فيمانه إمنا إ :ما اختاره الشيخ من قيمة اخلمر إىل بالنسبة ورمبا يقالهذا، 

  وحيث ، اخلمرى علكان  فالعقد ، وكان الوصف عرضاً،شارةاملقصود اإل



٢٦٥

 وعليه فال تدافع بني قول الشيخ، هإسالممهار النصراين مث إ كما ورد يف ،القيمة إىل تبدلتتعذرت 

  . خر غري مورد اآللكل منهما مورداً ألن ،قول املشهور من لزوم قيمة اخللو

 فقة أوصبتبعض الفهل هلا خيار الفسخ أو ال يملك، ملك ي ال مهرها شيئني فظهر أحدمها ما أولو

  :احتماالن ،ال

   :اخليارى الصحة وعلى يف باب البيع حيث دلت الروايات عل من املناط يف أدلته اليت ذكروها

بن علي حممد احلسن  إىل أيب كتب أنه ،عن حممد بن احلسن الصفار )رمحه اهللا( فقد روي الطوسي

مراحل من ى القرية عل و،مكة إىل  يف رجل له قطاع أرضني حيضره اخلروج)عليه السالم(العسكري 

اشهدوا :  فقال للشهود،ربعة وعرف حدود القرية األ،يأيت حبدود أرضه مرتله ومل يكن له من املقام ما

منا له يف هذه إ و، يعين املشتري مجيع القرية اليت حد منها كذا والثاين والثالث والرابع،ين قد بعت فالناًأ

عليه (فوقع  ،له بكلها وقد أقر منا له بعض هذه القريةإ ف،مشتري ذلك فهل يصلح لل،القرية قطاع أرضني

   .)١(ما ميلكى  وقد وجب الشراء من البائع عل،جيوز بيع ما ليس ميلك ال :)السالم

جربة أعشرة  أا ى عل يف رجل باع أرضاً،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن عمر بن حنظلة

هي  إذا رضفلما مسح األ، افترقا ووقع صفقة البيع وه ونقد الثمن املشتري ذلك منه حبدودىفاشتر

 إالّ أن ،شاء رد البيع وأخذ ماله كله وإن ،رضشاء استرجع فضل ماله وأخذ األن إ :قال ،جربةأمخسة 

   جنب إىل يكون له

                                                





٢٦٦

 يكن له مل فإن ،ه وعليه الوفاء بتمام البيعلي عويكون البيع الزماً  أرضون فليؤخذأيضاًرض تلك األ

رض شاء رد األ وإن ،رض واسترجع فضل مالهشاء املشتري أخذ األ فإن ،يف ذلك املكان غري الذي باع

   .)١(خذ املال كلهأو

  .صل اللزومملك فاألملك وي ما ييفأما ، ملك بغريهال ي ملك أوال ي هلا تبديل ما أن ومن

ن إ حيث، لشارع بعد عدم اخليار هلاالعرفية اليت مل يغريها اى بل هو مقتض، ول أقربلكن األ

ما ى ضافة الشرط علإب  املذكورةمور احلاصرة للخيار باألدلة لأل،موريدخله اخليار مبثل هذه األ النكاح ال

ما مهر املثل للقاعدة فيما لو كان إذا فسخت املرأة املهر كان هلا إف، تقدم يف اخليارات يف باب العيوب

يكون كمفوضة أو  )ال يضمن ما(لقاعدة  ،ىمثل املسم أو بقدر قيمةو  أ،ملكال ي ملك أوي كله ال

  . البضع

 ملكذا مل تفسخ أخذت ما يإو، ما تقدم وجهه يف بعض املسائل السابقةى  عل،وسط أقربلكن األ

  . قيمة غريه أو ملك وكان هلا مثليأو 

 كمصراعي الباب أحدمها ،كان للهيئة االجتماعية دخل يف القيمة إذا القيمة التفاوتى ويضاف عل

أربعة  و ثالثه دنانري مثالًهتأخذ قيمت أو ،كان مثلياً إذا  ثانياًما تأخذ مصراعاًإالزوجة  فإن ،لغري الزوج

  .  عشرة وكل واحد ثالثاًحيث كانت قيمة املصراعني معاً ىخرأدنانري 

 مل  فبان أحدمها حراًالًلو أمهرها عبدين مث(: وبذلك يظهر مواقع النظر يف قول اجلواهر حيث قال

  ا مل  أل،حنيفة أيب عند خر كماينحصر الصداق يف اآل

                                                





٢٦٧

 ،املختارى ناًء علل بقوما من مهر املث إذا ىهلا بقدر حصة احلر من جمموع املسمجيب  بل ،ترض به

جب هو لواله و أنه  مقام مهر املثل يعين وكون املذكور يف العقد قائماً،دلةاجلمع بني األى هو مقتضإذ 

ى هذا كله عل، فات بعضه ثبت فيه مبقدار الفائت بالنسبة وإن ،فات أمجع ثبت بتمامه فإن ،بالدخول

  . )وجوب دفع القيمة فيجب دفع قيمة الفائت كما هو واضحى فبناًء عل وإالّ ،املختار

ى بناًء عل،  عندناإشكالال : قلت، إشكالخر هل هلا املطالبة بقيمتها ودفع اآل(: التحرير يويف حمك

  . آخر كالمه إىل ،)اخليارى دليل عل  وال،عدم الفساد بتبعيض الصفقة عندنا

 مبؤامرة أبيها أو سواء مستقالً، بعضه أو يصح اشتراط اخليار من املرأة يف املهر يف كله ه أنمث الظاهر

كذا يصح جعل و،  فلي اخليار يف املهرتزوجت أو سافرت إذا :كما لو قال، بشرط كذا أو أشبه ماأو 

بعد  ،)١(املؤمنون عند شروطهمبل يشمله ، عريف ومل مينع عنه الشارع ألنه  وذلك،اخليار من الرجل

  . ل املقامثعدم املنع عن مشول الشرط مل

 كما صرح به الفاضل ،بأس به يف الصداق فال  ـأي اخليارـ  أما اشتراطه(: قال يف اجلواهر

  .)٢()مجاعمل تكن مندرجة يف النكاح الذي هو معقد اإلن إ لإشكايف املتعة  و،والكركي للعموم

  .  وخيار الشرط يثبت يف كل عقد عدا النكاح والوقف:نعم يف الشرائع

  ،  وفسخ من له اخليار،ذا شرط أحدمها اخليارإف، دخول اخليارى وبناًء عل

                                                







٢٦٨

العقود تتبع  ألن ،العقدجراء إحسب  أنه الظاهر ،مثالً أو قيمةى بقدر املسم أو فهل هلا مهر املثل

كان  وإالّ ،ذلككذلك كان  بعد الفسخ هلا هذا أو أنه ذا كان قصدمها املنصب عليه العقدإف، القصود

 أيضاًداخل  ألنه ،حنوه وتعذر املصرف إذا  كما ذكروا االرتكاز يف باب الوقف وحنوه، االرتكازاملرجع

 هو داخل يف كما ،)١( بالعقوداوفوأذين آمنوا يا أيها ال:  املستفاد من قوله سبحانه)كمعقود(يف 

وقفها أهلها حسب ماى الوقوف عل)٢(.  

الزيادة ى دخلت عل أو ىعدم الزيادة عن املسمى دخل عل إالّ إذا ،مل يكن ارتكاز فمهر املثلوإن 

يضمن بصحيحه  ما ال(و، )ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده(املثل حيث يكون مسرحا لقاعديت ى عل

  . التتبع والتأمل إىل  حباجةكانت املسألة بعد وإن ،)ضمن بفاسدهي ال

جعل مهرها  إذا كما، املردد أو سواء يف البعض املعني، ومنه يعلم صحة جعل اخليار يف بعض املهر

  . مهااحدإيف  أو ىخيارها يف الدار الكرب أو منها يف خياره دارين بشرط منه أو

منا إو، بعضه غري مرئي أو  بأن كان املهر كله، يف املهرأيضاًة يصح دخول خيار الرؤي أنه والظاهر

  . غري ذلك يكون هلا اخليارى ذا رأته علإف، جيعل بالوصف

منا عقدها عليه إ و،كانت املرأة قد رأت املهر دون الرجل إذا للرجليضاً أبل يصح خيار الرؤية 

 املناط يف ،مثلها املعيار يف هذه املقاماتأن  العرفية اليت ذكرنا إىل باإلضافةويدل عليه ، بالوصف منها

   : قال،صحيح مجيل بن دراج

                                                







٢٦٩

 أن فلما، ضيعة وقد كان يدخلها وخيرج منهاى عن رجل اشتر )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت

أنه قلب  لو: )عليه السالم(فقال  ، مث رجع فاستقال صاحبه فلم يقلهالضيعة تقلبها إىل نقد املال وصار

   .)١(قطعة ومل يرها لكان له يف ذلك خيار الرؤية يمث بققطعة تسعة وتسعني  إىل نظرمنها 

سهام ى  عن رجل اشتر)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،بل واملناط يف رواية زيد الشحام

 اًشيئى اشتر فإن ،ن خترج السهميتعلم أ  حىتشتر شيئاًت ال: فقال ،خيرج السهم أن القصابني من قبل

   .)٢(خرج إذا فهو باخليار

 يدل  حقاًه وكون،سقاطحق واحلق قابل لإل ألنه ،سقاط هذا اخليارإ يف صحة إشكال اله مث إن

  . شعارات يف الرواياتضافة بعض اإلإعليه العرفية ب

كتاب   كما مل نستبعده يف، مال مبالدلةاينحصر البيع يف مب قلنا بأنه ال إذا يصح بيعه أنه كما

   .البيع

  .  الصلحأدلة طالق إل،إشكال نه جائز بالإف، أما الصلح عنه

  حىتاألمرى  علتيب حبيث مل ، بكذا بكذا ومؤجالًل املهر اثنني حاالًيصح جع ال أنه مث الظاهر

  . فهو كالبيع بثمنني مثن حال ومثن مؤجل بدون البت، له بعد متام العقد أو يكون اخليار هلا

  

                                                







٢٧٠

  .)ول كان هلا األ،خر جهراًآ وبذا تزوجها مبهر سراًإو(: شرائعقال يف ال): ٦مسألة (

 يف رجل أسر )عليه الصالة والسالم( خرب زرارة عن الباقر صل يف ذلكاأل و،عندنا: اجلواهريف و

  .  وكان عليه النكاحهو الذي أسر: فقال ،أعلن أكثر منه وصداقاً

  : للمسألة صور: أقول

 يف عدم صحة إشكالوال ،  آخريسر مهراً أو ويظهر، جهراً  أواًسريعقد عليها مبهر  أن :األوىل

كثر فلحفظ ماء الوجه كما يتعارف عالن األإ ولقسرار األإأما ، بل الذي جعل عليه العقد، خراملهر اآل

 املهرى قلة الضرائب حيث تأخذ الدولة اجلائرة الضرائب على وأما عكسه فللحفاظ عل، عند بعض الناس

  . أشبه ذلك ما أو يثره  أنخفاءإأو 

مبجرد  يكون ضمن عقد ظاهري أو أن فرق يف بطالن املهر الذي مل يكن عليه العقد الواقعي وال

  . وحنوها ظهار وحده يف قبالةاإل

 مع  متواطياً،لفنيلف ويريد بذلك األاأل: أويقول، لف ويريد بذلك األ،ألفني: يقول أن :الثانية

ما غلط إو، ما جماز يف املراد وهو صحيحإاللفظ  فإن ،اللفظ لقصد ال حيث اعيق أنه والظاهر، الطرف

 شيئني فلم ينصب العقد اما أراد أل،ولو مل يكن تواط بطل املهر واقعاً، ينايف االصطالح عريف فمثله ال

  . )كمعقود(شيء واحد حبيث يكون متعلق ى عل

فيه ن إ : ـلفنيلف واألورة األأي صـ  ومنه يظهر وجه النظر يف قول املسالك يف هذه الصورة

االصطالح اخلاص يؤثر يف  أن ىعل و،اصطالحية أو اللغة هل هي توقيفية أن ىوجهني مبنيني عل

  ول األى فعل، غريه أم الياالصطالح العام و



٢٧١

 ومل تقع عبارة عنها ملباينتها هلا ،لفني غري مقصودة واأل،لف غري ملفوظةاأل ألن ،يفسخ املهر

 وكون ،ما عليههح الصطال،لفحيتمل الصحة ويكون املهر األ: الثاينى وعل، ر املثلمه إىل وينتقل

قطع  و،ولاألى  علأيضاً وهذا االحتمال جيري ،يتغري لفني بوقوع العدد عليه باتفاقهما والوضع العام الاأل

  سراً،ع صحيحاً بأن العقد وق حمتجاً،يتفقان عليه سراً ما إىل يلتفت يلفظانه وال يف املبسوط بوقوع ما

  . قررناه وفيه نظر يعلم مما، عالنيةً أو كان

من اللفظ ال جهة  رادما املعىنإمع فرض العلم بعدم : ولذا أشكل عليه يف اجلواهر بقوله

يكون ذلك  إمنا ولمع تسليم األ إذ ،مدخلية لتوقيفية اللغات واصطالحيتها يف ذلك بالتزامهما مبعناه وال

انون قالى غريه اجلريان عل والنكاح من مهر وال يعترب فيما عدا صيغة، اللغة منهماسبيل الغلط يف ى عل

  . العريب

 االصطالح أو ف الدار من باب اازصن أو  وأراد الدارين،بعت الدار: ذا قال إومنه يعلم حال ما

  . حناء املعامالتأوكذلك يف سائر ، اللفظ فقط بدون القصدأو 

بغري  أو  بتواطاستعمل لفظ هند يف فاطمة اصطالحاً و،أنكحت هنداً: قال إذا كما يعلم حال ما

  . وكذلك يف الطالق، ها للمشاة وحنوجمازاً أو تواط

 ولكن ال يكون معناه اللغوي مراداً، هو عشرون مائة ومعناه اللغوييف لفني يستعمل األ أن :الثالثة

لفني مل ذكر يف العقد من األ ما ألن ،فساد املهر والظاهر هنا ،بل يكون حاهلما كحال اهلازل، هلما جداً

  .  مل يذكر يف العقد فال وجه لاللتزام به جداًوما كان مراداً،  جداًمراداً ويكن مقصوداً

   وحينئذ يرجع فيه، كما ذكرناه وأفىت )رمحه اهللا( هذا أشار احلائري ىلإو



٢٧٢

  . ذكر يف بعض املسائل السابقة ماى مهر املثل علإىل 

منا قصدمها إو، عدم االلتزام بهى لكن تواطيا عل، ألفني وقصد معناه جداًى ذا عقد عل إما: عةالراب

هذا املتعلق فهو ى اب النكاح علب يوجب بطالن املهر لعدم القصد بانصأيضاً وهذا ،االلتزام بألف فقط

  . )كمعقود( إىل ولؤ الذي يوفوا بالعقودأيشمله   وال،كاهلزل

ى عقدها علإذا ( :قال ،ىخيف ين ما الاألمركان يف جعله التناقض بني  وإن ائريهذا أشار احل ىلإو

الظاهر فساد املهر يف ، ذكر يف العقد بنصف ما إالّ عدم االلتزامى  علأ لكن تواط ملعناه جداًألفني قاصداً

 إىل  عقد عليهعدم االلتزام مباى لرجوع التواطي عل  وكون العقد مما مل يذكر فيه مهر،هذه الصورة رأساً

  هو االلتزام به خارجاً ملعناه جداًار العرفية لذكر املهر يف العقد قاصداًثن من اآلفأل لتناقض يف القصدا

 إىل لو فيؤ،عدم االلتزام بهى وهو ينايف التواطي عل،  لقصد االلتزام به عرفاًفيكون قصد معناه مالزماً

  . )وهذا تناقض واضحذكر يف العقد من املهر وعدم قصده  ما قصد معىن

  .  آخر لفظاًذكر مهراً وإن املقصود هو املهر السرين أ والنكاح واحد أن وظاهر الروايات

نه أ ويعقد سراً أن ىالصواب محل احلديث عل أن  من،عن كاشف اللثام منه يعلم وجه النظر فيماو

   .)١(وكان عليه النكاح: )عليه السالم(املراد من قوله 

  .صرحيها أو مناف لظاهر الروايةنه إ :جلواهر يف ردهولذا قال يف ا

ول وخلو لفظه  خللو العقد عن األ، املهرينيبعد القول بفساد النه إ ف اللثامعن كش ما أن كما

  رادته من إى  لعدم خلو العقد بعد تواطي املتعاقدين عل،غري ظاهر الوجه، عن قصد الثاين

                                                





٢٧٣

  . أيضاًوبذلك أشكل عليه يف اجلواهر ،  عاماًصطالحاً وال الغةً يفيده ال كان ال وإن ،اللفظ

 ،ذكر يف العالنية املهذب من كون املهر الالزم هو ما وومنه يظهر وجه النظر فيما عن املبسوط

 ضرورة ال، لفاظ عن موضوعاا باصطالح خاص بني اثننييعدل يف األ الذي وقع عليه العقد والألنه 

  .  عما كان بينهما يف السرومل يتراضيا عليه وليس ذا عدوالًوجه اللتزامهما مبا مل يريداه 

  . ولذا أشكل عليه اجلواهر بأنه خالف املفروض

لف رادة األإى طئا علاتووإن ( :سألة قائالًمنه يظهر وجه النظر يف توقف الكفاية يف امل أن كما

وقيل ، لف وقيل يثبت األلف فقيل يثبت مهر املثللفني وكان املقصود األ فذكر األ،لفنيبعبارة األ

  . )لفاناأل

، بالعكس أو ، وأرادا الدواملفني تأيت فيما عقدا متعةًلف واألالصور املذكورة يف األ أن ىخيف وال

  . بالعكس أو املدة يف املتعة كأن ذكر عشرة أيام وأراد شهراً إىل وكذا بالنسبة

ما أشبه  أو ظ الشهر بدون قيد املنصرف منهلفى  وأجرياه علياًإسالم  عربياًكان املراد شهراً إذا أما

يضر   واالنصراف غري املقصود لو فرض ال،كليهما حقيقةًى الشهر يطلق عل ألن ،اًإطالق إشكالفال 

  . أيضاًربع تأيت فيها الصور األ فإن ،ومما ذكر يظهر الكالم يف الشروط اليت يراد ا غريها، باملقصود

  



٢٧٤

 إىل يسلمه الزوج حىتى واملهر مضمون عل(:  مع اجلواهرزوجاًقال يف الشرائع مم): ٧مسألة (

،  بقسميه عليهمجاعبل لعل اإل، إشكال ال وخالف  بال،عمالً أو منفعةً أو ديناً  كان أو عيناًةالزوج

  ). صول املذهب وقواعده يف اجلملةأ إىل مضافاً

، ضمان النه إ  الزوجة حيثذا كان املهر بيد إمن ذلك ما يستثىن أن نعم ينبغي، وهو كما ذكراه

، )يسلمه حىت(: ولعل قول اجلواهر،  يرتفع الضمان عن الزوجنه مبجرد العقد فيما كان املهر حاضراًإف

  . يكفي يف استثناء ذلك

  . كان له دين عليها فجعل الدين املهر إذا كذلك أنه كما

ولكن ، الزوجة إىل يسلمه  أن إىلالزوجى  عل يف كون املهر مضموناًإشكال ال(: قال يف املسالك

الثمن يف يد املشتري  ويضمن ضمان معاوضة كاملبيع يف يد البائع من املال ما فإن ،جهة الضمان خمتلفة

ويف النكاح شبه من ، قبوض بالسومومنه ما يضمن ضمان يد كاملستعار املضمون وامل، قبل التسليم

زوجتك : وقوهلم ،)١(جورهنأآتوهن و: تعاىلعوض كما يظهر من قوله نه إ  حيثنفم، يناألمر

 أحكاممها من  و،ا تتمكن من رده بالعيب فتحبس نفسها لتستوفيهوأل، بعتك بكذا: بكذا كقوله

رده ب خالء النكاح عنه وعدم انفساخ النكاح بتلفه والإومن حيث جواز ،  األولعواض يناسب القولاأل

 النساء صدقان اوآتو: تعاىلكما قال ، النحلة اسم هموا ويدخل علي إىل يسقط مبنعها نفسها وال

الوجهني مسائل ى يتفرع علو.  هو الثاينصحابواملعروف من مذهب األ، يناسب القول الثاين )٢(حنلة

 يكون صحاباملشهور بني األى  فعل،الزوجة إىل ذكره هنا من تلف املهر قبل تسليمه منها ما، كثرية

   الزوج باملثلى  علمضموناً

                                                







٢٧٥

ول جيب مهر املثل كما لو تلف أحد األى وعل، موال املضمونة ضمان اليدلقيمة كغريه من األاأو 

فساد أصل  إىل سبيل هنا  وال،قيمته أو البيع ينفسخ وجيب مثل املبيع فإن ،العوضني يف البيع قبل القبض

 تهقيم أو لف مبثله هنا ضمان املهر التاصحاب األأطلقوقد ،  فيه كما مرالصداق ليس ركناً ألن ،النكاح

  . كالم املسالكى انته ،)وجهاً أو ينقلوا وجوب مهر املثل قوالً أن من غري

هو بني  إمنا دلةان واقع املبوأل، العريف الذي مل يغريه الشارع ألنه ،ضمان يد أنه الظاهر: أقول

ر يف خمتلف يكون مه وقد ال ولذا قد يعطي الرجل للمرأة املهر وقد يكون بالعكس، الرجل واملرأة

 يده الطالق وعليه النفقة وهو املديربكونه القيم وى الرجل مقتضى منا جعل الشارع املهر علإو، عرافاأل

  .ل عن العائلةواملسؤو

 جعلها هلما أو ،ىذلك يوجب الفوضوحدمها الشارع الحظ عدم جعل القيمومة ألن إ حيث

 فجعلها بيد الرجل ،لح لكوا مديرةتص جعلها بيد املرأة وهي عاطفية ال أو ،ىذلك أكثر فوضو

ريد نمنا إو، ريد االستدالل بذلك نوال ،ن سيد القوم خادمهمإف،  لذلك تبعاًاًأموروأوجب عليه 

  .  هو الدليلذكرناه أوالً نعم ما، االستيناس

حد من  ألول قوالًبل مل أجد األ، أما كوا ضمان يد فهو املعروف عندنا(: ولذا قال يف اجلواهر

 ضرورة عدم انفساخه ،تبعيض العقدى تضقلوكان ضمان معاوضة ال إذ ،منا هو لبعض العامةإو، ناحابأص

ليه خاصة وهو تبعيض للعقد إمنا ينفسخ بالنسبة إو، األمرمن عدمه من أول  بتلفه الذي هو ليس بأوىل

  . )ضمان معاوضة الّإ فليس هو حينئذ ،من غري دليل شرعي



٢٧٦

 قبل  تلففلو، ضمان معاوضة ضمان املهر ضمان يد ال أن صحابني األاملشهور ب( :ويف الكفاية

 هنا ضمان املهر صحاب األأطلقوقد ، الثاين كان عليه مهر املثلى وعل، القيمة أو تسليمه كان عليه املثل

  . )وجهاً أو ينقلوا وجوب مهر املثل قوالً أن القيمة من غري أو التالف باملثل

 ،كان قيمياًن إ بقيمته و،كان مثلياًن إ  له مبثلهلف قبل القبض كان ضامناًلو ت(: ويف مناهج املتقني

  ). لهبل كان ذلك منها قبضاً، مل تستحق شيئاً وإالّ فعل الزوجة إىل مل يكن التلف مستنداًن إ

  . غري ذلك من عبارامإىل 

تالف  وكان اإلئ،ان بر للضم موجباًلو تلف املهر قبل تسليمه بفعل املرأة فعالً، ذكرناه ماى مث عل

كانت  إذا كما، يوجب الضمان رمبا يتلف مبا ال ألنه منا قيدناه بتلف موجب للضمانإو، منها كالقبض

لقاعدة وذلك ، مهر أنه تعلم ي اله وليها املهر بعنوان اهلديةإى أهد إذا  مثالً،هلامغرورة بتغرير الزوج 

من غر إىل املغرور يرجع ،كان هناك  أو ،تالفهماإقلنا بعدم الضمان يف  إذا نونةجم أو كانت صغرية أو

  . أشبه ذلك ما أو ،)بالفتح (أ مبا يرفع الضمان عن امللجئملِج

 هخري املكِراملرجع األ أن األمرى منته، هة كان عليها الضمانمكر أو نعم لو كانت مضطرة

  .)بالكسر(

كان لو  وإن ،الزوج أو جنيباأل إىل جنيب فهي خمرية بني الرجوعكان التلف بفعل األ ا إذوأما

  . وغريها من أتلف مال الغري جنيب لقاعدةاألى الزوج رجع هو به على رجعت عل

 ،أشبه ما أو حيوان أو كان بسبب ريح إذا كما، بغري فعل أحد أو ن كان التلف بفعل الزوجإو

  . كان قيمياًن إ  وبقيمته،كان مثلياًن إ  له مبثلهكان الزوج ضامناً

  ، القاعدة اعتبار القيمة وقت التسليمى مقتض أن بصكتاب الغ يف رناكوقد ذ



٢٧٧

  . القيمة يف وقت فراغ الذمة وهو وقت التسليم إىل منا يبدلإو، الذمة إىل ن الشيء بعينه ينتقلأل

وقد نسبه ، بأن الضمان بالقيمة وقت التلف: وبذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره الشرائع من قوله

  . هوراملشإىل 

حني  إىل القيم من حني العقدى  وأما القول بضمان أعل،ليهاإوقت االنتقال ألنه ( :قال يف اجلواهر

  ).  فساده يف نظائر املسألة يف حماهلا عرفت فقد،ليهإكانت ن إ من حني املطالبة به أو ،التلف

  . كتاب الغصب وقد ذكرنا تفصيله يف

القول بضمانه يوم التلف ليس هو ن إ( :حيث قال، اًأيضومنه يعرف وجه النظر يف قول املسالك 

كثر ضمان نف عن األ وسيأيت يف الغصب نقل املص،ل املشهور خالفهب، كان هو املنصور وإن ،املشهور

ائل به ق لكن ال،  فيناسبه القول هنا بضمان قيمته يوم العقد،يوم التلف ب الص يوم الغوب بقيمتهصاملغ

 فإن ،نفعتبار يوم التلف ليس هو القول املشهور وال حمل توقف من املصفا، وكيف كان ،هنا معلوماً

 من حكم ضمان ذكرناه سابقاً منا املراد ماإو، متريض أو القول يؤذن بتوقف فيه إىل بتهنسى اقتصاره عل

  . )١()شكالنه حمل البحث واإلإف، مهر املثل  الاملثل أو القيمة

 القيمة يوم التلفى واملدار يف القيمة عل(: حيث قال، قنيكما يعلم وجه النظر يف قول مناهج املت

يوم  إىل القيم من يوم املطالبةى قباض مع متكنه منه فأعلتكون قد طالبته باملهر وقصر يف اإلإالّ أن 

  . )التلف

تقدير الضمان بالقيمة فقيل املعترب ى عل(: حيث قال، يعرف وجه لتوقف الكفاية يف املسألة كما ال

 مع مطالبتها بالتسليم حني التلف خصوصاً إىل القيم من حني العقدى وقيل يعترب أعل، قت التلفالقيمة و

  . )ومنعها

                                                





٢٧٨

أعرف يف  وقت التلف وال إىل من حني املطالبةى علمع املطالبة يلزمه األنه إ( :وقال يف املبسوط

  ). املسألة نصاً

ى  فالضرر عل،خري مبا أوجب ضررهتضرر املالك بسبب التأ أنه إذا كتاب الغصب نعم ذكرنا يف

  . من ضره

كان االختالف  إذا أما، تبدلت القيمة السوقية إذا هو فيما إمنا االختالف يف اعتبار أية قيمة مث إن

 يف ضمان إشكال فال ، مث هزلت كأن مسنت الشاة اليت جعلت مهراً،النقيصة يف العني ومن جهة الزيادة

  .السمن لقاعدة اليد وغريها

 فسقط  ورقياًكان ديناراً أو ، وذهب الصيفكانت ثلجاً إذا كما، سقطت العني عن القيمةذا إو

  . لوحدة الدليل يف املقامني ،كتاب الغصب فهو كما ذكرناه يف، لتبدل احلكومة

 إىل  كان هلا رده بالعيب والرجوع سابقاًولو وجدت به عيباً(:  مع اجلواهرقال يف الشرائع ممزوجاً

جتده كذلك مل ذا إف، السليمى وقع عل إمنا بأن العقد شرمساكه باألإ وهلا ،ضمان اليدى  علبناًء، قيمته

  ). خالف فيه  كذا ذكروه بال،رشخذت عوض الفائت وهو األأ

منا إو،  من غري فرق بني املهر وغريه،العريف الذي مل يغريه الشارع ألنه ،كما ذكروه أنه والظاهر

  . يةالكلى من الكربى املهر هو صغر

  : املشهور بقوله ى اجلواهر علإشكالأما 

  . الدليل إىل ليه وهو تبعيض حمتاجإباقتضاء رده فسخ العقد بالنسبة : قد يشكل أوالً(

 ، عن املهربعد رده يكون العقد خالياً أنه  ضرورة،مهر املثل إىل ذلك الرجوعى مقتضن إ :وثانياً

ثبت  وإن أيضاًرش بل قد يشكل األ،  التالف يف يد الزوجهو يف الواجب بالعقد إمنا القيمة إىل والرجوع

  ، يف املبيع بدليل خاص



٢٧٩

مهر  إىل فاملتجه مالحظته هنا بالنسبة، جزء من الثمن مقابل اجلزء الفائت من املبيع أنه  إىلمضافا

كم الذي هو ثبات هذا احلإوباجلملة ، مهرها بعبدين فبان حرية أحدمها أ فيما لو حنو ما مسعته سابقاً،املثل

 اللهم،  لعدم وفاء القواعد به،رش بغري دليل مشكلمساك وأخذ األ وبني اإل،اخليار بني الرد وأخذ القيمة

  ). اًإمجاعيكون إالّ أن 

نه إ ، الشارع عليهاإطالق فينصب ،عرفت من العرفية اليت مل يردها الشارع ما إىل باإلضافة: ففيه

  . ع بعض العلل يف باب البيإطالقى مقتض

جارية مدركة فلم ى عن رجل اشتر )عليه السالم( عبد اهللا أباسألت :  قال،فعن داود بن فرقد

كان مثلها حتيض ومل يكن ذلك من كرب ن إ :فقال ،ة أشهر وليس ا محلتسى مض حتض عنده حىت

   .)١(فهذا عيب ترد منه

الشخصية ى  الصغر)السالمعليه (مام ق اإلبالكلية طى  كالكرب)فهذا عيب ترد منه(: ن قولهإف

غري  أو املهر أو الرهن أو جارةاإل أو سواء يف البيع، كل عيب يوجب الرد أن  مما يستفاد منه،عليها

  . ذلك

منا خصه الشارع ببعض العيوب مما إو،  يف باب الزوجةأيضاًصل األى ذلك مقتض أن بل قد عرفت

  . لنا بالرد من كل عيبقمل خيصه الشارع ل لو

 ال أنه  إىلباإلضافة ،بأنه مما يستأنس منه بال شك:  مثله مبا يشمل املقام نقولإطالقبعدم ن قيل إو

ما ن إ مهر املثل حيثإىل  وال الرجوع اًناملهر ليس رك أن يقتضي رده فسخ العقد بالنسبة ملا تقدم من

  ذا مل إف ى،تراضيا عليه هو املسم

                                                





٢٨٠

  . ما عرفت من العرفية إىل باإلضافة ،ثالهبدله للمناط يف أم إىل ميكن عينه وصلت النوبة

: )عليه الصالة والسالم(مة قوله  بضمي،ورد يف البيع  ما،تقدم ما إىل باإلضافةرش فيؤيده وأما األ

مثنى يشتريها بأغل)أقل من االستيناس للحكم املذكور بذلك مما يؤيد العرفية نه الإف ،)١ .  

