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مت التصحيح، : مالحظة
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 ألنهم  كز احل جيمل  : ليق،  أحدمها أو   مان فغاب الزوجان  كلو بعث احل  (: الشرائع يف   قال :)٣ألة  مس(

التفرقة فموقوفـة    أما   ،صالحاإلى  مهما مقصور عل  كح ألن   ،ان حسناً كل باجلواز   يولو ق ،  م للغائب كح

  . ذناإلى عل

 ،نفذ قطعـاً ي األولى علف، مكيحت أو لكي تونيمكبعث احل  أن   ىعل م مبين كهذا احل (: كاملسال يف   قال

 اخلصومة والـشقاق  ى  مع بقائه عل   و ،بتهيغ و لكه نافذ مع حضور املو    يل ف ك و مايل ف كيتصرف الو ألن  

 ،بة أحدمها يم مع غ  كوز احل جي ال: املبسوط يف   خيفقال الش ،  ما هو املتصور  كم  كيحتنه  إ ولو قلنا ،  عدمهو

ـ ي بة اليمع الغ ونهمايذ مشروط ببقاء الشقاق واخلصومة ب     ئنيم ح كاحلألن   ـ  وألن ،كعرف بقاء ذل ل ك

املتـأخرون   و وجوز املـصنف  ،  هيوز عل جيإمنا   و وز القضاء للغائب  جي ال و ،هيعل و وم له كواحد منهما حم  

ـ    ميإمنا   و ،احلضورى   متوقف عل  ريهو غ  و صالحاإلى   مقصور عل  ألنهبة  يم مع الغ  كاحل ى نع لو اشتمل عل

ان قبل  ك بقاء الشقاق استصحاباً ملا      األصلو،  جتوز الأا   قد تقدم  و ،منا بالفرقة كما لو ح  ك،  م له كاحل

 وإن  ،ماً للغائب كون ح يكحدمها ف شرطه أل ى   عل صالحاإلم مع   كشتمل احل ي أن   ه نظر جلواز  يف و ،بةيالغ

  ). صالحاإلحصل معه 

  : ه نظر من وجوهيفو

  . شمالهيمل  الإشمل الغائب ويهما إطالق مع ماحيث إ، مكالة واحلك الوني بفرقأي نه إ :األول

  . األولدون  صحة خصوص الثاينى ل عليدل وأي ،الغائبى عل وم للغائبكصح احلينه إ :الثاين

ه فاملتبع هو   يعل و ،ىل أخص من املدع   يولو فرض الفرق فالدل   ،  عدمه و  الشرط نيفرق ب  أينه  إ :الثالث

  للحاضر  أو الصحة مطلقاً يف مكاحل والةكقدر الو



٨

مـسألة   أما ،خاص بأحدمها  أو   ،هيعل و له إىل   مطلق بالنسبة  أنه الحظيغائب  ال يف   الصحةيف   و ،فقط

ه فهـو   ؤظهر بقـا   وإن   ،مكلو ظهر رفع الشقاق فال موضع للح       إذ   ،ضري احتمال ارتفاع الشقاق فال   

  . وركم املذكصحة احل واالستصحاب البقاءى ان مقتضكالعدم  والبقاء يف كولو ش، مكموضع احل

 بة خروج عن عنوان البحث    ينهما مع الغ  ية بقاء الشقاق ب   يعدم معلوم ى  دعوو( :اجلواهر يف   لذا قال و

ـ   يجتامع العلم ببقـاء الـشقاق ب       أن   نكمي اليت   بةيث الغ يهما من ح  يم عل كهو احل الذي    أن  ىنـهما عل

فرض تأخره عن ارتفاع الـشقاق       هما لو يم عل كعدم نفوذ احل  ى  قويان قد   ك وإن   ،افكاالستصحاب  

  . )نهمايب

ـ ن موضع للحيكلو ارتفع الشقاق مل  أنه لوضوحى د به الفتوير ي)ىقويقد (: ن قوله أ رالظاهو  ،مك

  .نيانا غائبك إذا ف مباكيف نيانا حاضركوإن 

علم بقاء  ي ال ذإ،  األوىلالعلة   إىل   ا نظراً ت أحدمه كلو س   مبا نيطرد بعضهم الوجه  و( :كمث قال املسال  

ـ ميبـل  ، ناًكان ساك وإن ،ةي بالقرائن احلالك ذل معرفةمكانف إليهو ضع  و ،وتكالشقاق مع الس   ن ك

  . رهكما ذكهو  و،)أيضاًبة ي مع الغكذل

لو خرج أحـدمها عـن    ماي ف نيمكم احل كبعد نفوذ ح  ي بل ال (:  بقوله كره اجلواهر بعد ذل   كذ أما ما 

 الذي  القطالقاعدة ال اإل  ى  نه هو مقتض  إف،  رناهكذ الذي   ليه التفص ي فف )غماءإ أو   ف جلنون يلكة الت يقابل

  . رهكذ

صح لـبطالن   يأحدمها مل    أو   جن الزوجان ن  إ ره البحر الزخار بأنه   كما ذ يظهر وجه النظر ف   ي أنه   ماك

  يف كولو ش ،  الةكو ماً ال كيون حت يكقد   إذ   ،الةك أعم من الو   األمر أن    قد عرفت  كنأل،  الة باجلنون كالو

 ريهو غ  و حتقق املوضوع ى   متوقف عل  ألنه مكنفذ احل ي مل   ،بطلي ماً فال كيحت أو   تبطل  الة حىت كان و كأنه  

  معلوم التحقق 
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ـ مي عدة هلا ال   من ال  يف أو    وطلقا مث مات الزوجان بعد العدة      ما بالطالق مثالً  كحفإذا   ى ن الفتـو  ك

ـ  إذا   مايطالقهما ف  أو   ل الزوج كيصح طالق و   ي م حىت كيعرف بقاء التح  ي مل   ألنه،  بصحة الطالق  ان ك

  . لةمث من األك ذلريغ إىل ،خلعاً
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  . ان هلما نقضهكال إ و،ان سائغاًكن إ لزميمان كشترطه احليما : الشرائع يف قال :)٤مسألة (

مل  وإن ،صلح لزومه شـرعاً لـزم     يان مما   ك فإن   ،هيمان شرطاً نظر ف   كاشترط احل إذا  ( :كاملساليف  و

ـ  ال أو   ن املخصوص كاملسيف   أو   البلد الفالين  يف   نهكسي أن   هيما لو شرط عل   ك ،رض الزوجان ي ن كسي

تؤجله  أن   هايشرط عل  أو   ،دار واحدة  يف   ن معها الضرة  كسي ال أو   ،ت منفرد يب يف   ولو مهأالدار   يف   معها

 بعد ،)١(املؤمنون عند شروطهملعموم ، كحنو ذل وقبضته منه قرضاً ه مايترد عل أو أجل إىل باملهر احلال

  .همايلإم كجعل احل

ـ عل أو ،املهر أو النفقة أو  بعض حقوقها من القسم ك تر هايما لو شرط عل   ك  مشروع ري غ انكوإن    هي

 نيللزوج ان الشرط من ما   كن  إ مث،  خالفال   ب كلزم ذل ي مل   ،ا سافري ال أو   ىتسري ال أو   تزوجي الأن  

ج يعدم التـزو  ك  مشروع أصالً  ريان غ ك وإن   ، بعض احلق فلهما نقضه والتزامه تربعاً      كتركه التصرف   يف

  . نفسه  يففهو منقوض يوالتسر

هلمـا   أن   ىع الدال مبفهومه عل   ي مطلقاً الشامل للجم   )ان هلما نقضه  ك(: د املصنف بقوله  يري أن   نكميو

إىل  و ،ن له الزماً بالشرط   يكمل   وإن   ،كتصرف تربعاً بذل  ي ال و تزوجي  التزامه اللتزام مقتضاه بأن ال     أيضاً

فعلـه   مـا ى  اختار الزوجان املقام عل   فإن  " :هذا القسم  يف   ث قال ياملبسوط ح  يف   خيالم الش ك  ريشيهذا  

ـ  تفـضالً  و ونه تربعاً كل  يظاهر فعل اجلم   فإن   ،"طرحا فعال ي أن   اختارا وإن   ،الًيان مج كمان  كاحل  ري بغ

  . )٢( )استحقاق

   إالّ و: (قول الشرائع ذإ، الشرح من وجوه النظر واملنتما يف ال خيفى و
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ـ   ان االستثناء منقطعاً مبعـىن    كإذا   إالّ   اللهم ،ن هلما نقضه   أ باطل ال نه  إ :هيف،  )ان هلما نقضه  ك  س يل

ان كم كاشتبه احلا إذا : مثل قوهلم،ستعمل مثل هذه العبارة جمازاًيقد  إذ ، املنعكراد بذلي و،هما اتباعهيعل

شرط و  ل ماك: كقول املسال  و ،ن املراد اجلواز   أ ال،  شتبهيمل   إذا   مايس له النقض ف   يل أنه   قبال يف   له النقض 

ن يعرف من أيمل  ومكلزم باحليها يعل أو هيء عليل ش ك ذإ،  هيما ف  ال خيفى    ،خلإ بعض حقوقها    كرها ت يعل

  . ظهر له وجهيال مل إله وياملبسوط البد من تأو يف خيقول الش وكذل يف عدم اخلالف

ـ  كولو شرط احل  (: ث قال ي ح ، املراد إفادة يف   أظهر من عبارة الشرائع    لعل عبارة القواعد  و ئاً يمان ش