عليهما (احلسني علي بن قال :  يقول)عليه السالم( هللاعبد ا مسعت أبا: قال ،ىفعن محاد بن عيس

البيع الزم وله  أن عيبى ها مث ظهر علأمة فوطاألى اشتر إذا ول يف الرجلكان القضاء األ: )السالم

   .)٢(رش العيبأ

  . مثلها أو فقد تكرر يف الروايات هذه العبارة، كليةى كرب) رش العيبأ (قلنا بأن له إذا خصوصاً

 يالقائل الشيخ يف حمك وقيل، وأما لو عاب بعد العقد(:  مع اجلواهرشرائع قال ممزوجاًال مث إن

رش لكونه  يف أخذه مع األأيضاً كان له اخليار :املهذب يالقاضي يف حمك واخلالف وموضع من املبسوط

،  له ردهذا تعيب كانإف، العقد وقع عليه سليماً ألن ،أخذ القيمة بعد رده أو ، عليه ضمان يدمضموناً

كان   ضمان يدرشه لكونه مضموناًأمنا عليه عينه وإو، صالة لزوم ملكها لهولو قيل ليس هلا القيمة أل

  ). قرب وهو كذلكاألنه إ بل يف القواعد، حسناً

مل يكن بامتناع الزوجة عن القبض مع حق  إذا الزوج ماى يراد بالعيب املضمون عل أن البد: أقول

منها ومل يكن التغيب بواسطة نفس الزوجة مما ى  يف يد الزوج برضؤهومل يكن بقاياها إقباضه إالزوج يف 

  ، يوجب هدر مال نفسها

                                                







٢٨١

  . الزوجى  علمل يكن مضموناً الإ و،بتسبيب أو سواء كان مباشرة منها

املنصرف ن إ حيث،  لههحنو و)من أتلف(صالة عدم الضمان بعد عدم مشول دليل فأل: ولما األأ

  . بسبب من له املال ه بسبب من بيده الؤكان بقا إذا  ماالضمان أدلةمن 

  . اًإمجاع و وليس عليه ضمان بدون التفريط والتعدي نصاً،نه حينئذ أمنيفأل: وأما الثاين

  . املتلفة فال يضمن غريهاا إ فلما تقدم حيث: وأما الثالث

من أتلف وذلك لدليل ، رشاألو  أقيمةً أو هلا اخليار حينئذ بني الرد وأخذ بدله مثالً أن والظاهر

كال ى وكل ذلك دليل عل، وغريمها كالعرفية املتقدمة اليد ما أخذتى علو، له ضامن مال الغري فهو

  . رشالتبديل واأل

عطاء إيأخذ منه بدله مع  أن الشخص لو عيب مال غريه حق له أن كتاب الغصب وقد ذكرنا يف

كان  إذا كما، رشمع األ  املعيب ولونسانيريد اإل ال  مارياًكث إذ ،رشكما حق له أخذ األ، املعيب له

 أو رشهاأه بأخذ الشاة املذبوحة مع إلزام ف،طعام ضيوفهاللحم الطري إل أو يريد الشاة جلمع قمامة داره

  . ضرر ال ضرر مينعه دليل ،أوجب نتنه أو ذحبها الغاصب إذا رشه فيماأاللحم العفن مع 

 ال وجه لتوقف صاحيب كما، املشهور إىل املنسوب  ال،ما اختاره الشيخالقاعدة ى فمقتض وعليه

  . احلدائق والكفاية يف احلكم

مهر املثل ملا  القيمة ال أو وهنا يكون املعيار املثل، ظهر من احلكم يف العيب احلكم يف التلفه مث إن

حيث قال ، ارة اجلواهر كما يف جت، كافةصحابيؤيد ذلك بالنبوي املنجرب بعمل األ أن وميكن، عرفت

  كل مبيع تلف : )صلى اهللا عليه وآله(



٢٨٢

   . )١(فهومن مال بايعهقبضه قبل 

 من رجل متاعاًى يف رجل اشتر، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، قبة بن خالدواملعتضد خبرب ع

 من مال من ،عفسرق املتا، اهللا شاء إنآتيك غداً : قال ،نه ترك املتاع عنده ومل يقبضه أوأوجبه غري

ذا أخرجه إف، يقبض املتاع وخيرجه من بيته من مال صاحب املتاع الذي هو يف بيته حىت: قال ،يكون

   .فتأمل، )٢(ليهإيرد ماله  من بيته فاملبتاع ضامن حلقه حىت

عيب مصادرة الظامل تمن التلف وال أن كما، تعيب بعضه أو ومما تقدم ظهر حال تلف بعض املهر

  . كتاب الغصب مثل ذلك يف إىل وقد أملعنا، عليهحجره  أو له

 كثر مهراً بأن جعل األ،ال يتغابن به غنب كل واحد من الزوجني يف قدر املهر مبا أن مث الظاهر

 العامة اليت استدلوا ا يف باب دلةواأل يةف للعر، يوجب خيار الغنب للمغبونقل جهالًقبلت األ أو ،جهالً

حاديث كالوسائل وغريها من  واألى مثل النصوص املذكورة يف كتب الفتاو،هخيار الغنب يف البيع وحنو

كما يف  )٤(غنب املؤمن حرام و،كما يف أحدها )٣(غنب املسترسل سحت: )صلى اهللا عليه وآله(قوله 

  . كما يف خرب ثالث )٥(حيل غبنه ال فإن يغنب املسترسل الو، آخر

  :  مثل ما عن الغنية،هي عن تلقي الركباناملناط فيما ورد عن الن إىل باإلضافة

                                                

 











٢٨٣

 وقال، )١( عن تلقي الركبان)صلى اهللا عليه وآله(ى:  إذا لق فصاحب السلعة باخليارتمى تلقفإن 

كان بعض  وإن ما استدل به الشيخ وغريه يف باب الغنبى ومثل حديث الضرار عل، دخل السوق

  . االستدالالت املذكورة حمل نظر

 الزوجة بني الفسخ للمهر يتميز يوجب خيار يكون اختالط املهر بغريه حبيث الن  أيبعد مث ال

  . ذكروه يف باب البيع  مع صاحب املال لعني ماوهلا له فيكون شريكاًب وبني ق،قيمته أو مثله إىل الرجوعو

دفع فإن  ،يتميز  الاختلط املبيع بغريه يف يد البائع اختالطاًإذا ( :جارة يف كتاب اإلقال الشرائع

ن إ املشتري باخليار أن عندي و،امتنع البائع قيل ينفسخ البيع لتعذر التسليم وإن ،املشتري جاز إىل اجلميع

  . )اختلطا بعد القبض إذا  للبائع كماشاء كان شريكاً وإن شاء فسخ

ن  وإ،البابني من أصل واحد فإن ،تفصيله يف املقام إىل داعي املسألة مذكورة هناك فالن إ وحيث

  . تعرض خليار الغنب وهلذه املسألة يف باب املهرأر من مل 

  

                                                





٢٨٤

  .)تقبض مهرها متتنع من تسليم نفسها حىت أن وهلا(: قال يف الشرائع): ٨مسألة (

  : أموراستدلوا لذلك ب: أقول

  . عن كشف اللثام وغريه احملكيفاق تاال: ولاأل

 أن ثبت هناكنه إ  حيث،غريه وضية كالبيعالنكاح املذكور فيه املهر من العقود املعاون إ :الثاين

الوفاء بالعقد الالزم  ذلك هو معىن ألن ،يقبض العوض عنده حىت من البيعني االمتناع من تسليم ما لكل

ا التزما إ ف،عند صاحبه يأخذ ما أن عنده يف قبال يعطي كل واحد منهما ما أن ،حبكم العرف والشرع

ما عنده من أحد ى تسليط كل منهما صاحبه عل و،الية بني العوضني املدلةااملبى وتعهدا يف العقد عل

 أنه وقد ورد يف باب النكاح، خرما عنده من العوض اآلى ياه علإخر العوضني يف قبال تسليط اآل

   . )١()مثنى يشتريها بأغل(

ليه يف جواب إ يف حديث العلل اليت كتب ا ،)عليه السالم(عن الرضا ، فعن حممد بن سنان

الرجل مؤنة ى عل ألن ،اجهنزويعطني أ أن النساءى جيب عل الرجال والى وجوبه عل وعلة املهر: ائلهمس

  مع،عطاء الثمنإالشراء بغري  بثمن وال الّإيكون البيع   وال،ة نفسها والرجل مشترئعاملرأة با ألن ،املرأة

   .)٢(املتجر مع علل كثرية والنساء حمظورات عن التعاملأن 

متتع ا مث جعلته يف  أو  عن رجل تزوج جارية)عليه السالم(سأله ، عن مساعة، خرب زرعة: الثالث

جعلته يف حل فقد قبضته  إذ نعم: قال ،يعطيها شيئاً أن يدخل ا قبل أن  جيوز،حل من صداقها

   .)٣(منه

                                                









٢٨٥

دخول يشمل صورة رضاها بال  للرواية حىتإطالقحقها ال  هذا احلكم من جهة مراعاةن إ وحيث

ولو مع عدم القبض  الرواية هو عدم جواز الدخول ا قبل إطالقى مقتضن إ : فال يقال،قبل القبض

 هلذه الصورة جيب رفع اليد عنها طالقلو سلم اإل أنه حىت، مجاع قطعاًوهو خمالف لإل، امتناعها

  . مجاعاإل وبالضرورة

رواه محاد   مثل ما،عطاء املهرإون جواز الدخول بدى بعض الروايات الدالة عل إىل باإلضافةهذا 

يعطيها مهرها  أن جيعل يف نفسه من تزوج امرأة وال:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بن عثمان

  . يعطيها مهرها كان حالالً أن جعل يف نفسه أنه إذا ىعلمما يدل  ،)١(فهو زنا

يوفيها  أن  تزوج امرأة ومل ينومن: )عليه السالم(قال الصادق :  قال،رواه الصدوق ومثله ما

   .)٢(صداقها فهو عند اهللا زان

ما استحللتم به به  يوىف أن أحق الشروطن إ :)عليه السالم(رواه عن أمري املؤمنني  وما

   .توفر رضاها إذا جواز الوطي مع النيةى مما يدل عل، )٣(الفروج

ى وج املرأة علزالرجل يت: )ه السالمعلي(يب احلسن قلت أل:  قال،نصر أيب وعن أمحد بن حممد بن

يكون له وفاء من  إالّ أن ،كثر أو قل ليها ماإيقدم : فقال ،يعطيها أن الصداق املعلوم فيدخل ا قبل

   .)٤(بأس عنه فالى حدث أدن إ عرض

  عن الرجل  )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،احلميد بن عواض وعن عبد

                                                











٢٨٦

   .)١(هو دين عليه هلا إمنا بأس ال: قال ،يعطيها فيدخل ا  عنده مايكون يتزوج املرأة فال

 أدخل ا وال وأتزوج املرأة: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،احلميد الطائي وعن عبد

   .)٢( عليكنعم يكون ديناً: قال ،أعطيها شيئاً

 أن املرأة أتزوجها أيصلح يل: )سالمعليه ال( عبد اهللايب قلت أل:  قال،احلميد بن عواض وعن عبد

   .)٣(هو دين عليك إمنا نعم: قال ،واقعها ومل أنقدها من مهرها شيئاًأ

زرعة  فال ميكن االستدالل برواية، ز الدخول بدون املهراجوى غريها من الروايات الدالة عل ىلإ

  . ل القبض ولو مع عدم امتناعهابلعدم جواز الدخول ا ق

 أن هو مثل إذ ،مل يكن هلا االمتناعن إ الظلم عليها و العامة كاحلرج والعسر والضررةدلاأل: الرابع

  . عنده يعطيك غريك ما أن عط ما عندك لغريك بدونأ: جارة وحنومهاحد الطرفني يف البيع واإليقال أل

نواع متتنع من كل أ أن منا هلاإو، متتنع من الدخول فقط أن ليس هلا أنه ومنه كما من غريه يعلم

 البضع يف قبال املهر أن ذكر الفقهاء الدخول فقط باعتبار وإن ،أشبه القبلة وما واملالمسة املباشرة حىت

  . املهر يف قبال الكل أن  وحنوه)مثنى يشتريها بأغل(ظاهر أن إالّ 

 اه أبورو مثل ما، عطائها شيئاًإعدم الدخول ا قبل ى فيضة الدالة علتالروايات املس: اخلامس

ليها إيسوق  تزوج الرجل املرأة فال حيل له فرجها حىتإذا  : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ريبص

   .)٤(غريه أو هدية من سويق أو هفوق فما  درمهاًشيئاً

                                                











٢٨٧

 مخرى  يف النصراين يتزوج النصرانية عل،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، يد بن زرارةبورواية ع

   .)١(ليها مث يدخل عليهاإينظر قيمة اخلنازير واخلمر ويرسل به : لقا ،خرتير مث أسلماو

 ،يف املرأة ب نفسها للرجل ينكحها بغري مهر، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ورواية احلليب

ليها إ يقدم يعوضها شيئاً يصلح هذا حىت وأما لغريه فال، )صلى اهللا عليه وآله(كان هذا للنيب إمنا  :فقال

   .)٢(جيزي الدرهم: وقال ،درهم أو كثر ولو ثوب أو  قل،يدخل ا أن لقب

عن رجل تزوج امرأة  )عليه السالم(احلسن  سألت أبا:  قال،نصر أيب ورواية أمحد بن حممد بن

بين  يا: )عليه السالم( عبد اهللايب مث قال أل،  تزوج امرأة بنسيئة)عليه السالم(جعفر أبا ن إ :فقال ،بنسيئة

ياه فأعطاها مث دخل إدخل عليها فأعطين كساك هذا فأعطيها أياه إيس عندي من صداقها شيء أعطيها ل

   .)٣(عليها

  . غريها من الروايات الكثرية اليت هي ذا املضمون ىلإ

ى حممولة علا إ  حيثةخري الروايات األ خصوصاً، املذكورةدلةما يف بعض األى خيف لكن ال

  : ويدل عليه مجلة من الروايات، عطاء الشيء قبل الدخولإب يف االستحبا أو الكراهة

 أن ىسألته عن رجل تزوج امرأة عل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن بريد العجلي مثل ما

 أجيوز: قلت، مها السورة ويعطيها شيئاًيعلّ يدخل حىت أن أحب ما: فقال ،يعلمها سورة من كتاب اهللا

   إذا بأس بذلك ال: قال ،زبيباً  أويعطيها متراًأن 

                                                









٢٨٨

   .)١( ما كانرضيت به كائناً

حيق له التسلم قبل  ال أنه ىمجلة من املؤيدات املذكورة يف الروايات مما يدل عل إىل باإلضافةهذا 

  : تسليم املهر

 مث  يف رجل تزوج امرأة فدخل ا فأولدها،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، رواه الفضيل مثل ما

فقال : قال، تطلب املرياث وت تطلبه منهمءورثة زوجها فجاى  من صداقها علعنها فادعت شيئاًمات 

دخل ي أن الذي أخذت من الزوج قبل فإن وأما الصداق، تطلبه أن أما املرياث فلها: )عليه السالم(

ت عليه فال هي قبضته منه وقبلته ودخل إذا كثرياً  كان أوعليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليالً

  .)٢(شيء هلا بعد ذلك

 امرأة فراودها )عليه السالم(جعفر  أبو تزوج:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، بصري أيب وخرب

: قال ،يرجتع الكساء أن مهرها أله أوىف إذا أرأيت: قلت، عليها كساه مث أتاهاى ها فألقعجيام أن فأراد

منا استحل به فرجها إال)٣(.   

  . ها من الرواياتغري ىلإ

نا مل نقف يف هذه إ(: ول فقال األ،املشهورى هذا ولكن شارح النافع وتبعه احلدائق أشكال عل

ليها حق إتسليم الزوجة لنفسها حق عليها وتسليم املهر  أن  والذي يقتضيه النظر فيها،نصى املسألة عل

يسقط  والى ا بالواجب عصذا أخل أحدمهإو، مستحقه إىل رسال احلقإكل منهما ى عليه فيجب عل

تقبض املهر كما ذكره  أن  إىلهلا االمتناع من تسليم نفسها أن ى علمجاعمت اإل فإن ،خربعصيانه حق اآل

  . )ما ذكرناه إىل وجب املصري الّإ و،حيصل التقابض من الطرفني فال كالم أن  أو إىل،كثراأل

                                                









٢٨٩

  . )قال فهو أصح من أقوال املشهور مانه نعم إوهو جيد وجيه و( :مث قال احلدائق بعد نقله له

،  وشرعاًاملعاوضة الثابتة بينهما عرفاًى عرفت من ثبوت حق االمتناع لكل منهما مبقتض ما: وفيه

  . حدمها التسلم بدون التسليمحيق أل فال

   :املسالك قال مث إن

 وهو مصر الّكانت كاملة صاحلة لالستمتاع ومل يكن قد دخل ا الزوج واملهر حن إ الزوجةن إ(

الزوج بتسليم املهر  وجوب ابتداء مبعىن  ال،تقبض مهرها بتمامه اتفاقاً فلها االمتناع من التمكني حىت

يد عدل  أو الزوج بوضع الصداق يف يد من يتفقان عليه بأن يؤمر ،بتقابضهما معاً أو ما بذلكإبل ، أوالً

  . ليهاإذا متكنت سلم العدل الصداق إف، مكنيتوتؤمر بال

ليها يستدرك إخيافه الزوج من فواته بوصوله  ما إالّ أن قباض املهر أوالًإ وهذا يف احلقيقة يف معىن

منا اعترب ذلك ملا إو، القابض نائب عنهمان إ حيث، التقابض معاً يف معىن  فيصري،يد العدلى بوضعه عل

 ،خريقبض اآل قباض حىتإللكل من املتعاوضني االمتناع من ان أ و،املعاوضة يف النكاح معىنأن  تقرر

  .ذكر وطريق اجلمع ما

  : جهان آخران وويف املسألة

 أن  والفرق بينهما،ذا سلم سلمت نفسهاإف، تسليم الصداق أوالًى جيرب الزوج علنه إ :أحدمها

  . يستدرك فائت املال يستدرك وفائت البضع ال

 تسليم ماى خر علتسليم أجرب اآلال إىل بادر أحدمها إذا ولكن، جيرب واحد منهما النه إ :والثاين

  .عنده

نه إ ويف الثالث، وبه حيصل اجلواب عن الوجه الثاين،  ملا فيه من اجلمع بني احلقني،ولوأصحها األ

  ). بد من نصب طريق شرعي حيسم مادته ة أحدمها والءبقاء الرتاع بعدم بدا إىل قد يؤدي



٢٩٠

بل تسليم املرأة نفسها للزوج ، رفني الوطي وليس أحد الط،املعاوضة التقابضى مقتضن إ :لكن فيه

  . وجزليه يف حال تسلمها املهر من الإفيمكن التسامل بأن تسلم نفسها 

، ويف جرب الزوج بتسليمه، العدل إىل بتسليم املهر أوالً يف جرب الزوج بذلك يظهر وجه النظرو

يف عدم جرب   الشرعيةحكاميه يف األ وجه اعتباري ال ميكن االعتماد عل،خلإ البضع فائتن إ :وقوله، ليهاإ

ذا إف ،بأس بذلك يعدومها ال ن احلق حيث الإف، مل يريدا التقابض إذا ليس الكالم يف ما إذ ،واحد منهما

لكن االمتناع كان من جهة عدم استعداد كل ، أرادا إذا منا الكالم فيماإو، إشكالرضيا بعدم التسامل فال 

  . تسلمهى واحد تقدمي تسليمه عل

يداع املهر من إنقل عن املسالك وكشف اللثام  أن ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره اجلواهر بعد

ى دليل عل الزوج الى الوضع يف يد العدل حكم عل أن هو مع: قلت(: قال، ها قبضتهأذا وطإبه ف يثقان

لك بأنه طريق وجهه يف املسا وإن ،املعاوضةى ثبوت احلق لكل منهما مبقتضى بناًء عل، وجوب امتثاله

 كالعبارةى لفتاوقد يشكل بظهور ا، ق متعددةالطر إذ ، يف ذلكاألمرينحصر  وعليه ال. مجع بني احلقني

عدم ى النصوص الدالة عل و، مع اعتبار ذلك يف النكاح خصوصاًحنوها باستحقاق املرأة تسلم املهر أوالًو

 فرق بينه وبني املقام بالنسبة نكاح املتعة الذي ال يف مسعته سابقاً وما، يقدم هلا ولو شيئاً الدخول ا حىت

  .  بل هو املأثور والسنة يف النكاح،الظاهرى ذلك علإىل 

  ، التسليمى جيرب الزوج عل أنه من هنا احتمل يف املسالك وكشف اللثامو



٢٩١

  .)ن فائت املال يستدرك دون البضعأل

 لعدم حق للرجل يف ، بني احلقنيمل يكن فيه مجع وإن ،ول متجهفاالحتمال األ (:قال أن ىلإ

، يس معاوضة حقيقيةاستبعاد يف اختصاص النكاح بذلك الذي هو ل  وال،عرفت ماى الفرض بناًء عل

  ).  هلا يف طرف واحدويكفي يف مشاته

،  وقد عرفت وجه النظر فيه،يداع عند أمنيكشف اللثام باإل واجلواهر سلم بنظر املسالك أن ذإ

حيث ، يقدم هلا ولو شيئاً عدم الدخول ا حىتى  يف داللة النصوص الدالة عللشكاعرفت اإل كما قد

وفرق بني املتعة والدوام بأن ، الكراهةى تركه حممول عل أن  أو،االستحبابى حممولة عل أا قد تقدم

خالفت  إذا  حىت فشيئاًيقسط املهر يف املتعة هلا شيئاً أن حيق للرجل أنه وقد ذكرنا فيما سبق، جارةإاملتعة 

  . االسترجاع إىل مل حيتج

عدمه وهو الذي ى كثرون عل األ،عسار الزوج ويسارهإوهل خيتلف ذلك ب(: املسالك قال مث إن

 أنه دريسإويظهر من ابن ، خر مما يثبت لهيسقط حق اآل عجز أحد املتعاوضني ال ألن ،يقتضيه القاعدة

يقتضي وجوب  منع املطالبة ال فإن ،ف مبا ذكرناه ويضع،طالبةاملعسار ملنع متناع مع اإلليس هلا اال

تستحق  ومطالبتها يأمث الزوج باملنع ونه مع يسارهإف، لكن خيتلف احلال حينئذ، التسليم قبل قبض العوض

يقدح يف  ئذ حبق فالاملنع حين ألن ،بذلت التمكني بشرط تسليم املهر إذا مل تسلم نفسها وإن فقةنال

  . )مث عليه بالتأخريإفال عساره إوأما مع ، التمكني

 كان حكمه كان معسراً إذا الزوج أن صحاباملشهور بني األ(:  قال،دريسإوافق ابن  ويف الكفاية

ليس هلا  أنه  إىلدريس حيث ذهبإ البن خالفاً، كاملوسر فللزوجة االمتناع من تسليمها بدون املهر

  ولعله ، عسار الزوجإاالمتناع مع 



٢٩٢

 إذا مل تسلم نفسها وإن ،تحق النفقةست ومطالبتها يأمث الزوج باملنع وجمع يسار الزوو ،قرباأل

  . )مث عليه بالتأخريإعساره فال إوأما مع ، بذلت التمكني بشرط تسليم املهر

نعم (: صورة فقال لكن احلائري استثىن، القاعدةى فما ذكره املشهور هو مقتض، حال أي ىوعل

ى قدامها علإ للتايل كان يصري موسراً نه الأت هي عاملة بذلك وكان والعقدى  علعساره سابقاًإلو كان 

سقاطها له التناقض يف العقد كي يلزم إيلزم من  وال، سقاطها حلق االمتناعإ عن العقد مع ذلك كاشفاً

ها له ليس ءاقتضا إالّ أن متناع هلا عرفاًكانت مقتضية لثبوت حق اال وإن املعاوضة ألن ،فساد املهر رأساً

ه يف ط ولذا يصح اشتراط سقو،مينع عنه مانع ألن حنو االقتضاء القابلى بل عل، و العلية التامةحنى عل

  للتايل اليصري موسراً نه الأعلمها بذلك و وعساره قبل العقدإمع ن إ :يقال إالّ أن اللهم، ضمن العقد

 إىل ،) من هذه اجلهةسداً فيكون فا،املهر املذكور يف العقد رادة معىنإ إىل منهما القصد اجلديى يتمش

  . آخر كالمه

 بني علم ،حق له يف التسليم فرق يف اقتضاء املعاملة التسامل حبيث لومل يسلم أحدمها ال ال: أقول

 فائدة الزواج ال ألن ،يضر بذلك علمهما معاً بل ال، بني جهله ويتمكن من التسليم خر الأحدمها بأن اآل

 املهرى عدم حصوهلما عل وبعدم االتصال بينهما نا يف سجنني يعلمانذا كاإف، حنوها وتنحصر يف املقاربة

  . النفقة صح العقدو

عليهما (احلسني لقاسم مام من عقد اإل) فوائد املشاهد (ولعل فيما ذكره الشيخ التستري يف كتابه

  . يؤيد ذلك  ما)السالم والصالة



٢٩٣

أصل ى  ملقتضخالفاً عدم التسامل فليس ،أصله ه يقتضي التسامل الإطالقالعقد  أن ومن الواضح

 العقد يقتضي أدلة إطالق و، بل بدواعي أخر،يريدان العقد ال لداعي االستفراش وحنوه  ماوكثرياً، العقد

  . الصحة مطلقاً

 أو املتربعني أو مكان حتصيل املهر من بيت املالإل ،ى أخص من املدع،خلإاللهم : وقول احلائري

  . غري ذلك إىل ،تأخذه من تركته بعده موته أو ،أشبه ما أو زكاةً أو  مخساً عليه حتسبه عليه ديناًهبقائ

هو متعلق بأمر ممتنع  إذ ، من انتفاء التمكني،ويف استحقاقها النفقة حينئذ وجهان(: مث قال املسالك

املنع حبق كاملوسر الشتراكهما يف بذل  أن ومن، رشاد وهو الذي جزم به الشهيد يف شرح اإل،عادةً

 دخل له يف الفرق مع جواز االجتماع باالقتراض  وامتناع التسليم عادة ال،مكني بشرط تسليم املهرالت

  . )حنوه وهذا متجهو

  . أيضاًواختار الثاين اجلواهر 

وأما ،  الستحقاق النفقةكون التمكني شرطاًى  علهذا بناًء(:  قال،احلائري فصل يف املسألة مث إن

 لصدق النشوز الذي ،فرق بني الصورتني بعدم استحقاقها هلا ال أنه  فاحلقكون النشوز مانعاًى بناًء عل

ستحق هلا فيما ت ولذا ال، ولو كان حبق طاعة مبجرد امتناعها عن تسليم نفسهااخلروج عن اإل هو مبعىن

ستحق هلا لو خرجت ت وكذا ال، امتناعها عنه يكون حبق أن امتنعت من تسليم نفسها ملكان صغرها مع

  ). خروجها يكون حبق أن ذن منه حلفظ نفسها معإ زوجها بدون عن بيت

يكون  أو ،غري حقى يكون اخلروج عل إالّ أن وجوب النفقةى  تدل علدلة األإطالق فإن ،وفيه نظر

  النفساء  وولذا جتب نفقة احلائض، الكف بغري حق



٢٩٤

غري ذلك من  إىل ،احلج إىل  واجباً واملسافرة سفراً،واملريضة اليت يضرها الوقاع وحنوه فتمتنع عنه

  . مثلةاأل

أميا : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، فعن السكوين

   .)١(ترجع نفقة هلا حىت ذن زوجها فالإامرأة خرجت من بيتها بغري 

ذن الزوج لوجوب شأن إلمل يكن  إذا أما،  خلروجهازوجها جموزاًإذن كان  إذا ن املنصرف فيماإف

ذن مل يكن موضوع إل طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ال حنوه حيث واخلروج وسفر احلج الواجب

  . جوالز

قال يف أنه ) صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ،  يف كتاب حتف العقول،شعبة علي بن وعن احلسن بن

 يوطئن فرشكم وال ال أن قكم عليهنح،  ولكم عليهن حقاً،لنسائكم عليكم حقاًن إ :خطبة الوداع

 أن اهللا قد أذن لكم فإن لنعف فإن ،يأتني بفاحشة الن أ و،ذنكمإب إالّ  تكرهونهيدخلن بيوتكم أحداً

 رزقهن أطعنكم فعليكم وذا انتهنيإ ف، غري مربحتعضلوهن وجروهن يف املضاجع وتضربوهن ضرباً

   .)٢(كسون باملعروفو

يف  تعاىل وذا كانت مطيعة هللا سبحانه إكانت عاصية الإذا  أا أيضاًيث ن الظاهر من هذا احلدإف

  .  مما جوزه الشارع مثالً شرعياًدخلت البيت الطبيب اضطراراًأ إذا  كما،فعلها

ن إ :) السالممعليه(آبائه عن ، عن أبيه، روينا عن جعفر بن حممد:  قال،سالموعن دعائم اإل

 عليكم رزقهن  هلن: خطب يف حجة الوداع فذكر النساء فقال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

   .)٣(كسون باملعروفو

  . غريها من الروايات ىلإ

                                                









٢٩٥

رتقاء مل  أو قرناء أو ولو كانت مريضة(:  مع اجلواهر يف باب النفقاتولذا قال يف الشرائع ممزوجاً

 صل لأل،عقلي أو ه لعذر شرعيبل ويف كل ما امتنع االستمتاع في، خالف أجده فيه تسقط النفقة بال

سقاط النفقة حينئذ به إف، وظهور العذر فيه، مكان االستمتاع مبا دون الوطي قبالًإو، نفاق اإلأدلةوعموم 

نفقة وهو ضرر  بال مل جتب النفقة مع دوام عذرها لزم دوام الزوجيةن إ نهوأل، من غري املعاشرة باملعروف

ينفك   النسانن اإلإف، توقع الزوال ورضاه ملا تزوج وهور العذروأيام املرض كأيام احليض يف ظ، عظيم

ج مبن يتعذر يالتزوى قدامه علإ و مع علمه خصوصاً،ينايف متامية التمكني ها الؤ فاستثنا،عنه دائماً

مبا عداه فهو التمكني التام يف  ي ورضأسقط حقه من التمكني من الوطي،فكأنه ، االستمتاع ا بالوطي

  .  ذلك مما ذكروه يف املقامغري إىل ،حقه

مل  وإن ،ه اؤكانت ضئيلة وهو غيل يضر وط أو ،لة وهي ضعيفةوفيما لو اتفق الزوج عظيم اآل

كان احلال كذلك منع من وطئها ومل تسقط النفقة وكانت  أنه إذا  من،غريه إىل لة بالنسبةيكن عظيم اآل

  .)١()كالرتقاء

  . تفصيله يف باب النفقات  تعاىلاهللا شاء إنآخر كالمهما مما سيأيت إىل 

  وعدمه فلها العود،مكنت منه فلم يقع فرق مع عدم الدخول بني كوا قد وال(: مث قال املسالك

 القبض ال أن  ملا تقرر من،ما كان قبله إىل يعود احلكم و،تقبض املهر أن  إىلاالمتناع بعد التمكنيإىل 

  . )يتحقق يف النكاح بدون الوطي

سقاط حلقها وليس يف إذلك منها ن إ : قد يقال:قلت( :ره فتعليق اجلواهر عليه بقولهوهوكما ذك

  . )الوطيى  تعليق احلكم علدلةاأل

                                                





٢٩٦

منا تريد إوورمبا ال يكون إسقاطاً ، سقاطاًإرمبا يكون التسليم  إذ ،ىأخص من املدع ألنه ،حمل نظر

  . االمتناع إىل االستمتاع الوقيت مث ترجع

ها ألو مكنت الزوج من الوطي ومل يط(: حيث قال، وجه تردد احلائري يف املسألةومنه يظهر عدم 

يتحقق يف  القبض ال أن  من،وجهان ،ال املهر أوتقبض  حىت االمتناع بعد التمكني إىل فهل هلا العودة

ليس  إذ ،سقاطها حلقهاإمتكينها من الوطي مع عدم قبض املهر كاشف عن  أن ومن، بالوطي الإالنكاح 

 ،مز االمتناع عن التسليم قبل التسلوجوا، خرزاء تسلم اآلإتسليم أحد العوضني ب إالّ املعاوضةى قتضم

سقاطها حلق إبالتمكني من الدخول مع عدم تسلمها املهر يكشف تسليمها عن مت نفسها ذا سلّإف

  ). االمتناع من قبلها

عدم الكشف فهو من  ومقام الكشفأما ، ثباتيف مقام اإل ال الكالم يف مقام الثبوتن إ :واحلاصل

  . ول املفروض فيه الكالماملقام الثاين دون األ

 إذا  خبالف ما،مل تسقط حقها إذا هلا احلق يف االمتناع ولو بعد الدخول مكرراً أن ومما ذكر يعرف

  . سقاطسقطت حيث ليس هلا ذلك بعد اإلأ

عدم تقدير ى ومجيع هذا البحث عل(: ل قا،قوال الثالثة املذكورة يف املسالك حمل تأملوعليه فاأل

  :  قوالن،تقبض املهر كما كان هلا ذلك قبله رادته حىتأ إذا وأما بعده فهل هلا االمتناع، الدخول

من املتقدمني الشيخ يف اخلالف  و،مجاعة املتأخرين وصنف، وهو الذي اختاره املالعدم: أحدمها

قد واملهر قد استقر بالوطي  فإن ،القواعد السابقةى  مبقتضعمالً ى،قو وهو األ،الصالح أبو وىواملرتض

وملا تسلم أحد املتعاوضني الذي قبله باختياره مل يكن له بعد ذلك ، حصل تسليمها نفسها برضاها

  . حبسه



٢٩٧

 لعدم أيضاًمن حكم مبا ذكرناه من االحتمال يف املقدمة الرابعة جوز امتناعها بعد الدخول و

  .بعده القاضي و وقبله املفيد، وهو خرية الشيخ يف النهاية واملبسوط،واعدالتقابض ومل خيالف باقي الق

ول  فحكم بسقوط حقها من االمتناع يف األكراهاً إ أووفرق ابن محزة بني تسليمها نفسها اختياراً

  .  ويف قوله قوة،ما ذكر يف املقدمة السابقةى  وهو مبين عل،دون الثاين

يدخل حتت  البضع ال إذ ،الوطي يف النكاح هو القبض أن  سابقاًومراده باملقدمة الرابعة ما ذكره

جيب عليه عوض البضع  وهلذا ال، ملك الرقبة لغري مالك االستمتاع ألن ،مةأكانت الزوجة  وإن ،اليد

املعترب منه قبض جمموع  ألن ، كقبض املبيع تاماًوحيتمل كون الوطي ليس قبضاً، أبالغصب مامل يط

بل جمموع من ،  والواقع يف مقابلة املهر ليس هو الوطي مرة واحدة،خرابلة اآلالعوض الواقع يف مق

  ).  خبالف ما ميكن قبضه مجلة كاملهر واملبيعة،حق قبضه ما دامت منفعته متجددى  فيبق،اجلانبني

خمتلف  إىل وهكذا بالنسبة ى،خرأمتنح نفسها  ومتتنع مع الوطي مرة أن ما ذكرناه حيق هلاى وعل

  . التأمل إىل  حباجةكانت املسألة بعد وإن ،جازةعات هلا املنع واإلاالستمتا

متكينها منه قبل تسلم املهر كاشف عن  ألن ،أما قول احلائري بعدم حقها يف االمتناع بعد الدخول

  . عودهى  علدليل سقاطها حلق امتناعها والإ

  . ميكن االعتماد عليه كلياً  فالىخص من املدعأ أنه فقد عرفت

 وهي بتسليم نفسها سلمت ،الزوجية ليست قابلة للتجزية أن من املعلوم و:قوله بعد ذلك أن كما

  ، ليه وسقط بتسليمها حقها فال موجب لعودهإزوجيتها 
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  . دليلإىل  حباجة

  .  يف استقرار املهر بذلكإشكال فال ،ليهاإيسلم املهر  أن من غريه قبل كراه منه أوإمث لو دخل ا ب

  . كراه يوجب رفع املهريل رفع اإلدل: يقال ال

 حبال  حباله ونافعاًجيري فيما كان جريانه مضراً فال) بالفتح (ه حال املكرةملراعا هو إمنا :نه يقالأل

  . غري نافع حبال أحد أو ،)بالكسر(ه املكِر

، هلا احلق يف االمتناع بعد ذلكن إ حيث، ذا كان الوطي باضطرار منها إومما تقدم يعرف حال ما

  .يسقط مهرها ذلك ال أن كما

  .  أظهراألمر ف،أشبه ما يف حال نومها أو أو ، عليهاها قهراًأوط إذا كما، جلاءإكان ب إذا أما

بل هو كوطي ، يوجب حد الزنا ال إالّ أنه ،حنوه أو كراهها من الزوج إلكان حراماً وإن مث الوطي

  . احليض وحنوه يوجب التعزير

مل يؤده  إذا يبعد ذلك فيما ال ،املفوت حلقها ألنه عطاء املهرإ) رسلكبا (ه اخلارجيوهل للمكِر

  . الزوج وكان يؤديه لو امتنعت

  . غريه أو غرها الزوج إذا ومما تقدم يعلم حال ما

فهو  ،بل هنا أوىل، كراهتقدم من رفع اإل وفيه ما، رفع االضطرار يوجب عدم املهر أن ورمبا يتوهم

ال رفع  أن كون رفع االضطرار لالمتنان يوجبن إ  حيث،جل دواء ولدهه ألبيع دار إىل اضطر إذا كما

وكذلك يف ، بطالن البيع خالف املنة كما هو واضح فإن ،بل كان الرفع خالف املنة، ةمن حيث ال

  . غري ذلك من سائر املعامالت إىل ،نييضطرارالنكاح اإل والطالق

  دخل ا وهي كارهة  لو(:  قال،كراه احلائريبعض فروع اإل إىل وقد أشار
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هو  إمنا ،استكرهوا عليه دليل رفع ما ألن ، يف استقرار املهر بهإشكالليها فال إيسلم املهر  أن قبل

كما ال ،)بالكسر (ه حبال املكِر حباله ونافعاًفال جيري فيما كان جريانه مضراً) بالفتح (هملراعاة حال املكر 

  ). كراهلعدم صدق التمكني مع اإل ، يف عدم استحقاقها النفقة بهإشكال

دل   مما،سقاط نفقتهاإيوجب  عدم متكينها حبق ال أن  منشكالاإلمن تقدم  خري مالكن يف األ

  . أيضاًوسيأيت يف باب النفقات ، ليه سابقاًإأملعنا  ماى على عليه النص والفتو

االمتناع حق ن أ و،بض املهرتق هلا االمتناع بعده حىت أن  يفأيضاً إشكالكما ال (: مث قال احلائري

يسلم املهر  أن نعم خرجنا عن مقتضاها فيما دخل ا قبل، اقتضته املعاوضة من غري تقييد حبال دون حال

سقوط حقها بالوطي ى  ومل يدل دليل عل،سقاطها حلقهاإرضاها بذلك كشف عن  أن  من جهة،برضاها

  ). كراه نفي اإلأدلةتقديره فهو حمكوم بى  وعل،ولو كان بغري رضاها مطلقاً

  . القاعدةى ول هو مقتضوالفرع األ

وأما الرضا ،  وحال دون حال،هلا احلق يف الرضا يف وقت دون وقت أن أما الفرع الثاين فقد تقدم

   .ى فالدليل أخص من املدع، للحق بالكليةسقاطاًإيف اجلملة فليس 

 إالّ إذا يوجب ذلك تعزير الرجل نعم ال، صل مع عدم رضاها فاأل،ولو اختلفا يف الرضا وعدمه

  . احلدود تدرء بالشبهات ألن وذلك،  عدم الرضا منها ببينة وحنوهاثبت شرعاً

   حقها كان هلا واجب الدخول تذا أسقطإف، حق االمتناع هلا ال لهن إ وحيث
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 ، مبعروفمساكاًإى سمإشباعها مبا ياحلق يف  أن لكنا ذكرنا، هورشاملى كل أربعة أشهر مرة عل

  . ن الزوجيةوكما هلا واجب القسم وغري ذلك من شؤ

شرطت يف العقد عدم  فإن ،خصوص الوطي املهر يف قبال التسليم ال أن ك حيث عرفتمث إن

 دخول ال حيث ال أنه يتوهم  فال،ليه لسائر االستمتاعات يف قبال املهرإالدخول كان تسليمها نفسها 

  أو،حنوه أو مل ميكن الدخول جلب فيه إذا كذلك احلال فيماو، جيب تسليم املهر يف قبال تسليمها نفسها

  . حنوه أو ملرض فيها

 إن الطالق قبل الدخول وبعده أحكامسيأيت يف   كما،فرق فيه بني القبل والدبر الدخول ال مث إن

  . نييالدبر أحد املأت ألن ،اهللا تعاىل شاء

 أو جهل منها حبقها عدم الدخول أوتغرير  أو اضطرار أو كراهإفرق بني كون الدخول ب كما ال

  . أشبه يف استحقاقها متام املهر ما أو ميف حالة نو أو جلاءإ

كراه دليل اإلن إ حيث، كان دخوله ا جبرب منها وحنوه إذا للنصف إالّ واحتمال عدم االستحقاق

ولذا كان له  ،كراهيرفع أثره باإل الدخول حكم وضعي ال إذ ،فيه ماى خيف  ال دخول،جيعل دخوله كال

ويكون ، وغريذلك من حمرمات املصاهرة التابعة للدخول، ة أم مدخول ابالعدة وحرمت بنتها لكوا ربي

  .ىه للنص والفتواملكرى نعم ال حد عل،  ومنيه جنس،فيه الغسل

  : بواب متواتر الروايات يف خمتلف األإطالقذكرنا  ماى ويدل عل

يدخل  أن طلق الرجل امرأته قبلإذا  : قال،)عليه السالم( هللا أيب عبد اعن، بصري أيب مثل ما عن

   كان فرض هلا مهراً وإن ،ت من ساعتهاءشان إ ا فقد بانت وتزوج
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   .)١( فليمتعهامل يكن فرض هلا مهراً وإن ،فلها نصف املهر

عليه : لقا ،يدخل ا أن يف رجل طلق امرأته قبل، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

ميتع به مثلها من  حنو ماى عل مل يكن فرض هلا فليمتعها وإن ،كان فرض هلا شيئاًن إ نصف املهر

   .)٢(النساء

يدخل ا فليس  أن طلق الرجل امرأته قبلإذا  : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

   .)٣(رضف  فنصف ماكان فرض هلا مهراًوإن  :قال أن ىلإ عليها عدة

 ،عن رجل تزوج امرأة ومل يدخل ا )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،وعن عبيد بن زرارة

   .)٤( وعليها العدة كاملة وهلا املرياث،طلقها فلها النصف  أوهلك  أوهلكتن إ :فقال

  .  ونفياًاًإجيابالدخول ى علق احلكم عل غريها مما ىلإ

 ها حمتاجةعوكانت املسألة يف بعض فر وإن ،دلةتلك األى يرد عل كراه الدليل اإل أن عرفت وقد

  . التأمل والتتبعإىل 

  :  قال يف املقام، ننقله ملا فيه من الفوائد،ومنه يعلم وجوه النظر يف كالم احلائري

ن إف، الدخولى ليها وهو كاره بأن أجربته علإيسلم املهر  أن  بأن دخل ا قبل،األمرولو انعكس (

قلنا بأا متلك متامه بالعقد  أو ،خر متلكه بالدخولنصفه اآل ونصف املهر إالّ متلك بالعقد بأن املرأة القلنا 

  كراه ال إحيث يكون عن  هذا الدخول أن  يفإشكالفال ، ملكية متزلزلة وتستقر ملكيته هلا بالدخول
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،  مستقراًك بالعقد متام املهر ملكاًن قلنا بأا متلإو. يف استقراره يف متليك املهر وال  اليكون مؤثراً

 طلقها بعد الدخول ا كرهاً لو أنه  فقد يتوهم،ليهإ لعود نصفه منا يكون الطالق قبل الدخول موجباًإو

 فيكون هذا الطالق كالواقع قبل الدخول فيكون منصفاً، كراه يكون كال دخولإالدخول عن ن إ فحيث

  . للمهر

العناوين  أن ى فيدل عل، الواقعيةحكام األأدلة إىل  يكون ناظراًكراه حيثدليل رفع اإلن إ :وفيه

 ومن املعلوم، ثار واآلحكام عليها ال يترتب عليها تلك األصارت مكرهاً إذا آثار وأحكاماليت تكون هلا 

 أثر  ال، لهالطالق قبل الدخول منصفاً و، مستقراًالقول بأن املهر ميلك بالعقد ملكاًى الدخول بناًء علأن 

  . كراهإثر عند وقوعه عن له كي يرفع عنه ذلك األ

 عن حتقق موضوع  فيكون الدخول مانعاً،املنصف للمهر هو الطالق قبل الدخولن إ نعم حيث

ن إ كرم زيداًأ: قال  لومثالً، كراهإثار الشرعية كي يرفع عنه عند وقوعه عن وليس هذا من اآل، ذي أثر

 ومن املعلوم، كرام زيدإاملنع عن حتقق الشرط لوجوب  إالّ و أثرفليس يء عمر، ك قبل جميء عمروءجا

حنن فيه  ينتقض ما فال، كراهإثار الشرعية يء عمرو كي يرتفع عند جميئه عن هذا املنع ليس من اآلأن 

اخليار  أن ىيوجب سقوط خيار الس بدعو التفريق عن جملس البيع حيث حكموا بأنه الى كراه علباإل

ثر مل األ ألن ذلك و،رفع موضوع ذي أثر وهو االجتماع الإوليس للتفريق أثر ، الجتماعمن آثار ا

    فاالفتراق جزء،عدم االفتراقى بل عل، عنوان االجتماعى  علدلةيترتب يف األ
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  ). نه رافع ملوضوع ذي أثر أللموضوع ال

 ماو عن اجتماعهما أمنع جابر  أو حبسها مل يتمكن الرجل من تسلم املرأة حلبسه أو لوه مث إن

هو احلال يف كل معاملة  كما،  املعاوضةىه مقتضنأشبه فال حق عليه يف تسليم املهر هلا ملا تقدم من كو

  . حيق له طلب تسلم بضاعة طرفه حيث ال، هال يتمكن أحد الطرفني من تسليم بضاعت

لالستمتاع بأن مل تكن املرأة مهيئة  ولو(: حيث قال، ذكره املسالك ومن ذلك يظهر وجه ما

قابض من ت ملا تقدم من اشتراط وجوبه عليه يف ال،حمبوسة مل يلزم تسليم الصداق أو كانت مريضة

  ). اجلانبني

لزوم دفع الرجل املهر فيما لو كانت قد عقدها غري مهيئة ى  علشكاليصح اإل ال أنه منه يظهرو

النكاح ى قدام علاإل إذ أن ،لمه بذلكتعجيل حقها بعد عى الرجل هو الذي أقدم عل أن لالستمتاع حبجة

  . تسلم احلق إالّ إذا عطاء احلقإى قداماً علإليس 

يتسلمها حيث خياف من  لكن الرجل ال، مة نفسهاكانت مسلّ إذا وهل هلا احلق يف قبض املهر

 ،ناحتماال ،هو قادر عليها ورئاا ضد اجلر مينعها عن اتصال الزوج ا ألئمن جا أو ليهإ مرضها ىعدو

 ،يتسلمها ملصلحة منا الرجل الإ ومةمسلّ أا ومن، مبالتسلّ إالّ املعاوضه عدم التسليمى مقتض أن من

  . الثاين أقربو

منع جائر له  أو ،يتسلمها ملرض فيه كان الرجل ال إذا ما وأوضح منه يف وجوب تسليمها املهر

  . ما أشبه ذلك أو كلة جائريسبب هلا مش ال أو ليهاإيعدي مرضه  ال حىت  مالحظة منه،كذلك

   لو عقد املرأة(: حيث قال، من ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره احلائريو
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كانت  إذا كما لوجود املانع أو ،ما لعدم صالحيتها لذلك كالصغريةإ، غري مهيئة لالستمتاع

 عليه من اشتراط وجوب التسليم، جهان وقاتناعه عن تسليم الصدمي جواز افف، حمبوسة أو مريضة

، الصداق حق ثبت هلا بالعقد أن ومن، مكان االستمتاعإبالتقابض من اجلانبني املتعذر يف املقام لعدم 

يوجب جواز امتناعه  قابض التاقتضاء املعاوضة اشتراط وجوبه عليه بال و،ليها عند مطالبتهاإفيجب دفعه 

  ). خريو األهاألقوى و، سقاط حقهإعقدها غري مهيئة الكاشف عن ى قدامه علإبعد 

العقد ى قدام علاإل ألن ى،دليله أخص من املدع أن  منأيضاًكالمه ى  علعرفت سابقاً ذ فيه ماإ

الكالم يف مقام  أن مث قد عرفت، ورمبا ال يسقط حقه بل رمبا يسقط حقه،  حقه مطلقاًسقاطإ ليس معناه

  . ثباتيف مقام اإل ثبوت الال

 للجماع وطلب حتصل ولو كانت صغرية ال(: يث قالوكأن احلائري تبع املسالك فيما ذكره ح

مكان إمن اجلانبني لعدم التقابض   من تعذر،جهان و،قبل كماهلا فهل يلزمه التسليم ،الويل املهر

 ،ليهإوقد طلبه املستحق فوجب دفعه  الصداق حق ثابت أن ومن، وهو خرية الشيخ واملبسوطاالستمتاع 

نفسه املال ى أوجب عل و،الزوج عليه حيث عقد عليها كذلكعدم قبض مقابله من العوض قد أقدم و

   .)ىقو وهذا هو األ،كان املهر مؤجالً يف احلال كالعكس لو

عن  ي للمحكخالفاً( :وقال، أيضاًالفاضل يف القواعد  إىل نسبه و،وقد تبع اجلواهر يف ذلك الشيخ

  . )القاعدةى مقتضنه  أعدم وجوب التسليم الذي قد عرفت إىل الكايف حيث ذهبا واملبسوط

مل تصلح  لو  ماشكالوحمل اإل(: حيث قال، أيضاً املسالك إطالقومما تقدم يظهر النظر يف 

  أما لو صلحت لغري الوطي فطلبها الزوج لذلك ، ستمتاع مطلقاًلال



٣٠٥

 من حتقق الزوجية املقتضية جلواز االستمتاع فال يسقط بعضه بتعذر ،جابته وجهانإففي وجوب 

ذا تعذر إف، القصد الذايت من االستمتاع الوطي والباقي تابع أن ومن، التسليم للممكنبعض فيجب 

 نه ال وأل،قاربهي حق لأل مناإو،  هلاليس أهالًالزوج  ومساكها لغري ذلك حضانةإ و،التابعى فتاملتبوع ان

حقه االستمتاع   ألن،فلو بذلت له مل جيب عليه القبول هذاى وعل، يأتيها فيتضرر أن خال ا إذا يؤمن

  ). وهو خرية املبسوطى  وهذا أقو، ولو وجب للزمه نفقة احلضانة والتربية وهو منتف هنا،ومل خيلق فيها

ن إ لكن قد حيتمل وجوب التسليم(: ولذا أشكل عليه اجلواهر بقوله ى،ذ أدلته أخص من املدعإ

مل  إذا  املنعىنعم قد يقو، ملريضة يف الكبرية ا خصوصاً،مكان االستمتاع بغري الوطي كاحلائضطلبها إل

  . كالم اجلواهرى انته )يؤمن منه املواقعة

أشبه  ما أو امرأةإمام حيث ميكن التسليم ، ى أخص من املدعأيضاًمن من املواقعة لكن عدم األ

مرض  أو عنن مل يتمكن الرجل من املواقعة جلب أو إذا بل هو أظهر فيما، للقبلة واملالمسة بدون املواقعة

  . حنوه أو ينتشر بسببه عضوه ال

ى فيما دل الدليل عل إالّ مل جيب التسليم وإالّ ،فاملعيار التسلم يف قبال التسليم، حال أي ىوعل

  . املعاوضةى خروج فرع عن مقتض

 أا تقليدها أو يف اجتهادها ألن ،لو امتنعت عن تسليم نفسها للوطي أنه ظهر مما تقدمه مث إن

   أو ،ي الشبهة حيث جامعها املشتبهيف عدة وط أو ،حائض



٣٠٦

 عدة وطي الشبهة يف أو حائض أا ىير  والزوج ال،جنيب مثالًهي اشتبهت يف تقبل الوطي من األ

االمتناع عن تسليم نفسها جيعل الزوج يف حل عن تسليم  ألن ، حق له منع املهر عنها،تقليداً أو اجتهاداً

  . املعاوضةى ذلك مقتض ألن ، بنظرهاكان االمتناع فيها لوجه شرعي وإن ،املهر

 بينما ختالفه الزوجة ،تقليد أو وكذلك حال العكس بأن امتنع الزوج عن بذل املهر الجتهاد

نه ألمتتنع من تسليم نفسها  أن احلال هذه وهلا فإن ،هلا احلق يف أخذ املهر أن ى بأن تر أوتقليداًاجتهاداً

  . املعاوضةى مقتض

خالفه  وإن ،املخالف لرأي احلاكم قبول رأي احلاكمى  وجب عل،اكمولو اختلفا وراجعا احل

 ألنه حيق اتباعه  فال،علم بطالن رأي احلاكم قطعاً إالّ إذا ،كتاب القضاء  كما حقق يف،اًتقليد أو اجتهاداً

  . طريقي

هو إمنا  تسليمه أو ام فاملعيار يف تسليمه،الزوج صغرياً وكانت كبرية أو ينري صغلوكانا معاًه مث إن

  .  وحال كونه دوا جمنوناً،وكذا حال انونني، الويل

 صغريين فطلب املهر من وليه ولو كانا معاً(: حيث قال، ومنه يعرف وجه النظر يف قول املسالك

 ولو، مها فيهؤ وأجودمها استوا،بعدم الوجوب لو قيل به مث  وأوىل،جهان يف الكبري مع الصغريةفالو

 واختار يف املبسوط عدم وجوب تسليم املهر يف اجلميع ، فالوجهانالزوج صغرياًو انعكس فكانت كبرية

 بل قد ،قررناه يف املهر ملا وهو يتم يف النفقة ال،  بأن االستمتاع غري ممكن حمتجاً،جتب النفقة ال كما

  . )أيضاًعرفت الكالم يف النفقة 

  متاع من يئها لالستولو منعت الزوجة مع : القواعد ييف حمك مث إن



٣٠٧

ه إشكالى وأشكل عل، إشكالي وجوب التسليم فف، ليهاإتسليم املهر  أي التمكني ال للتسليم

ه يف ؤاقتضاء املعاوضة التقابض املفروض انتفاى  بعد البناء علشكال لإلأعرف وجهاً ال(: اجلواهر قائالً

ذا امتنعت لغريه إف، متناع املشروعنه االإامتنعت من التسليم لتتسلمه ف إذا جيب إمنا  وتسليم املهر،املقام

 جل التسليم المل يكن أل وإن ،ومل تبذل نفسها فلم تستحق عليه املهر وصدق االمتناع من التسليم

  . وهو كما ذكره) يوجب تسليم املهر عليه

لكنها ، ج هلاوت لوطي الزأ بأن ي،امتنعت عن تسليم نفسها لغري الوطي ذاإومنه يعرف حال ما 

كما لو امتنعت عن لعبه بثديها ، من بدا يف جزء أو نفسها لسائر االستمتاعات يف كل بداال تسلم 

حق هلا يف   ومع عدم التسليم الكامل ال،يكون التسليم كامالً أن الظاهر لزوم إذ ،غري ذلك إىل مثالً

 ،عن تسليم الثمن منع البائع املشتري عن تسليمه الدار كاملة حيث حيق له االمتناع اذ إكما، سلمالت

  .املعاوضةى مقتض ألنه ،وبالعكس

 إالّ تسلم نفسهاال  أن هلا فإن ،وكذا حال العكس بأن أمتنع الرجل عن تسليم كل املهر احلال

  . بتسليمه لكل املهر

ليها إمل يسلم  ألنه ،مغصوب حق هلا االنفصال منه أنه ولو سلمها املهر فسلمت نفسها مث ظهر

امللك احملجور كال  ألن ،ليهاإنه حمجور عليه فيما سلم  أم املهر فسلمت مث ظهرسل إذا وكذلك، املهر

  . ملك من جهة عدم صحة تسليمه

مل يأخذ الشفيع  ذاإأما ،  ملا عرفتأيضاًفيه الشفعة فأخذه الشفيع حق هلا االنفصال  ولو سلم ما

  . تسليم املهر كامل ألن ،حق هلا يف االنفصال فال

مل يتمكن من  وإن  يف وجوب تسليمه املهر هلا تسليمها نفسهاىد شبهة كفولو وطئت بعد العق

ن إ حيث،  فحاهلا حال احلائضحيرم شرعاً املعيار ليس ما أن تقدم من  ملا،ا يف عدة الشبهةوطيها أل

  تسليمها لنفسها يوجب تسليم الرجل املهر 



٣٠٨

كانت يف  إذا  كما،ستمتاعاتمل يتمكن من سائر االن إ كذلك وبل، مل يتمكن وطيها وإن هلا

  . االعتكاف أو حرامحالة اإل

 ،مل يكن هلا عذرن إ جربت عليهأولو دفع الصداق فامتنعت من التمكني (: اجلواهر قال مث إن

حق هلا فهو كالدين  ألنه ولعله، ليس له االسترداد:  ويف القواعد، املانعلوجوبه وانتفاء يلوجود املقتض

ى مسعته منا من وجوب تسليم املهر عل ماى قد يقال بناًء عل: قلت، دائهأن بتعجيل تربع املديو إذا املؤجل

  ). ذا امتنعت من التمكني استردإف،  بسالمة العوض لهى مراعنه يدفعه دفعاًإف، له االسترداد الزوج أوالً

 ل هوب، الزوج أوالًى ذكره من وجوب تسليم املهر عل ماى عل يبىن لكنه ال، كان تاماً وإن وهو

ذا سلمها املهر ومل إف، ما تقدمى على  كما دل عليه النص والفتو،قلنا بوجوب التسامل بينهما ا إذكذلك

 وإن ، ومل يسلم الزوج املهر هلا حق هلا االمتناعلو سلمت نفسها أوالً أا كما، تسلم نفسها استرد املهر

  . ئع له وسيأيت الكالم فيه عند تعرض الشرا،كان بعد الدخول كما تقدم

ميهلها مدة استعدادها بالتنظيف  أن سلم الصداق فعليهنه إذا إ :قالنه أ عن القواعد احملكي مث إن

 من احلديث املروي عن النيب مأخوذاً، غريه أو زالة الشعر باحلديدإداد حواملراد باالست، واالستحداد

نه إف، عن التحرير ي للمحكالفاًخ ،تستحد املغيبة وامهلوا كي متشط الشعثة: )صلى اهللا عليه وآله(

  . صل السامل عن املعارضمهال لألاستقرب عدم وجوب اإل

   ضرورة عدم صالحية ،مهاليف أصل احلكم لإل ماى خيف ال(: وقربه اجلواهر قائالً



٣٠٩

دل   ملنافاا مجيع ما،املنع واضحة ذلكى بناء استحقاقه تسليمها عل أن ى ودعو،مثل ذلك دليالً

  . ) وسنةًالزوجة كتاباًى وج علتسلط الزى عل

رواه   ورمبا يؤيده ما،مساك باملعروفاإلى نه مقتضإف، ذكره القواعد القاعدة هو ماى لكن مقتض

 إذا يطرق الرجل أهله ليالًأن ) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا ى:  قال،نصاريألا عبد اهللابن  جابر

   .)١(يؤذم جاء من الغيبة حىت

 أن قدم من سفره إذا يكره للرجل:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بن سنان عبد اهللاوعن 

   .)٢(يصبح حىت يطرق أهله ليالً

 مهاهلا أكثر من ثالثة أيامإعدم ى  وعل،مهال ثالثة أياماإلى ه نص علمكال ياملبسوط يف حمك مث إن

العربة ن أ وولعله أراد التمثيل بذلك ى،خيف ال وفيه ما، صالح حاهلاالثالثة تسع إل ألن ،استمهلتإذا 

  . نص بذلكى فلم نظفر عل وإالّ ،بزمان تستعد فيه

مكان  إل،جل احليضأل جل يئة اجلهاز والمهاهلا ألإريب يف عدم وجوب  وال(: ويف اجلواهر

  . وهو كما ذكره، )االستمتاع بغري القبل كما هو واضح

 فهل هلا االمتناع ،أشبه ومل يقبض املهر ما أو غرص سلم الويل من ليست بكاملة جلنون أو مث لو

، فيه وجهان( :فقول الكفاية، عاوضةاملى مقتض أنه  ملا عرفت من،الظاهر ذلك ،تقبضه بعد الكمال حىت

  .  حمل نظر)ولعل الترجيح لعدم االمتناع

 ، تسلمكانت صغرية وكربت ومل أو ،سلم ويل الصغري املهر ومل تسلم الكبرية نفسها لو أنه كما

  . وكذا الكالم يف انون وحنوه، كرب استرجاع املهر ذاإعليه  كان للموىل

  

                                                







٣١٠

  .)ويستحب تقليل املهر(: قال يف الشرائع): ٩مسألة (

  .لك كما يف املسا،خالف بال: ويف اجلواهر

  . يف روايات متواتره كراهة كثرة املهر أن  كما،ويدل عليه روايات متواترة

عليه (فقال  أيب تذاكروا الشوم عند:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللانع، فعن خالد بن جنيح

   .)١(عقم رمحها وم املرأة فكثرة مهرها، فأما شؤالشوم يف ثالث يف املرأة والدابة والدر: )السالم

 تزوج )عليه السالم( علياًن إ : يقول)عليه السالم(  أبا عبد اهللامسعت:  قال،يعفور أيب وعن ابن

   .)٢(هاب كبشإودرع وفراش كان من  ردبجرد ى عل) عليها السالم(مة فاط

تيسري  ومن بركة املرأة خفة مؤنتها:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن حممد بن مسلم

  .)٣( ومن شومها شدة مؤنتها وتعسر والدا،والدا

صلى اهللا عليه (زوج رسول اهللا  : يقول)عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا:  قال،وعن ابن بكري

  .)٤(ثالثني درمهاًى درع حطمية تسوى عل) عليها السالم( فاطمة )وآله

صلى اهللا عليه (زوج رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن معاوية بن وهب

اضطجعا  إذا جيعالن الصوفهاب كبش إدرع حطمية وكان فراشهما ى  عل)عليها السالم( فاطمة )وآله

  .)٥(حتت جنوما

 )عليها السالم(كان صداق فاطمة :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، نصاريمرمي األ أيب وعن

  .)٦(يفرشانه وينامان عليه وهاب كبش يلقيانهإجرد برد حربة ودرع حطمية وكان فراشها 

                                                















٣١١

صلى اهللا عليه (ال رسول اهللا ق:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  بن ميمونعبد اهللاوعن 

، مهرها وعسر والدا مها غالءؤفأما املرأة فش، يف املرأة والدابة والدار: م يف ثالثة أشياءؤالش: )وآله

من : وقال، مها ضيقها وسوء جريااؤوأما الدار فش، مها كثرة علفها وسوء خلقهاؤوأما الدابة فش

   .)١(مها شدة مؤنتها وتعسر والداؤومن ش، بركة املرأة خفة مؤنتها ويسر والدا

الشوم يف : فقال، تذاكرنا الشوم:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  رواية خالد بن جنيحويف

 وأما الدابة فسوء خلقها، م املرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجهاؤ فأما ش، يف املرأة والدابة والدار،ثالثة

  .)٢(جرياا وكثرة عيوا شر وق ساحتهاوأما الدار فضي، منعها ظهرهاو

تغالوا  ال:  قال)عليه السالم(علي  عن ، عن نوادر احلكمةنقالً، خالقوعن الطربسي يف مكارم األ

  .)٣(مبهور النساء فتكون عداوة

تيسري  ومن مين املرأة تيسري نكاحها: قالنه إ ،)عليه السالم(علي عن ، سالموعن دعائم اإل

  .)٤(رمحها

  .)٥(تغالوا يف مهور النساء فتكون عداوة ال: )عليه السالم(قال و

تغالوا مبهور النساء  ال: قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، وعن الرضوي يف اازات النبوية

  .)٦(منا هي سقيا اهللا سبحانهإف

                                                















٣١٢

 ماعليه(وفاطمة  ي علكان فراش:  قال،) السالمماعليه(عن أبيه ، عن جعفر، وعن احلمريي

  .)١( من حديدكان صداقها درعاً: قال أن ىلإ هاب كبشإ حني دخلت عليه )السالم

  مارسوالً ووالذي بعثين باحلق نبياً: قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، ويف حديث احلوالء

  .)٢(ثقل اهللا عليها سالسل من نار جهنم إالّ زوجها املهرى من امرأة ثقلت عل

 عن آبائه، )عليه السالم (روي عن الصادق ملا، جرة البغيأيشبه املهر يف القلة  أن والظاهر كراهة

 ال ألن يكون املهر أقل من عشرة دراهم أن كرهين ألإ:  قال)عليه السالم( علي عن، )عليهم السالم(

   .)٣(يشبه مهر البغي

يكون  أن كرهين ألإ:  قال)الة والسالمهم الصيعل( ي إىل علئمةبسند األ، ويف رواية اجلعفريات

   .)٤(يشبه مبهر البغي املهر أقل من عشرة دراهم لكي ال

يكون أقل من  املهر الن إ :نقل عن الثوري وأيب حنيفة وعن الشيخ املفيد يف رسالة املتعة بعد ما

 أن ين أكرهإ: )المعليه الس( أمري املؤمنني ملوافقته قول موالنا ،وهو أشبه باحلق:  قال،عشرة دراهم

   .)٥(يشبه مهر البغي ن املهر أقل من عشرة دراهم لكي الويك

وذلك ملتواتر الروايات ، ) وهو مخسمائة درهم،يتجاوز مهر السنة أن ويكره(: مث قال الشرائع

  . تكرارها إىل داعي تقدمت مجلة منها فال

  ينايف   فال،الةصهو باأل إمنا ،واالستحباب لكذا، الكراهة لكذا أن ىخيف وال

                                                













٣١٣

 مبائة )عليه السالم(تقدم من تزويج احلسن  وعليه حيمل ما،  آخر خالف ذلكيوجب شيئاً ما

  . غري ذلك إىل ، خبامت من حديد)صلى اهللا عليه وآله(كما تقدم من تزويج رسول اهللا ، )١(ألف

 فهو ،ة درهممخسمائ إىل من ثالثني درهم) عليها السالم(وأما االختالف يف قدر مهر فاطمة 

  . اختالف الدراهمى حممول عل

أخيه  إىل أميا مؤمن خطب: )عليه السالم(احلسن  أيب عن، ومنه يظهر وجه خرب احلسني بن خالد

   .)٢(يزوجه حوراء ال أن عز وجلاستحق من اهللا وعقه  حرمة فبذل مخسمائة درهم فلم يزوجه فقد

 أن نعم يف املسالك ظاهره(: لذا قال يف اجلواهرو، طرافكل األ إىل الكراهة بالنسبة أن والظاهر

 وميكن تعلق الكراهة به من حيث ،ف شاملة هلمان وعبارة املص،بالزوج الكراهة متعلقة باملرأة ووليها ال

 امرأة مائة )عليه السالم(مهار احلسن إوقد تقدم ، فال كراهة عليه وإالّ ،أسكنه النقصانن إ عانة عليهاإل

  ). بل هو املستفاد من التأمل يف النصوص،  للزوجأيضاًالكراهة ى اهر الفتاوظ: قلت ،)٣(جارية

كانت تبكي لتعيري الناس  أا  من قلة املهر فالظاهر)عليها الصالة والسالم(أما حديث بكاء فاطمة 

صلى (ملا زوج رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  حيث ورد عن يعقوب بن شعيب،هلا

كان يف   فواهللا لو،يبكيك ما:  فقال، دخل عليها وهي تبكي) السالمماعليه( فاطمة  علياً) عليه وآلهاهللا

   أصدق وجهأنا زوجته ولكن اهللا زو  وما،منه ملا زوجتكه أهلي خري

                                                









٣١٤

   .)١(رضدامت السماوات واأل عنه اخلمس ما

  . كان للتعليم إمنا عن جعل مهرها خسيساً) عليها السالم(سؤال فاطمة  أن كما

فاطمة ن إ : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عمن حدثه، سليمان علي بن فعن احلسن بن

فقال هلا رسول اهللا ، جتين باملهر اخلسيسزو: )صلى اهللا عليه وآله(قالت لرسول اهللا ) عليها السالم(

دامت  وجعل مهرك مخس الدنيا ماجك من السماء جتك ولكن اهللا زوأنا زو ما: )صلى اهللا عليه وآله(

   .)٢(رضالسماوات واأل

هو اللتفاف الناس حوهلم  إمنا )كذا وكذا ( اخلمس) السالماعليه(جعل مهرها  أن مث الظاهر

الدنيا وما  إىل فهي أغين من االحتياج وإالّ ، مثل جعل أجر النبوة مودم،الطريق املستقيم إىل ليسترشدوا

  . كل الدنيا فكيف خبمسها وحنوهربة هلا يف  إ وال،فيها

 أو  منهشيئاً أو يقدم مهرها يدخل بالزوجة حىت أن وكذا يكره(:  مع اجلواهرقال الشرائع ممزوجاً

  . )هدية غريه ولو

يسوق  حيل له فرجها حىت تزوج رجل املرأة فالإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، بصري أيب خلرب

   .)٣(غريه أو دية من سويقه أو  فما فوقه درمهاًليها شيئاًإ

ها أتط أن بعضه من قبل أو عليك تدخلها ماأن قبل  ليهاإ وجه:  قال)عليه السالم(ويف الرضوي 

   .)٤(خادم أو دنانري أو همدرا أو  أم كثر من ثوبقلّ

 يدخل ا قيل أن عن رجل تزوج امرأة أحيل له )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،وعن زرارة

   .)٥(يعطيها شيئاً حىت ال: قال ،يعطيها شيئاً أن

                                                













٣١٥

مها سورة ليع أن ىسألته عن رجل تزوج امرأة عل:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ريدبوعن 

 يعطيها متراً أن أله: قلت، يعلمها السورة يعطيها شيئاً دخل ا حىتي أن أحب ما:  فقال،من كتاب اهللا

   .)١(كان  مارضيت به كائناً إذا ذلكبأس ب ال: فقال ،زبيباًأو 

  .  أوكراهة الدخول بدون تقدمي شيء،االستحبابى غريها من الروايات احملمولة عل ىلإ

  :  متواتر الروايات،القاعدةى نه مقتضأاملتشرعة وعند وضوح ذلك  إىل باإلضافةويدل عليه 