  ).نقض الّإون سائغاً ويك أن بوج

ولذا قال اجلواهر بعد نقله عبارة      ،  ره حمل نظر  كما ذ ي ف كشف اللثام للمسال  كفاتباع  ،  حال أي   ىعلو

 ضرورة لزوم   ،اتي عن بعض اخلصوص   أصل املطلب فضالً   يف   من النظر  ما فيه    يكعلال خيفى   ( :كاملسال

 إالّ بطل منـه  ي ال وأنه ،نيمكوما ح كة ب يقاض ال دلةاأل لعموم   ،أحدمهاى  عل أو   هماي عل ل شرط سائغ  ك

  . )١()هلما نقضه وهلما االلتزام به نئذ من الشروط مايس حي فل،الباطل بأصل الشرع

  مـثالً  ،نهالح مث ظهر بط   يصح أنه    بظن أحدمها شرطاً باطالً  ى  مان عل كشرط احل  فإذا،  انكف  كيو

ث يخته من الرضاعة ح   أ أا  فظهر ،كذل هي   ث طلبت يختها ح أج ببنت   يتزوي الأن  الزوج  ى   عل شرطا

ن ن اآل كتمينه مل   كد ل ياشتراط زواج جد  كن من الوفاء    كمت أما إذا    ،لزم ضرورة يظهر بطالن الشرط مل     ي

ـ ب عل جي إذ   ،ختها رابعةً أتزوج بنت   ي ل إحداهنطلق  يصح بأن   ينه  إف،   حاالً أربع متزوج ب  ألنه ـ  ي  كه ذل

  . مثلةاأل من ك ذلريغ إىل ،مانكوفاًء مبا جعله احل ختاألخذ بنت مقدمة أل

   ،إشكال ا مبا سواه فاليرض فإن ،تعسر أو تعذر الشرطفإذا ، حال أي ىعلو
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  . صالحاإلمان املشاورة وكالشقاق استأنف احل يبق وايرضين مل إو

 اجلماع واالسـتمتاع احتمـل      ريمنعت غ  فإن   ،تسقط نفقة الناشز  و( :القواعد قال  يف   العالمةن  إ مث

  .)١()النفقةسقوط بعض 

 حيث إن من   و ،صلحيمل   و  التام كنيشرط وجوا التم   ألن   ،ل النفقة كتمل سقوط   حي(: يضاحاإليف  و

ـ  فبمنعه ال  الوطي   األصلو لي ق ،قابل البعض بالبعض  يمقابلة جمموع االستمتاع ف    يف   جمموع النفقة  ب جي

  . )٢( )األول يعند األقوىه تابع وريغ ألن ،سقوط النفقة ينبغي منع البعض ال وحبصوله وءيش

مـا رواه   يف )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (مثل قول رسول اهللا     ،  أيضاًات  يه الروا يدل عل ي و :أقول

نفقة  ذن زوجها فالإ ريتها بغيا امرأة خرجت من بميأ: قالنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا  أيب   عن،  وينكالس

   .)٣(ترجع هلا حىت

 ،ةالقاعـد ى   هو مقتض  يضاحفما اختاره اإل  ،   تعاىل إن شاء اهللا  ت  باب النفقا يف   أيتي مما   ك ذل ريغإىل  

  . اهللا سبحانه العاملو

عن هشام بن   ،  ريعم أيب    عن ابن  ،هيالفق يف   احلدائق عن الصدوق   ىرو  فقد ،فةيخنتم هذه املسألة بطر   و

فقال ،  يشعراألى  موس وأيب    عمرو بن العاص   ني بصف نيمكاحل يف   نيبعض املخالف  و تناظر هو نه  إ ،مكاحل

ـ  كبل  : قال هشام ،  ني الطائفت ني ب صالحن لإل يديانا مر كم  ك لقبوهلما احل  نيمكاحلن  إ :املخالف  ريانا غ

ـ كاحل يف   من قول اهللا  : قال هشام  ،ن قلت هذا  يمن أ : قال املخالف ،  نهماي ب صالحن لإل يديمر ن إ :نيم

نهما علمنـا   يوفق اهللا ب  يمل   و دواح أمرى  ن اتفاق عل  يكمل   و فلما اختلفا  نهمايوفق اهللا ب  ياً  إصالحدا  يري

   .)٤(صالحاإلدا يريما مل أ
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 ،خلعهـا صـح   ي ل أغارها فبذلت له بذالً    أو   ئاً من حقوقها  يلو منعها ش  :  الشرائع يفقال   ):٥مسألة  (

  . اًإكراه كس ذليلو

 قـسمة  احلق الواجب هلا من ال،هألجلة ياه فبذلت له الفديإمنعها  الذي   املراد باحلق (: كاملسال يف   قال

، ستلزمهيال  و عن طلب اخللع ك أمر منف  ألنه،  ماًان حمر ك وإن   اًإكراه كن ذل يكمل  إمنا   و ،حنومها و النفقةو

 إىل  لـه يم و املالى  حرصه عل  و نهيه حقها ضعف د   كترى  الباعث عل إمنا   و  املقام معها  إرادةامع  جيقد   و بل

تزوج  أي )أغارهاأو ( نبه بقوله و،بوجه هيدل علي ال و، فراقهاإرادةستلزم ي  مما ال  كحنو ذل  و ادةيها ز ريغ

 كتـر  و  حمرمة ريغارا غ إ ألن   ،هاريغ و  حقوقها الواجبة  ك تر ني ب كراه اإل كذل يف   فرق ال أنه   ىها عل يعل

  . كراهان اإليقتضي المها الك وء من حقها الواجب حمرميش

الوقـت الواجـب      ريغ يف   اجلماعك بعض املستحبات    كتر و هايج عل يالتزوك احلق الواجب    ريأما غ 

نفـسها مل    ي فراقها لتفد  كلو قصد بذل    حنوه فظاهر حىت   و نفاقاإليف   و هي ضراا ف  نيب و نهاية ب يوالتسو

  .كراهاإل يقتضي  فراقها الإرادة واقترانه ب أمر سائغكذل ألن ،هياً علإكراهن يك

 كقصد بتر  ذا لو ك و ، بوجه كراهاإلى  دل عل ي مبجرده ال  أنه   رناه من كه احلق الواجب فلما ذ    كأما تر و

أظهر  و ،اًإكراه كان ذل ك البذل   ألجله  كتر أن   لو أظهر هلا   أما   ،اًمثان آ ك وإن   ظهره هلا يمل   و كحقها ذل 

 املبسوط يف   خيره املصنف قول الش   كما ذ  و ،اًإكراهون  يك كذل فإن   ،نفس البذل ى  رهها عل كلو أ  منه ما 

 أو  هيدده ف ره مؤذناً بت  يتاً عل كخ سا يالش إىل   ولر نسب الق  يالتحريف   و ،رشاداإل يف   ه العالمة يوافقهما عل و

هذا القول نقله    و ،اًإكراهان  كلو منع الواجب     أنه   مفهومه و ،ةد حقوقها باملستحب  يالقواعد ق يف   و ،ضعفه

  ه مذهبنا يقتضيالذي : مث قال  عن بعض العامةاملبسوط أوالً يف خيالش
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  ). هو املعتمد وإكراهس بين هذا لأ

ل العلـم   يتحـص كاملـستحب    أو   ،ةًيفاك أو   ناًياجلهاد الواجب ع  كزوج الواجب   فعل ال يقد  : أقول

ت عنـد   ياملبكاملباح   أو   ،حرام روه ال كمنه  إ ليق إذا   الدبريف  ي  الوطكروه  كامل أو   ،املستحب ال الواجب  

 أن   يف لشـكا اإل ينبغي  ال ،هاريغإىل   أو   هايلإاحملرم بالنسبة    أو   ،له هي    اليت الثالث ايليالل يف    الزوجة ريغ

  املبطل للطالق  كراهاإل من   كن ذل يكطلبت الطالق بالبذل مل     األول إذا    ربعانزعجت عن األ   إذا   الزوجة

ـ يسبى  علكل تلكالشارع أجاز  إذ ،هايتعط اليت ةياحملرم للعط أو    ال  أو،الواحـب كض يل املنع من النق

 يف  انكال حلرم فـتح الـد     إ و كذل الرافع عن مثل     كراهاإلل  يمن الواضح انصراف دل    إذ   ،خراأل الثالثةك

ـ  إىل   ،ديانه رباً من املنافس اجلد    كع املنافس د  يبطل ب  أو   ،به املنافس ى  تأذ إذا   السوق ـ  ريغ  مـن   ك ذل

  . مثلةاأل

طلـب الطـالق    يزعج الزوجة ف  يمما   زيني أو   لوطيان  ك إذا   ماك،  عمل الرجل احلرام   إىل   أما بالنسبة 

 إكـراه ن بقصد   يكمل   إذا   صحة الطالق والبذل   يف   شكالاإل يبغني بالبذل ختلصاً من مثل هذا الزوج فال      

 ، مبطل للطـالق والبـذل     كفهل مثل ذل   هاإكراهان بقصد   ك إذا   أما و ،اًإكراهى  سمي  ال ألنه،  الزوجة

ـ  لو أنه   من و ،ك بذل هاإكراهد  يرينه  إ :قال الرجل  إذا    عرفاً خصوصاً  كراهاإل من صدق    ،احتماالن ان ك