عن الرجل يتزوج املرأة  )ه السالمعلي(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،احلميد بن عواض رواه عبد مثل ما

   .)٢(هو دين عليه هلا إمنا بأس ال: قال ،يعطيها فيدخل ا يكون عنده ما فال

 أدخل ا وال وأتزوج املرأة: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،احلميد الطائي وعن عبد

   .)٣( عليكنعم يكون ديناً: قال ،أعطيها شيئاً

 أن عن الرجل يتزوج املرأة فيدخل ا قبل) عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،اخلالق وعن عبد

   .)٤(هو دين عليه: قال ،يعطيها شيئاً

 لبيدخل ا ق أن عن رجل تزوج امرأة أحيل له )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،وعن زرارة

   .)٥(نعم: قال ،يعطيها شيئاًأن 

  . ياتغريها من الروا ىلإ

                                                













٣١٦

ال حيق للمرأة املطالبة به بعد   أو،الدخول يهدم املهر أن يف متواتر الروايات من ما أن ىخيف مث ال

ليه أملع إ كما ، ذلكحنو أو  هذه الروايات من التقيةينايف ما الى حيمل عل أن  يلزم،أشبه ما أو ذلك

  .ردخل الزوج قبل تسليم امله إذا اجلواهر يف الطرف الثالث يف مسألة

 خيطر بالبالو( :حيث قال،  اجلمع بني الرواياتةومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره الوايف يف طريق

 ،سقوط العاجل منهى  أعين حيمل سقوط مطلق الصداق عل،مقيدهاى  علاألخبارحيمل مطلق هذه أن 

لفاظ خطب أعض  كما مر التنبيه عليه يف ب وبعضه آجالًم كانوا يومئذ جيعلون بعض الصداق عاجالًإف

عطاء ذا دخل ا قبل اإلإف، ياهاإعطائه إى  علالعاجل ما كان دخوله به مشروطاً كان معىن و،النكاح

كما دل ،  آخرشيئاً أو أخذت بعضه إذا سيما  وال،سقطت حقها العاجل ورضيت بتركه لهأفكأن املرأة 

وعليه حيمل ، داءباأل إالّ يسقط فال عليه جل فلما جعلته حني العقد ديناًوأما اآل، عليه حديث الفضيل

  ). أخبار الباب

قصور املقيد حبسب السند مع  ووليس لصحة املطلق،  يف احلملؤولذا رده الرياض باشتراط التكاف

 صلولة املعتضدة باألمع ذلك اخلروج مبثل ذلك عن املستفيضة األ و،احتماله التقية كما صرح به مجاعة

مة مع كونه ي يف احلقيقة جرأة عظإمجاعبل ، اًإمجاعيت كادت تكون الشهرة العظيمة ال والعموماتو

  فيهيقبله بعض املستفيضة املسقطة كما يظهر من التدبر مع ذلك فال وحداث قول ثالث يف املسألة البتةإ

  ). ليهاإ املصري ىيتأت سانيدها شاذة الأصح  وإن  املذكورةاألخباروباجلملة ، املالحظةو



٣١٧

بصري  أيب خرب إىل ولعله أشار ببعض املستفيضة، اهر بعض رده فرد به الكاشاينوقد أخذ منه اجلو

  . آخر احلديث إىل ،)أربعمائة درهمى كته من رجل عليف رجل زوج مملو: (املتقدم

عطاء كانت البينة اإلى عطاء والزوج ادعادعت عدم اإل لو أا ظاهر بعض روايات السقوط مث إن

ها قبل الدخول ءعطاإكانت العادة  إذا يبعد ذلك وال، الف االستصحابخى  عل،عليها واليمني عليه

كان هناك  إذا عطاء املعجلإ و،مؤجل ومل يكن معجل إذا عطاء كل املهرإكما يتعارف يف زماننا من 

 بل ال، بل أيده جبملة من الروايات املتقدمة، املتعارف الذي مل يغريه الشارع ألنه ذلك و،معجل ومؤجل

 أن ا يدعونمثة البائع بعد موورذا جاء إف، طريف كل معاملة إىل كذلك بالنسبة كون احلكمي أن يبعد

،  وغريهاةاملساقا واملضاربة واملزارعة ووكذلك احلال يف الرهن، باهم مل يقبض الثمن كان عليهم البينةأ

حفادمها يدعي أاء ا جمبعد مو وإنسانى ية علذا وجبت الدإف، أيضاًيبعد مثل ذلك يف الديات  بل ال

، من املقاماتغري ذلك  إىل ،عطاءصل عدم اإلاأل أن بالبينة مع إالّ يبعض مل حيكم للمدعى بعضهم عل

علمنا بالقضاء عليهم يف  وإن باء العبادة من اآلإتيانالقاعدة ى مقتض أن كتاب العبادات بل ذكرنا يف

  . كانوا ملتزمني إذا وقتها

أشبه  ما أو جلأته أته عليه أوربجأ أو ،طلبت الدخول فدخل لو أا أةاملرى لوشرط الرجل عله مث إن

 أو جلأتأ أو جربتأ أو ذا طلبتإف،  حيث كان شرطه عليها عدم الدخول،بعضاً أو سقط مهرها كالً

دخل ا لو نه أو، شرطت املرأة عدم الدخول يف العكس لو أنه كما، أشبه سقط حسب الشرط ما

  . أيضاً ذلك صح حنو أو  قدر املهرفضاع

  



٣١٨

  . الغري إىل األمريكال إ :وهو لغة، يف التفويض): ١٠مسألة (

فوض :  يقال،يكالاإل  فالواوي مبعىن،وهو واوي ويائي ،)١(اهللا إىل مريأفوض أ: قال سبحانه

من كون االعتماد  وفاوض وتفاوض مبعىن، مدتاملع وليه وجعله احلاكم فيهإصريه   مبعىن،األمرليه إ تفويضاً

الناس بدون رئيس  أن  وحيث يغلب،التساوي بدون رئيس مبعىن )ىالفوض (ومنه، خمتلف اجلوانب

مثل هذا  إىل الذي مييل مبعىن) الفوضوي (ومنه ى،ة بالفوضلمثل هذه احلاى يتشاجرون ويتحاربون تسم

 ومنه ،رجئت الرئاسةأوقد عطلت عنده احلكومة و،  هي حالة شعب ال رأس له)الفوضوية(و، الشيء

  : ودي من شعراء العصر اجلاهليفوه األقول األ

   سراة هلم  الىيصلح الناس فوض ال

  جهاهلم سادوا إذا سراة وال

فيقال فاض السيل وفاضت  ،ىالسائل جر  مبعىن، وفيضاناًوأما اليائي فهو من فاض يفيض فيضاً

الكثري   ومنه الفياض مبعىن،نه يسيلاخلرب ينتشر كأ ألن ،رب ومنه االستفاضة يف اخل،سال دمعها عينه مبعىن

  . أشبه ما أو كثري اخلري أو املاء

  : سمنيقى علوالتفويض يف املقام 

  . تفويض البضع: ولاأل

  . تفويض املهر: والثاين

جتك زو: تقول هي أو ،جتك فالنةزو:  بأن يقول، أصالًيذكر يف العقد مهراً ال أن هو: ولواأل

  . نفسي

                                                





٣١٩

 أحدمها ال أو ،أحد الزوجني بعينه إىل يفوض تقديره و، املهر يف العقد مبهماًيذكر أن هو: والثاين

 أو إىل ،جنيب غري معنيأ وحدمهاأ أو إىل ،جنيبأحدمها واألأو إىل ، أجنيب أو إىل ،ليهما مجيعاًإ أو ،بعينه

  . غري ذلك من الصور إىل ،جنبينيأ وحدمهاأ أو إىل ،أجنيب وكليهما

تفسري ، )مهال ضرورة عدم ذكر املهر فيهاإل هو من التفويض مبعىن( :واهرقول اجل أن ومنه يعلم

  . ما عرفتى مهال علاإل التفويض ليس مبعىن وإالّ ،بالالزم

 مجاعاإل: ويف اجلواهر ، يف صحة العقدليس ذكر املهر شرطاً أنه  يفإشكالفال ، وكيف كان

  . عليههبقسمي

طلقتم النساء ما مل ن إ جناح عليكم ال: سبحانهحيث قال ، ية الكرميةظاهر اآل إىل مضافاً

ى  عل باملعروف حقاًاملقتر قدره متاعاًى عل واملوسع قدرهى متعوهن عل وتفرضوا هلن فريضة أو متسوهن

   . )١(احملسنني

 مث سألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل ا ومل يفرض هلا مهراً:  قال،فعن احلليب ،والروايات الكثرية

   .)٢(هلا مهر مثل مهور نسائها وميتعها: ال فق،طلقها

يف رجل يتزوج امرأة ومل يفرض : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،وعن منصور بن حازم

   .)٣(ا مهر نسائهاهكان دخل ا فل فإن ،شيء هلا من الصداق ال: قال ،هلا صداقاً

  يف رجل  ،)عليه السالم( هللاعبد ا قال أبو:  قال، أيب عبد اهللالرمحن بن وعن عبد

                                                









٣٢٠

   .)١(هلا صداق نسائها: قال ، مث دخل اتزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقاً

يف رجل تزوج امرأة فلم يفرض : قالنه إ ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

عدة  صداق وهلا املتعة والطلقها فليس هلا ن إ :قال ،يدخل ا أن طلقها قبل أو  فمات عنهاهلا صداقاً

   .)٢(يدخل ا فال مهر هلا أن مات قبل وإن ،عليها

 العشرين وعشر والواحد يف الباب الثالث ،غريها من الروايات الكثرية املذكورة يف الوسائل ىلإ

   .)٣(الثامن واخلمسنيو

 أو  يف العقدلوتزوجها ومل يذكر مهراً(:  مع اجلواهرفقد قال يف الشرائع ممزوجاً، وكيف كان

 أما لو أرادت نفيه حال العقد وما، يف العقدى رادة نفي املهر املسمإ مع مهر صح العقد قطعاً ال أن شرط

  ). أيضاًبل املعروف فساد العقد ،  يف فساد الشرطإشكالخالف وال   ولو بعد الدخول فالهبعد

 حكم وليس حبق حىتنه  أ مما يظهر منها،نه خالف صريح النصوصأما فساد الشرط فأل: أقول

وقد ، الشرط الفاسد يوجب الفساد أن ىعل وأما فساد العقد فقد يبىن، سقاط بالشرط لإليكون قابالً

 وليس من قبيل ،الشرط التزام يف التزام ألن ،وغريه عدم صحة هذا الدليل كتاب املكاسب عرفت يف

  . القيد مما يوجب ذهابه ذهاب املقيد

                                                









٣٢١

عن املرأة ب  )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا، يبكصحيح احلل: لرواياتمجلة من اى عل وقد يبىن

 فأما ،)صلى اهللا عليه وآله(كان هذا للنيب إمنا  :)عليه السالم(فقال  ،نفسها للرجل ينكحها بغري مهر

 ،درهم ثوب أو كثر ولو  قل أو،يدخل ا أن ليها قبلإ يقدم يعوضها شيئاً يصلح هذا حىت لغريه فال

   .)١(الدرهم يجيد: وقال

 وامرأة مؤمنة: عز وجلسألته عن قول اهللا :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وصحيح زرارة

يصلح  ما غريه فالأ و،)صلى اهللا عليه وآله(لرسول اهللا  إالّ ةبل اهل حتال: فقال وهبت نفسها للنيبن إ

   .)٢(مبهر إالّ نكاح

وهبها له  أو  يف امرأة وهبت نفسها لرجل،)عليه السالم( يب عبد اهللا أعن،  بن سنانعبد اهللاوخرب 

 أو  قلّيعوضها شيئاً إالّ أن  وليس لغريه)صلى اهللا عليه وآله(منا كان ذلك لرسول اهللا  إال: فقال ،وليها

   .)٣(كثر

 يف امرأة وهبت نفسها للرجل من، )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، ورواية ابن املغرية

   .)٤(عوضها كان ذلك مستقيماًن إ :قال ،املسلمني

 ناإ: عز وجلل عن قول اهللا ئسنه إ ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

 ،ينكح من املؤمنات بغري مهر أن  وأحل له،شاء أحل له من النساء ما: قال ،يةاآل زوجكأأحللنا لك 

يستنكحها خالصة  أن أراد النيبن إ وهبت نفسها للنيبن إ ؤمنةوامرأة م: عز وجلذلك قول اهللا و

خالصة لك من :  فقال)صلى اهللا عليه وآله(هو خاص للنيب  إمنا ذلك أن عز وجلمث بني ذلك  لك

    قد علمنا ما فرضنا،دون املؤمنني

                                                











٣٢٢

 إالّ  اهلبةحتل فال: )عليه السالم(مث قال جعفر بن حممد  ميامأملكت  ما وزواجهمأعليهم يف 

 يدخل ا ما أن رضه قبلفمبهر ي إالّ ينكح أن يصح له وأما غريه فال، )صلى اهللا عليه وآله(لرسول اهللا 

   .)١(أكثر أو  أقلشيئاً أو درمهاً  أو ثوباً،كان

ما يف صدد عدم صحة إا أل، البطالن يف مقام كالمناى لكن هذه الروايات ال داللة فيها عل

: فقول السائل يف صحيح احلليب، يف صدد عدم صحة الوطي بدون عقد النكاح أو ،بةالنكاح بلفظ اهل

كانت واردة يف مقامنا لظهورها يف ن إ االستحبابى ا حتمل عل أأو ، أراد يطأها)ينكحها بغري مهر(

  . صراحة الروايات السابقة يف صحة التفويض و،مفادها

، ل بعدم التالزم بني فساد الشرط وبني فساد العقد هناالقو إالّ فليس حينئذ(: ولذا قال يف اجلواهر

، ولذا مل يفسد بفساد ما يذكر فيه من املهر الذي هو أعظم من الشرط باعتبار ذكره بصورة العوض

 عدم فساد عقد النكاح بفساد الشرط فيه صحاباملعروف بني األ أن  يؤيده ما تسمعه فيما يأيت منورمبا

 أن وجب عليه وإن ،بل قد يظهر من بعضها الصحة، بقة يف فساد العقدصراحة يف النصوص السا وال

  .)٢()خيلو من قوة  واليدفع عوضاً

يشترط يف صحة العقد ذكر  ال(: حيث قال،  الكفاية يف املسألةدومنه يعلم وجه النظر يف ترد

ولو ، دم صح اشتراط العأطلق أو شرط عدم املهر يف احلال أو خاله عن ذكره سواء سكتأ فلو ،املهر

  : ففيه أقوال، يفيد معناه ما أو بعده وقبل الدخول أو صرح باشتراط عدم املهر يف احلال واملآل

  . البطالن: ولاأل

                                                







٣٢٣

  . لو نفاه مطلقاً  مباحلاقهإ والصحة: الثاين

  ). دون العقد فيجب مهر املثل فساد التفويض: الثالث

خمالفني يرون  أو كان الشرط بني كافرين ول من فساد هذا الشرط ما يستثىن أن هذا لكن ينبغي

  . لزامصحة هذا الشرط لقاعدة اإل

يبعد الصحة للقاعدة بدون   فال،صحة الشرطى  ترالزوجة كافرةً وكان الزوج مسلماً إذا أما

مثل ذلك خارج عن  فإن ،البنت حيث ال جيوز ومهو مثل تزويج املسلم األ: فال يقال، خمرج عنها

  .  وليس املقام من ذلك،علم خروجه ما إالّ فالالزم التمسك بعموم القاعدة، القاعدة بالدليل

  . املؤمن واملخالفة إىل ومثله بالنسبة

ال باعتبار حالة   أو،فهل الشرط نافذ باعتبار حالة الكفر، تزوجا كافرين ذا الشرط فأسلما إذا أما

 ،احتماالت ،ينفذ  فالسالمحالة اإلأو  ،يفرق بني كون الدخول حالة الكفر فينفذ الشرط أو ،سالماإل

  . مثل هذا االنقالبى دليل عل  حيث ال،وقع عليه العقد صالة عدم االنقالب عما أل،ولأقرا األ

  . مياناإل إىل رطان مثل هذا الشرط مث ينقلبانتحيث يش  الكالم يف املخالفنيرفومنه يع

، )مملوكة وال مهر أو  حرة كانت،املتعةطلقها قبل الدخول فلها فإن ( :ففي الشرائع، وكيف كان

  . ) بقسميه عليهمجاعبل لعل اإل، خالف أجده بال(: ويف اجلواهر

  : والروايات املتواترة ،.. .جناح ال :ية املتقدمةويدل عليه ظاهر اآل: أقول

   ،سألته عن الرجل يطلق امرأته:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، فعن حممد بن مسلم



٣٢٤

   .)١(املقتر قدرهى املوسع قدره وعلى ومتعوهن عل: تعاىلقال اهللا ، يطلق أن ميتعها قبل: قال

متعة املطلقة ن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ناأصحابعن بعض ، نصر أيب وعن أمحد بن حممد

   .)٢(فريضة

 املطلقة اليت جتب خربين عنأ: )عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال،شيمأأمحد بن علي بن وعن 

جتب املتعة للمطلقة اليت قد بانت وليس لزوجها  أا بعض مواليك يزعم فإن ،زوجها املتعة أيهن هيى عل

   .)٣(البائنة: )عليه السالم( فكتب ،متعة هلا وأما اليت عليها رجعة فال، عليها رجعة

  . عرفت ماى املراد بالبائنة املطلقة قبل الدخول عل: أقول

 أن يطلق امرأته قبل أن سألته عن الرجل يريد:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، محزة  أيبوعن

املقتر ى املوسع قدره وعلى ومتعوهن عل: قال اهللا تعاىل فإن ،يطلقها أن ميتعها قبل: قال ،يدخل ا

   .)٤(قدره

: قال، أته أميتعهايف الرجل يطلق امر، )عليه السالم(  أيب عبد اهللا عن،وعن حفص بن البختري

يكون من املتقني أن أما حيب، سننييكون من احمل أن أما جيب، نعم)٥(.   

   .)٦(متعة املطلقة فريضة أن ناأصحابذكر بعض :  قال،نطيزوعن الب

                                                















٣٢٥

عليه : لاق ،يدخل ا أن يف الرجل يطلق امرأته قبل، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

ميتع به مثلها من  حنو ماى  فليمتعها علمل يكن فرض هلا شيئاً وإن ، فرض هلا شيئاًكانن إ نصف املهر

   .)١(النساء

 أن لبطلق الرجل امرأته قإذا  : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، الصباح الكناين أيب وعن

املقتر ى  قدره وعلاملوسعى  عل، فمتاع باملعروفهلا مهراًى مل يكن مس وإن ،يدخل ا فلها نصف مهرها

   .)٢(ت من ساعتهاءشان إ ج تزو، وليس هلا عدة،قدره

   .)٣(متعة املطلقة فريضةن إ :روي أنه يوعن البزنط

 املقتر قدرهى املوسع قدره وعلى ومتعوهن عل: تعاىليف قوله ، وعن الطربسي يف جممع البيان

 ماعليه(الصادق  وو املروي عن الباقروه،  املتعة لليت مل يسم هلا صداق خاصةجتبإمنا  :قال

   .)٥() السالمماعليه(الصادق  ورزق وهو املروي عن الباقر أو كسوة أو  واملتعة خادم،)٤()السالم

هلا ى  هذا مل يكن مس:عن ابن عباس قال  مجيالًفمتعوهن وسرحوهن سراحاً: تعاىلويف قوله 

 معليه(ئمتنا أعن  يوهو املرو:  قال،تعةتستحق امل ذا فرض هلا صداق فلها نصفه والإ و،مهراً

   .)٦()السالم

                                                















٣٢٦

  . )١(متعة النساء فريضة: قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، دعائمالوعن 

 فإن ،يدخل ا فال عدة عليها منه أن وكل من طلق امرأته من قبل: )عليه السالم(وعن الرضوي 

   .)٢(كثر  ميتعها بشيء قل أوهلا صداقاًى مل يكن مسن  فإ، فلها نصف الصداقهلا صداقاًى كان مس

يف آخر  قوله تعاىل إىل مجاعة من العامة من استحباب املتعة نظراً و مالكنفما ع(: ويف اجلواهر

 يف األمر ضرورة عدم اقتضاء ذلك اخلروج عن ظاهر ،واضح الضعف )٣(احملسننيى  علحقاً :يةاآل

رد باحملسنني من حيسنون بفعل ملوا، الوجوب )ىعل: (وقوله) حقاً: (قولهى بل مقتض، الكتاب والسنة

حيسن فهذا طريقه وهذا  أن املراد من أراد أن  أو، هلمخصهم باحلكم تشريفاً و،اجتناب املعصية والطاعة

  . )٤()فرض هلن حقه بأن يعطي املطلقات ما

 مث عقد عليها ،هي يف العدة وفسخ أو دخل ا مث فارقها بطالق بائن وتزوجها مبهر مثالً مث لو

بعد  أو ، فهل هذه من الطالق قبل الدخول باعتبار هذا العقد،يدخل ا أن بدون مهر وطلقها قبل

 وليس هلا عدة: وما يف رواية الكناين ،وليبعد األ  ال،عليها العدة باعتبار النكاح السابق ألن الدخول

  . املنصرف منها ألنه ،الغالبى مرتل عل

 طلقها بعد الدخول وقبل الفرض فلها مهر أمثاهلا والوإن ( : مع اجلواهرل يف الشرائع ممزوجاًمث قا

  .)٥( ) بقسميه عليهمجاعبل اإل، خالف متعة بال

  .الرمحن املتقدمات عبد واملنصور ومثل رواية احلليب، ويدل عليه متواتر الروايات

                                                

 











٣٢٧

 ويف ،جلاء واالضطرار واإل،كراه واالختيار واإل،فرق يف الدخول بني القبل والدبر ال أنه مث الظاهر

، من ثالث أو منها أو وكان االكراه منه، حرام واحلالل واحلرام كما يف حال احليض واإل،أشبه ما والنوم

  . غري ذلك إىل ،ا ثالثمأكرهه أو أكرهته أو أكرهها إذا كما

  . ظاهر الفعل االختيار: يقال ال

  . حكم وضعي أنه  إىلباإلضافة ،عم يف املقاماأل األمر يةفاملستفاد من عر: نه يقالأل

هل كان حال  أنه أصل الدخول يف ولو اختلفا بعد، صل مع العدمولو اختلفا يف الدخول فاأل

 الحتمال جريان مسألة جمهويل ،إشكالى كان مع مدعي صحة الدخول عل ،بعده أو قبله النكاح أو

  . يف املقام التاريخ

جيب  مات أحدمها قبل الدخول وقبل الفرض فال مهر هلا وال متعة والفإن ( :مث قال يف الشرائع

  . عليهمجاعمما يشعر باإل، )عندنا(: ويف اجلواهر، )منا جيب بالدخولإو، املثل بالعقد مهر

  : ويدل عليه مجلة من الروايات

يدخل  أن توفيت قبليف امرأة : قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، يعفور أيب عن ابن مثل ما

 وإن ،كان قد فرض هلا صداقها فلها نصف املهر وهو يرثهاإذا  :فقال ،كيف مرياثها وهلا من املهر ا ما

كان فرض هلا ن إ :قال ،مرأتهايدخل ب أن قبل ويف رجل تويف،  فال صداق هلامل يكن فرض هلا صداقاً

  .)١(هو يرثها و فال مهر هلا مهراًمل يكن فرض هلا وإن ، فلها نصف املهر وهي ترثهمهراً

عن امرأة هلك زوجها ومل يدخل ، )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،وعن عبيد بن زرارة

  ،  فلها نصفههلا مهراً ىمس وإن ،عليه العدة كاملة وهلا املرياث: قال ،ا

                                                





٣٢٨

   .)١( فال شيء هلاهلا مهراًى ن مل يكن مسإو

 فلها مل يكن دخل ا وقد فرض هلا مهراًن إ :قال ،)عليه السالم( د اهللا أيب عبعن، وعن احلليب

   .)٢(هلا املرياث وعليها العدة ونصف ما فرض هلا

 أن ميوت الزوج قبل أو يدخل ا أن عن املرأة متوت قبل )عليه السالم(سألته :  قال،وعن زرارة

   .)٣(مل يكن فرض هلا فال مهر هلان  وإ،أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض هلا: قال ،يدخل ا

كان فرض هلا ن إ عنها زوجها قبل الدخول يف املتوىف، )عليه السالم(عن الصادق ، وعن احلليب

  .)٤( فال مهرمل يكن فرض هلا مهراً وإن ،زوجها فلها

   .غري ذلك من الرواياتإىل 

 صلى اهللا عليه وآله(ا عن النيب روو وإن ،ثبات بعض العامة مهر املثل هلا غري تامإ أن ومنه يعلم

   .)٥(املرياث ووقد نكحت بغري مهر فمات زوجها مبهر نسائها) واشق (ج بنتييف تزوى قض ه أن)وسلم

ولذا قال يف ،  خلاطرها أراد استحباب ذلك جرباً)صلى اهللا عليه وآله(ن صح اخلرب فلعل النيب إو

   .كثر منهمهذه الرواية غري ثابتة عند األ: اجلواهر

يف رجل تزوج امرأة ومل يسم هلا ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، رواية زيد الشحام أن ومنه يعلم

  حممولة ، )٦(هي مبرتلة املطلقة: قال ،يدخل ا أن  فمات قبلمهراً

                                                











 



٣٢٩

يف ثبوت  كوا مبرتلة املطلقة يف سقوط املهر الى عل أو ،الوارث إىل االستحباب بالنسبةى عل

  . ذلك الوسائلى ما محله علك، املتعة

، حادث ألنه صل مع عدم الفرضفاأل، عدم الفرض ومث لو اختلف الزوجان يف الطالق يف الفرض

  .خر مع وارث امليت يف الفرض وعدمهوكذا لو اختلف الباقي منهما بعد موت اآل

 ،ق معهافهل احل الإكانت بينة فهو و فإن ،الدخول وينكره الوارث يتدع وأما لو بقيت الزوجة

 ألن ،مع املنكر أو ،فروجهنى ن مصدقات كما يستفاد من مجلة من الروايات بأن مصدقات علأل

  .  احتماالن،اخلالفى عل يمدع كان فيما ال إمنا ن مصدقاتأ و،صل معهاأل

  . ينفع يف كونه كالدخول قبل املوت  عنه الدلةفالدخول بعد املوت النصراف األ، حال أي ىعلو

 عن، رواه يونس بن يعقوب أما ما، أحد املأتيني ألنه ،أيضاًالدخول شامل للدبر  أن قد تقدم همث إن

 ألن ،عمفلعل املراد منه األ، )١(الوقاع يف الفرج إالّ يوجب املهر ال:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللا

   . فرجأيضاًالدبر 

اخلتانان وجب ى التقإذا  : قال،)معليه الصالة والسال(  أيب عبد اهللاعن، أما حديث احلليب

  .عداه ينفي ما ثبات الشيء الإ فإن ،)٢(املهر

إذا  : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بل يدل عليه ما رواه داود بن سرحان، ويؤيد العموم

   .)٣(الرجم ووجب املهر وأوجله فقد وجب الغسل واحلد

  . يالجإ أيضاًالدخول يف الدبر فإن 

  

                                                









٣٣٠

  ).عادة نسائها واملعترب يف مهر املثل حال املرأة يف الشرف واجلمال(: قال يف الشرائع): ١١ألة مس(

وباجلملة مما ، أضدادهاودب األ والعفة واليسار والعقل والبكارة والسنو( :أضاف يف اجلواهرو

  .  مجيعاًهل والصفات فيكون املعترب حينئذ املثلية باأل بيناًخيتلف به الغرض والرغبة اختالفاً

  .مهور نسائها: )عليه الصالة والسالم(ذكر املشهور ذلك ملا يف رواية احلليب من قوله  إمنا :أقول

   .)١(فلها مهر نسائها: ويف رواية منصور بن حازم

   .هلا صداق نسائها: )عليه السالم ( قال، أيب عبد اهللالرمحن بن ويف رواية عبد

ذلك  فإن ، من يشبهها يف الصفات من النساء)نسائها(املراد من ن  أالظاهر من هذه الرواياتفإن 

  . نقصاا وله مدخلية يف ازدياد القيمة قومي الذي ينبغي فيه مالحظة كل ماتنوع من ال

 ،صغريه أو  الزوج من كونه كبري السنتبل وخصوصيا، املكان وومما تقدم يظهر اعتبار الزمان

   .ىخيف مهور النساء ختتلف بكل ذلك كما ال ألن ،ال  أوعيةمكانة اجتما  ذا،فقرياً أو ثرياً

 من اعتبار كون صحابومما تقدم يعلم الوجه فيما ذكره غري واحد من األ(: ولذا قال يف اجلواهر

،  مع االختالفاألمرشكل أ فلو مل يعترب البلد ، بيناً لتفاوت البلدان يف املهور تفاوتاً،قارا من أهل بلدهاأ

ن إ ه اختالف املهر لزم اعتبار االختالف يف البلد للضرر العظيمجياب االختالف يف الصفات إلوكما اعترب

وحينئذ فاحتمال عدم اعتبار البلد ، مكنت إذا ن الظاهر منها الرضا مبهر أمثاهلا يف البلدوأل، مل نعترب البلد

  ).  يف غري حملهاألخبار طالقإل

                                                





٣٣١

  .ويضاف عليه ما ذكرناه، وهو كما ذكره

ذات  إىل بل يف غري البكر بالنسبة، كما عرفت،  أم الاملرأة اليت تكون بكراً إىل وكذلك بالنسبة

 ،كانت غري بكر وإن لة الرغبة يف ذات الولد خبالف غري ذات الولدق ل،غريه وولالولد من الزوج األ

  . غري ذلك من اخلصوصيات إىل ،األخباريف بعض ) اللفوت (ولذا ورد

 الختالف مهر ،مهرها إىل بل رمبا ظهر من بعضهم مالحظة حال الزوج بالنسبة(: رقال يف اجلواه

  . ) بل جزم به العالمة يف القواعد،خيلو من وجه وال،  بيناًزواج اختالفاًالنساء باختالف األ

 البكارة ودبالعقل واأل واجلمال وواملعترب يف مهر املثل حال املرأة يف الشرف(: ويف الكفاية

  . )أمثال ذلك وعادة نسائها وكثرة العشائروحسن التدبري  ولنسب واليساروصراحة ا

 املمراضية واملصحاحية واملرض وذلك حالتها اجلسمية من الصحة إىل افضي أن ينبغي أنه كما

  . غري ذلكو

وذلك ، ماأل أو باأل إىل  من غري فرق بني من يرجع منهمقارب مطلقاًيعترب األنه أ املشهور مث إن

ب دون ب من قبل األرقااجلامع من اعتبار األ وعن املهذب يفما حك،  االختالف حبسب ذلكلوضوح

  . م غري ظاهر الوجهاأل

ى مقتضى اجلاري على ر النساء علواملدار يف مه أن  كما صرح به بعضهمطالقاإلى ومقتض

  . باراتغالني بعضهن باعت رض آخر أولغ أو خففن بعضهن مساحمةً إذا  فال اعتبار مبا،احلال

  ن إ غلبولو اختلف مهور النساء مع املماثلة من مجيع اجلهات اعترب األ



٣٣٢

 ملناهج خالفاً، جراء قاعدة العدلإاستوين فالظاهر  فإن ،املنصرف من مثل هذه العبارة ألنه ،كان

  . )الصلح الزم وإشكالاستوين ففي احلكم فإن ( :املتقني حيث قال

مع فقد أهل البلد أقرب  و،ففي اعتبار مثلها من أهل بلدها، جنمل يكن هلا أقارب تزوه إذا مث إن

  . بلدها وجه قوي إىل البلدان

تزوجن يكون املهر  إذا لكن، ذا مل يتزوجن بعد القريباتإف، احلياة أو خصوصية يف الزواج لكن ال

 جوعن الرمينع املوت م كن قد منت قبل زواجها ال أنه إذا كما، ذلكى ة كفربهكذا حسب نظر أهل اخل

  . ليهنإ

 بأنه هو يوم اجلواهر اعتربه بيوم الدخول معلالً و،القواعد اعترب قدر املهر يف يوم العقد مث إن

أكثر مهر ملثلها من يوم العقد إىل الوطي، نه إ وعن بعض العامة، الثبوت يف ذمته كقيمة املال املضمون

زاد املهر بعد العقد عما كان عليه يوم  إذا ولذا، أة لقيمة املرميزاناًلكن ال يبعد األول، ألن العرف يرونه 

  . األخباربل لعله املنصرف من ، يقول أحدمها خسرت نقص ال أو العقد

 كثرة النساء ومثاهلا حيث سقوط املهر بعد احلروب املوجبة لقلة الرجالفرض عدم املهر أل لوه مث إن

 ،احلاالت املتعارفة إىل ال باعتبار انصرافهما أو ،ىالفتو و النصإطالقفهل هلا شيء باعتبار ، أشبه ماأو 

  . أشبه ما أو عطائها ولو خامت حديدإكان االحتياط يف  وإن ،يبعد الثاين ال

  .حنو ذلك أو وكذا احلال فيما مل يكن ملثل هذه املرأة مهر لقبحها

  يأخذ املهر الالرجل ألن ،كان املتعارف يف تلك البالد اليت يسكنها عدم املهر هلا إذا بل وكذا

  . خرميهر أحدمها اآل تلك البالد ال ألن  أو،املرأة



٣٣٣

  :  مع اجلواهرالشرائع قال ممزوجاً مث إن

 بل هو املشهور نقالً، رد وإالّ ،هو مخسمائة درهم وويقيد مهر املثل مبا مل يتجاوز مهر السنة(

عن الصادق ، بصري أيب موثق إىل افاًمض،  عليه وهو احلجةمجاعبل عن الغنية وفخر احملققني اإل، حتصيالًو

 والسنة ،السنة: قال ،دخل ا صداقها حىتى يسم أن سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم، )عليه السالم(

 على من زادف: املفضل بن عمريف خرب  أيضاً )عليه السالم(تقدم من قوله  ما ىلإ و،مخسمائة درهم

 إىل معلومية دون كل امرأة بالنسبة ىلإو ،)١(خلمسمائه درهمكثر من اأ عليه يءش السنة وال إىل ذلك رد

ى ورد فيمن تزوج امرأة عل ماى فحو ىلإو، بذلك إالّ  الاليت مل يتزوجن)صلى اهللا عليه وآله(بنات النيب 

   .)٤()صلى اهللا عليه وآله(تتجاوز ما سنه رسول اهللا  ا الأو، )٣( وغريه)٢(حكمها من خرب زرارة

   .ىخيف ال تدالالت املذكورة ماويف كل االس

هو  وذا مل يتجاوز مهر السنة إ مهر املثل مباصحابقيد أكثر األ(:  فقد قال الكفاية،مجاعأما يف اإل

الشيخ  و،يتقدر بقدر مهر املثل ال أن  إىلذهب بعض العلماء و،ليهاإجتاوزها رد  فإن ،مخسمائة درهم

 القولنيى حك ووالده صرح باخلالف يف املختلفأن  ول معالقول األى  علمجاعفخر الدين نقل اإل

 الروايات املتضمنة الستحقاق املفوضة بالدخول طالقالقول الثاين إلاألقوى  ف، شيئاًحومل يرجتوقف و

  . )مهر نسائها من غري معارض

                                                











٣٣٤

  . ) وال وجه له،ليهإرد  الإاملشهور اعتبار عدم جتاوزه مهر السنة و(: ويف مناهج املتقني

 يف قواعد الشهيد مثالً، م يقولون بهأيظهر  حتديده بذلك مما الى عة من الفقهاء سكتوا علبل مجا

  ).املهر مع الدخول أو يف مفوضة البضع: ولاأل ،املثل يف مواضعمهر جيب (: ولاأل

حيث عد يف مجلة من جيب مهر املثل هلا يف ـ  ظاهره بقرينة السياقن إ :يقال أن بل ميكن

يف تلف الصداق املعني قبل  و، فيفسخ للعيبويف ظهور الصداق معيباً، حتالفا إذا عيني املهراختالفهما يف ت

 املثل مبا هلذا اللفظ من معىنمهر مراده  أن  ـغري ذلك إىل ،ويف الصداق الفاسد، يعلم قدره القبض وال

  . املهر الذي يكون املراد منه مخسمائة درهم ال

ن أ وخر هو القول اآلاألظهر أن لكيظهر وبذلك (: لك وغريهوقال يف احلدائق بعد كالم املسا

  . )القول املشهور مبحل من القصور

مل تكن  الشهرة حمتملة االستناد لو أن  إىلباإلضافة ، يف املسألة قطعاًإمجاع فال، حال أي ىوعل

  . ليه يف ذلكإميكن االستناد  ظاهرة فيه فال

 ،يظاهر فيمن أراد ذكر املهر ونس ألنه ،لنا باجنبار السندق وإن ،أخص هنإ :بصري ففيه أيب وأما خرب

ظاهر  إالّ أن وقع بصورة تفويض البضع وإن  فالعقد،ذا قلنا باعتباره خيصص به الروايات املتقدمةإف

 فاجلمع بينهما يقتضي ختصيص هذه ،نسيه إالّ أنه تسميته يف العقد وذكر املهرى ه علؤكان بنا أنه الرواية

  .  كذلك يف مطلق عدم ذكر املهراألمرلقول بأن الصورة ال ا

جيمع  إالّ أن اللهم:  بقولهاألخباربصري وسائر  أيب مجع احلائري بني خربيف ومنه يعرف وجه النظر 

  مهر السنة بأن ى بينهما حبمل مهر النساء يف الثاين عل



٣٣٥

صلى اهللا عليه ( اهللا سنه رسول هن مامهر واملراد من، مناتؤاملراد من نسائها هي املن إ :يقال

  . مهر السنة وىحصر املهر يف املهر املسمى دل عل ويشهد هلذا اجلمع ما،  هلن من مهر السنة)وآله

عليه ى ما تراض: فقال ،سألته عن املهر:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، كصحيح احلليب

   .)١(مخسمائة درهم أو تا عشرة أوقية ونشناث الناس أو

اثنتا  أو عليه الناسى تراض املهر ما:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  مجيل بن دراجورواية

   .)٢(مخسمائه درهم أو عشرة أوقية ونش

عليه ى تراض هو ما: قال ،سألته عن الصداق:  قال،أيضاً )عليه السالم(عنه  ى،خر األتهورواي

والنش عشرون ، وقية أربعون درمهاًاأل: وقال، مخسمائة درهم أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو الناس

   .)٣(درمهاً

  عن عمر، يف ذيل رواية العياشي املتقدمة)عليه السالم( بل يدل عليه قوله ،أيضاًيشهد لذلك  كما

وقد ، مهر املؤمنات مخسمائة وهو مهر السنةن إ :،بن يزيد يف جواب السؤال عن مقدار مهر املثل

مهر نسائها أقل من مخسمائة  وومن كان مهرها، يكون أكثر من ذلك الل من مخسمائه وقيكون أ

مخسمائة مث وجد هلا مهر نسائها يف علة من ى بذخ باملهر فازداد عل ومن فخر و،أعطي ذلك الشيء

   .)٤(مهر السنة مخسمائة درهمى العلل مل يزد عل

  ذكرناه  ما إىل باإلضافة ،)مهر نسائها(ن هذا اجلمع خالف ظاهر روايات إف

                                                











٣٣٦

  . نيتمن وجه اجلمع العريف بني الطائف

 وما(: بصري أيب رواية ومجاعحيث قال بعد متسكه باإل، ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره الرياض

 ، وضعف الداللة ثانياًالثاين بقصور السند أوالًى  وعل،ول بوجود اخلالف فال حجة فيهاألى عل رمبا يقال

 على جمهوله وبل، بنسفوع بعدم القدح يف احلجية خبروج معلوم المد، النسيان غري التفويضفإن 

، فسد املذهب وإن  باقي سلسلة السندةعدم القصور لعدم اشتراك الراوي كما توهم ووثاق و،صحاأل

  .)١() النصوصإطالقساعده  والتفويض أعم من النسيان وعدمه كما فرضوه إذ والداللة تامة

  أيب عبد اهللاىدخلت عل: قال أنه  فهو، اجلواهر لقول املشهوروأما خرب املفضل الذي استدل به

السنة احملمدية : قال ،جيوزه أن جيوز للمؤمن خربين عن مهر املرأة الذي الأ: فقلت له )عليه السالم(

شيء عليه أكثر من   وال،السنة إىل ذلك ردى  فمن زاد عل، مخسمائة درهم)صلى اهللا عليه وآله(

 ،أكثر من ذلك مث دخل ا فال شيء عليه أو أعطاها من اخلمسمائة درهم درمهاًإن  ف،اخلمسمائة درهم

 أن فلما، كان شرطها مخسمائة درمهاً إمنا ،شيء هلا ال: قال ،ما دخل ا طلقها بعد فإن :قلت: قال

ذا إف، ايدخل  أن أخذت من قبل هلا ما إمنا ،صداقها هدم الصداق فال شيء هلا تستويف أن لبدخل ا ق

   .)٢(بعد موته فال شي هلا أو طلبت بعد ذلك يف حياته

زاد  ولو، ل باملنع من الزيادة عن مهر السنةيق ( عند قول الشرائعوهذا اخلرب نقله اجلواهر سابقاً

ة يب الغرحكامبعض األى مشتمل عل و،هذا اخلرب يف غاية الضعف سنداًن إ( :ورده بقوله) ليهاإعليه رد 

  ولذا ذكر ، به أحدالذي مل يقل 

                                                







٣٣٧

الندب ى بأس حبمله عل  فال،ياه عن الباقيإبرائها إ ورضاها بالدرهم معىنى الصدوق مضمونه عل

  . )والكراهة

 من تقدير صحته فرضاًى منا هو علإو، يستدل به اخلرب ليس يف املقام حىت أن  إىلباإلضافةهذا 

  . موضوع إىل سراء احلكم من موضوعإ

عن  )عليه السالم(جعفر  سألت أبا: قالنه إ  فهو،ذكره من خرب زرارة  فيماومنه يعرف وجه النظر

  اثنيت)صلى اهللا عليه وآله(تتجاوز حبكمها مهر نساء حممد  ال: قال ،حكمهاى رجل تزوج امرأة عل

حكمه ورضيت ى تزوجها علن إ أرأيت: قلت،  وهو وزن مخسمائة درهم من الفضة، ونشقيةعشرة أو

فكيف مل جتز : قلت له: قال، كثرياً  كان أوحكم من شيء فهو جائز عليها قليالً ما: فقال ،بذلك

جتوز ما سن رسول اهللا  أن حكمها فلم يكن هلاألنه  :فقال: قال ،جزت حكمه عليهاأ وحكمها عليه

 يف املهرليه إ األمرا هي حكمته وجعلت السنة وأل إىل  فرددا،هءج عليه نسا وتزو)صلى اهللا عليه وآله(

   .)١(كثرياً أو  كانتقبل حكمه قليالً أن رضيت حبكمه يف ذلك فعليهاو

وهلذا مل يقل ، موضوع بغري ربط بينهما إىل سراء احلكم من موضوعإذلك من  أن ذ من الواضحإ

:  مع اجلواهر فقد تقدم عن الشرائع ممزوجاً،وجب فساده ممامبهماً اجلواهر وغريه به فيما لو كان املهر 

  . )خالف أجده يف شيء من ذلك كان هلا مع الدخول مهر املثل بال وم فسد املهرأبأنه لو (

 إىل معلومية دون كل امرأة بالنسبة ىلإو(: املشهور بقولهى فتوى أما قول اجلواهر يف االستدالل عل

  . شبه استحساننه إ :فيهف، )بذلك إالّ  اليت مل يتزوجن)صلى اهللا عليه وآله(بنات النيب 

                                                





٣٣٨

 املوارد اليت ذكروها من مهر املثل غري ،مخسمائة فقط إىل يراد به مما يؤيد كون مهر املثل اله مث إن

  :  فقد ذكر يف التنقيح موارد عشرة ملهر املثل،احملددة بذلك

  .  يف املفوضةمع الوطي: ولاأل

   .ىفساد املسم: الثاين

  . فساد التفويض: الثالث

  . التزويج وملهركالة يف ا الوإطالق: الرابع

 أوجارة  إ أوع مع بيمجع نكاحاً أو ،مرأتني يف مهرامجع بني  إذا تقسيط اجلملة عليه فيما: اخلامس

  . صحمهر املثل وهو األى التقيسط عل ووقلنا بالصحة، غري ذلك

  . الوطي بالشبهة: السادس

  . الوطي كرهاً: السابع

  . حتالفا إذا تعيني املهريف اختالفهما : الثامن

  . يعلم قدره  املعني قبل القبض والتلف الصداق: التاسع

 أو  صحيحاًتهقيم أو صح وجوب مثله واأل، مع تعينه فيفسخ للعيبظهور الصداق معيباً: العاشر

  ). رشأخذ األ

أو  جمنونة أو  وهي نائمة املرأة حراماًأوط إذا كما، أيضاًذلك موارد أخر ى يزاد عل أن ينبغيه مث إن

  . غري ذلك إىل ،اء بأن ربط يدها ورجلها مث جامهعاجلها باإلأوط أو ،شاربة للمرقد أو سكرانة

   :وقد ذكر الشهيد يف قواعده

  : أمورأسباب فساد الصداق ن إ(



٣٣٩

  . ثوب أو  كعبد مبهم،اجلهالة: ولاأل

  . اخلرتير و كاحلر واخلمر،عدم قبوله امللك: الثاين

  . أيضاًوحيتمل مهر املثل ، قيمته أو فمثله  ولو جهال،ب مع العلم بالغصيكون مغصوباً أن :الثالث

  . مهر املثل إىل الرجوع وذلك يؤثر يف فسخ الصداق فإن ، غري مشروعةيشترط شروطاً أن :الرابع

مث اشترها مث ، شبهة ولداً أو حمة يف غري ملكه بنكاأأولد  إذا كما، يتضمن ثبوته نفيه أن :اخلامس

تكون   فتعتق عليه فالهمه يف ملكأيتضمن دخول  ألنه  فيفسد املهر،مهأدقها تزوج ابنه منها امرأة وأص

  . صداقاً

  . املولية بدون مهر املثلى العقد عل: السادس

  . مهر املثلى يعقد البنه الصغري بزيادة عل أن :السابع

  . ينقص عما أذنت له الزوجة أو عما أذن له الزوج  فيجوزاألمرخمالفة : الثامن

ب مهر املثل سواء قلنا نه جيإ ف،مهر املثل فيدخل اى يأذن الويل للسفيه فيزيد علن  أ:التاسع

  . فساده أو بصحة النكاح

 ،يساوي مائة فظهر يساوي مخسني أنه ىثوب على خمالفة الشرط يف الصداق كالعقد عل: العاشر

  . ظن ما إىل حيتمل الرجوعو

  .  فاسداًيعد صداقاً ال أن وهذا ميكن، خ فيهشرط اخليار يف الصداق فيتخري الفس: احلادي عشر

  . قبل التقابض وسالمفاسد فترافعا بعد اإلى لو عقد ذميان عل: الثاين عشر

   وتكون رقبة ،تزوجين ابنتك أن ىميت علأزوجتك : لو قال: الثالث عشر



٣٤٠

  . املثليثبت مهر  وتشريك فيما يرد عليه العقد ال إذ نه يصح العقدانإف،  للبنتمة صداقاًاأل

ى نه يفسد املسمإ ف،قلنا بصحة النكاح و هلازوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقاً لو: الرابع عشر

  . مقتضباًى انته ،)أيضاًوجيب مهر املثل 

 يستبعد وهذا ما، كان مهر مثلها أقل من مهر السنة وإن هلا أنه كون مهر السنة هلاى مقتض مث إن

ذا  إكالمهم ما واملنصرف من الروايةن إ :يقال إالّ أن اللهم، قوهلم بهليهم عدم إبل نسب ، يقولوا بهأن 

وقد يكون أقل  : ما يف ذيل رواية العياشي بعيداًويؤيده ولو تأييداً،  وذلك غري بعيد،كان مهرها أكثر

  . يكون أكثر من ذلك من مخسمائة وال

  



٣٤١

بل عن الغنية ، يف املتعة عند املشهوراملعترب (:  مع اجلواهرقال يف الشرائع ممزوجاً): ١٢مسألة (

  . )االقتار والسعة إىل  حال الزوج خاصة بالنسبة، عليهمجاعاإل

مل  طلقتم النساء مان إ جناح عليكم ال: ية املباركةبظاهر اآلاستدل املشهور لذلك : أقول

ى  علملعروف حقاً بااملقتر قدره متاعاًى املوسع قدره وعلى متعوهن عل وتفرضوا هلن فريضة أو متسوهن

   . )١(احملسنني

  : وجبملة من الروايات

 ،سألته عن الرجل يطلق امرأته:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، رواه حممد بن مسلم مثل ما

   .)٢(املقتر قدرهى عل واملوسع قدرهى ومتعوهن عل: تعاىلقال اهللا ، يطلق أن ميتعها قبل: قال

 أن طلق الرجل امرأته قبلإذا  : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، الصباح الكناين أيب وخرب

املقتر ى عل واملوسع قدرهى فمتاع باملعروف عل هلا مهراى مل يكن مس وإن ،يدخل ا فلها نصف مهرها

   .)٣(ت من ساعتهاءشان إ  تزوج،وليس هلا عدة قدره

 أن يطلق امرأته قبل أن  عن الرجل يريدسألته:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، محزة أيب وعن

املقتر ى عل واملوسع قدرهى ومتعوهن عل: قال تعاىلاهللا  فإن ،يطلقها أن ميتعها قبل: قال ،يدخل ا

   .)٤(قدره

   جتبإمنا  :ية املباركة قال يف تفسري اآل،وعن الطربسي يف جممع البيان

                                                











٣٤٢

  .)١( )عليه السالم(الباقر والصادق  وهو املروي عن ،املتعة مل يسم هلا صداق خاصة

   .غريها من الرواياتإىل 

ذلك لداللة مجلة  و،ليه غري واحدإ كما ذهب ،حباهلا مجيعاً واالعتبار حباله أن القاعدةى لكن مقتض

  . هذه النصوص باعتبار حاهلما معا و حيث جيمع بني النصوص السابقة،ذلكى من النصوص عل

يدخل ا عليه  أن يف رجل طلق امرأته قبل: )عليه السالم( عن الصادق، ففي صحيح احلليب

   .)٢(ميتع مثلها من النساء مثل ماى متعها عليمل يكن فرض هلا فل وإن ،كان فرض هلا شيئاًن إ نصف املهر

 أن ىلـ إ يدخل ا أن عن رجل طلق امرأته قبل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا :بصري أيب وخرب

   .)٣(ميتع مثلها من النساء مثل ماى  فليمتعها علمل يكن فرض هلا شيئاًفإن  ـ :قال

 أو سعاًوحال املرء يتفاوت يف مقام العطية حبسب كونه م أن نه كماإف، أيضاًويؤيده االعتبار 

  . ةمتوسط أو وضيعة أو  رفيعةةخذ حبسب كون اآلاألمر كذلك يتفاوت ،مقتراً

  . اهر واحلائريواعتبار حاهلما هو الظاهر عن اجلو

 يةويعترب حاله خاصة يف املتعة بنص اآل(: ومنه يعرف وجه النظر يف قول الرياض حيث قال

   وهو ظاهر املستفيضة ، عن الغنيةمجاعبل عليه اإل، الشهرة العظيمةو

                                                









٣٤٣

  . ) ضعيف جداًأيضاًفالقول باعتبار حاهلا 

يدل ، عساراإل وحال الزوج يف اليسار املعترب يف املتعة أن صحابذكر مجاعة من األ( :ويف الكفاية

  . )سند له االعتبار ما معا والن إ : وقيل،يةعليه اآل

وقد عرفت ،  عندنااالعتبار ما مجيعاًن إ :حيث قال،  املبسوطإمجاع الغنية معارض بإمجاع ذاًإ

  . ذكرناه بينهما يقتضي ما  واجلمع،فلكال القولني سند، وجود الرواية من اجلانبني

  .م الشهرة يف جانب االعتبار حباله فقطنع

االنكسار  ووقد خيتلف وهنا يلزم الكسر،  فقد يتحد حاهلما فال كالم،ذا كان االعتبار حباهلماإو

  . يراه العرف املخاطب بذلك حسب ما

لكن املشهور ، االقنار وقسمني السعة إىل سام حال الزوجكثري من النصوص انق ويةظاهر اآل مث إن

   .ويدل عليه متواتر الروايات، اء زيادة قسم ثالث وهو التوسطعند الفقه

الناس  ألن ذلك و،دنيا وية حصر املتعة يف شيئني علياولعله لعدم اقتضاء اآل(: قال يف اجلواهر

فالغين ميتع بثوب ،  ولكل مراتب،فقري ومتوسط وى أعل،ثالثة إىل اليسار وعسارينقسمون باعتبار اإل

كان جيزئه كل من ذلك  وإن ،حنو ذلك حبسب مراتبه يف الغىن أو عشرة دنانري أو خادم أو فرس أو نفيس

 ماإ و،املقتر ودة املثال من املوسعارإما لظهور إ فاد حكم الوسط حينئذتويس، مرتبة كان من الغىن أي يف

بني ى  فله حينئذ احلالة الوسط،مقتر كذلك وهو موسع بالنسبة إذ ،ذكر حكمهما يقتضي حكمهألن 

  ). تارقاليسار واإل

    بينما هناك قسم متوسط وهو،كافر ومؤمن إىل فيكون مثل تقسيم الناس



٣٤٤

  . باعتبار داخل يف الكافر واملنافق باعتبار داخل يف املؤمن ألن ،املنافق

مع وجود قسم ثالث وهو  ،)١(فريق يف السعري وفريق يف اجلنة أنه من يةورد يف اآل ومثل ما

غري ذلك من  إىل ، جنةأيضاًهناك  ألن ،أيضاًعراف اجلنة شاملة لأل أن ن احملتملمن إ حيث، عرافاأل

ما يف إ  فيكون القسم الثالث داخالً،ثالثة إىل االثنني والتقسيمات يف نفس املورد إىل أقسام التقسيمات

  . ما يف هذاإ وهذا

  : قال الشاعر

  ثروة وشيب وافتقار وشباب

  ه هذا الدهر كيف يقلبفللّ

  . الثروة و ويف االفتقار،الشيب وينحصر يف الشباب  الاألمر أن لعلممع ا

  : وقال شاعر آخر

  والعواري مستردة...  يمنا الدنيا عوارإ

  ورخاء بعد شدة ... شدة بعد رخاء

  . ينحصر فيهما  الاألمر أن مع العلم

  : وقال الفرزدق

      يف تشهده إالّ قط قال ال ما

  ه نعمؤلوال التشهد كانت ال

  . )نعم ( وال)ال(منا هناك سكوت ليس فيه إو) نعم( و)ال ( بني منحصراًاألمريكون  ال أنه  العلممع

  . )نعم( فهو داخل يف )ال(مل يكن  كل ما أن وكأنه اعترب

كثر  أو  ميتعها بشيء قلهلا صداقاًى مل يكن مسفإن  :)عليه السالم(ويؤيد ذلك ما يف الرضوي 

  الفقري  و،الوسط بثوب و،دابة أو  خبادم فاملوسع ميتعهقدر يسارى عل

                                                





٣٤٥

 املقتر قدره متاعاًى عل واملوسع قدرهى متعوهن علو:  وتعاىلقال اهللا تبارك، بدرهم

   .)١(باملعروف

 ،مةكان املوسع ميتع بالعبد واأل: قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سالميف دعائم اإل وما

كان  و،أشبهه ما وميتع الرجل املرأة باخلمار ما وأدىن، الدرهم والزبيبو احلنطة واملعسر ميتع بالثوبو

   .)٢(ميتع بالراحلة )عليه السالم(احلسني علي بن 

  . جعل الثوب للوسط: ففي الرضوي

  . جعله للمسعر: يف الدعائم

العبد املوسع ميتع ب:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن احلليب، رواه العياشي ومثله ما

 متع )عليه السالم(بن علي احلسن ن إ :وقال، الدرهم والثوب والزبيب وميتع املعسر باحلنطة و،مةواأل

   .)٣(متعها بشيء إالّ  مل يكن يطلق امرأة،مةأامرأة طلقها 

الرجل املوسر ميتع املرأة ن إ :قال يف حديث هنإ) عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بصري أيب وعن

 متع )عليه السالم(بن علي احلسن  وإن ،الدرهم والثوب وميتع الفقري باحلنطة والزبيب و،مةألالعبد وا

   .)٤(متعها إالّ  ومل يطلق امرأة،مةأامرأة كانت له ب

 والفقري بدرهم ،ع بثوبمالوسط يت و،وخادم الغين ميتع بدارن إ :روي:  قال،وعن الصدوق

   .)٥(وخامت

   .)٦(ار وشبههأدناه اخلمن إ :وروي: قال

  . فما يف الروايات خارج خمرج التمثيل، هذاى وعل

  فعن الطربسي يف 

                                                















٣٤٦

عليه (الصادق  وعن الباقر ي وهو املرو،رزق أو كسوة أو املتعة خادمو :جممع البيان قال

   .)١()السالم

روف حقا وللمطلقات متاع باملع: تعاىليف قول اهللا ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

 املقتر ميتع باحلنطة و،مةاأل و عليه متع امرأته بالعبدكان الرجل موسعاًإذا  :قال أن ىلإ املتقنيى عل

 إالّ  ومل يطلق امرأة،مةأ متع امرأة له ب)عليه السالم(بن علي احلسن  وإن ،الثوب والدراهم والزبيبو

   .)٢(متعها

عليه (بن علي وكان احلسن :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ويف رواية معاوية بن عمار

  .)٣(مة باألءه ميتع نسا)السالم

 :عز وجلين عن قول اهللا ربأخ: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،بصري أيب وعن

ًاملتقنيى  علوللمطلقات متاع باملعروف حقا قال ،كان معسراً ا إذذلك املتاع دىن أما :أو مخار 

  .)٤(شبهه

متعوهن : عز وجل عن قول اهللا )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال، بن بكريعبد اهللا وعن

 )عليه السالم(احلسني علي بن كان : فقال ،املقتر وقدر املوسع ما املقتر قدرهى عل واملوسع قدرهى عل

  .)٥(ميتع بالراحلة

  .)٦(محلها الذي عليها  يعىن،براحلةميتع : قال إالّ أنه ،عن ابن بكري مثله، ويف رواية العياشي

    وزقاقاً،متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهمن أ :)عليه السالم(بن علي وعن احلسن 

                                                















٣٤٧

  .)١(متاع قليل من حبيب مفارق: من عسل فقالت املرأة

بن علي كان حتت احلسن :  قال،عن أبيه، عن احلسن بن سعيد، وعن ابن شهر آشوب يف املناقب

 خربين مباأ وخربمها فلتعتداأ: وقال، ليهماإ وبعثين ا مجيعاًمطلقهف امرأتان متيمية وجعفية )معليه السال(

فأتيت اجلعفية ، كذا من العسل والسمن و متعهما العشرة آالالف وكل واحدة منهما بكذا،تقوالن

 تدر ما وأما التميمية فلم، متاع قليل من حبيب مفارق: فتنفست الصعداء مث قالت ياعتد: فقلت

لوكنت مراجعا : رض مث قال فنكت يف األ،فأخربته بقول اجلعفية، قال هلا النساء فسكنت حىت ي،اعتد

  .)٢(المرأة لراجعتها

  . غري ذلك من الرواياتإىل 

 مثل مور فقد كان ذلك أل،صح كثرة تزوجيه بالنساءن إ) عليه السالم(احلسن مام اإل أن ىخيف وال

 ليظهر من ذلك زيف ،سريم وخالقهمأعالمهن بإ من جهة )عليه السالم( ربط القبائل بأهل البيت

،  وفعله كثري من الكرباء، من قبله)صلى اهللا عليه وآله(كما كان فعله الرسول ، الناقمني عليهم وأعدائهم

، بيدالع إىل  بالنسبة)عليهما الصالة السالم(احلسني  علي بن التربية كما كان يفعله وومثل بغية التعليم

عليه الصالة ( أنه مثل و،يعتقهم يف سبيل اهللا ويؤدم سنة مث يطلق سراحهم وحيث كان يشتريهم

 أو كن بنات أولئك الشهداء أو ،زواجهن يف احلروبأ كان مكلفا حبماية النساء الاليت قتل )والسالم

 من الرجال سواء يف وقد قتل يف احلروب كثري، نساء الشهداءداره إب الكبري مكلف أدبياً فإن خوانأ

  . غري ذلك من العلل املذكورة يف حملها إىل ،يف اجلمل أو يف صفني النهروان أو

                                                







٣٤٨

عليه (جعفر  أيب  عن، عن جابر،بن مشر  عمروىفقد رو ،مث املستحب كثرة املتعة حسب التمكن

 ،قدرمت عليه محلوهن مبا :متعوهن: قال سرحوهن سراحا مجيال وفمتعوهن: تعاىليف قوله  )السالم

 وحيب أهل احلياء ياهللا كرمي يستحي فإن ، عظيم ومشاتة من أعدائهنن يرجعن بكآبة وخسارة وهمإف

   .)١( حلالئلهمكراماًإشدكم أأكرمكم عند اهللا ن إ

:  قال،)عليهما السالم(ى احلسن موس أيب عبد اهللا وأيب عن، ويؤيد ذلك ما عن العياشي يف تفسريه

   .)٢(جهازوقدر مال ى عل: قال ،هلا من املتعة ملطلقة ماسألت أحدمها عن ا

 ىفقد رو،  امل يكن مدخوالً إذا تكون متعة املطلقة قبل الطالق فيما أن مث الظاهر استحباب

 أن ميتعها قبل: قال ،سألته عن الرجل يطلق امرأته:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، حممد بن مسلم

   .)٣(ر قدرهتاملقى عل واملوسع قدرهى ومتعوهن عل: تعاىلقال اهللا ، يطلق

مغفرة من  إىل سارعوا: قال سبحانه،  وخري الرب عاجله،خري وبر أنه  إىلباإلضافةهذا 

  . )٤(ربكم

عليه (  أيب عبد اهللاعن، فعن احلليب، يستبعد استحباب تأخري متعة املطلقة املدخول ا نعم ال

تنقضي  متاعها بعد ما: قال املتقنيى للمطلقات متاع باملعروف حقا علو: تعاىليف قوله ، )السالم

  وكيف ، املقتر قدرهى املوسع قدره وعلى عدا عل

                                                











٣٤٩

   .)١(يشاء  بينهما ماعز وجليرجوها وحيدث اهللا  وهي ترجوه وميتعها عدا

 أن ح الروايةصرين إ  املرأتني حيث)عليه الصالة والسالم(تقدم من طالق احلسن  ويدل عليه ما

   .)٢(املتعة كان قبل انقضاء العدةن أ و،عطاء املتعةإالطالق كان قبل 

يطلق امرأة  أن أراد الرجلإذا  :قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سالم دعائم اإلىوقد رو

  .تءشان إ يطلقها أن متعها قبل

   .)٣(تنقضي العدة أن دميتعها بعد الطالق بع: )عليه السالم( عبد اهللا وقال أبو

وللمطلقات : عز وجليف قول اهللا ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، بصري أيب عن، وعن العياشي

املقتر ى املوسع قدره وعلى  عل،ما تنقضي عدا متاعها بعد: قال املتقنيى متاع باملعروف حقا عل

   .)٤(شاء جيري اهللا بينهما ما وهاهي ترجوه وهو يرجو وفأما ما يف عدا فكيف ميتعها، قدره

غري  أو نعم سيأيت الكالم يف املختلعة سواء كانت مفوضة، بة لكل مطلقةحاملتعة مست أن مث الظاهر

  . غري مدخول ا أو  ا مدخوالً،مفوضة

املطلقة املفوضة اليت ى املطلق من الروايات مرتل علن إ( : قال،االختصاص إىل اجلواهر مال أن الإ

 قال متعوهنو ملا نزل أنه قيل يف نزوهلا من  بعد ماية خصوصاًاآل  حىت،يفرض هلا ومل يدخل امل 

 أا  أو،يةآخر اآل إىل وللمطلقات متاع: مل أرد ذلك مل أفعله فرتل وإن ب فعلتأحببن إ :بعضهم

  منسوخة بآية 

                                                











٣٥٠

 ضرب من التقيةى الناص منها عل وكغري ذل أو ،ن املراد من املتاع منها النفقة كما قيل أ أو،املتعة

ضرب من ى عل أو ،الشافعي يف اجلديد والزهري ومذهب قوم من العامة منهم سعيد بن جبريألنه 

 أصنب شيئاً وإن بأس به وال، حنوه وبل تأكده للتعبري بلفظ الوجوب، مجاعة واالستحباب كما عن الشيخ

ذلك من ن إ أو ،)١(متعكنأ نيتعالف: اىلتععليه نزل قوله  و،حسانإنه نوع  لكسرهن وألجرباً

 بقسيمه والنصوص مجاعكل ذلك لإل، غريهنى لفضل نسائه عل أو ،) وسلمصلى اهللا عليه وآله(خواصه 

 صابتها شيئاًإمل يدخل ا باعتبار عدم واختصاص الوجوب باملطلقة املفوضة اليت مل يفرض هلا ى عل

   .ىانته ) من اخلجل واهلوان ملا أصااكرامها باملتعة جرباًإفناسب 

 ،مل يدخل ا أو متعة النساء واجبة دخل ا:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن زرارة

   .)٢(يطلق أن ميتع قبلو

  . االستحبابى واجبة حممولة عل: وقوله

  إالّمتعة لكل مطلقة:  قال)عليه السالم( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، سني بن علوانوعن احل

   .)٣(املختلعة

 إالّ لكل مطلقة متعة: كان يقولنه إ ،)عليه السالم( إىل علي  بسنده،وعن اجلعفريات

   .)٤(املختلعة

 لكل مطلقة متعة :ما قاالإ ) السالمماعليه(  وأيب عبد اهللاأمري املؤمننيعن ، سالموعن دعائم اإل

   .)٥(ا ليس هلا متعةإاملختلعة فإالّ 

                                                













٣٥١

مل  أو متعة النساء فريضة دخل ا: قالنه إ ،)عليه السالم(بن علي فر حممد جع أيب وعن

  .)١(يدخل

  . غريها من الروايات ىلإ

مل يكن  وإن يستحب املتعة لكل مطلقة(:  قال يف الكفاية،ولذا الذي ذكرناه من االستحباب للكل

  . )مفوضة

 ،مل يدخل ا ولقة اليت مل يفرض هلا مهرهو يف املط إمنا واجب املتعة أن ىالفتو وظاهر النص مث إن

 من قبله أو ،غري ذلك أو لعان أو موت أو فاملفوضة اليت حصلت املفارقة بينها وبني الزوج من قبله بفسخ

خالفاً للمحكي عن  ،صل لأل،متعة مهر هلا وال  ال،من أجنيب كالرضاع أو ة،املبارا وقبلها كاخللعو

ميكن التمسك  لكن ال،  وكأنه للمناط،تعة جبميع ذلك بوجوب املميل املبسوط من حكمهما واملختلف

  . صلمبثل هذا املناط غري القطعي يف حكم خيالف األ

 )عليه الصالة والسالم(جعفر  أيب عن، عر به خرب جابرشيبعد استحباب املتعة يف كلهن ملا ي نعم ال

  . أعدائهنمهانة من  و عظيمهمخسارة و ون يرجعن بكآبةإف:  من تعليل املتعة بقوله،املتقدم

   . )٢( مجيالًسرحكن سراحاًأ ومتعكنأ نيتعالف: ويؤيده قوله سبحانه

 ،نه يف قوة التفويضإف، حلق مبفوضة البضع من فرض هلا مهر فاسدأنه إ  عن الروضةياحملك مث إن

  . من فسخت يف املهر خليار به مثالًو

 كما يف الكتابيني حيث يسلمان بعد اًإلزام صحيحاًاملهر الفاسد سواء كان  أن القاعدةى مقتضو

   ،وبص كاملغكان باطالً أو ،القيمة كما تقدم إىل الزواج ويبدل املهر

                                                







٣٥٢

 ما  لقاعدة،مهر صحيح إىل  يبدل،أشبه ما أو جهال  أو،علما بذلك ومل يباليا كما يف غري املباليني

لك للمهر خبيار له حيث تقدم صحة اخليار حنو ذ أو ثالث أو فسخ أحدمها إذا وكذا ،يضمن بصحيحه