 إكراهال   و الضرر يف   ت الزوجة يلو بطل الطالق بق   حيث إنه   ،  ر الشارع للزوجة  ضراإرافعاً للطالق لزم    

بعد ي ال و ،ع داره فراراً عن السوء    ي رب اجلار بب   ألجل كفعل اجلار ذل   مثله لو  و ،سهكد ع يفي امتنان فال 

  . التأمل إىل انت املسألة حباجةك وإن ،ثاينال

 ،بدون قصد الطـالق فطلقهـا      أو   ،طلقها الزوج ي ل ةربع األ موراألفعلت املرأة    إذا   حال ما  علميمنه  و

  مصادقة  أو  عن اجلماعاالمتناعك  اخلامساألمرفعلت  إذا ذاكو



١٥

  . بدونه أو طالقها ببذل إىل ضطر الرجل يحىت رجل أجنيب

ه حقهـا الواجـب     كر صورة تر  كذ أن   بعدحيث إنه   ،  قول اجلواهر  يف   ظهر وجه النظر  ي كمن ذل و

 كتـر  إذا   صورة ما  و ،ظهره هلا ي أن    البذل بدون  رادة احلق إل  كذا تر  إ صورة ما  و ،البذل رادةإل اناً ال يعص

  :  قال، هلاكأظهر ذل وداً البذلياحلق مر

ـ مل ت ن  إ فهـي أما الصورة السابقة     و ،نيورتك املذ ني بالصورت كراهحتقق اإل  يف   إشكالال  : قلت( ن ك

 )١(وهن ضراراً لتعتـدوا   كمتس وال: تعاىلقوله    يف  الندراجه ،أيضاًه  يقال حبرمة البذل عل   ي  فقد اًإكراه

ن مـن   يكمل   و بذلت  لو ضارها حىت   ما يفهي   و ،أيضاً  األوىل يف   هيقال حبرمته عل  يبل قد   ،  كاملفسر بذل 

ن إو: تعاىله قوله   ينافي ال و ،أيضاًة  ياآل يف   ن اندراجه كميبل  ،  ء بعوض حمرم  يونه أشبه ش  ك ل كقصده ذل 

 ملا عرفت   كذل و )٢(نهما صلحاً يصلحا ب ي أن   همايجناح عل  عراضاً فال إ أو   اًامرأة خافت من بعلها نشوز    

 الطالقى  ختش اليت   االمرأةاملراد ا    أن   هريغ و حيها الصح يف اليت   ة من النصوص  ي هذه اآل  ريتفس يف   ورد مما

ت بعض   فأسقط ،فراقها إىل   يؤدي مما   كحنو ذل  أو   تعجبه ال أو   رههايكان الرجل   ك أو   ،هايج عل يالتزوأو  

ه فبـذلت  ي حقوقها الواجبة علكهو تر الذي  املفروضريهذا غ و،عدم طالقها  و هاإمساك رادةحقوقها إل 

 فـإن  ،بذل له للتخلص من ظلمـه     يد الظامل ف  ي يف   املظلومكهي   ذإ،  من أسره  و دهي للخالص من    له ماالً 

  .  املبذولكن قد قصد بالظلم ذليكمل  وإن ،الظاملى حرمته عل يف بير  الكذل

  املقام فعل  فإن ،ترتبط باملقام  ضراراً المساكة اإليآ أن  إىلضافةهذا باإل

                                                







١٦

ال تـرتبط   وفـاً يلك تميالتحـر ى  تدل عل  أا    إىل ضافة باإل ، ضراراً مساكاحلرام ضراراً لالعتداء ال اإل    

  . بالوضع

 ،عن حاجـة   الراجعهايقرب انقضاء عدا مث      ي ها حىت كتري و طلق املرأة يان الرجل   ك: قال املفسرون 

البذل عوض   و ،ة الظلم يثركوجب أ يبطالن الطالق   ن  إ :هياملظلوم فف كا  إ  أما ،هايطول العدة عل  ين ل كلو

 جنيبأباعه من    إذا   ع باطل يالب إن: قاليفهل  ،  ع داره يبيجاره ل  يؤذيفهو مثل من    ،  مرتبط بصحة الطالق  

  . حرمة املال أو ببطالن الطالقالنص  يف ملاع عدم اإلكد ذليؤيبل رمبا ، اجلارى هرب من أذيل

من أضر بامرأته   و :قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  عن  ،  عمالعقاب األ  يف   الصدوق ىروفقد  

ال أ ،ميتيغضب لل يما  كغضب للمرأة   ياهللا   ألن   ،رض اهللا له بعقوبة دون النار     يمنه نفسها مل     يتفتد  حىت

 يكلب ال: امةيوم الق يقال اهللا له    ،  يكسعد  ال يكلب ال: ناسان من ال  كملن   أو   هكململو أو   من قال خلادمه  و

ـ أ و،خرةاآل وايالدن يف س منا ولسنا منه يفمن ضار مسلماً فل    الأ،  النار يف    اتعس ،يكسعد الو ا امـرأة  مي

 املوت قـال  كنزل ا مل إذا  حىتنيالناس أمجع ورسله وتهكمالئ ولعنة اهللا يف   خلعت من زوجها مل تزل    

ئـان  يرسوله بر  و اهللاوإن   أال ،نيالنار مع الداخل  ادخلي  : ل هلا يامة ق يوم الق يان  كفإذا  ،  النارببشري  أ: هلا

   .)١(ختتلع منه ئان ممن أضر بامرأته حىتيرسوله بر واهللاوإن  أال ، حقريمن املختلعات بغ

فسها ب نيعدم ط وب نفسهاي طنيل بي من التفصنيره مناهج املتق  كما ذ يظهر وجه النظر ف   ي كمن ذل و

   املندوبة أو ئاً من حقوقها الواجبةيمنعها ش لو(:  قال،بالبذل

                                                





١٧

 ب نفسها يدار صحة اخللع وعدمها مدار ط      و مث مبنع احلق الواجب   أ ،خلعهاي ل أغارها فبذلت له بذالً   أو  

  ).بيعدم الط والبذليف 

مل  و ك حقها الواجب ذل   كولو قصد تر  (: ث قال ية ح يفاكال يف   رهكذ الذي   ليل التفص كشي كذلكو

ـ  البذل ألجله كتر أن لو أظهر هلا أما  ،كقصد ذل يمل   الذي   األولك أنه   ظهره هلا فالظاهر  ي ـ ك  كان ذل

  . )اًإكراه

مـا   يف   همـا يجناح عل  ما حدود اهللا فال   يقي ال أن   ن خفتم إف: ةكة املبار ياآل إن: قالي أن   نكميبل  

  .ورةكل الصور املذك تشمل )١(افتدت به

ون املنع مصداقاً   يكث  ي ح ،ركاً عن املن  يفمنع بعض حقوقها    ،  اناًيعص أو   شةًبت املرأة فاح  كلو ر  أما

ق فعـل   يبل هو من مصاد   ،  إشكال  بال كراه من اإل  كن ذل يكقها خلعاً مل     فبذلت بطال  ،ركعن املن هي  للن

  . الرجل الواجب
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١٩

  

  فصل

  في أحكام األوالد

  

   :)داألوالام كأح (حبث يف الشرائع يف قال

  : ات بالشبهةء واملوطوكات بامللءاملوطو ود الزوجاتأوال يف النظر(

  ).  الدخول:لحقون بالزوج بشروط ثالثةي وهم ،ة بالعقد الدائمءام الولد املوطوكأح: األول

 أو  بوبة احلشفة خاصـة   يام بغ كحه من األ  ريغ و  الولد حلاقتحقق الدخول املوجب إل   ي(: كاملساليف  و

ـ التنبسيأيت   و ،ةريثكمواضع   يف   صحابره األ كما ذ ى   عل ،لرتيمل   وإن   القبل يف   قدرها من مقطوعها   ه ي

هـذا   يف   القبليساوي  هذا الوجه   ى  الدبر عل يف  الوطي   أن   قواعده يف   دير الشه كذ و ،باب العدد  يف   هيعل

  ). كالف ذلخيما ى الم أحد علك يف ما وقفت و،لة استثناهايمواضع قليف  إالّ هريغ ومكاحل

ـ  و شف اللثام ك يف   بل،  دبراً أو   مقدارها قبالً  أو   بوبة احلشفة ي بغ تحقق الدخول ي(: اجلواهريف  و ه ريغ

اها فقد طلب   تأإذا   :ينصار األ ميمرأليب   )عليه السالم (حنوه قول الباقر     و ،ى الفتاو طالقإل،  ال أنزل أو 

   .)١(ولدها
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ـ  ،لحق الولد ي  ال نزال قطعاً بأن علم عدم اإل     نزال اإل بدون أنه   القاعدةى  ن مقتض كل  ال أنـه    وح لوض

فهـو  ،  تيانمطلق اإل  الباملين   تياناإل إىل    النصرافها ،اًإطالقة  يداللة للروا  وال،  نزالون الولد بدون اإل   كتي

  . إتيان ألنه كذلكمطلق االقتراب منها  أن ىة تدل عليالروا أن مثل ادعاء

الرحم بواسطة   إىل   ملاءنفلت ا يعلم بأنه مل     إذا   حلاقاإلوجب  يالدبر ال  يف   تياناإل أن   مقتضاها أن   ماك