  . يف املهر

 بعد ما  لعدم دخوهلا فيها موضوعاً،يف الروضة بأن فيما ذكره منع ذكره ماى ولذا أشكل عل

  . دليل عليه  واحتمال كوا اليت مل يذكر هلا مهر صحيح ال،ثبوت حكمها هلاى  فال دليل عل،عرفته

 أن واحتمال لزوم،  كما تقدم صحة املهر كذلك، الزوج عنهتصح اهلبة من الزوج ومن غريه مث إن

  .يقال يف املقام املهر  يفلي عن املهر فما قالرواية فيه يدفعه كوا بدالً ويةيكون من الزوج لظهور اآل

 كانت مستحبة فيبتين إذا أما، كانت واجبة إذا لزوج يف املتعةا يف عدم صحة رجوع إشكال وال

وحمل تفصيل الكالم ، الزوجة وعدم اجلواز إىل الم يف جواز الرجوع يف اهلبة بالنسبةالكى الكالم فيها عل

  . هناك

ل عن رجل كانت له جارية فأذته ئسنه إ ،)عليه السالم(عن أحدمها ،  حممد بن مسلمىفقد رو

ن إ يرجع أن مل يقل فله وإن ،كان قال ذلك هللا فليمضهان إ :فقال ،هي عليك صدقة: امرأته فيها فقال

   .)١(شاء فيها

يرجع الرجل  وال:  يف حديث قال)عليه الصالة والسالم(  أيب عبد اهللاعن، لكن يف رواية زرارة

والتأخذوا مما : يقول اهللا تعاىل ألن ،حيز أو مل حيزاملرأة فيما ب لزوجها   وال، المرأتهبهيفيما 

 وهذا يدخل يف الصداق  مريئاًلوه هنيئاً فكن طنب لكم عن شيء منه نفساًإف: وقال آتيتموهن شيئاً

   .)٢(اهلبةو

                                                







٣٥٣

  . أشبه مل جيز الرجوع ما أو تعاىل وهللا سبحانه أو كان بعد التلف إذا نعم

الرواية يف كون اخلطاب  وية لظهور اآل،يعترب فيها رضا الزوجة املتعة الن إ( :اجلواهر قال مث إن

اضي قمل يتراضيا قدرها ال فإن ،عليه الزوجانى تراض  لبعض العامة فجعلها كاملهر ماخالفاً، للزوج

تزيد  الا إ وعن ثالث منهم، النصفى تزيد عل الا إ وعن آخر منهم، باجتهاده ولو فوق نصف املهر

وهو ، ) تعرض لذلك ملا عرفتصحاباألى فتاو ال ووليس يف شيء من أخبار الباب، مهر املثلى عل

  . كما ذكره

 بقدر ما منا يتعني برضامها الإمل يعط ف إذا أما ،ىأعطفيما عيني بيد الزوج تاليكون  إمنا :يقال ال

  . يعني فقط

ى  علجعله كلياً أو  سواء أعطاها الزوج،الشارع مل جيعل الزوجة طرف التعينين إ :نه يقالأل

اء عطإتقرر حقي ب أن بعد إالّ عطيك حقك من التمكني من نفسيأال : تقول أن  فلها احلق يف،نفسه

 فهو ،التعينيى تقرر الكلي مع موافقيت عل أو تعطيين عطيك حىت أال: أن تقول ال، التعيني منك أو املتعة

عطاء إالزوج التعجيل يف ى الشارع مل جيعل عل إذا ،بأخذه إالّ جل الذي ليس للزوجة املنعكمهر اآل

  .  معهؤالبط وعطاءاختيار السرعة يف اإل أن صلفاأل، املتعة

عطاء املتعة بأكثر من الزمان املتعارف الذي يستفيده العرف من إ للزوج يف تسويف حق نعم ال

  . الرواية ويةظاهر اآل

 يف الوضع فليس األمر لظهور ،هاؤعطاإالويل ى ذا جن الزوج بعد الطالق قبل املتعة كان علإو

 كما ،تكليف فقطأنه  ىدل دليل من اخلارج عل إالّ إذا ، كما هو الشأن يف كل املاليات، فقطتكليفاً

  نإو، قرباءذكروا مثل ذلك يف نفقة األ



٣٥٤

  . ذلك يف حملهى  استشكلنا عل

بعد حتقق سبب ا إ( :ولذا قال اجلواهر، عطاء املتعةإقبل  ولطالقا دمات الزوج بع إذا وكذا

 أربفلس وي أو وجوا من الدين يف ذمة الزوج فلالمرأة مع عدم دفعها هلا الضرب مع الغرماء مبوت

كان ذلك البذل  أو ،امتنعت املرأة من قبضها قبضها احلاكم فإن ،الزوج بدفعها هلا كما وجبت عليه

  ).  وباجلملة حاهلا كحال غريها من الديون،حبكم القبض

  . عرفت ماى ا يف حكم الدين عل أل،لو ماتت الزوجة قبل القبض فلورثتها القبض أنه ومنه يعرف

جمال جلرب خاطرها فال  جنوا ال أو بعد مواا إ يقال وال، ي حكمةأما مسألة جرب اخلاطر فه

  . جتب

   :قائالً )رمحه اهللا( ومنه يعرف وجه النظر فيما ذكره احلائري

 حبد خاص  حمدوداًكان مضبوطاً إذا فيما إالّ ،املصطلح  باملعىنيستفاد من الروايات كونه ديناً النه إ

 ، ودنواً وعلواًكثرةً و قلةً،لو كان غري مضبوط له مراتب متفاوتة ف ما خبال،الزكوات ومخاسيف األ كما

العايل  وكثرقل واألالشتغال الذمة باملردد بني األ معىن ال إذ ،متعتها ومهر مثلها وكما يف نفقة الزوجة

املتعة بعد حتقق سبب وجوا تكون من  أن ذهب مجاعة من فيشكل ما وعليه ى،خيف والداين كما ال

  ). فلس أو ليها الضرب مع الغرماء مبوتإن يف ذمة الزوج فلالمرأة مع عدم دفعها الدي

خالف ى  علدلةداللة يف األ  وال،كثراأل وقلصول صحة التخيري بني األقد ذكر األنه إ :ذ فيهإ

  : استثناه احلائري بقوله ما إىل حاجة بعد ما ذكرناه  فال،ذلك



٣٥٥

دائها من تركة أ يكفي يف وجوب إالّ أنه املصطلح  باملعىنن ديناًمل تك وإن اإ :يقال إالّ أن اللهم(

أعم  )١(دينأو ... د وصيةعمن ب: تعاىلاملراد من الدين يف قوله  إذ ، هلا عليه مالياًالزوج كوا حقاً

 أن دين اهللا أحق: )عليه السالم( ولذا استعمل يف احلق يف قوله ،من الدين املصطلح واحلق املايل

  . )ىيقض

ة ثها حبيث يتضرر بعض الورؤعطاإيصح  عطاء املتعة الإمات الزوج وأراد الورثة  أنه إذا والظاهر

هلا شيء ى العمارة اليت للزوجة حق فيها فال يبق أو ،كربحبوة للولد األ عطائها الفرس الذي هوإ ك،فقط

 ولذا ال،  من كونه ديناًرفاًاملستفاد ع ألنه ،كل الورثةى عطاء حبيث يتوزع علبل الالزم اإل، بعد ذلك

  . أيضاًالزوجة بسبب املتعة  وكربيتضرر غري الولد األ أن يصح

ى مقتض ألنه ،كان يف الورثة قصر وإن عطاء من املتوسطالورثة حيق هلم اإل أن علميومما تقدم 

  . حنوه من مصارف امليت ووقد ذكرنا مثل ذلك يف الكفن، التخيري الذي ذكرناه

 وامنا يأخذون من حق القصر بقدر ،حوط عدم أخذ الزائد من حق القصراألأن  شك يف نعم ال

  . أقل الواجب

 الورثةى جيب عل ما أن الكالم حينئذ يفى يبق(: ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره احلائري قال

ى عل و،يكونون خمريين بينهما كمورثهم أو ،العالية أو ه من التركة هل هي املتعة مبرتبتها الدانيةؤداأ

الزائد عليه  والزوجى كوا القدر املتيقن الواجب على  بدعو،دائها مبرتبتها الدنياإتقدير القول بوجوب 

  ، تفضل منه عليها

                                                





٣٥٦

 لتعذر تعيني املرتبة ،ليهاإيدفعونه  ماى ن كان اموع متعة هل الالزم عليهم التصاحل معها علإو

 إالّ ينقص مقدارها الواقعي والى يزيد عل حنو الى ينها علمكان تعيإالعرف بعدم  إىل منها ولو بالرجوع

 ال أنه من جهة أو، نظرهم حجة يف تعيينها أن العرف من جهة إىل الرجوع يف تعيينها إذ ،لعالم الغيوب

  ). وجوه ،يراه العرف واقع ملقدارها غري ما

كان  إذا أما، ا سقطتكان الزوج هو الوارث الوحيد هل و،عطائها املتعةإماتت الزوجة قبل  ولو

 كما ، ويسقط منها قدر حصة نفسه،عطاء قدر حصتهم فقطإالواجب عليه  فإن ، مع سائر الورثةشريكاً

  . رث اإلأدلةى هو مقتض

 أو  من مهر املثل،الطالق وولو ابرأت املفوضة الزوج قبل الوطي والفرض(: اجلواهر قال مث إن

  . ) يثبتمل براء ماإ ألنه  مل يصح،منهما أو املتعة

 كما ذكروا مثل ، نوع من احلقأيضاًمللك ا وملك ،متلك أن ا متلك أل،يصح أنه للكن رمبا حيتم

  . التأمل إىل واملسألة حباجة، من القسم وفقةنبرائها له من الإذلك يف 

مل  إذا نعم، أصيل و ووكيل، كذلك يصح يف الوكيلني،صيلنيكما يصح التفويض يف األه مث إن

مل جيز فرمبا بطل  وإن ،أجاز كان له حكم التفويض فإن ،كل مبا يشمل مثل ذلك كان فضولياًيوكل املو

كما ذكرنا تفصيل مثل  ى،ين منه ومن املسماألمرل قأ أو مهر املثل إىل ورمبا يبدل، كان مقيداًن إ العقد

  . كان غري مقيدن إ ذلك يف ما سبق

الكبرية  يتحقق يف الصغرية وال ال و،لبالغة الرشيدةيتحقق التفويض يف ا(: مناهج املتقني قال مث إن

   أو ، ولو زوجها الويل ومل يذكر مهراً،انونة السفيهة وال



٣٥٧

كان هلا االعتراض يف  وإالّ ،املصلحة صحى كان ذلك مقتض فإن ، أقل من مهر املثلذكر مهراً

  . )رأيى العقد عل

 العقل والرشد مث صارتا جمنونةى ذا فوضتا ومها عل إانونة والسفيهة مبا إىل يتصور بالنسبة: أقول

  .  ضمن عقد الزمكان شرطاً إذا قلنا ببقاء احلكم خصوصاًن إ ،سفيهةو

 يف الصالح مبعناه كان ذلك داخالً إذا السفيهة يف حني العقد فيصح وانونة ووأما يف الصغرية

السفيه من قبل الويل  وانون وغارتزويج الص إىل وكذلك يتحقق بالنسبة، املتقدم يف عقد الصغار

  . املؤمنني إىل هذا متام الكالم بالنسبة، بتفويض املرأة الكبرية العاقلة الرشيدة

لزموهم أ فيتدخل قاعدة ،كافرة ومسلم و،الكافرين و،مؤمن وخمالف و،املخالفني إىل أما بالنسبة

  . كما هو واضح يف كل املقامات املذكورة )١(مبا التزاموابه

  

                                                





٣٥٨

 سواء كان ،احلق هلما ألن ،لو تراضيا بعد العقد بفرض املهر جاز(: قال يف الشرائع): ١٣مسألة (

فرض املهر  ألن ،كان أحدمها عاملاً أو جاهلني أو وسواء كانا عاملني، أقل أو أزيد أو بقدر مهر املثل

  ). فجاز انتهاًءليهما ابتداًءإ

وقع التراضي  حدمها الرجوع عما فليس أل،م هلماذلك بعد تراضيهما الزن إ( :أضاف اجلواهرو

  . تسلم املهر املفروض حىتنفسها هلا حبس  أن مث ذكر، )عليه

  : دلة جبملة من األبعضاً أو  كالًحكامهذه األى استدلوا عل: أقول

تفرضوا هلن  أو مل متسوهن طلقتم النساء مان إ جناح عليكم ال: قوله سبحانه ،فمن الكتاب

 بتقريب ،)١(احملسننيى  عل باملعروف حقاًاملقتر قدره متاعاًى عل واملوسع قدرهى وهن علمتع و،فريضة

  . فرض الفريضة شامل حلني العقد وملا بعد العقدأن 

  . املتعارف من فرضها يف العقد إىل منصرفةا إ :يقال ال

  . انصراف بعد وجود كثري من الفرض بعد العقد ال: نه يقالأل

 عن املرأة ب نفسها للرجل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا، ة احلليب املتقدمةصحيح: ومن السنة

يصلح   فأما لغريه فال،)صلى اهللا عليه وآله(كان هذا للنيب إمنا  :)عليه السالم(فقال  ،ينكحها بغري مهر

   .)٢(درهم أو كثر ولو ثوب أو  قل،يدخل ا أن ليها قبلإ يقدر يعوضها شيئاً هذا حىت

  .  فلها املطالبة به قبله، عليه قبل الدخولهلا حقاً أن املستفاد من الرواية أن بتقريب

   مثالً، ماترسال املسلّإ حيث أرسلوه ، املستفاد من كالمهممجاعاإل: الثالث

                                                







٣٥٩

  . )الفرض جازى ولو اتفقا عل(: قال يف القواعد

  . ممسلّ أنه ىمما يدل عل،  بل تعرض للحكم الذي بعده،مل يتعرض هلذا ح الفوائدإيضاويف 

 أو  لتعرف ما تستحق بالوطي،تعيينه قبل الدخول ووللمفوضة املطالبة بفرض املهر(: ويف الكفاية

سواء كان بقدر مهر ، قدر معني صح ولزمى اتفقا عل مث إن، تنتظر بالطالق قبل الدخول ما و،املوت

ليس لواحد منهما الرجوع  و،بالتفريق أو جاهلني  أووسواء كانا عاملني مبهر املثل، أكثر أو أقل أو املثل

  . )بعد التعيني

  فلها املطالبة بفرضه،متلك أن لكنها ملكت و،تستحق املهر بنفس العقد املفوضة ال(: ويف املسالك

 مث إن، الفسخ أو ما تنتظر بالطالق قبله واملوت أو  لتعرف ما تستحق بالوطي،تعيينه قبل الدخولو

فرق بني كونه بقدر مهر  وال، احلق هلما ألن ،مل يكن هلا غريه وقدر معني صحى علاتفقت هي والزوج 

   .)الفرض الرجوع فيه مطلقاى حد منهما بعد اتفاقهما علوليس أل، أكثر أو أقل منه أو املثل

  . غري ذلك من عبائرهمإىل 

حنو ذلك مما ورد يف  و)مثنى يشتريها بأغل(وقد تقدم عبارة ، معاوضة بني البضع واملهرنه إ :الرابع

 ، كما قررااألمر يكون ذا قررا شيئاًإو،  بيد املعاوضنياألمرواملعاوضة مقتضية بكون ، مجلة من الرويات

   . )١(وفوا بالعقودأأيها الذين آمنوا  يا: قوله سبحانهلفال رجوع 

د فيتعامل معه يصي أن كان الصياد له إذا كما، متلك فيصح التعامل عليه أن متلكا إ :اخلامس

   نساناإل أو ،يصيد ال أن يعطيه كذا يف قبال أن ى علإنسان

                                                





٣٦٠

غري  إىل ،ميلك ال أن يعوضه كذا يف قبال أن ى علإنسانبالسبق فيتعامل معه رض األميلك  أن ميلك

  . مثلةذلك من األ

  :  املذكورة له بقولهدلة وزيف مجلة من األ،أصل احلكمى لكن احلائري أشكل عل

 ال إذ ،تسليمهى فرضه وعلى هلا حق مطالبة فرض املهر بعد العقد وحبس نفسها عل أن مننع عن(

تقبض  من تسليم نفسها حىت وحق امتناعها قبل الدخول ا أن من وذلك ملا عرفت فيما مر، دليل عليه

لكل من ن إ  اليت قلنا فيها،املهر فيه يكون من العقود املعاوضيةالنكاح مع ذكر  أن جلهو أل إمنا املهر

مع رضاها  أن ومن املعلوم، يقبض العوض املعاوضة االمتناع من التسليم حىتى املتعاقدين مبقتض

 فرض املهرى ضة كي تكون مقتضية حلبس نفسها علويكون هناك معا بالتفويض وخلو العقد عن املهر ال

  . تسليمهى علو

ولذا ،  العقد وعدم ذكره فيه باملرةمهال املهر يفإمع  النكاح من العقود املعاوضية ولو أن وتوهم

،  ولو بعد الدخولعدمه مطلقاً خلو العقد عن املهر ال إىل يعترب بالنسبة إمنا رضاها بالتفويضن إ :قلنا

سلمنا ، يف صريورة النكاح من العقود املعاوضية يجيد  المدفوع بأن استحقاقها للمهر بالدخول تعبداً

  .  االمتناعها حلقسقاطإلكن رضاها بالتفويض كاشف عن 

 فكان هلا املطالبة ،الدخول متلك املهر عليه بالفرض أو أن وتعليل اجلواهر بأا بالعقد ملكت

دليل  تعيينه قبل الدخول ال واستحقاقها لفرض املهر أن ذلك ملا عرفت من و،خيلو من مصادرة ال، بذلك

انعقد  وإن العقد ألن ،ملهر بعد الفرضتسليم اى يبعد القول باستحقاقها حلبس نفسها عل نعم ال، عليه

  هو بعنوان  إمنا أيضاً عن املهر لكن فرضه بعد العقد خالياً



٣٦١

مل تكن معاوضة  وإن ، فاملعاوضة تتحقق بالفرض بعد العقد،املهر الذي هو عوض عن البضع

يبعد  مات اللّنعم من ذكرهم هلا ذكر املس،  خللوها عن الدليلإشكالختلو عن  فاملسألة ال، حينئذ فتدبر

  . كالمهى انته، )يةإمجاعاستظهار كوا 

 ،هلا حق عليه باملهر أن شك يف ال هنإ  حيث،مجاعذكروا مع الغض عن اإل لكن الظاهر استقامة ما

 ،بتسلم حقها إالّ  وهلا االمتناع عن تسليم حق الزوج، كما يف سائر احلقوق،فهي تعوض هذا احلق بكذا

 أو: ولظهور قوله سبحانه، الوفاء بالعقدى مقتض ألنه ،التعيني النقضما ليس هلما بعد أكما 

نقيصة  أو ،بزيادة هبة من الرجل هلا إالّ ظاهره عدم صحة التخلف بعد الفرضن إ حيث ،)١(تفرضوا

يعدومها متكنا من تغيري الفرض كما يف سائر العقود حيث  كان احلق ال إذا :يقال فال، براًء من املرأة لهإ

   .ىخرأقالة ومن تعامل جديد بقيمة كان من اإليتم

يستشكل عليهم بأن حقها ليس   ال،ذا طلقها بعد ذلك إماى كالمهم هنا مبين علن إ وحيث

 إذ ،هلا احلق أن  فكيف يطلقون،ما تقدمى متعة حينئذ عل ال إذ ،يف صورة موت الزوج وحنوه  حىتمطلقاً

  . حنومها وفرض املوت والفسخ  الفرض الطالق بعد ذلكى كالمهم عل أن قد عرفت

  . أيضاًصحة التعيني وغريه يف تلك احلاالت ى  ير،املتعة يف كل ذلك للمناطى نعم من ير

صح ذلك   ـآخر ما ذكرناه ىلـ إ عدم تسليم النفس قبل ذلك وذا صح هلا املطالبة بالتعينيإو

 أو كان الزوج صغرياً ما إىل بة كما يصح كل ذلك بالنس، لوحدة املالك يف اجلميع،لهايوك ولوليها

  الويل والوكيل له  فإن ،حنومها أو جمنوناً

                                                





٣٦٢

  . وكيلها ذلك ووليها طلبت الزوجة أو إذا  ملزم بالتعينيأيضاً

  . )فرض مهر املثلي أنه قربه، أليه نظرإترافعا  إذا اختلفا ففي فرض احلاكموإن ( :القواعد قال مث إن

 نه ال وأل،مدخل لغريمها فيه النكاح يتعلق بالزوجني فال أن نظرمنشأ الن إ( :ح الفوائدإيضاويف 

تقدير احلاكم قهري فال  ويبالتراض إالّ لو مات أحدمها مل جيب شيء وال يتقدر ألنه جيب املهر بالعقد

 ،به يتم نظام النوع ألنه احلاكم نصب لرفع الرتاعن إ ومن حيث، بالتراضي إالّ يثبت يتحقق فيما ال

يف هذا ) قدس اهللا روحه (فنوقد اختار والدي املص، املمتنع ففرضه كفرضهما مع التعاسرنه ويل وأل

النقصان  ونعم الزيادة، النقصان كما يف قيم املتلفات وجيوز الزيادة يفرض بقدر مهر املثل النه إ :الكتاب

  ).  وهو كما يتغابن مبثله يف املعامالت،بقدر يسري يقع حمل االجتهاد

ليها إمل يتجاوز السنة فريد   ما،مهر املثل كما يف قيم املتلفات الإرض يف ال(: واهروأضاف يف اجل

وافق ،  وافق مهر املثل أم ال،بفرضه لزمهما ما فرضه مطلقاً يوأما لو رض، كما عن التحرير التصريح به

   ).نة أم السال

ال حق للمرأة  إذ ،ر قدرهاملقتى عل واملوسع قدرهى  عل، بيد الزوجاألمر أن القاعدةى مقتض: أقول

يريد الزوج  ال إذ ،شأن للحاكم يف املقام  وال،أراد الزوج التعيني فهو  فكل ما،تقدم ماى يف التعيني عل

   . )١(املقتر قدرهى املوسع قدره وعلى عل التخلف عن

                                                





٣٦٣

ه مبا يعني نظر أن حينئذ فللحاكم و،يريد الزوج التعيني أصالً للحاكم الشأن فيما ال إمنا نعم

  .من مهر املثل وأكثر من مهر السنة كان أقل أو وإن ،جحافإيوجب قطع الرتاع بدون 

  . مثل هذا التقيد كما تقدم االملاع اليهى أما عدم التقيد مبهر السنة فلعدم الدليل عل

مثل هذا التقيد بعد كون ى نه ال دليل علمهر املثل فأل إىل عدم التقيد بالنسبة إىل وأما بالنسبة

  . به إالّ يقطع الرتاع ال كثر ممااأل قل أوالصالح يف األى ير أنه املفروض و، لقطع الرتاعحلاكم معداًا

اختلفا بأن فرض هلا الزوج وإن ( :حيث قال، ومما تقدم يظهر مواضع القبول والرد يف قول الكفاية

 فيحتمل ،جانبها وجهانففي لزومه من ،  بقدر مهر السنة فصاعداًهكان مفروض فإن ، ومل ترض بهشيئاً

 إىل ترافعا وإن ،كان أقل منه مل يقع بغري رضاها اتفاقاً وإن ،يكون هلا املطالبة مبهر املثل أن اللزوم وحيتمل

اعتربنا ذلك يف ن إ ليهاإمل يتجاوز السنة فريد  ادة وال نقصان ماياحلاكم فرض هلا مهر املثل من غري ز

  ). وقيل ال يصح فرض احلاكم مطلقاً ى،قوعله األول، مل يتقيد بذلك وإالّ ،مهر املثل

 ،أبت من اجلماع وأعطاها إذا  كان حاهلا حال املهر،أعطاها املتعة مث أبت من مباشرته هلا ولو

 حقه مل يتمكن من اجلرب مل يستبعد  ولو،مل يتمكن هو من جربها إذا حيث يكون له اجلرب من احلاكم هلا

 أن مث مل ترد بعد، جعلها الويل مفوضة البضع يف حال صغرها  ولو،يف املهريف االسترجاع كما أملعنا اليه 

  وكذا لو، عقد الويل ومل يرض بعد الكرب فكما تقدم يف مسألة، عقلت انونة أو تكرب



٣٦٤

  . أفاق انون وأنكر ذلك عليه أو  عقد هلما الويل زوجة مفوضة البضع مث كرب املوىل

كان االختالف بني  ذاإوكذلك ،  وقت النكاح ووقت العطاء هلاولو كان اختالف يف التضخم بني

غري  واًفشر ويسراً والزوجة عسراً أو اختلف الزوج أو ،وقت النكاح ووقت العطاء والوسط بينهما

  . املنصرف من الدليل ألنه االعتبار بوقت العطاء فإن ،ذلك

 عن قدر الزوج يف وقت جاً كثر بسبب التضخم مبا يكون خارفلو أعطاها وقت العطاء شيئاً

  . لو انعكس مل حيق هلا أخذ شيء آخر منه أنه كما،  مل حيق له االسترجاع للزائد،الحق

 ، خصوص اجلائزوة شبهة أءاملوطو ووهل املراد باملس أعم من اجلائز كما يف غري البالغة

بل هو ،  ليس زناالوطي أن ومن ى،واملنصرف من الدليل الشرع، الوطي غري شرعي أن  من،احتماالت

، يعترب الشارع وطي الصغرية ومن الفرق حيث ال،  يف صدق الدليل عليهإشكال كوطي احلائض وال

 كان أقرب وإن والثالث، نه كوطي احلائضإالشبهة ف عدة عليها خبالف وطي اليت يف عدة وطي ولذا ال

  . ينبغي تركه االحتياط الإالّ أن 

 الفضويل الشاملة أدلة طالق إل،جنيب صح مع موافقة الزوجكانت مفوضة البضع ففرضه األ إذا مث

أما بدون ، رضيا إذا يصح إمنا ليهإملاع سبق اإل ماى احتمال لزوم رضامها يف الفرض على  وعل،للمقام

 لزم التصرف يف سلطتهما وهو مناف لقاعدة ه بدونصح كونه مهراً ألنه إذا ،يصح رضاه أورضاها فال

الناس مسطون)١(،  

                                                





٣٦٥

  . بعد العقد أو ن غري فرق يف ذلك بني كون الفرض حني العقدم

 حيث كونه مهراًى مل يوافقا عل ألنه  أو،مل يصح فرضه لعدم دخول الفضولية يف املهر أصالً إذا مث

فعله الفضول مل يقع  ما ألن ، فطلق الزوج قبل الدخول كان عليه املتعة،جازماإى يتوقف علنه إ قلنا

صحة  معىن إذ ،الزوج إىل  والنصف مرجوعاً،ليهاإ  كان النصف راجعاًصح كونه مهراً إذا أما، مهراً

  .  املهر الذي منه التناصف عند الطالقأحكام له كونه مهراً

ليها مث طلقها إولو فرضه أجنيب ودفعه (: ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره القواعد قال

 فكان  وال وكيالً وليس ولياً،الزوج ماالًى جنيب يوجب علفرض األ ألن ،جنيباألى احتمل املتعة فترد عل

ملكه  ألنه الزوج إىل ما إيرجع نصفه و،ه عنه فصح فرضهؤيصح قضا ألنه والصحة، وجود فرضه كعدمه

بالطالق سقط وجوب  و،وجب هلا عليه به ما يدفعه ليقض ألنه جنيباأل أو إىل ، عليهبه ديناًى حني قض

ولو مل ترض مبا فرضه الزوج بطل ،  يسقط به حق عمن قضاه عنهمل ألنه ليهإالنصف فريد النصف 

ا مل به أل يكان قد رض وإن ،فرضه طلقها قبل الدخول فاملتعة ومل يكن هلا نصف ما فإن ،ضرالف

  . )تقبله

يصح فرض  ال أنه احلق عندي( :حيث قال، حيضا يف قول اإلشكالمنه يظهر وجه اإل أن كما

منا جيب إحيب بالعقد و وجب عليه وال يصح قضاء ما ألنه إمنا ، ممنوعهه عنؤيصح قضا: وقوله، جنيباأل

  . )بالتراضي

رضا ى ه علأحكام ب توقف كونه مهراً،خرأحد الزوجني دون اآل يرض لو أنه ومما تقدم ظهر

  . مل يرض مل يصح كونه مهراً فإن ،خراآل

   إىل رد وإالّ ، فهورضيا فإن ،كليهما أو  قبل رضا أحدمهاجنيبولومات األ



٣٦٦

  . الزوج املتعةى وارثه ولزم عل

الرد فانقالب  و للبقاء صاحلاًجنيب عمل عمالًاأل ألن جنيبالوارث مبجرد موت األ إىل يرجع منا الإو

  . غري الصاحل للبقاء خالف االستصحاب إىل عمله مبوته

 ويف ،الزوجى بول ال متعة علففي الق، رد أو قبل كل ورثته فإن ،ولو مات أحد الزوجني قبل قبوله

  . ماتن إ ورثته ىلإ وكان حياًن إ نفسه إىل جنيب مال األويرجع، الرد عليه املتعة

رد  أنه إذا ىلكن يبق، لكل حكمه أن فالظاهر، ن قبل عمل الفضول بعض الورثه دون بعضإو

 خليار ،هر املنصفاحلق يف عدم قبول امل  كان للزوجة،الًثسبب تنصف املهر م بعض ورثة الزوج مما

قبل الزوج  فإن ذا رد بعض ورثة الزوجةإو، الزوج املتعةى عل و،جنيباأل إىل يرجع املال و،تبعض الصفقة

  . ذكر يف الزوجة آخر ما إىل ،كانت عليه وإالّ ،باملنصف مل يكن عليه متعة

  



٣٦٧

 وإن ، الرشيدة قطعاًيتحقق التفويض يف البالغة(:  مع اجلواهرقال يف الشرائع ممزوجاً): ١٤مسألة (

يف الكبرية  يتحقق يف الصغرية وال انونة وال وال، ليهاإأمرها  أن صح مناألى  بناًء علكانت بكراً

  . ) عن التفويضليس هلن التزويج باملهر فضالً ألنه ،أيضاً السفيهة قطعاً

عل االختيار بيده  عند من جياجلد أجاز النكاح ومل جيز املهر مل يصح مهراً أو باأل أن لو: أقول

 املربوطة بالنكاح مورجازما يف كل األإ إىل ب واجلد االحتياجاأل جازهإلة داملنصرف من أ ألن ،وبيدها

  . اخلصوصيات واملهر وسائر الشرائط ومن أصل النكاح

 أما، رفض التفويض أن اجلد أصل النكاح بعد أو بأجاز األ وإن ،فال يصح تفويض املهر وعليه

قبل ت ال أن  كما هلا،تفوض املهر أن  فلها،جعل اختيار املهر بيدها واجلد النكاح أو باألأجاز إذا 

  . مبهر الّإبالنكاح 

ذلك الذي  فإن ،ليهاإأمرها  أن صح مناألى  بناًء عل،ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر املتقدم

 إذا أيضاًليس أمرها بيدها  أن ىناًء علب، يصح التفويض منها إذ ،هو أحد شقي املسألة إمنا ذكره اجلواهر

  . ب املهر بيدها بعد قبوله أصل النكاحجعل األ

نه يصح هلا إف، ب اختيار النكاح بيدها لكنه حدد املهر بأن جعل األ،س املسألةكومما تقدم يعلم ع

  . ب يف قدر املهريصح هلا التخلف عن رأي األ وال، تءالنكاح بأي شا

  . املزايا وغريها واملكان والشرائط ور اخلصوصيات من الزمانسائ إىل وكذلك بالنسبة



٣٦٨

 انونة أو السفيهة أو الصغرية إىل  بالنسبةحاكماً  أوجداً أو جيوز للويل الشرعي أباً أنه مث الظاهر

 فله  الشارع جعله ولياًنوذلك أل، مع عدم ذكر املهر أصالً أو ،يزوجها بدون مهر املثل أن ،ما أشبهأو 

بدون  أو كان ذلك مصلحة إذا  عن دون مهر املثلنظر يف مصلحتها فيصح منه التفويض فضالًيأن 

  .عليهم ولياء يف املوىلاالختالف يف كيفية تصرف األى عل، املفسدة

يعفو  أو يعفون أن الإ: قال سبحانه، احلق يف العفوى ورد من الدليل عل ما إىل باإلضافةهذا 

   . )١(الذي بيده عقده النكاح

عليه (  أيب عبد اهللاعن، عن مساعة مجيعاً ى،عن عثمان بن عيس، وعن أمحد بن حممد بن خالد

 متسوهن وقد فرضتهم هلن فنصف ما فرضتم أن ن طلقتموهن من قبلإو: عز وجليف قول اهللا  )السالم

والذي ، ليهإ ىالرجل يوص أو خاأل أو بهو األ: قال ،الذي بيده عقدة النكاحيعفو  أو يعفونإالّ أن 

   .)٢(ذا عفا فقد جازإف، جيوز أمره يف مال املرأة فيبتاع هلا ويتجر

 الإ: عز وجل عن قول اهللا )عليه السالم(سألت جعفر بن حممد :  قال،سحاق بن عمارإوعن 

: قال ،يعفو الذي بيده عقده النكاح أو: قلت، املرأة تعفو عن نصف الصداق: قال يعفونأن 

ا وهو القائم عليها فهو مبرتلة األ إذا وأخوها، عفا جاز له إذا أبوها ذا كان إو، ب جيوز لهكان يقيم

   .)٣(يقوم عليها مل جيز أمره يهتم ا وال خ الاأل

   .اهللا تعاىل شاء إن يف موضعها يتغري ذلك من الروايات اليت تأإىل 

                                                









٣٦٩

 وأوما غري صاحلني مما فيه املفسدة ك وأقل من مهر املثل ألنه ىاملسم أو فسد التفويض إذا نعم

هو نادر  و،يف صورة التقييد إالّ يربتط باملهر العقد ال أن  من ملا تقدم مكرراً،عدم املصلحة صح العقد

  . جداً

 صح مل يذكر مهراً أو املثل لو زوجها الويل بدون مهر: (ولذا قال يف اجلواهر عند قول الشرائع

املثل  وبطل التفويض والنقص من مهر ،عدم املفسدة أو مع املصلحة فيه إشكال خالف وال بال(): العقد