  . الفرج إىل بواسطة ترشح بعض املاء أو الدبر و الفرجنيثقبة ب

ما كللمين  ن حتقق الولد بواسطة جذب الرحم       كمأ إذا   دخالاإل إىل   اجي مقتضاها عدم االحت   كذلكو

  : اتيمجلة من الروا هيدل علي و،ريثكهو 

 أيب   علي بن  ى أت رجالًن  إ :)عليهما السالم (ه  يعن أب ،   جعفر بن حممد   نع،  بختريال رواه أبو  مثل ما 

تـسعة   يف   حاملهي   و عذراءهي   و ة حدثة يجارهي   و هذه حامل امرأيت   إن: قالف )عليه السالم (طالب  

 اهللا  كنشدت: )عليه السالم (فقال له    ،حاهلاى  ا لعل إ و  ما اقترعتها  ريبكخ  يأنا ش  و اًريخ إالّ   ال أعلم  و أشهر

ـ  دخلي ثقب   نيل فرج ثقب  كلن  إ :)عليه السالم ( علي   فقال،  نعم: لقا ،فرجهاى  ق عل ينت ر كهل    ه في

دخل فإذا  ،  ه ماء الرجل  يدخل ف ي الذي   أفواه الرحم حتت الثقب    وإن   ،رج منه البول  خيثقب   و ماء الرجل 

دخل مـن    وإذا ،ني محلت باثن  نيدخل من اثن   وإذا ،فم واحد من أفواه الرحم محلت املرأة بولد        يف   املاء

 ، ولـدها  كحلقت ب أقد   و ك ذل ري غ كس هنا يل و ،ةأربعب محلت   ةأربعدخل من    وإذا ، بثالثة ثالثة محلت 

   .)١(ت بغالم فعاشءفشق عنها القوابل فجا

  : ثار من العامة واخلاصةنقلة اآل ىرو:  قال،رشاداإل يف ديخ املفيعن الشو
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ـ  األمر فالتبس   ،هار محل كأن و هايلإصل  يمل   أنه   خي فحملت وزعم الش   ريبكخ  يحها ش كن امرأة ن  إ ى  عل

فقال ،  هايموا احلد عل  يأق: فقال عثمان ،  ال: فقالت ،راًَكنت ب ك و خي الش كتضف هل ا  :سأل املرأة  و ،عثمان

فسال ،  نال منها يان  كخ  يفلعل الش ،  ضيسم احمل  و  سم البول  نيللمرأة مس ن  إ :)عليه السالم (  ني املؤمن ريأم

قبلها من  يف نت أنزل املاءكقد : ل فقالئفس، ك عن ذللوا الرجلأفاس، ض فحملت منهيسم احمل يف  هؤما

عقوبتـه  ى  احلمل له والولد ولده وأر    : )عليه السالم (  ني املؤمن ريفقال أم ،  تضاضفها باال يلإ وصول   ريغ

   .)١()عليه السالم(قضائه  إىل فصار عثمان، اركناإلى عل

 عن، سنادرواه قرب اإل  ما، ولو باحتمالهلزميإمنا  وون الولديك  النزالبدون اإل أنه ىدل علي أنه ماك

 إىل  جاء رجـل  :  قال ،)الصالة والسالم  معليه( علي   عن،  هيعن أب ،  عن جعفر بن حممد   ،  يالبخترأيب  

عليـه  (فقـال    ،فجاءت بولد  ة يل يعزل عن جار  أنت  ك: فقال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   

   .)٢(حلق به الولدأ ف،لتتفياء قد كالون إ :)السالم

عليـه  ( إىل علي    جاء رجل : قال ،ىيحي بن   عبد اهللا جابر بن   عن  ،  املناقب يف   ابن شهر آشوب   ىروو

: )عليـه الـسالم   (فقـال    ،جاءت بولد فإا   نت أعزل عن امرأيت    ك ينإ  ني املؤمن ريا أم ي:  فقال )السالم

ا و اهللاكشدأناا قبل وطأتبول أن عاود، قال، نعم: قال :كفالولد ل)٣(.   

اسـتحللت  : ه هذه املسائل  يلإتب جعفر بن محدان فخرجت      ك أنه   ،ن بسنده يمال الد كإتاب  كعن  و

 ،قد حبلـت  :  مدة قالت يل   كلذلى  فلما أت ،  لزمها مرتيل أمل   و طلب ولدها  أ ال أن   هايشرطت عل  و ةيجبار

  : قال أن إىل ،رهكمث أتت بولد فلم أن
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ـ استحل باجلار  الذي   أما الرجل و :)عجل اهللا فرجه  (فخرج جواا عن صاحب الزمان       شـرط   و ةي

 اهللا هذا ما  ى  ة شرط عل  ياجلارى   شرطه عل  ،قدرته يف    له يكشر فسبحان من ال  ،  طلب ولدها ي ال أن   هايعل

 مبوجب  كس ذل يأتاها فل  الذي   عرف الوقت يس  يل و كهذا الش  يف   ث عرض له  يح و ،ونيك أن   ؤمني ال

   .)١(ة من ولدهءللربا

ن ي واستوجهه مـن املتـأخر     ،دبراًالوطي  ر عدم العربة ب   يالتحر و ن السرائر ع يكرناه ح كذ الذي   لذاو

  . مجاعة

بنفـي  نئـذ للقطـع     يل ح يسب عدم الشعور به ال    و املين سبق   إمكانمع فرض   : قلت( :اجلواهريف  و

ـ مل   وإن   من الرجل بالدخول   ن التولد كمي أنه   ى عل ،الدخولى  داً مع حتقق مسم   ياالحتمال ولو بع    ،رتلي

ـ  من احلك ذلريغ أو ،حملها يف ق من نطفة الرجليتساا العلك وا االمرأة نطفة   كرلعله لتح و  ال الـيت  مك

قوله العامـة مـن     يما    ال  املراد به االفتراش فعالً    الولد للفراش  أن   أطلقلذا   و ،ةزعرب ال  إالّ   ط ا يحي

 ما فيـه    هو مع  إذ   ، به الولد  حلقأ فترشها فعالً يمل   وإن   فلو ولدت  هايل له وط  حي أنه   االفتراش شرعاً مبعىن  

  . )ء باخلرافاتي شمن فتح باب الفساد للنساء أشبه

 قوله العامـة  ي ما   نيفرق ب  وأي   ،هيقد عرفت ما ف    المه الثاين كأن   إالّ   تاماًان  كاألول وإن   المه  كن  إف

 يف  مـا كعجـاز   مورد اإل يف   إالّ   ون الولد من املرأة فقط    يكهل   و ،رتل قطعاً يمل   وإن    الولد إحلاق  نيبو

  . )عليهما السالم(حواء  وآدم يف ماكون الولد من دوما كتيقد  أنه ماك، )عليه الصالة والسالم(ى سيع

 ،القواعـد  يف   ه املـصنف  وصرح ب  همإطالقظهر من   يما  ى  علالوطي  املراد ب ن  إ :الروضة يف   لذا قال و

   من كلو ذلخي ال و،رتليمل  وإن دبراً أو بوبة احلشفة قبالًيغ
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مـا  ينـايف  ء يشى مل نقف عل و من مواردهريثك يف ه بانتفاء التولد عادةين جممع عل  يكمل  ن  إ إشكال

  . هيعتمد علينقلناه 

  قبالً ،داًي بع  ولو احتماالً  كه ذل ين ف كمي  الدخول منه ا دخوالً    حلاقأحد شرائط اإل  (: اضيالر يف   قال

 أن   مـع  مجـاع احتمل اإل  و صحابأل عن ا  طالقاإل يكح وإن   ،إشكاله  ريغيف   و ،اًإمجاعدبراً   أو   انك

مع  الإهو حسن    و ن مجاعة ياستوجهه من املتأخر   و ،دبراًالوطي  ر عدم العربة ب   يالتحر و عن السرائر  يكاحمل

  . )مطلقاً عدم الشعور به ال واحتمال السبق ومناءاإل

 ،نزالاإل نه مع العلم بعدم   إف،  شكاله من اإل  إطالقى  المهم عل  ك يف  مبا ريأنت خب و( :احلدائق يف   قالو

من تنبه   مل أر  و ،احلال هذه  و حلاقم باإل كحيف  كيالدبر   يف   ماعذا مع اجل  ك و ،القبل يف   ان اجلماع كوإن  

ـ ذو.  مع العلم بعدم نزول املاء     شكالقع اإل يقد   و :ث قال يح،  شرح النافع  يف   د السند يالس إالّ   كلذل ر ك

هو  ومكهذا احل يف القبليف الوطي وي يساهذا الوجه  ى  الدبر عل يف  الوطي   أن   هريغ و الشرائع يف   املصنف

هـو   و الـدبر يف  الوطي  عربة ب  ال أنه   ريالتحر يف   العالمة و سيدرإالم ابن   كرمبا ظهر من     و ،إشكاالًأشد  

  . )١()متجه

لحـق  ي من الشروط الدخول فـال (: ث قاليح، نيالم مناهج املتقك يف الرد وعلم وجه القبول  يمنه  و

املـشهور  أن   إالّ   لو من وجاهة  خي  دخول وجه ال   ريالفرج بغ  يف   نزالة اإل يفاكيف   و ، دخول ريالولد من غ  

 ةيفاكيف   و ،إنزال  ريولو من غ  ،  قبلها يف   قدرها من مقطوعها   بوبة احلشفة أو  يتحقق الدخول بغ  ي و ،العدم

  . ) وجهكذل يف الدبريف الوطي 

ون يك أن   والبد(: مث قال ،  الدبريف  الوطي  عربة ب  نه ال أر ب يالتحر يف   الم العالمة كاستوجه   ةيافكاليف  و

  لحق ياً جداً مل ريان صغك فلو،ن التولد منهكميالزوج ممن 

                                                





٢٤

  . العادة إىل الوجه الرجوع و ببلوغ العشررشادر واإليالتحر يف العالمةى تفكوا، )به الولد

ـ كما يبدون القطع بأن الولد منه ف وبدون العادة إذ ،ما قاله ك أنه   الظاهر: أقول ادة ان خارجاً عن الع

، م بتحقق موضوعه  كأما مع القطع فلتحقق احل     و ،الولد للفراش  ىمع العادة فلمقتض   أما   ،لحق الولد ي ال

 ىبالقطع عل  إالّ   صدقي أس ال يبعد ال  أو   ما أشبه  أو   قبل البلوغ  هي   نمايالولد هلا ب   أن   ادعاء املرأة  أن   ماك

 رنا مـا  كقد ذ  و ،اناً نادراً ي أح كن ذل كمي أنه   ة من يتب العلم كاله بعض ال  قما  كحصل خالف العادة    أنه  

  .  بالنسبقرارفصل اإل يف قرارتاب اإلك يف كنفع ذلي

لحق الولد بـابن    ي شترط بلوغهما فال  ي :البحر الزخار  يف   ث قال يح،  قول العامة  يف   ظهر النظر ي منهو

القـصد   إذ   ، ولو نادراً  مثله  ىنميقد   إذ   ،لحق بابن العشر اتفاقاً   ي و ،عتد ولد ملثله  يمل   ذإ،  دون التسع اتفاقاً  

 جوزيض املرأة لتسع ف   يحت إذ   لحقيبل  : ليق و ،مثله  ىنميال   ذإ،  لحقي ل ال يابن التسع تردد ق   يف   و ،مكاناإل

  . الصيبيف 

ملفقة من   أو   ةيعدد أو   ةي هالل أشهرستة   مضي ثاينالشرط ال (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    ن  إ مث

: كاملسال يف   بل،  كذلكاً  كياً حم إمجاعو ،متواترة أو   ضةي مستف ،سنةً و تاباًكا أقل احلمل    أل ، الوطي نيح

  . )كقل من ذل ألامالًكاً يوضعته حن إ لحق بهي  فالحمصالً وبل، سالمعلماء اإل إىل كنسبة ذل

وضـعته   و هـا وصينا اِْإلنسانَ ِبواِلديِه ِإحسانا حملَته أُمه كُر      و: تاب قوله سبحانه  كاملراد بال : أقول

أَشـكُر   أن    أَوِزعـين    ني سنةً قالَ رب   أربعبلَغَ   و بلَغَ أَشده  إذا   ِفصالُه ثَالثُونَ شهرا حتى    و حملُه و كُرها

تمعالّيت أَن كتمِنعلَ علَو يىع يواِلد لَ ن أ ومأَع  



٢٥

 ضاهرا تو صاِلح    ييل يف ذُر ِلحأَص   كِإلَي تبي تو يت ِإن   ِلمنيسالْم ي ِمنِإن)مة قوله سـبحانه   ي بضم .)١ :

وأَراد نِن ِلمِن كاِملَيلَيوح نهالدأَو نِضعري ةَ أن الْواِلداتضاعالر ِتمي)٢(.  

  : املقام فمتواترة يف اتيأما الروا

عليهما (  نياحلس و  احلسن نيان ب ك:  قال )ليه السالم ع( عبد اهللا  أيب   عن،  يالرمحن بن العزرم   فعن عبد 

   .)٣(أشهرالد ستة يامل يف نهمايان بك و،طهر) السالم

ال تلد ): عليه السالم(قال أمري املؤمنني : قال) عليه السالم(وعن حممد بن حيىي، رفعه إىل أيب عبد اهللا         

  .)٤(املرأة ألقل من ستة أشهر

بامرأة قـد   ى  عمر أت ن  إ :عن احلسن ،  ونسيعن  ،  اخلاصة و العامة ىرو:  قال ،رشاداإل يف   ديعن املف و

تـاب اهللا   ك ب كخاصـمت ن  إ :)عليـه الـسالم   (  ني املؤمن ريفقال له أم  ،  ها برمج  فهم أشهرولدت لستة   

الْواِلدات يرِضعن أَوالدهن حولَيِن    و: قولي و فصاله ثالثون شهراً   و محلهو: قولياهللا  ن  إ ،كخصمت

فصاله ثالثون شهراً    و ان محله ك و نيمتت املرأة الرضاع سنت   أفإذا  ،  )٥(يِتم الرضاعةَ  أن   لَيِن ِلمن أَراد  كاِم

   .)٦(ل املرأةيعمر سبى فخل، أشهران احلمل منها ستة ك

 ا   فهم أشهرستة   يف   وضعت و مرأة قد حبلت  ابى  عمر أت  أن   روي: ة البحر الزخار للعامة   يحاشيف  و

  : فقال ،شأن هذهيف ى ماتر:  فقال،اًيعل يلا ادعو :عمر فقال

                                                

 

 





 

 



٢٦

ـ   ،تاب اهللا تعاىل  ك أي   يف: فقال عمر ،  تاب اهللا عذراً  ك يف   هلا إن: قالفأخربه ف ،  ماشأا  ريفقال أم

: تعـاىل قولـه    و ،يِتم الرضـاعةَ   أن   الْواِلدات يرِضعن أَوالدهن حولَيِن كاِملَيِن ِلمن أَراد      و: نياملؤمن

فصاله ثالثون شهراً ومحلهو، الشفاء يف اهكذا حكف .)١( عمركهلل على لوال: كفقال عمر عند ذل .  

فقال ابـن   ،   برمجها  فهم أشهرت امرأة بولد لستة     ء خالفته جا  أيام يف   انكملا  نه  إ :عن عثمان روي  و

مث  فصاله ثالثون شهراً ومحلهو: تعاىلقال  ،  مكتخلصم  تاب اهللا تعاىل  كم ب كلو خاصمت  ينإ أما   :عباس

 كذلكى  ح،)٢(قول ابن عباس إىل  فرجع عثمانأشهرفجعل مدة احلمل ستة  نيعام يف   فصالهو: قال

  . االنتصاريف 

ون الولد  يك أن   نكال أم إ و ، مرات أربعباعترافها   أو   ةأربعتحقق بشهود   يإمنا  الرجم   أن    ال خيفى  :أقول

 أو باملسحاقة حراماً أو ،حراماً أو  لشبهةالفرج حالالًى فراغ عل اإل أو   ،حراماً أو   من جذب الرحم حالالً   

ه يعل و ،خصوصاً بعد درء احلد بالشبهات    ،  فالالزم عدم احلد  ،  كحنو ذل  أو   الشبهة وطي أو   اًإكراه حالالً

ما أشبه   أو   االضطرار أو   مور هذه األ  مكان احلد إل  إجراءن  كمي  ال امالًك  مثالً أشهروضعت خلمسة   فإذا  

  .  الرافعة للحدمورمن األ كذل

 قد اعتدت  و حتكطلق امرأته مث ن    إذا   عن الرجل  :)عليه السالم (جعفر   سألت أبا : عن زرارة قال  و

ولدت  وإن   ،األوله  يبأل و مه فأل أشهرنقص من ستة    أان ولد   ك وإن   ،ول فهو لأل  أشهروضعت خلمسة   و

   .)٣(ريخ فهو لألأشهرلستة 

                                                









٢٧

قـل  ان أل ك وإن   ،ريخ فهو لأل  أشهرلستة  ت بولد   ءجاإذا   :)السالمعليه  (قال  : العباس قال  أيب   عنو

   .)١(ول فهو لألأشهرمن ستة 

 ،عدا يف   زوجتتاملرأة  يف  ،  )عليهما السالم (عن أحدمها    ،ناأصحاببعض  عن  ،  بن صاحل  ليعن مج و

ـ ثر فهـو لأل كأ أو أشهرت بولد لستة ءجا فإن ،تعتد عدة واحدة منهما  و نهمايفرق ب ي: قال  وإن ،ريخ

   .)٢(ول فهو لألأشهرقل من ستة ت بولد ألءجا

  . رهاكذ إىل  مما الحاجةكمنها املستدراليت  وثيحادتب األك يف ات املوجودةيها من الرواريغإىل 

أقل مدة احلمـل     مضي :الشرط الثالث (: البحر الزخار  يف   فقد قال ،  أيضاًعند العامة    يإمجاعم  كواحل

فـصاله   و محلـه و: ىخرأ يف   قال و نيعام يف   فصالهو: تعاىلاً لقوله   إمجاع أشهرستة  هي   و اًإمجاع

ـ  أنه علم قطعنايمل  لو إذ هايشترط مضيإمنا  و،)عليه السالم( علي قد احتج ا  و ،)٣(ثالثون شهراً  س يل

  . )منه

 أشـهر مثـل   ،  اتيالروا يف   شهرافة األ كهو املنصرف من     إذ   ،اًإمجاعة  يمشس ة ال ي هالل شهراألن  إ مث