  .)١( )ثبت هلا مهر املثل بنفس العقديو

 مبهر الّإنكاح  ال أنه الصورة ملا ورد يف روايات مكررة من منا يثبت مهر املثل يف هذهإو

   .ىمل يكن مسم إذا املنصرف منه املثل

صلى (لرسول اهللا  الّإحتل اهلبة  ال:  قال)عليه السالم( د اهللا أيب عبعن، الصباح الكناين أيب فعن

   .)٢(مبهر إالّ يصلح نكاح ما غريه فالأو )اهللا عليه وآله

ن إ وامرأة مؤمنة: عز وجلسألته عن قول اهللا :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن زرارةو

 يصح نكاح ما غريه فالأ و)صلى اهللا عليه وآله( لرسول اهللا إالّ حتل اهلبة ال: فقال ،وهبت نفسها للنيب

   .)٣(مبهرإالّ 

صلى اهللا عليه (حل اهللا لنبيه  أ يف حديث ذكر فيه ما،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

 حتل اهلبة ال و،هي اهلبة وينكح من عرض املؤمنني بغري مهر أن حل لهأو :قال أن ىلإ ، من النساء)وآله

 مبهر إالّ  فال يصح نكاح)صلى اهللا عليه وآله(فأما لغري رسول اهللا ، )صلى اهللا عليه وآله(سول اهللا لرإالّ 

   .)٤(احلديث

                                                











٣٧٠

ى مقتض ألنه ،دون مهر املثل فاملرجع مهر املثل أو لو صح النكاح ومل يصح التفويضنه إ :واحلاصل

 ه أنوقد تقدم، بطالن عدم ذكر املهر وىسماملثل هو املنصرف منه بعد بطالن امل ألن ،مبهر إالّ عدم نكاح

  . حيدد مبهر السنة ال

 كان ثبوت مهر املثل بالدخول ،قلاملهر باأل أو سلم عدم جواز التفويض له لو: اجلواهر قال مث إن

ثبوت مهر املثل  وتالزم بني بطالن التفويض وال، مقدراً ال وبالعقد الذي مل يذكر ذلك فيه صرحياً ال

  . و واضحبالعقد كما ه

 ،ولأقوامها األ(: نه ذكر الوجهني وقالإف، بالدخول كون املهر بأصل العقد الى لكن احلائري قو

   .)ى يف احلكم وهو مما يضحك به الثكلتهالثاين تساوي بطالن التفويض وصحى مقتضإذ 

 إشكالرد  ولوال ذلك مل ي،مبهر الّإيصح نكاح  ال أنه املثل بالعقد ملا تقدم من أن الظاهر: أقول

 ولو بطل كان هلا ،صح التفويض كان هلا بالدخول مهر املثل لو: يقول أن له ألن ،اجلواهرى احلائري عل

  . أيضاًبالدخول مهر املثل 

  . التفويضدلةفأل: ولأما األ

 يتساو و،دخول جائز فله املهر ألنه ،الدخول يوجب املهر يف الشبهة أن ىدل عل فلما: وأما الثاين

  . لني غري عزيز يف الفقهشيئني لدلي

 ،ذلك ال املثل إالّ قل مل يضمناألى املسم أو التفويضى لو دخل الزوج علنه إ :هذا ورمبا يقال

طلق قبل  إذا عطاء املتعةإ فالالزم عليه ،يضمن ما ال وذلك لقاعدة ، بفساد املهرفيما مل يكن عاملاً

 بفساد املهر مل يكن كان عاملاً إذا نعم، عليه ملوىلاى الذي فوت عل ألنه عطاء الويل التفاوتإ و،الدخول

  . كامالًى عليه املسم أن )مبهر إالّ نكاح ال( أن ىذلك فمقتضى دخل عل



٣٧١

يكون عليه  قدنه إ حيث، دون املثل أو عقدها مفوضة البضع إذا ومثل حال الويل حال الوكيل

  . هر حسب اختالف جهل الزوج وعلمه بفساد امل،يكون قد ال والتفاوت

جتيز  ولممل تك إذا هو فيما إمنا مهر املثل إىل دون مهر املثل وانقالب التفويض أن ىخيف لكن ال

الفضولية تدخل  فإن ،جازا دون مهر املثلإمن عقدت بأو  كانت من املفوضة وإالّ ،ىاملسم والتفويض

  . عرفت يف بعض املسائل السابقة ماى  علأيضاً موريف هذه األ

كان مفسدة  أو ،اشترطنا املصلحة إذا مل يكن أصل النكاح مصلحة فيما إذا لكالم فيماومنه يظهر ا

  .  الفضوليةدلةالرد أل أو جازةهلا بعد الكمال اإل فإن ،عدم املفسدة اشترطنا إذا فيما

  .  ولكل حكمه،مصلحة أحدمها فقط ومفسدما ويناألمر وعليه ميكن مصلحة كال

يظهر حال الطالق قبل  ،ىاملسم أو من مهر املثل أو من املفوضةا أومن الكالم يف املهر و

  . ورمبا كان هلا املتعة ى،ورمبا كان هلا نصف املسم، فرمبا كان هلا نصف املثل، الدخول

 املهر قبل الدخول قدر اىل  بالنسبةأيضاًأشبه يظهر الكالم هنا  اللعان وماومثله ومما تقدم يف الفسخ 

  . تكراره  إىلفالحاجة، بعدهأو 

  



٣٧٢

أحد  إىل هيفوض تقدير و،اجلملةى يذكر عل أن تفويض املهر(: قال يف الشرائع): ١٥مسألة (

  . )الزوجني

يذكر  أن هو و،يأيت دور تفويض املهر، اًإطالقعرفت تفويض البضع بعدم ذكر املهر  أن بعد: أقول

  . تفصيالً  المجاالًإلكن ، املهر يف العقد

  : أحد قسمنيى مجال علواإل

أجنيب  أو إىل أحد الزوجني إىل يفوض تعيينه و،مجالحنو اإلى يذكر املهر يف العقد عل أن :أحدمها

 بضع عشرة دينار أو بعض هذا املال أو جزء من ألف دينار أو لك شيء:  يقولمثالً، يأيت ماى  علمثالً

لفاظ لك من األأشبه ذ ما أو  ـالعشرين إىل بعضة كلمة حيتمل فيها من احلادي عشرن إ حيثـ 

  . أشبه ما أو جنيباأل أو الزوجة أو املعني هلذا اهول هو الزوج: مث يقول، املة

 أو الزوجني إىل منا يفوض فيه أصل فرض املهر وتقديرهإو، يذكر املهر يف العقد أصالً ال أن :الثاين

  .جنيباأل

 وإن ،فليس ذلك من املقامني،  مثالًبقدر مهر فالنة أو ،مهر السنة أو ،لك مهر أمثالك: قال إذا أما

  .  مثل القسمني لكنه قسم ثالثكان جمهوالً وإن نهإف، كانا كالمها جيهالن املقدار

  :  قال،حيث جعل الثالث منهما، وبذلك يظهر وجه النظر يف كالم احلائري

  : قسمنيى عل تفويض املهر يتصور(

  .أجنيب ىل إأحد الزوجني أو إىل وفوض تعيينه ،مجالحنو اإلى املهر يف العقد عل يذكر أن :أحدمها

أحد  إىل نه فوض فيه أصل فرض املهر وتقديره أالّإ ،يدخل املهر يف العقد أصالً ال أن :وثانيهما

  .جنيباأل أو الزوجني

ن فأل وأما الثاين، فواضح ولأما األ، كليهما من املهر اهول أن فرق بينهما يف ال أنه ىخيف وال

   صل تقدير املهرمرجع تفويض أ



٣٧٣

ونظري هذين القسمني من حيث اجلهالة يف العوض ، جعل مهر يفرضه أحدمها إىل أحد الزوجنيإىل 

 أن ىخرأ و،أن يبيع املتاع تارة بقيمة السوقية مع جهلهما ا حال العقد  هويف املعاوضات كالبيع مثالً

  ). كالمها فيما بعد و أيبيعه مبا يعينه أحدمها

 هو(: حيث قال،  فقط واحداً املهر قسماً من جعل تفويض،يف مناهج املتقني ظهر مامنه ي أن كما

 أو التعينيى أحد الزوجني بعينه هو أحدمها ال عل إىل يفوض تقديره ويذكر املهر يف العقد مبهماًأن 

  ).  شرعيته جبميع صورهاألظهر و،جنيبأ أو إىل ليهما مجيعاًإ

  . قسام الثالثة يشمل كال القسمني بل األ)بهماًم(: قولهن إ :يقال إالّ أن اللهم

 أو بقدر مهر السنة أو يقول بقدر مهر فالنة أن فالقسم الثالث يف كالمنا وهو، حال أي ىوعل

 دلة وليس يف األ،وهذا ليس بغرر، راملنهي عنه هو الغر ألن ،القاعدة الصحة فيهى  مقتض،مبهر أمثالك

بل قد ، ابقنيطلفظني ليسا متللكن ا، وقات باجلهالة بعض األكان يفسر الغرر يف وإن ،لفظ اجلهالة

، عشرة إىل املتاع من دينار: ذا قالإف، اًق مطلاجلهل عموماً وبني الغرر أن الفقه ذكرنا يف بعض مباحث

 فهو غرر ،املتاع مبا هو مضموم يف يدي: ذا قالإو، واشتراه بذلك فهو جهالة بالقيمة وليس غرراً

 ما وهو وليقول يف األ أن يصح ولذا ال، هحدود يف يده من املال وال قيمته وال يعلم مامل  إذا وجهالة

ورمبا يكون بينهما من ، غرهنه إ خبالف الثاين فهو يقول، غرهنه إ :عشرة إىل من دينار أنه علم منإذا 

  . وجه

مهر فالنة  وةأما يف مثل مهر السن، قسام الثالثة اليت ذكرناها كلها صحيحةفاأل، حال أي ىوعل

  ألف تومان وهو الإنسانأعطاه  إذا فهو كما، توجبه نطباق ال واجلهالة يف اال،عني وليس بغرر عرفاًتفلل

  يعرف قيمة التومان من الدينار الذي 



٣٧٤

كم يكون من  أنه يعلم كان ال وإن هذا االشتراء فإن ، مبائة تومانشيئاًى يتزاوله يف العراق فاشتر

  . يوجب غرراً نده الالدينار املتعارف ع

ثبوت  ألن ،ميكن تعلق قصدمها به  المهر السنة مثالً يعلمان مهر فالنة أو والقول بأنه حيث ال

  . البضع  فيكون كمفوضة،يف الذهن أو سواء يف اخلارج، شيء لشيء فرع ثبوت املثبت له

عليه الصالة (  قالولذا، يف العبادة  وهو صحيح حىت،مجالحنو اإلى يتعلق به القصد علنه إ :فيه

صحة مثل هذا ى عل ءوالفقها ،)١()صلى اهللا عليه وآله(هالل رسول اهللا إهالل كإ:  يف احلج)والسالم

  . هالل فالنإ اجلاهل بنسانالقصد عن اإل

كما يستفاد  ،صح تفويض البضع صح تفويض املهر بطريق أوىل نه لوخرين فألوأما يف القسمني اآل

  . ان املشهور صحتهما كما يستفاد من كلمامولذا ك، العرف منه ذلك

 نمجلة م، اتطالقائل السابقة واإلعرفية حسب ما ذكرناها يف بعض املسال إىل باإلضافةويدل عليه 

  . باملناط أو ين بالنصاألمر مما تشمل كال ،الروايات الواردة يف املقام

ى  عن رجل تزوج امرأة عل)معليه السال(جعفر  أبا سألت:  قال، عن أبيه،فعن حسن بن زرارة

نشا وهو وزن و وقيةأعشرة   اثنيت)صلى اهللا عليه وآله(جياوز حكمها مهور آل حممد  ال: قال ،حكمها

 ما: فقال: قال ،حكمه ورضيت بذلكى تزوجها علن إ أرأيت: قلت، مخسمائة درهم من الفضة

    كان قليالً،حكم من شيء فهو جائز عليها

                                                





٣٧٥

ألنه  :فقال: قال ،جزت حكمه عليهاأ وفكيف مل جتز حكمها عليه: لت لهفق: قال، كثرياًأو 

 إىل ه فردداء وتزوج عليه نسا)صلى اهللا عليه وآله(سن رسول اهللا  جتوز ما أن حكمها فلم يكن هلا

تقبل حكمه  أن رضيت حبكمه يف ذلك فعليها وليه يف املهرإ األمرمته وجعلت ا هي حكّ وأل،السنة

   .)١(كثرياً أو  كانقليالً

ى عل أو حكمهاى يف رجل تزوج امرأة عل، )عليه السالم(جعفر أيب  عن، وعن حممد بن مسلم

طلقها وقد  فإن :قلت، مهر هلا املرياث وال وهلا املتعة: قال ،يدخل ا أن ماتت قبل أو  فمات،حكمه

من وزن مخسمائة درهم فضة مل جتاوز حكمها عليه أكثر : )عليه السالم(: قال ،حكمهاى تزوجها عل

   .)٢()صلى اهللا عليه وآله(مهور نساء رسول اهللا 

 أن حبكمها مث مات قبل رجل تزوج امرأة: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،حولوعن األ

   .)٣(ليس هلا صداق وهي ترث: قال ،حتكم

ليه صداق امرأته فنقص إ يفوض عن الرجل )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،بصري أيب وعن

   .)٤(تلحق مبهر نسائها: قال ،عن صداق نسائها

حكمها ى يف امرأة تزوجها رجل على قضنه إ ،)عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

   .)٥(شطط وكس وال هلا صداق مثلها وال أن ى فقض،فاشتطت عليه

: قال ،ليه صداق امرأته فيقصر اإرجل يفوض سأل عن النه إ ،)عليه السالم(وعن جعفر بن حممد 

ق مبهر مثلهاحلت)٦(.   

                                                















٣٧٦

 :قال ،حكمهاى ل عن رجل تزوج امرأة علئسنه إ ،)عليه السالم(بن علي جعفر حممد  أيب وعن

ا مهور نساء النيب اشتطّن إ صلى اهللا عليه وآله(ت مل جياوز(وهو مخسمائة درهم )١(.   

يف رجل تزوج : قالنه إ ،)عليه السالم(بن علي جعفر حممد  أيب  عنيضاًأوقد روينا : قال الدعائم

 فكيف جيوز حكمه عليها وال: قيل له، حكم به من شيء جائزما : فقال ،حكمه ورضيت ىامرأة عل

 مته كان عليهاا ملا حكّأل: قال ،)صلى اهللا عليه وآله(جاوزت مهور نساء النيب  إذا جيوز حكمها عليه

 أن مات قبل أو ماتت فإن ،جتاوز السنة أن حكمها إذا  وليس هلا،ما أتاها بشيء إذا نعه نفسهامت الأن 

   .)٢(مهر هلا رياث والمليدخل ا فلها املتعة وا

ن إ :) السالمماعليه(عن أبيه ، جعفر بن حممدإىل ) عليهم السالم( ئمةبسند األ، وعن اجلعفريات

هلا صداق نسائها  أن ىت فقضحكمها فاشتطّى  تزوجها زوجها عليف امرأة:  قال)عليه السالم(عليا 

   .)٣(شطط وكس وال وال

ظاهرة فيما مل يذكر املهر يف ا إ( :فقول احلائري، يات كما تراها تشمل كال القسمنيا الروهوهذ

  . غري ظاهر الوجه، )جنيزوأحد ال إىل تفويضه وصل فرض املهرأمنا فوض فيه إ و،العقد أصالً

هو  واحلسنى مشتملة علا إ حيث، بعضهم ناقش يف رواية زرارة بالطعن يف السند أوالً نمث إ

   من حيث االشتمال ،بضعف املنت ثانياً و،جمهول احلال

                                                









٣٧٧

سن رسول اهللا  تتجاوز ما أن مها فلم يكن هلاحكّنه إ) عليه السالم( قوله نأل، املصادرةى عل

   .ىعادة الدعوإ ،)صلى اهللا عليه وآله(

بل قد عرفت تواتر الروايات ، احنصار الدليل يف هذه الرواية عدم إىل باإلضافةنه إ :اجلوابو

عليه الصالة (مام احلسن حسن لدعاء اإل أن ، عليهمجاعنقل اإل ما إىل باإلضافة ،باحلكم املذكور

عليه (الصادق مام اإلن أ و،فقد ورد يف احلديث الصحيح الذي ورد يف حق زرارة،  يف حقه)والسالم

 كالمها ورعامها و أحاطهما اهللا،كتاحلسني رسال وبناك احلسنا  إيلّىدأولقد :  قال)الصالة والسالم

 بده يلحق روايات احلسن بالصحيح فالمل نقل بأن فإن ،)١(حفظهما لصالح أبيهما كما حفظ الغالمنيو

  .  به موثوقاًجيعلها حسناًن أو

 مبثل هذه العبارة ومل يكن )عليه السالم(صادر عنه  أنه فرضلو  ألنه ،وأما املصادرة فهي غري تامة

ميكن دفعها بأنه ملا كان  ، ففسره مبا يف ذهنه)عليه الصالة والسالم(مل يستوعب الراوي مراده  ، مبعىننقالً

جحاف يف كان اإل و،يطاق حاكمة مبا ال وكان احلكم بيدهن كن جمحفة أنه إذا الغالب يف النساء هو

جحاف يف  وهلذا منعوا عن اإل،يف غري النكاح يف النكاح وال ال، ال يرده الشارع  مماطرف الكثرة

بناته من مهر  و لنسائه)صلى اهللا عليه وآله(حده رسول اهللا   وجعله ماقدر الشارع هلن حداً ،املعامالت

  . السنة الذي هو خري احلدود

جحاف يكون تقدير اإل ىوعل،  جمحفني يف حكمهمم ليسوا غالباًإوهذا خبالف الرجال ف

    حيث جعلته حبكمه،املهر برضاها جحاف من طرف قلةاإل

                                                





٣٧٨

وكأنه لذا مل يقدر  ،)١(ميت أقلهن مهراًأخري نساء  ولذا ورد، املهر ومطلوب من الشارع قلة

  . الرجل إىل  يف القلة بالنسبةالشارع حداً

 هو مهر السنة وكان الزائد عليه حنلة بأنه ملا كان املهر ،ورمبا قيل وجه آخر يف رد املصادرة

كان  إذا  وكانت النحلة غري متصورة فيما،ذلك إىل شارة كما تقدمت يف مجلة من الروايات اإل،عطيةو

كان احلكم  إذا  املهر يف طرف الكثرة فيما)عليه الصالة والسالم(مام فلذا قدر اإل، املهر حبكم الزوجة

  . ليها مبهر السنةإ

، سقاط احلكم الذي اشتملت عليهإيوجب  عدم فهم مجلة يف الرواية ال أن  إىلةباإلضافهذا كله 

  . احلجية اجلعليةى ذلك مقتض ألن ، غري عزيز يف الروايات حيث التقطيعهومثل

: اجلعفريات من قوله ويات الدعائماول يف رفع املصادرة ما تقدم يف روويؤيد التوجيه األ

شطط وكس وال  والهلا صداق نسائها أن ىفقض، طتتفاش .  

ويف ، معها أو ،مع أحدمها أو ،جنيب وحدهاأل أو إىل ،أحدمها أو إىل ،كليهما إىل  التفويضحصوي

عني أحدمها  إذا  حىت،عماأل أو يف مهر واحد يكون الشرط باتفاقهما أن ليه ميكنإصورة تعدد من فوض 

غري  إىل ،خر بقرة صح كلتامها مهراًواآلعني أحدمها شاة  أو ،عشرةوخر مائة صح املهر مائة عشرة واآل

  . ذلك

غري ذلك من الصور املمكنة  إىل ،أحدمها إىل  مث تفويض الزائد عليهوالظاهر صحة تعيني شيء مهراً

  .  للمناط،طالقلإل

   إىل ويفوض تقديره(: حيث قال، ومنه يعلم وجه النظر يف قول القواعد

                                                





٣٧٩

 ما أو ،ما شئت أو ،تفرض ما شئت أن ىجتك علزو:  مثل،إشكالى أجنيب عل أو أحد الزوجني

  . )شاء زيد

مها قد تراضيا عليه وقد شرطاه يف  إذ ،نوع توكيل أنه  منشكال اإلأينش(: حيضان قال يف اإلإو

ن إ ومن حيث ،)١(املؤمنون عند شروطهم: )صلى اهللا عليه وآله(ولقوله ، صل الصحةاأل وعقد الزم

  ). نه حكم شرعي مل يرد النص عليهجحافة بأحدمها وألإز املهر يتعلق بالزوجني وجلوا

صحة تعيني الغري املهر  والعرفية وطالقاإل ومن املناطعرفت  بعد ماخيفى  ال ه الثاين ماذ يف وجهإ

  . الصغري إىل ب بالنسبةكاأل

ويف ،  كما عن ظاهر التحرير وغريه،أحد الزوجني بعينه إىل ويفوض تقديره(: ولذا قال يف اجلواهر

يف  و كما فيها،ليهما مجيعاإ والسرائر واملبسوط و كما رمبا يظهر من اخلالف،مطلقاً أو :كشف اللثام

  ).التحرير

وضة البضع من دون ففظهر لك جواز اشتراط مجيع أفراد الفروض اجلائزة يف م (:قال أن ىلإ

الذي قد استدل به هنا غري ، املؤمنون عند شروطهم: )صلى اهللا عليه وآله(اشتراط لالندارج حتت قوله 

  ). ولية اليت مسعتها عن كاشف اللثامالعمومات األ واتطالق عن اإلفضالً، صحابواحد من األ

 يف املعني كأحد كلياً أو ،عمرو أو  كزيدمردداً أو ، كان كزيدجنيب معلوماًاأل إىل ويصح التفويض

  . ذا الباب من هشارة كمن يأيت أوالً باإل موصوفاًجمهوالً وأ ،هؤالء

                                                





٣٨٠

  . يبعد ذلك ال ،ما أشبه أو جانباأل من يعينه من أحد إىل وهل يصح التفويض

 إالّ إذا عني تعني إذا ،من الطرفني أو غريمها أو  من الزوجني،متعدداً أو  كانليه واحداًإواملفوض 

املطلق والكلي يف الكلي  ووجيوز التعيني يف اجلزئي، أشبه الغصب وما ويقبله الشرع كاخلمر عينه فيما ال

  . احتمالى بل واملردد عل، املشاع واملعني

  . عدم الدليل وصلليه لألإقبول غري من فوض  إىل حاجة وال

 أن  وجاز،القلة كان احلاكم هو الزوج مل يتقدر يف طرف الكثرة والفإن ( :الشرائع قال مث إن

ميضي حكمها فيما  ال إذ ،قدر يف الكثرةيت وقدر يف طرف القلةتليها مل يإولو كان احلكم ، حيكم مبا شاء

  . )درهم عن مهر السنة وهو مخسمائة زاد

  ). بقسميه عليهمجاعبل اإل، بال خالف أجده يف شيء من ذلك( :يف كلتا املسألتني ويف اجلواهر

ما ى عل أو ،الندبى ما حممولة علإبصري فهي أيب  أما رواية، الروايات املتقدمة إىل باإلضافةهذا 

  . جيعله مثل مهور نسائها فنقصها أن ىليه صداق امرأته علإفوض  أنه شيخ منعن ال

 والنص منصرف ، لذلككان قصدمها شامالً إذا زيد عن السنةيصح للزوجة تعيني األ أنه والظاهر

 أيب ولعل هذا هو املراد من خرب، كون الشارع عني خالف قصدمها بعيد جداً إذ ،عن مثل هذه الصورة

   .أيضاًبصري 

 واجلعفريات تقدم عن الدعائم  حيمل ما،تلك الروايات املعمول ا من عدم حقها يف الزيادةى وعل

 مل تكن يف البني كنا حنمل رواية الدعائم تلك الروايات لون إ حيث ،)١(شطط وكس وال ال من

  . مهر املثلى اجلعفريات علو

                                                





٣٨١

أزيد من مهر مثلها مما كان  أو هر السنةمهر السنة لكنها عينت بقدر ممن كان مثلها أقل  إذا مث

يشمل  ما أو مهر املثل إىل ردت الّإ و، لذلك فهو التفويض شامالًإطالقكان  فإن ،أيضاًدون مهر السنة 

  . قصدمها

منا يعرف إ و،أقل أزيد أو ليه سواء بقدر مهر املثل أوإجنيب حكم مبا فوض ولو كان احلاكم األ

 يصرحا بالرضا مبا يفرضه أياً إالّ أن ر املثلهمى يقتصر علنه إ قول بعضهم ف،القرائن وذلك حبسب الظاهر

 عم من الظهورالتصريح بالرضا األ إىل غري مهر املثل حيتاج وصرفنن مهر املثل هو امل أكأنه يريد، كان

  . الصراحة سواء كان بالقرينة باللفظو

ولني األى  علهنإف، عنهما أو عنها أو  عنهاًذا كان نائب إما  ال،ليهإ جنيب مفوضاًكان األ إذا لكن هذا

لكل  ألن ،خر كالزوجةويف الثالث يف النصف يكون كالزوج ويف النصف اآل، حيكم كما حيكم موكله

 غري ظاهر ،خس املقدمتنيالنتيجة تابعة أل ألن حيكم كالزوجة أنه  فاحتمال،نائب حكم املنوب عنه

  . الوجه

جنيب الوكيل للزوج يكون حكمه األ فإن ،د منهما أجنبياًذا حكم كل واح إومنه يظهر حكم ما

  . جنيب الوكيل للمرأة يكون حكمه كحكم املرأة واأل،كحكم الزوج

غري ذلك من النسب  إىل ،حكمت املرأة يف النصف وحكم الزوج يف النصف إذا وكذلك احلال

  . حتكيم الزوجة يف الربع وهكذا وكتحكيم الزوج يف ثالثة أرباع

   نعم لو فرض حتكيم(: حيث قال، هر وجه التأمل يف قول اجلواهرومنه يظ



٣٨٢

ولني األى  على جر،عنهما مجيعاً أو ،بالعكس أو ، عنها ال عن الزوجوجه يكون نائباًى جنيب علاأل

جنيب كان األ إىل  جعل احلكمنلكن م، جيوز عن مهر السنة الثالث يتقيد مبا الى وعل، حكم املنوب عنه

كل ى حكمه عل يفاملتجه حينئذ مض، فيه حكومة املنوب عنهى وجه يراعى  علنائباً ال صلياًأ حاكماً

  ). يتقيد مبا قيد به حتكم الزوجة املنصوص عليه خبصوصه حال كتحكم الزوج وال

مل يكن  إذا نعم، لزامحيكم للزوجة حسب دينهم لقاعدة اإل أن ولو كان التحكيم من كافرين صح

، موضوع هلا  يف املقام حيث اللزامترد قاعدة اإل ال ألنه ،سالمم اإليف دينهم شيء حكم حسب حك

ولو كانت الزوجة ، شاملة لكل املكلفني أا ىدل عل  بضميمة مادلةوالالزم التمسك بعمومات األ

  . ا ذلكهمل يكن من دين إذا ةسنبقدر مهر ال مل ينفذ حكمها حىت) بالفتح (الكافرة حمكمة

 وكذلك، تقدير من قدر أوالًى بعينه مض أحد الزوجني ال إىل  كان التقديرلو أنه ومما تقدم يظهر

أحد  إىل ولو كان التقدير(: ولذا قال مناهج املتقني، جنبيني عنهمااأل ىل إنائبهما أو إىل كان التقديرإذا 

  .)تقدير من قدر أوالًى الزوجني ال بعينه مض

 وليس هذا من السبيل ،كافرة وعن مسلم  أو، عن مسلمنيليه كافراًإيكون املفوض  أن ويصح

  . عنه ياملنف

كل  و،مؤمناً أو خمالفاً أو  كافراً،متعدداً أو ذا كان كل من احلكم واحداً إومما تقدم يظهر حال ما

  . زوجة مسلمةى  علكافراً ال، من الزوجني أحد الثالثة

يوقف :  ومع التخالف قيل، مع التراضيإشكالليهما فال إولو كان احلكم (: اجلواهر قال مث إن

  وحيتمل ، التحرير واملبسوط يصطلحا كما عن حىت



٣٨٣

يساوي مهر السنة مل  بذل الزوج هلا ما إذا :قد يقال: قلت، مهر املثل وإىل احلاكم إىل الرجوع

 بينها وبني مشتركاًأو   سواء كان احلكم هلا خاصةً، لظهور اخلرب املزبور يف ذلك،يكن هلا اقتراح الزائد

  . )١()احلاكم إىل  فيحتاج حينئذهقل من ذلك كان هلا خالفحكم باأل نعم لو، هاغري

عطاء الزوج بقدر مهر السنة يكون املرجع إيكون يف صورة التخالف يف غري مثل  أن ومن احملتمل

  . أما القرعة فهي حمكومة بقاعدة العدل كما ذكرناه مكرراً، قاعدة العدل

وضاهم للتعيني، فإنه يؤخذ بثلث الثالثة وهكذا حسب القاعدة إذا ختالف حكام ثالثة فوكذلك 

  .املذكورة

كان هلا  وحيكم أن ليه احلكمإلزم من أقبل احلكم  وطلقها قبل الدخول لو(: يف الشرائعقال 

  .)النصف

ند العقد ن الدليل شامل له بعد كون مرادمها عأما عدم سقوط حكومته بالطالق فأل: أقول

فرض هلا بعد  ال أنه بني مفوضة البضع حيث قد عرفت فيما تقدم وارق بينهوبذلك يفت، طالقاإل

 جنيب جيب عليهاأل أن ىدليل علأي  إذ ،ه نظرإطالقحيكم ففي  أن ليه احلكمإيلزم من  أن وأما، الطالق

  . أنفسهم وأمواهلمى طون علسلالناس منه خالف دليل إف، حيكمأن 

 أن لزم الإ و،صاحبه حمل نظر إىل يصال احلقنه مقدمة إله باحلكم بألزامواستدالل اجلواهر إل

 أو ،جنيب مث يلزمانه باالختيارجيعالن اخليار لأل وخر فيتبايعانآ إنسانيتصرف يف إنسان أن يتمكن كل 

يشترط يف  أو ،ه مبا نذرإلزاممث يكون له احلق  أشبه ما يسافر به أو أو يسكنه أو يلبسه أو يطعمه أن ينذر

  ضمن عقد 

                                                





٣٨٤

 حيث ،مثلة غري ذلك من األىلإ، دار زيد ىلإيتبع الشارط  أن دار زيد مث يلزم عليه إىل أن يأيت به

  . بغري ذلك  أو،بايء كما يف الشرط أو ،كما فيما حنن فيه ه بالكالمإلزامفرق بني  ال

 بينهم املشهور و،جمرد وعد ألنه بذلك عند العقد يرض وإن حيكم أن يهليكون ع ال أن يبعد بل ال

 مفوضة أدلةمل حيكم كانت داخلة يف  وجنيباألى ذا جعل احلكم علإوعليه ف، عدم وجوب الوفاء بالوعد

  .  مجلة منها يشمل املقام إذ إطالق،البضع

قبوله احلكم يف ضمن العقد  ألن ،كان أحد الزوجني ا إذليه باحلكمإيلزم املفوض  أن يبعد نعم ال

  . أيضاًتأمل يف ذلك ى عل، ون عند شروطهماملؤمن فيشمله دليل ،شرط عليه

 منا الإو، مثن البضع ألنه املثل هلا مهر أن  فالظاهر،مات احلاكم بعد الدخول قبل احلكمه إذا مث إن

القاعدة  إىل األمروحيث مل حيكم رجع ، كثر من ذلكاأل أو قلحكم احلاكم باأل إذا يكون مهر املثل

  . وليةاأل

نصف املهر : كأن يقول، باجلزء أو حيكم بالكل أن قط للمثل أعم مناحلكم املس أن ىخيف وال

  . خريعين به النصف اآل إذ ،كذا

  :  املناط يف مجلة من الروايات،ذلك إىل باإلضافةلزوم مهر املثل ى ويدل عل

 ،فدخل ا ومل يفرض هلا مهر مث طلقها سألته عن الرجل تزوج امرأة:  قال،ففي رواية احلليب

   .)١(ميتعها وا مهر مثل مهور نسائهاهل: فقال

  يف رجل تزوج امرأة : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،وعن منصور بن حازم

                                                





٣٨٥

   .)١(كان دخل ا فلها مهر نسائها وإن ،يف صداق  هلايءش ال: قال ،ومل يفرض هلا صداقاً

يف رجل تزوج امرأة ومل  ،)ه السالمعلي( عبد اهللا قال أبو:  قال، أيب عبد اهللالرمحن بن وعن عبد

   .)٢(هلا صداق نسائها: )عليه السالم(قال ،  مث دخل اهايفرض هلا صداق

من عدم الفرج بغري : )عليه السالم(علي عن ، املطلقات مثل ما عن الدعائم إىل باإلضافةهذا 

  . واملنصرف من مثله مهر املثل ،)٣(مهر

هو باملوت قد قصر فهو  وويل القاصر أنه م احلاكم امليت باعتباراحلاكم يقوم مقا أن أما احتمال

يكون   فال حق حىت،جنيباأل حدمها أواحلكم أل أن فهو خالف نظر املتعاقدين، وليه فيكون احلكم له

  . احلاكم إىل وارثه ال إىل ذا كان حق انتقلإو، للحاكم

لكن ، مناط يف بعض الروايات السابقةمل يزد عن مهر السنة فكأنه لل ما أنه أما احتمال اجلواهر

  . صل وهو قاعدة املعاوضةاأل إىل  والالزم الرجوع،املناط غري مقطوع به

فقد ، مات قبل احلكم وقبل الدخول أما لو، هذا كله يف موت احلاكم قبل احلكم وبعد الدخول

  . املشهور سقط املهر وهلا املتعةقال 

يف وليس  ،خالفه دليلى مل يدل عل صل مااأل ألنه ،ملثلبوجوب مهر ا: وقال العالمة يف القواعد

  . خالفهى املقام دليل عل

   يف:  وفيه،مدبصحيح ابن مسلم املتقذلك ى أما املشهور فقد استدلوا عل

                                                









٣٨٦

هلا املتعة : قال ،يدخل ا أن ماتت قبل حكمه فمات أوى عل حكمها أوى رجل تزوج امرأة عل