 بهشتيردأ ونيفروردك أو   نيتشر و انونكالكة  ي بالشمس شهر األ ينيان تع كلذا   و ،هاريغ و ض والعدة ياحل

  . ةيام الشرعكحل األيموجباً لتبد، ك ذلريغإىل 

ـ  يري من التخ  أيضاًى  الطوس و بل،  ديعن املف  يكما ح  أن   فقد ظهر مما تقدم   ،  انكف  كيو ـ  ني ب  ي النف

عن الـصادق  ، خرب أبان بن تغلب إىل مستندنه إ ليق وإن ،ما تقدم قبال   يف   ن استقامته كمي  ال  به قرارواإل

   أن رجل تزوج فلم تلبث بعد، )عليه السالم(

                                                





 



٢٨

 ال: فقـال  ،حبلت منه  أا    هي زعمت و رها وردها كة فأن يولدت جار    حىت أشهرة  أربعه  يلإت  يهدأ

   .)١(مل حتل له أبداً والسلطان تالعنا إىل ترافعا وإن ، منهاكقبل ذلي

يف  و املـدة  يف   تنازعاين  أ و متامه أو   اة الولد يتمل عدم ح  حيمع الضعف   (اخلرب  ن  إ :اجلواهر يف   لذا قال و

ليجـب عليـه    ـ  هيلإتاج حيث يه بالزوج حإحلاق يف رجعي :اضيالرفي ، فامل مما تسقط املرأةك الريغ

 ،شهراألو ياماد ملثله من األاملعت إىل ـالتكفني ومعونة التجهيز وحنو ذلك من األحكام املترتبة على حياته  

ـ     يبته عنه مدة تز   يه عنه لغ  ؤعلم عادة انتفا   وإن   ،مهكن عادة منه حلقه ح    كمأفإن   ى د عن ختلفه عادة انتف

  .)٢()عنه

 ،ةيته بالوسائل الصناع  ي تنم ألجل أشهر العلم بأن الولد منه لدون ستة        إمكانفرض   لو أنه    ال خيفى  مث

  . ىفخي ما الكمباحث الفقهاء  وةيلرواة واي خارجاً عن موضوع اآلكان ذلك

ة املساحقة مع   يده روا يؤي و ،إشكالان له بال    كة  يبسبب الوسائل الصناع   يبق و ولد ناقصاً ن  إ أنه   ماك

  . البنت

 ي مع مـدع األصللو اختلفا ف أما ،ماًكان أصل الصحة حم كقل  أل أو   أشهرولد لستة    أنه    يف كولو ش 

  . األقل

 أشهرهو تسعة  والوضعى تجاوز أقصي ال أن : الولدإحلاقثالث من شروط الشرط ال(: الشرائع يف قال

  . )كهو مترو وسنة: ليق و،ريثك يف عضده الوجداني حسن هو وأشهرعشرة : ليق و،شهراألى عل

   يالطوس وايفكسبل عن ظاهر اإل، املشهور إىل  منسوباألول القول: أقول

                                                

 





٢٩

ثـر  كأ يف   مبسوطه والفاضـل   يف   خيعن الش  يكح اينثالقول ال و،  هينا عل إمجاعاملبسوط واخلالف   يف  

مـال   و،الصالح أيب معا واجلمجاعه اإل ياً عل ياالنتصار مدع يف  ى  املرتض إىل   القول الثالث منسوب   و ،تبهك

  . يعندأقوى القول بالسنة ن إ :الكفايةيف  و،الصواب إىل أقربنه إ :كاملسال وىف، املختلف يف هيلإ

  : اتي له جبملة من الروافقد استدل: األولأما القول 

: ث قال يحد يف   )عليه السالم (احلسن   أيب   عن،  مكيخرب حممد بن ح    و ،ابةيسبن  الرمحن   مرسل عبد ك

   .)١(أشهراحلمل تسعة ا إمن: قال ،أشهرتسعة ادعت احلمل بعد فإا : قلت

م ما حتمـل    علياهللا  : عز وجل قول اهللا   يف  ،  ) السالم ماعليه(مها  دعن أح ،  رهك عمن ذ  ،زيعن حر و

ـ  )ما تزداد ( و أشهرل محل دون تسعة     كظ  يالغ:  قال ،)٢(ما تزداد  و رحامض األ يما تغ  و ىنثأل  ك ل ك

 يف  رأت اليت   ياماألتزداد بعدد   فإا  محلها   يف    فلما رأت املرأة الدم اخلالص     ،أشهرتسعة  ى  زداد عل يء  يش

   .)٣(محلها من الدم

   .)٤(ل ساعة شهراًكتسع ساعات ى سي محلت بعميمرن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن أبانو

ش الولد  يعي: )هيسالمه عل  و صلوات اهللا (  ني املؤمن ريعن أم ،  )عليه السالم (عن الصادق   ،  خرب وهب و

   .)٥(ةيش لثمانيعي ال و،لسبعة ولتسعة وأشهرلستة 

  ق الرجل طلإذا  :قولي )عليه السالم(م يبراه إمسعت أبا:  قال،ح ابن احلجاجيصحو

                                                

 







 



٣٠

   .)١( مث قد بانت عنهأشهرلثالثة اعتدت  الّإولدت و فإن ،أشهر انتظر تسعة امرأته فادعت حبالً

طلقهـا  يض يمثلها حت اليت املرأة الشابة: قلت له، )عليه السالم(احلسن  أيب عن،  مكيخرب حممد بن ح   و

: قال ،أشهراحلبل بعد الثالثة    ادعت  فإا  : قلت،  أشهرثالثة  : قال ،م عدا كضها  يرتفع ح ي و زوجها

  اأشهرتسعة  عد  ،ا  : قلتقال ،أشهرتسعة  ادعت احلبل بعد    فإ :أشـهر تسعة  احلبل  ا  إمن  ، قلـت :

ن إ ها تزوجـت يبة علير ال: قال ،أشهرثالثة ادعت بعد  فإا  : قلت،  أشهرحتتاط بثالثة   : قال ،تزوج

  . ءتشا

رجل طلق امرأته فلما مضت     : قلت له ،  ) السالم ماعليه(احلسن   أو أيب    عبد اهللا  أيب   عن،  خرخربه اآل و

: فقال ، حبالً ك بعد ذل  ادعتفإا  : قلت: قال،  أشهرنتظر ا تسعة    ي: فقال ، ادعت محالً  أشهرثالثة  

محل ب ما  إ ،نيرتفع الطمث من ضرب   يإمنا  هات  يهات ه يهنها حتتاط بثالثة   كل و ،الطمث يف   ما فساد إ و ني

   .)٢(أشهر

ـ  يلي أعالها مما  يف    قفل ،للرحم ثالثة أقفال  و :هيف و ، النشو أباب مبد يف  روي  امل ايفك ال خربو ى أعل

وضع بعد التسعة   يفما  ،  خر أسفل من الرحم    والقفل اآل  ،خر وسطها القفل اآل  و ،نميالسرة من اجلانب األ   

 إىل  رتلي مث   ،لتهوعا و ب املرأة خبث النفس   يصي ك ذل  فعند أشهرثالثة  ه  يث ف كميفى  لعالقفل األ   يف أيام

 أشهره ثالثة   يث ف كميسفل ف القفل األ  إىل   رتليمث   :قال أن   إىل أشهره ثالثة   يث ف كميوسط ف القفل األ 

  . ثياحلد )٣(مث تطلق املرأة، أشهر تسعة كفذل

                                                









٣١

ـ أل  كما حتمل   : قول اهللا يف  ،  ) السالم ماعليه( عبد اهللا  وأيب   جعفر أيب   عن،  عن زرارة و  :)١(ىنث

ىنثاأل و ركالذ عيني ض االرحام يما تغ و ان أقل من احلملك ض مايالغ: قال ما تزدادو  زاد  مـا

   .)٢(محلها يف رأت من الدم ان ماك ما و،احلملى عل

ر كالـذ : قال ىنثأل  كعلم ما حتمل    ي: قول اهللا  يف   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    عن ،عن زرارة و

ما رأت  : قال ما تزداد و، ضية فهو غ  عان دون التس  كما  : قال رحامض األ يما تغ و، ىنثواأل

ى  علكثر زاد ذلكأ أو أقل أو أيامان رأت الدم مخسة   كن  إ أشهرالتسعة  ى   محلها ازداد به عل    أيام يف   الدم

   .)٣(أشهرالتسعة 

استحسنه املصنف   و ،موضع من املبسوط   يف   خيأقصاها عشرة للش  ن  إ :كاملسالففي  : أما القول الثاين  و

فهو أقرب مـن  ، انكف كي و،هايمل أقف عل  لكين  ة  يبه روا  أن   ر مجاعة كذ و ،تبهكثر  كأ يف   ا والعالمة هن

  .القول بالتسعة

  .أيضاًروي م أنه ظاهر بعضهمأن  إالّ ،اخلربى احلدائق القول بالعشرة مل نقف له عليف و

 عـشر  و أشهرتسعة   ،ثةات ثال يه روا يثر مدة احلمل ف   كاملختلف أ  يف   ما نقله عنه  ى  عل: قال ابن محزة  

ـ به روا  أن   ر مجاعة كقد ذ  و ،أقصاه عشرة  أن    إىل صحابذهب مجاعة من األ   : ةيفاكاليف   و ،سنةو مل  و ةي

  . أقف

ـ سالمه عل  و  اهللا صلوات(عن علي   بسنده  ،  ستدل له خبرب سلمة بن اخلطاب     يف: أما القول الثالث   : )هي

ثر ما حتمل لسنةكأ و،أشهرما حتمل املرأة لستة  أدىن)٤(.   

  ولدت  أا )عليها السالم(دة النساء فاطمة يعن س، يعن نوادر املعجزات للرواندو

                                                

 









٣٢

   .)١( عند متام سنة من محلها به)عليه السالم( نياحلس

   .)٢(الولد للفراش: )عليه السالم(قوله  و،االستصحاب إىل ضافةهذا باإل

نا حنـد   أل،  خالفهاى   والوجدان عل  ات التسعة مضطربة  يروا أن   بعد إذ   ،األقوىلعل هذا القول هو     و

ن كمي  ال ،أيضاًثر من عشرة    كبل قد وجدنا أ   ،  اناًيعشرة أح  إىل   بل،  أشهرتسعة  ى  ادة احلمل عل  يمتواتراً ز 

 ضافةباإل،  زمانه يف   كد تعارف ذل  يؤي مجاعاإلى   وادعاء املرتض  ،ث تقف أمام الوجدان   يها حب ياالعتماد عل 

  . مهاريغ ومكين احلاب والرمحن ات عبديد بروايالتأإىل 

 الرمحن بن احلجاج   ة عبد يروا و ابةيالرمحن بن س   ة عبد يروا و ة وهب ير املشهور روا  كذ: كاملساليف  و

   :مث قال، مكية حممد بن حيرواو

يف  و ،ف والثقة ي الضع ني ب كمشتر  األوىل يوهباً راو  ألن   ، مع تفرقها نظر   خباراالستدالل ذه األ  يف  و

 ،من باب مفهوم العـدد     إالّ   الزائد عن التسعة   ينفى  ه عل يداللة ف   ال كمع ذل و ،أيضاًه نظر   يقه من ف  يطر

  .س حبجةيلو

  . ره املصنفكما ذكها مع خمالفتها للواجدان يعتمد علي ها فاليما فى ة مرسلة علية الثانيالرواو

 لـو   ألنه سنة أنه   ىبل رمبا دلت عل   ،  احلملى   أقص شهرالتسعة األ  أن   ىاً عل حيدل صر ي فال الثالثةأما  و

 احلامـل أقـرب     ريغ يف   املعترب ألن   ، بعدها شهرالثالثة األ  إىل   تجحيناً مل   يقيعلم انتفاء احلمل بعد التسعة      

ـ  أعم من كذل و،حمصل هذه أمرها باالعتداد بسنة   و ،أشهرثالثة   و قراءأن من ثالثة    ياألمر ـ ون أك ى صق

ـ الغالب مـن    ى   البناء عل  أشهر تسعةبانتظار   األمر يف   ون الوجه يك أن   نكمي و ،سنة و سعةاحلمل ت  ون ك

  . نيتعيمل  وإن ،وضحياحلمل بعد التسعة 

                                                







٣٣

ـ   ، من السابقة  أشهرتسعة  احلمل  ى  أقص أن   ىالداللة عل  يف   وا أظهر كمع  فهي   ةأما الرابع و  ى دالة عل

ما تفع طمثها   ريطلقها زوجها ف  يض مثلها   يحت اليت   املرأة الشابة : قلت له (: هاي قال ف  ألنه،  سنةى  قصاألأن  

ارتابـت   فإا،  أشهرتسعة  عدا  : قال ،ارتابتوإن  فإا  : قلت(: قال أن    إىل ،)أشهرثالثة  : قال ،عدا

 فإـا : قلـت ،  أشهربثالثة  فتحتاط  : قال ،فتزوج: قلت ،أشهرتسعة  احلمل  ا  إمن: قال ،أشهربعد تسعة   

   .)١()بة تزوجيها ريعل سيل: قال ،أشهرثالثة ارتابت بعد 

 التـسعة مث  أطلـق فلهذا ، ان الغالب التسعةك وإن ،جواز بلوغ احلمل سنة ى  دالة عل ى  ما تر ك فهذه

ى أقوهي   و ،ه سابقاً يلإما أشرنا   كن العدة بعده ثالثة     أل ال،   احتمال احلمل  ألجلاط ثالثة   يأمرها باالحت 

 ةكمشتر وبةمتون متقار وةريثكد يسانأب بيوالتهذ ايفكال يف قد أوردها و،ثر احلمل سنةكأ أن ى علدلةاأل

  . أجود طرقها احلسن وهذا املعىنيف 

م كـي ة حيما تقدم روا إىل ه مضافاًيدل علي و:موافقة من وافقه قال وى من املرتضمجاعمث بعد نقله اإل  

ـ  أ: لوطلقها زوجها فتق  ياملطلقة  يف  : قالنه  إ ،) السالم ماعليه(ه  يأب أو   ىم موس يبراهإ أيب   عن  ،ىنا حبل

هـذا   و،)٢(دعواهـا  يف ثر من سنة مل تصدق ولو ساعة واحدة       كت به أل  ءاج إن: قال ،ث سنة كفتم

  . الصواب إىل القول أقرب

ها يحوال املراد بالتسعة ما   و ،التسعة الغالب  أن   التسعة هو  و  السنة أخبار  نيوجه اجلمع ب   أن   منه تعرف و

 أخبـار  نياجلمع ب م يفالكالى بقي(: فقول احلدائق،  احلملى  قص السنة أل  أخبار و ،تسعة هي   ال التسعة مبا  

قبـال   يف    التـسعة  أخبارلعل غلبة    و ،حمل نظر  )هيعول عل ين وجه شاف    اآل ضرينحي ال و ،السنة والتسعة 

  ن يالعامة الذ

                                                







٣٤

مـدة  ى  أقـص : )عليه السالم ( من قوله    ،ابةيالرمحن بن س   ده ما عن عبد   يؤي و ،أقوال شىت  إىل   ذهبوا

ـ س  ي ل األمر أن   ينه من الضرور  إف ،)١(مهألقتل  زاد حلظة     حلظة ولو  ديزي  ال أشهرتسعة  احلمل   ، كذلك

  .ةيرناه لزم طرح الرواكذ الذي ولو مل نقل باحلمل

 أفىت و : قال ،عن أم سلمة  روي  موأنه   ،ني سن أربعثر مدة احلمل    كأن  إ( :هيحواش و البحر الزخار ففي  

قـول   و ،اهيقد نبتت ثنا   و خرج و اًأربعمه  أبطن   يف   ةكيقد لبث الز   و ،فيهو توق  و )عليه السالم ( علي   به

بل : ليق و ،فيهو توق  و نيثر من سنت  كبطن أمه أ   يف   احلملى  بقي ال أنه   ل من ي ملا ق  ،ثره سنتان كآخر بأن أ  

  . ) نادراًكتفق ذليقد  إذ ،نيبل تسع سن: ليق و،نيمخس سن

ـ بطن أمـه     يف    لبث )عليه السالم (ة  كي النفس الز  عبد اهللا حممد بن    أن   روي و :الشفاء يف   قالو  عأرب

  . نيسن

ن إ :يرو و ،اهي قد نبتت ثنا   ني سن ربع فولدت ولداً أل   ني سن ربعأل انت تلد كامرأيت  : عن عجالن قال  و

  : ه الشاعري فقال ف،ني سنأربعبطن أمه   يفمنظوراً لبث

   يجت أن س الناسيآ ما جئت حىتو

  قدرى جئت عل وت منظوراًيفسم

  . نيثر من سنتكمه أأبطن  يف احلملى بقي ال: عن عائشةو

ثرها كأ أما   ،همريغك أشهرستة  أقل مدة احلمل عند احلنابلة       أن   اعلم(: ةربعاملذاهب األ ى  الفقه عل يف  و

  . )نيمخس سنا إ نية القائلكياملال و،سنتانا إ نية القائليخالفاً للحنف و،ةيوفاقاً للشافع، ني سنأربعفهي 

  رحم  يف بقاء الطفل نإ :رواكح ذيالتشر وعلماء الطب أن رناهكد ما ذيؤيمما و
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ثر من  كر أحد من العلماء أ    كذيمل   و  قالوا ،وماًيمثانون   و متوسط بقائه مائتان   و ،أيامعشر   و مثائةم ثال األ

  . هريغ و)١()األوىلاجلامعة  (تابكملن راجع  ال خيفى ماك ،عشر شهراً اثين

  :  اللمعةشرح يف قال )رمحه اهللا( ديره الشهك ذإشكالجواب  إىل ملاعمث البأس باإل

محلت  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب   أن   م رووا أ مع   ،د عن السنة  يزي ال أنه   ى عل صحاباتفق األ 

ثالثة و مه سنةأبطن  يف ون لبثهيك  فأقل ما،األولع يرب شهر يف  ولد أنه   ىواتفقوا عل ،  قي التشر أياممه  أبه  

  . ) عليه وآله وسلمصلى اهللا( من خصائصه كذل أن ما نقل أحد من العلماء و،أشهر

صلى (رسول اهللا  أن مع، كذلى د عليزي ال وثر احلمل سنةكقولون بأن أيف كينه إ :هإشكالحاصل و