   .)١(واملرياث وال مهر هلا

 ال وهلا يف العقدى مسم اانية والى قدمت علأا إ يقال دوه بأا ليست مفوضة بضع حىتوأي

  . املتعة إالّ الفرض كونه قبل الدخول فليس حينئذ إذ ،ملهر املثل يمقتض

ء هلا عندنا يف مفروض بني مفوضة البضع اليت ال شي ووبذلك يظهر الفرق بينها(: قال يف اجلواهر

  . )املسألة

 رجل :قول السائل فيها إذ ،املطلوبى تدل عل مبا يناقش يف دليل املشهور بأن الصحيحة اللكن ر

النشر املرتب  وحنو اللفى يكون عل أن  حيتمل،ماتت أو حكمه فماتى عل حكمها أوى تزوج امرأة عل

كون ى  فيدل حينئذ عل،حكمه فماتتى عل أو حكمها فماتى رجل تزوج امرأة عل :كي يكون املعىن

  . مع قيام هذا االحتمال يبطل االستدالل و،احلاكم يت هو احملكوم عليه الامل

 كون ىمقتض إذ ،داللة فيه لثبوت املتعة ملوت احملكوم عليه مع بقاء احلاكم النه إ :وفيه أوالً

شروطهمى املؤمنني عل)له احلكم سواء مات الطرفكان باقياً أنه إذا ،حكمهى وانعقاد النكاح عل، )٢  

  . كان باقياًأو 

يسقط بالطالق مع بقاء  احلكم ال أن نه قد ذكر يف آخر احلديثإف، ذيل اخلرب يؤيد ذلكن إ :وثانياً

ينقطع به مل ة الزوجية مل يسقط باملوت الذي قذا مل يسقط احلكم بالطالق الذي هو قاطع لعالإو، احلاكم

 فيدل هذا ،خر بعد املوتحد منهما اآل يغسل كل والذيايتمكن  أنه  بدليل، بطريق أوىلةعالقة الزوجي

   أن ىعل

                                                







٣٨٧

  .  يراد به موت احلاكمأيضاًلصدر ا

فلها الدخول قبل  وولو مات احلاكم قبله(: حيث قال، بذلك ظهر وجه النظر يف قول القواعدو

علل  وإن ، خبالف مفوضة البضع حيث رضيت بغري مهر قيل ليس هلا أحدمها،حيتمل املتعة و،مهر املثل

قيمة العوض وهو مهر  إىل مل يعني احلاكم فريجع وبالعقد املهرعليه استحق نه إ :ح بقولهيضايف االفتواه 

  . )املثل

  . هلذا الوجهيدع جماالً الصحيح الن إ :ذ فيهإ

 تثبت هلا املتعة : فقيلاحلكم معاً ومات قبل الدخول ولو(: قال يف مناهج املتقني ولذا الذي ذكرناه

  . )ول أوجهاأل و،شيء هلا ال: وقيل،  مهر املثليثبت: وقيل، مهر وال

العريف الذي مل يغريه  ألنه ،القاعدة مهر املثلى كان مقتضمل يكن الصحيح املذكور  نعم لو

  . الشارع

دريس من عدم وجوب إاملتجه مع قطع النظر عن الصحيح املزبور ما عن ابن ن إ( :فقول اجلواهر

نه مل يذكروه يف العقد وال كان يف قصدمها فكيف  مهر املثل فأل أما عدم،غريها متعة وال شيء هلا ال

ى مهر املثل ممنوعة عل إىل كل مهر يف العقد قد تعذر تعيينه يقتضي االنتقال أن ىودعو، يتصور وجوبه به

 من مفوضة البضع أنه بل قد مينع أصل تسمية املهر يف العقد يف مفروض املسألة اليت قد عرفت، مدعيها

  . غري ظاهر الوجه ،)ضحناه يف السابق أوتعرض يف العقد لذكر الفارض كما إالّ أنه

احلكم باق للحاكم كيف يشاء  أن القاعدةى فمقتض، مات طرف احلاكم لو أنه وقد تبني مما تقدم

  . حكمه يوميض

   يميض ومات احملكوم عليه فللحاكم احلكم ولو(: ولذا قال يف مناهج املتقني



٣٨٨

مات كالمها فلها املتعة يرثها  لو أنه يظهر من الكالم يف املسائل السابقة أنه كما، حكم به ما

  . وارثها

 صحابمات احملكوم عليه وحده الذي قطع به األ ولو: ومنه يظهر وجه النظر فيما يف الكفاية قال

 ابن رواه ويشكل مبا، يبطل مبوت احملكوم عليه ليه قد ثبت بالعقد فالإالتفويض  ألن ،للحاكم احلكمأن 

عليه ( عبد اهللايب قلت أل:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، يف الصحيح عن صفوان بن حيىي، بابويه

   . )١(ليس هلا صداق وهي ترث مرياثاً: قال ،حتكم أن جل تزوج امرأة حبكمها مث مات قبلر: )السالم

ولذا ، مجيعاً صحابألا معرض عنها عن ا أل،تقدير صحتهاى ل ا علالعمميكن  ذ الصحيحة الإ

 النص بثبوت طالق إل،خالف أجده بالمات احملكوم عليه وحده فللحاكم احلكم  ولو(: قال يف الرياض

يبطل مبوت  ليه قد لزم بالعقد بالضرورة والإالتفويض  واحلكم له مع عدم اشتراط حضور احملكوم عنده

يلحق سنده من  الصحيح فمع قطع النظر عماوأما ، يعارضه صالة بقائه والنص الأل واحملكوم عليه البتة

  .)٢( )مر ميكن التعويل عليه وال العمل سيما يف مقابلة ما النظر شاذ ال

  . االستحبابى  عن الطرح ميكن محله علوتفادياً: أقول

 ،مع بقائهما كليهما بعد ذلك أو أو عدمه مع موت أحدمها وولو اختلفا يف حصول الدخول

  . كما هو واضحى فاحملكوم قوانني الدعو

 أن غريها يف مسألة كراهة ووجه اجلمع بني روايات سقوط املهر بالدخول إىل ا قد أملعنامث إن

  . عطائها شيئاًإيدخل الرجل بالزوجة قبل 

  

                                                







٣٨٩

 أن  شهرة عظيمةصحاباملشهور بني األ(:  مع اجلواهرقال يف الشرائع ممزوجاً): ١٦مسألة (

 ، دون غريه،مل يرتل وإن  عليه الغسلقوجه يتحقى  علدبراً أو الًالدخول املوجب للمهر هو الوطي قب

رادة إمتردد بني  أنه ى عل،الوطي مبعىن أنه ىاملتفق عل ،)١(مل متسوهن ما: تعاىلظاهر قوله  وصللأل

  ). الثاين وهو الوطيى  فيبق،ول باطل اتفاقاً واأل،الشرعي واللغوي املعىن

  : ية متواتر الرواياتاآل إىل فةباإلضاويدل عليه ، وهو كما ذكره

عن رجل تزوج ، وأنا حاضر أيب سأله:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  بن سنانعبد اهللافعن 

، العدة من املاءإمنا  :فقال ،طلقها هل عليها عدة منه ليها حىتإسها ومل يصل امرأة فأدخلت عليه ومل مي

   .)٢(أدخله وجب الغسل واملهر والعدةإذا  :فقال ،يرتلكان واقعها يف الفرج ومل  فإن :قيل له

   .)٣(يقاع نالنساء هي اإل مالمسة:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، أيضاًوعن ابن سنان 

اخلتانان وجب ى التقإذا  : قال،مرأةايف رجل دخل ب، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن احلليب

   .)٤(العدة واملهر

 اخلتانان وجب املهرى التقإذا  : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ختريبعن حفص بن الو

   .)٥(الغسل والعدةو

                                                













٣٩٠

أوجله فقد وجب الغسل واجللد إذا  : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن داود بن سرحان

   .)١(جم ووجب املهرروال

 إالّ يوجب املهر ال: مسعته يقول:  قال،)ه السالمعلي(  أيب عبد اهللاعن، وعن يونس بن يعقوب

   .)٢(الوقاع يف الفرج

دخل إذا  :فقال ،جيب املهر مىت )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،وعن حممد بن مسلم

   .)٣(ا

ى قتالإذا  :قال ،يف رجل دخل بامرأة، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن حفص بن البختري

   .)٤(العدة ووجب املهراخلتانان 

جيب  سألته عن الرجل واملرأة مىت:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن حممد بن مسلم

   .)٥(الرجم واملهر و الغسلبأدخله وجإذا  :قال ،عليهما الغسل

عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً  )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،وعن يونس بن يعقوب

   .)٦(الوقاع إالّ ال يوجب الصداق: قال ،ل مث طلقها أيوجب عليه الصداق وملس وقبستراًى خوأر

عن رجل يتزوج امرأة فأدخلت ، )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،وعن يونس بن يعقوب

  يكون وصل  أن ملس من غري ولالستر وقبى أرخ وعليه فأغلق الباب

                                                





 









٣٩١

   .)١(نصف املهر إالّ ليس عليه: قال ،التلك احلى ليها مث طلقها علإ

 ،عن رجل تزوج جارية مل تدرك ال جيامع مثلها )عليه السالم(جعفر  سألت أبا:  قال،وعن زرارة

 من يوثق به من النساء ليهنإهاتان ينظر : قال ،تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة دخلت عليهأو 

مات  فإن :قلت، عدة عليهن منه داق الذي فرض هلا والهلا نصف الص فإن كن كما دخلن عليهفإن 

   .)٢(عشراً وأشهر عليهن العدة أربعة ونصف الصداق وهلا املرياث: قال ،يطلقأن قبل  الزوج عنهن

 إالّ ل هل يوجب املاءئ س)عليه السالم( علياًن إ :) السالممعليه( ئمة بسند األ،وعن اجلعفريات

، هو  من املاءوال يوجب صاعاً،  ويهدم العدة،ويوجب احلد، ويهدم الطالقيوجب الصداق : فقال ،املاء

   .)٣(لصاع من املاء أوجب

: نصارفقالت األ، نصاراجتمعت قريش واأل:  قال،) السالمماعليه(عن أبيه ، وعن جعفر بن حممد

 علي بن أيب  املؤمننيأمري إىل اخلتانان فقد وجب الغسل فترافعواى قتال إذا :وقالت قريش، املاءاملاء من 

: قال، نعم: قالوا ،نصار أيوجب احلدمعشر األ يا: )عليه السالم( علي فقال ،)عليه السالم(طالب 

 احلد ال وأوجب املهر بال ما ما: )عليه السالم(طالب  علي بن أيب فقال، نعم: قالوا ،أيوجب املهر

   .)٤(يوجب املاء

 : قال،جلاآل ويف حديث يف املهر العاجل، )يه السالمعل(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

 مل جيعل له حد فالدخول يوجبهوإن)٥(.   

                                                













٣٩٢

املعيار هو الوطي  أن ىالتدليس مما يدل عل ويف أبواب العيوبالروايات املتقدمة  إىل باإلضافةهذا 

  . دون اخللوة

حكاه عن قوم من نه إ بل عن خالف الشيخ، لكن عن الصدوق أوجب باخللوة املهر مطلقاً

اخللوة  أن الكيدري والشيخ يف النهاية وابن الرباج وعمري أيب  كابن،عن مجاعة من فقهائنا و،ناأصحاب

 الستورى أرخ وتزوج الرجل املرأة إذا :املقنع يقال الصدوق يف حمك، واقعاً  التوجب احلكم ظاهراً

  .يرفع عن نفسه املهر وع عن نفسها العدةا ترف اامعة فال يصدقان ألكر مجيعاًنأمث أغلق الباب و

عليها  يالرجل يتزوج املرأة فريخ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،بصري أيب واستدل له خبرب

 فيقول ،ااويسأل هو هل أت، أتاين ما فتقول ،سأل املرأة هل أتاكفت، يغلق الباب مث يطلقها ووعليه الستر

يدفع املهر عن  ن أيريد هو و،تدفع العدة عن نفسها أن تريدها إ  وذلك،نيصدقا ال: فقال ،مل آا

   .)١(كانا متهمني إذا يعين، نفسه

 يهلع يالثيب فريخ أو يف الرجل يتزوج املرأة البكر ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عبيدة أيب وعن

ال : قال ،مل أمسها ويقول هو، مل ميسين عليها الباب مث يطلقها فتقول وغلق عليه أو ،عليها السترو

   .)٢(يدفع عن نفسه املهر وا تدفع عن نفسها العدة أل،يصدقان

                                                







٣٩٣

  . معارضتهما مبا هو أظهر منهما داللة إىل باإلضافةيف داللة الروايتني  ماى خيف لكن ال

يدخل سألته عن الرجل يتزوج املرأة ف:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، سحاق بن عمارإفعن 

، ال: قال ،تصدقه هي بذلك عليها عدة و،مل ميسها أنه ويزعم، عليها ستراًى  ويرخا فيغلق عليها باباً

   .)١(قا مأمونني صداكان إذا يعين، أخرج املاء اعتدتن إ :قال ،نه شيء دون شيءإف: قلت

كالم ى ه محله اجلواهر علليإنسبوا  ماى  علأيضاًبل وعدم داللة كالم املقنع ، ولعدم داللة الرواية

 خال الرجل بامرأته مىت(: قال الشيخ يف النهاية، هم من الظاهر دون الواقعؤاجلماعة املتقدمة أمسا والشيخ

مل  وإن ،حيكم بذلك أن احلاكمى كان عل و،ظاهر احلالى الستر مث طلقها أوجب عليه املهر على أرخو

  . )أخذ أزيد من النصفت أن حيل للمرأة ال إالّ أنه ،دخل اقد يكن 

نصف : قال بعضهم، بعضه أو هلا املهر كمالً أن اختلف احلديث يف(: قالنه إ ،عمري أيب وعن أبن

منا إو، الستر وجب املهرى أرخ وأغلق الباب إذا حيكم باحلكم الظاهر إمنا الويل أن ذلك منا معىنإ واملهر

  .)٢()نصف املهر إالّ بني اهللا وامل يسمها فليس هلا فيما بينه أنه علمت إذا هذا عليها

  : فقد استدل بوجوب املهر باخللوة جبملة من الروايات، وكيف كان

سألته عن الرجل يطلق املرأة وقد مس كل :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مثل ما عن احلليب

   )عليه السالم(جعفر  أبو يابتل: فقال ،مل جيامعها أهلا عدة إالّ أنه شيء منها

                                                







٣٩٤

 وجب املهر ستراًى أرخ وأغلق باباً إذا :)عليه السالم (احلسنيعلي بن فقال له أبوه ، بذلك

   .)١(والعدة

 تزوج الرجل املرأة مث خال ا فأغلق عليها باباًإذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن زرارة

   .)٢(ه ا دخولؤ وخال، مث طلقها فقد وجب الصداقستراًى أرخأو 

من : كان يقولنه إ ،) السالممعليه(علي عن ، عن أبيه، عن جعفر، سحاق بن عمارإوعن 

   .)٣( فقد وجب عليه الصداقستراًى أرخ أو أهله باباًى أجاف من الرجال عل

  .  رده عليه:أجاف الباب باجليم: أقول

إذا  :قال ،بجي سألته عن املهر مىت:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

 )عليه السالم(احلسني  أيب علي بن إين تزوجت امرأة يف حياة: وقال، جيف البابأرخيت الستور وأ

 ين أبيتإ و،ا يف هذه الساعةتأ بين ال ال تفعل يا: وقال أيب  فنهاين،ليهاإليها فذهبت إنفسي تاقت وإن 

 فقالت ،خرجفذهبت أل، وكرهتها يعل ليها بكساء كانإدخلت عليها قذفت  أن فلما، أفعلإالّ أن 

   .)٤(دينيمه قد وجب الذي تر:  فقلت،أجافت الباب و فأرخت الستر:موالة هلا

 ولكم ما افتحوا: امرأة فأغلق الباب فقال) عليه السالم(جعفر  أبو تزوج:  قال،بصري أيب وعن

   .)٥(سألتم فلما فتحوا صاحلهم

  ى رخأإذا  : قال)الصالة والسالمعليه ( إىل علي بسنده، وعن اجلعفريات

                                                













٣٩٥

   .)١(مل جيامع أو الستر فقد وجب املهر جامع

مل   جامع أو،وجب املهر كلهأالستر فقد ى رخأإذا  : قال،)عليه السالم(احلسني  علي بن وعن

   .)٢(جيامع

   .)٣( مثله)عليه الصالة والسالم( إىل علي  بسنده،وعن الرواندي يف نوادره

 واليت فيها الداللة حيتمل محلها ،داللة فيها غالب الروايات من الطائفة الثانية الن  أىخيف لكن ال

 العامة عن ىحيث رو، التقية كما يف الرياضى وحيتمل محلها عل، نيت بني الطائفاالستحباب مجعاًى عل

 ، من العامةكثري وحنيفة أبو ليهإوذهب ، ) فقد وجب عليه املهرأغلق باباً  أوستراًى من أرخ( أنه عمر

  . متعارضة) عليه السالم(جعفر  أيب يف رواية ما أن مع

 فمضيت ، أيبفكره ذلك: يتزوج قال أن أرادنه إ ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  زرارةىفقد رو

 إىل  فبادرتين القائمة،فقمت النصرف، كان بعد ذلك زرا فنظرت فلم أر ما يعجبين إذا تزوجتها حىتو

نه إ :قال،  كيفاألمرفأخربته ب إىل أيب فلما رجعت، تغلقيه لك الذي تريدين ال: فقلت، هالباب لتغلق

   .)٤(نك تزوجتها يف ساعة حارةإ: وقال، نصف املهر النصف يعىن إالّ ليس عليك

  . فلما فتحوا صاحلهم: )عليه الصالة والسالم(من قوله ، بصري أيب تقدم من خرب ويؤيده ما

   أن ىحيمل علن أ وبد صح ال فإن ، به)عليه السالم( وعدم مباالته )السالمعليه (أما ي أبيه 

                                                











٣٩٦

يف   يف ذاته ال الصوري ملصلحةاألمر ك،يف مفاده  ال ملصلحة يف نفس النهيالنهي كان صورياً

والشخص ، أشبه ما أو أصدقائه أو حد أقربائه ألياً أو  يطلب من الشخص أمراًاً أن إنسانمثل، همتعلق

  . ترك املنهي وأمور املإتيان بدون قصده ىوينه يأمر و،املته وله حمذور يف ردهيريد جم

 من العمل أكثر أثراً فإن ، أراد بذلك التنبيه العملي)عليه السالم(عله لف ،حارة يف ساعةالزواج وأما 

  . القول فقط

اهر الدخول كان الظ فإن مل يعلم به وإن ،علم به فهو فإن ،فاملعيار بالدخول، حال أي ىوعل

 أنه إمنا احتمل وإن ،نه حيكم عليهما بالدخولإولدت ف أو محلت عاشرها مدة حىت ا إذامك، حكم به

 احملكيولذا كان ، العرف يرون حتقق املوضوع بذلك فيتبعه احلكم ألن ،سبب احلمل أفرغ املاء فقط مما

أوجبنا نصف  إمنا حنن وا وجه حسنهذ(: عمري الكالم املتقدم قال أيب نقل عن ابن أن بعد أنه لشيخعن ا

 أيب قاله ابن فالقول ما  ارتفاع العلمعفأما م، مع التمكن من معرفة ذلك املهر مع العلم بعدم الدخول

  . )عمري

من وجوب املهر باجلماع يف غري (عن ابن اجلنيد ى ومن الكالم املتقدم يعلم وجه النظر فيما حيك

 :ولذا قال اجلواهر يف رده، )١()نزال باملالعبةاإل وكان بتلذذ إذا تاعالتقبيل وسائر أنواع االستم و،الفرج

قيام ى يكون قد أخذه من النصوص الدالة عل أن وميكن، يدل عليه مل أجد له يف هذه النصوص مانه إ(

،  العتبار ترتيل ذلك مرتلة اجلماع،بالعكس والوالدى حنو ذلك مقام الوطي يف حرمة مملوكة الولد عل

  .)٢()ىا ترلكنه كم

  : حيرم باملصاهرة مجلة من الروايات مذكورة يف باب ما إىل أشار بذلك وقد

                                                







٣٩٧

عن الرجل تكون له اجلارية  )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،مساعيلإعن حممد بن  مثل ما

ابتداًء  مث قال، قبلها بشهوة إذ ترك شيئاً ما: قال، نعم:  قلت ،بشهوة: قال ،فيقبلها هل حتل لولده

 نظرإذا  :فقال ،جسدها إىل نظر إذا :قلت، أبيه وابنهى ليها بشهوة حرمت علإنظر  وجردهان إ :منه

   .)١(جسدها بشهوة حرمت عليه وفرجهاإىل 

ها ءاجلارية يريد شرا إىل الرجل ينظر: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: ، قالوعن مجيل بن دراج

   .)٢(عورا إىل يكون نظرالّ أن  إنعم: فقال ،أحتل البنه

 جرد الرجل ووضع يده عليها فال اإذ : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وعن حممد بن مسلم

   .)٣(حتل البنه هذا

عليه (احلسن  أيب عن، سحاق بن عمارإيكون مستند ابن اجلنيد ما تقدم من رواية  أن وميكن

نه جعل امليزان خروج املاء وهو أعم من إف، )٤(ج املاء اعتدتأخرن إ :حيث قال، )الصالة والسالم

   .الدخول

  . أحد املأتيني ألنه الدبر وفالدخول أعم من القبل، حال أي ىوعل

والدخول املوجب الستقرار ملك مجيع (: حيث قال، ومنه يعرف وجه النظر يف تردد مناهج املتقني

  . ) وفيه ترددحلق به الوطي دبراًأ و،لغسل ل موجباً وطياًاملهر للمرأة هو الوطي قبالً

   أو يكون حراماً أن فرق يف الدخول املوجب لكل املهر ال أنه مث الظاهر

                                                











٣٩٨

  أو،اعتكاف أو صوم أو حرامإ أو استحاضة بغري غسل أو نفاس أو  بأن كانت يف حيض،حالالً

 حيث كونه وطياًى رع ألغالشا أن من، أما وطي الصغرية ففيه احتماالن، ة وطي شبهةءتكون موطوأن 

  . ينايف احلكم الوضعي كوطي احلائض حكم تكليفي النه إ من حيث و،حرم ذلك

عن رجل تزوج جارية مل  )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: حيث قال، ويؤيده ما تقدم عن زرارة

هلا نصف إن  فكن كما دخلن عليهفإن  :قال) عليه السالم(مام اإل فإن ،احلديث، جيامع مثلها تدرك ال

  . )١(عدة عليهن منه الصداق الذي فرض هلا وال

 يفهم منه وجوب العدة مع عدة عليهن منه وال: )عليه الصالة والسالم(بأن قوله : لكن رمبا يقال

وتفصيل ، ا ليست بالغة أفاملراد جبارية مل تدرك مبلغ النساء ال، عدة لغري البالغة وحيث ال، الدخول

  .  وطي الصغريةالكالم يف ذلك يف

 كراهبدون االختيار كاإل أو من أحدمها أو  منهمافرق بني كون الوطي اختيارياً ال أنه كما

حكم وضعي  أنه ىالفتو واملستفاد من النص ألن ،أشبه ما وويف حالة النوم، جلاءاإل واالضطرارو

بأن دليل الرفع : فال يقال، غري االختيار وخيتلف فيها االختيار اجلنابة حيث ال والنجاسة وكالطهارة

  . موجب لرفع احلكم عن الزوج بكل الصداق

  

                                                





٣٩٩

 بين زهرة وسالر والقائل الشيخان وقيل(:  مع اجلواهرقال يف الشرائع ممزوجاً): ١٧مسألة (

 قدم هلا قبل الدخول شيئاً وبعده  يف العقد والمل يسم هلا مهراً إذا :عنهم يحك ماى سعيد عل ودريسإو

 أن ىتشارطه قبل الدخول عل إالّ أن ،ومل يكن هلا مطالبته بعد الدخول، ان ذلك مهرهامث دخل ا ك

 بل ال، قول املشهور إىل استناد وتأويل روايةى  وهو تعويل عل،قدمه هلا بعض املهر ما أن  أو،املهر غريه

ملقنعة من داللة  مبا عن ا مؤيداً،مجاعدليل هذه املسألة اإل أن السرائر يبل يف حمك، أجد فيه خالفاً

  ).  يف ذلكمل يكن صرحياً وإن وبصحيح الفضيل املتقدم، فيه كان فيه ما وإن ،الرضا بذلكى التمكني عل

  : أمورهذه املسألة ثالثه ى الدليل عل: أقول

  . خالف فيه ال أنه اجلواهرعن بل قد عرفت ، مشهور أنه شك وال، دريسإ ابن إمجاع: ولاأل

 أنه عن املختلف ويف املسالك،  فقبول شيء من الزوج رضا بأنه مهر،ذلكجريان العادة ب: الثاين

فلعل منشأ احلكم ، يقدم املهر يدخل الرجل حىت ول القدكان يف الزمن األ أنه ىتية علمحل الرواية اآل

  . ن خبالف ذلكوالعادة اآل:  قال،العادة

  : مجلة من الروايات: الثالث

املرأة  وعن الرجل )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: قال ،الرمحن بن احلجاج مثل ما عن عبد

 وقد هلك وقسم املرياث: فقال ،ورثه الرجل الصداقى فيأيت ورثة املرأة فيدعون عل، يهلكان مجيعاً

ت بعد موت زوجها تدعي ءكانت املرأة حية فجا فإن :قلت، ليس هلم شيء:  فقال،نعم: فقلت

  شيء هلا  ال: فقال ،صداقها



٤٠٠

ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه  فإن :فقلت، هلك زوجها وقد أقامت معه مقرة حىت

طلقها  فإن :قلت، شيء هلم ال: قال، نعم: فقلت ،تطلبه ماتت ال وقد أقامت حىت: قال ،بصداقها

حد ذلك  فمىت: قلت، شيء هلا طلقها ال تطلبه حىت وقد أقامت فال: قال ،ت تطلب صداقهاءفجا

كثري نه إ ،شيء هلا طلبت بعد ذلك فال ودخلت بيته وليهإهديت أإذا  :قال ،طلبته مل يكن هلا إذا يالذ

   .)١(كثري ال ويستحلف باهللا ما هلا قبله من صداقها قليل أن هلا

 أا ذلك و،ما تقدم من عدم قبول قوهلا بعد الدخول بغري بينةى محله الشيخ عل(: قال يف الوسائل

وقد ساق ،  معيناً هلا مهراًىذا مل يكن مس إماى جوز محله عل و،خالف العادات ظاهرخالف ال يتدع

 ألنه التقيةى ميكن احلمل عل أنه ى عل،أخذته مهرها ن ماأ وك،املهرى  فليس هلا بعد ذلك دعوليها شيئاًإ

دينة بقبض العادة كانت جارية مستمرة يف امل أن وقد ذكر بعض علمائنا، موافق ملذهب مجاعة من العامة

 هذه العادة يف اتفق وجود فإن ،ردت يف ذلك الزمانهذا احلديث وأمثاله ون أ و،املهر كله قبل الدخول

  . كالم الوسائلى انته ،)فال وإالّ دلت عليه بعض البلدان كان احلكم ما

يف رجل تزوج ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ليمنا أول الشيخ الرواية بذلك لصحيحة الفضإو

  تطلبه منهمتء زوجها فجاةورثى  من صداقها علرأة فدخل ا فأولدها مث مات عنها فادعت شيئاًام

الذي أخذت  فإن وأما الصداق، تطلبه أن أما املرياث فلها: )عليه السالم(فقال : قال ،تطلب املرياثو

   يدخل عليها فهو أن من الزوج قبل

                                                





٤٠١

قبلته ودخلت عليه فال شيء  وهي قبضته منه إذا ،اًكثري أو  كان قليالً،الذي حل للزوج به فرجها

   .)١(هلا بعد ذلك

 أن  يف رواية الفضيل الذي أخذته قبل)عليه السالم(صحة التأويل قوله ى يدل عل: قال الشيخ

  . ليس له بعد ذلك شيء ويدخل ا فهو الذي أحل له به فرجها

ذلك ليس مدلول الرواية  أن ى الرواية علتأويلى وهو تعويل عل: نبه املصنف بقوله(: ويف املسالك

الدخول  أن السابق من املعىنى وال فرق يف خمالفة القواعد الشرعية بني محلها عل، منا هو جمرد التأويلإو

 سكوا ألن ، سواء رضيت به أم مل ترض، خاصةقدمه مهراً جعل ماى بني محلها عل و،يهدم املهر

كالم ى انته )اخلاصى يدل عل  والعام ال،بل هو أعم منه، ي رضاها به مهراًضيقت الدخول ا الو

  . املسالك

 )عليه السالم(  أيب عبد اهللاىدخلت عل:  قال، رواية املفضل بن عمر،الرمحن ومثل رواية عبد

السنة احملمدية مخسمائة : فقال: قال ،جيوزوه أن جيوز للمؤمنني أخربين عن مهر املرأة الذي ال: فقلت له

أعطاها من  فإن ،أكثر من اخلمسمائة درهم شيء عليه السنة وال إىل ذلك ردى زاد علدرهم فمن 

 طلقها بعد ما فإن :قلت: قال، كثر من ذلك مث دخل ا فال شيء عليهأ أو اخلمسمائة درهم درمهاً

ا صداقه تستويف أن دخل ا قبل أن فلما، كان شرطها مخسمائة درهم إمنا شيء هلا ال: قال ،دخل ا

 أو ذا طلبت بعد ذلك يف حياة منهإف، يدخل ا أن هلا ما أخذت من قبل إمنا شيء هلا هدم الصداق فال

   .)٢(شيء هلا بعد موته فال

                                                







٤٠٢

، مل يكن حمتملهن إ  املتقدم ظاهر االستنادمجاعاإل إذ ، املذكورةدلةيف كل األ ماى خيف لكن ال

،  يف مكان جيري العادة يف ذلك املكان دون غريهيكون سبباً إمنا جريان العادة و،ومثله ليس حبجة

  : حمتمالت الرواية مخسة ألن ،داللة هلا والروايات ال

  .  كما يف بعض من الروايات املتقدمة،هدم الدخول للمهر: ولاأل

  . يف مفوضة البضع اليت قدم هلا شيء أا احتمال الشيخ من: الثاين

  .  كما قاله املختلف وغريه،روايةقت ورود ال والعادةمن باب نه إ :الثالث

 ما مل ترض به مهراً ولذا علل الرواية بأا لو، من باب رضاها املكشوف بالدخولنه إ :الرابع

  .  عليه يف ذمتهذلك وجتعله ديناًى توافقه عل أو متامه تستويف مكنته من نفسها حىت

  .التقيةى احلمل عل: اخلامس

  . الرواية إىل نادومع هذه االحتماالت كيف ميكن االست

ى تعويل علنه إ :رد قول القيل وقالنه إ حيث، القواعد إىل ولذا كان الظاهر من الشرائع الرجوع

  . تأويل

فلها مع  وإالّ ، مل يكن هلا غريهرضيت به مهراًن إ أا صول الشرعيةاملوافق لأل: وقال يف املسالك

 وميكن محل الرواية ،وجه التربع كاهلديةى يكن علمل  إذا ليها منهإوصل  حيتسب ما و،الدخول مهر املثل

  . دلةختالف غريها من األ ال ألن ،ولالشق األى عل

قد كان يف الزمن  أنه ىمحلها عل أنه حيث قد عرفت،  عدم العمل اأيضاًظاهر املختلف  أن كما

   فمنشأ احلكم العادة ،يقدم املهر حىت يدخل الرجل ول الاأل



٤٠٣

  . ا خذميكن األ  باخلالف الكانت العادة فحيث ما

 املعتربة املصرحة بثبوت إطالق وصول املقررةحجة القائلني بذلك مع خمالفته األن إ :ويف الرياض

  .  غري واضحة،مهر املثل للمفوضة بعد املواقعة

ى  محل رواية الفضيل علاألظهر أن قدمناقد و، هو جيد(: ويف احلدائق نقل كالم الشرائع مث قال

  . )يلزم خمالفتها للقواعد الشرعية ال ألن ،ا قدمه مهراًمبالرضا 

املستفاد من  أن  مع،استدل عليه برواية غري دالة عليه(: ويف الكفاية بعد نقله عن املشهور قال

ا قبل الدخول من املهر حيسب يهلإ فما قدم ،املفوضة تستحق بالدخول مهر املثل أن  الصحيحةاألخبار

  . )صحابنكر احلكم املذكور مجاعة من األأوهلذا ، مهالباقي يف ذى منه ويبق

استحقاقها  وولو قيل بعدم كون ذلك مهراً(: ملتقني بعد نقله عن املشهور ما تقدم قالويف مناهج ا

  . )مهر هلا غريه كان حسناً ال أن يشارطها إالّ أن بالوطي مهر املثل

مل  إذا قيل(: ال يف التنقيح عند قول مصنفه ق مثالً، املنع هو الظاهر من غري واحدنذكرناه م بل ما

املصنف استضعف  إالّ أن ،مل يشترط غريه  ما قبل الدخول كان ذلك مهراًقدم هلا شيئاً ويسم هلا مهراً

تقدير تسليم كونه ى عل و،قدمه هو املهر بشيء من الدالالت الثالث ما أن ىهذا القول لعدم الداللة عل

، بالعكس أو مهر أمثاهلا شيء كثري و يسرياًر قده جلواز كون،ل املهركونه كماى داللة عل  المهراً

العادة فيما ن إ :نه قيلإ ف،العادةى جمرى بل هي مبنية عل، يف العقدى املهر غري مسم أن والرواية ليس فيها

 فيدوقول امل، ن العادة خبالف ذلك واآل،بعد تقدمي مهرها إالّ زوجتهبيدخل  الرجل ال أن تقدم من الزمان

  مكنته   مامل ترض به مهراً لوا إ



٤٠٤

 ومل يكن لو مل يقدم شيئاً  كما يف صورة ما،مطالبتها باملهر ومن نفسها ممنوع يف جواز متكينها

  .) ممنوعةمجاعاإلى ودعو، أوالًى مس

  . الرجلى املهر دين علأن على  دل ويؤيده ما

  . القواعد الشرعيةى فالالزم العمل عل، هذاى وعل

 مجاععليك ما يف ذلك كله بعد اإلى خيف ال(: ال لقول اجلواهر حيث قال يف رد املخالفنيجم وال

بأس خبروج هذه املسألة عن  املعظم الذي به جترب داللة الصحيح املتقدم فالى املزبور املعتضد بفتو

  . )١()القواعد لذلك
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