ة محله  يبدا أن   ىالعلماء متفقون عل   إذ   ،أشهرثالثة   و هو ستة  و كثر من ذل  كث أ كم )اهللا عليه وآله وسلم   

ن إ مث،  احلجـة  ذي   ثالث عشر من شـهر    ال أو   عشر ثاينال أو   عشراحلادي  هو   و قي التشر أياميف   انتك

 أو  ،كليينما عن ال  كعشر منه    ثاينوم ال ياليف  ما  إ ،األولع  يرب يف   انكالده  يم أن   ى عل أيضاًالعلماء اتفقوا   

 سـنة  )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (ون مدة محل الرسول كه فتيعل و ،ما عن املشهور  كالسابع عشر منه    

ون كت أن زملي ألنه السنة ك من تلاألولع يرب يف فيالده الشريون ميك أن نكمي  ال ثيوح،  أشهرثالثة  و

ثـر مـن    كون محله أ  يكة ف يالالسنة الت  يف   ونيك أن   فالبد،  الفهخى   متفق عل  هو و أشهرثالثة  مدة احلمل   

  . السنة

  إمنا  و،احلجة ذي ق مني التشرأياميف  نيكمل  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(محله ن إ :واجلواب
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إمنا : ث قال سبحانهيح ،ءيبالنس ميركعرب عنه القرآن ال الذي ينيق اعول عند اجلاهلير التشأياميف  

 )١(واطئوا عدة ما حـرم اهللا     يرمونه عاماً ل  حي و لونه عاماً حيفروا  كن  يضل به الذ  يفر  كال يف   ادةيء ز يالنس

ت بـه   ك مما متس  كلذ و ،رجب و حمرم و ذا القعدة وذا احلجة     أعين ةربع األ شهراألانت العرب حترم    كفقد  

ـ يان كحروب فرمبا  و غاراتأصحابم حيث إ و،)عليه الصالة والسالم (م  يبراهإملة  ى  عل  هميشق عل

ستحلون ي و حرمونهيصفر ف  إىل    احملرم ميؤخرون حتر يانوا  كف،  هاي ف غزوني اً ال ي متوال أشهرثوا ثالثة   كميأن  

فصل  يف ون شهر احلجيك أن رغبونيانوا كم أء يان سبب النسكرمبا  و، زماناًكذلى ثون علكمي وحمرم

طبقـون  يانوا  ك و ،ال برد  و الفصل املناسب ال حر    يف   ةكأسواق م  يف   اجتماعهم و ون حجهم يكع ل يالرب

  . ةيالسنة الشمسى ة عليالسنة القمر

ـ م  أ كذل و ،شهر آخر  إىل    حرمة الشهر  ريء تأخ يالنس: شافكاليف  و   حـروب  أصـحاب انوا  ك

انه شـهراً   كرمون م حي و حلونهي احملاربة ف  كهم تر يهم حماربون شق عل    و  احلرام جاء الشهر فإذا  ،  غاراتو

  .أشهرة أربعرمون من شهور السنة حيانوا ك فمي بالتحر احلرمشهراألص يرفضوا ختص آخر حىت

رمبـا   و ،نيهو أحد الواجب   الذي   صيقد خالفوا التخص   و ،واطئوا عدة ما حرم اهللا    يل: قال سبحانه 

ن إ :لذا قال سـبحانه    و ،تسع هلم الوقت  ية عشر ل  أربع أو   جعلوا ثالثة عشر  يور ف عدد الشه  يف   زادوا

رمونـه  حي و لونـه حي يف   ري والضم ،ادة زادوها ي ز ريمن غ  أي   ،)٢(اهللا اثنا عشر شهراً    عدة الشهور عند  

  . العام القابل يف  احلرم عاماً رجعوا فحرموهشهراألأحلوا شهراً من  إذا  أي،ءيللنس
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 ناينكان جنادة بن عوف ال    ك و ،الغارة إىل   جيانوا فقراء حماو  كم  ألنانة  ك يف   كدث ذل ح أنه   رويو

م احملرم  كحلت ل أم قد   كآهلتن  إ :صوتهى  قول بأعل ياملوسم ف  يف   مجلى  قوم عل يان  ك و ،ةياجلاهل يف   مطاعاً

 ادةيء ز يالنسجعل  إمنا   و ،م احملرم فحرموه  يكم قد حرمت عل   كآهلتن  إ :قوليالقابل ف  يف   قوميمث  ،  حلوهأف

 إذا  املـؤمن  أن   مـا ك،  رجس إىل   فراً فزادم رجساً  كة ازداد   يلما أحدث معص  كافر  كال ألن   فركاليف  

  .)١(ستبشرونيهم  واناًميإفزادم : قال سبحانه، اناًميإأحدث الطاعة ازداد 

 ريره غ كما ذ ك ،دور احلج ية ف ية حسب السنة اهلجر   يرون السنة القمر  يديانوا  كفقد  ،  حال أي   ىعلو

ـ هو عام والدة الرسـول األ      و ليقد صادف عام الف    و ،هريغ و انين منهم جممع الب   يواحد من املفسر   رم ك

ده جيخرة حسب ما    اآلى  لة مضت من مجاد   يعشرة ل  لة اجلمعة الثنيت  يان ل ك )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

  . هريغ والبحار يف املتتبع

  ألن ،أشهرتسعة  حسب املتعارف    )يه وآله وسلم  صلى اهللا عل  (ان محل رسول اهللا     كفقد  ،  هذاى  علو

ـ ذا   و ،األولع  يرب يف   ولد و ةيالثان ىمجاد يف   انك )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ابتداء محله    اب عـن   جي

  ). قدس اهللا نفسه (دي الشهإشكال

  ).لحقهيدخل ا مل يمل و فل(: الشرائع قالن إ مث

ـ   حلاقتحقق الدخول املوجب إل   ي (:قالن   أ إىل) نصوصاً و هياً بقسم إمجاع(: اجلواهريف  و ه ري الولد وغ

ح بعض  يما هو صر  ك ،رتليمل   وإن   القبل يف   قدرها من مقطوعها   أو   بوبة احلشفة خاصة  يام بغ كحمن األ 

  ى ن دعوكميبل ، هاريغ واملتعةيف  و،العزل يف النصوص الواردة
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 ال خيفـى    ماكمبا مسعت قطعاً     املتحقق   يالوطى  ها عل ي ف كب ذل يضرورة ترت   ه معىن يتواتر النصوص ف  

  . من الحظهاى عل

 فال،  نزل أم ال بعد اجلماع    أ أنه    يف كحنو ذل  أو   كون من مائه بأن ش    كعدم اعتبار العلم بالت    أما   :أقول

 فقـد   نـزال أما مع العلم بعدم اإل     و ،هريغ و )١(الولد للفراش  الولد به لقاعدة     إحلاق يف   شكالاإل ينبغي

  . ف بتواتر النصوصكيره فكذ ماى صاً واحداً علن مل أجد حىت و،هيعرفت ما ف

الثالثـة مـن    و الوسائل الباب املائةيفما  هي ن مراده بالنصوص الواردة  أ ركذ(: هامش اجلواهر يف  و

والبـاب التاسـع    ،   من أبواب املتعـة    نيالباب الثالث والثالث   و ،ث الواحد ياج احلد كأبواب مقدمات الن  

ـ التاسع عشر من بـاب أح      و الباب السادس عشر   و ،)٢(ماء واإل دياح العب ك من أبواب ن   نيواخلمس ام ك

   .)٣()داألوال

  :هذه هي ةيالبق وات قد تقدمت مجلة منهايالروا: أقول

طلـب  أفالنة  ى  وم أت ي :عن رجل قال  ،  )عليه السالم (جعفر   سألت أبا : قال ،نصاري األ ميمر أيب   فعن

   .)٤(أتاها فقد طلب ولدهاإذا  :فقال ،رتلي ال وهايأتي أن تها أهلايرأ أن حرة بعدفهي ولدها 

ـ أرأ: قلـت :  قال ،املتعة يف   ثيحديف  ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن حممد بن مسلم   و ن إ تي

   .)٥(هو ولده: فقال ،حبلت

                                                

 





 





٣٩

هـو  : قـال  ،حبلـت ن  إ تيأرأ: قلت:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن حممد بن مسلم   و

   .)١(ولده

ـ نيجاء ولـد مل     أنه إذا    إالّ   شاءيث  يح ضعهياملاء ماء الرجل    :  قال ،هريغ و ريعم أيب   بنعن ا و  رهك

   .)٢(ار الولدكنإ يف شددو

ها يالشرط ف : قال ،املتعة يف   عن الشروط  )عليه السالم (احلسن   أبا   سألت:  قال ،ديزيعن الفتح بن    و

 ياملاء مائ: قولونيأهل العراق  أن  إىليا أ مكال تقول    و ، له جائز  كنعم فذل : قالتفإذا  ،  ذاك إىل   ذاكب

 يف  نيالـشرط  فإن   ،رضاأللصاحب   نبت فهو    كنبت هنا  فإن   ، املاء كأرض يلست أسق  و كرض ل واأل

   .)٣(نفسه لبسى س عليفمن شاء التلب، واضح األمر و،رزقت ولداً قبله فإن ،شرط فاسد

 حلـاق لتزم اجلواهر باإلي هل و،ره اجلواهركما ذى ات عليأحد هذه الروا يف داللة ال أنه  من الواضح و

م قطعاً حسب يالعق أو ،اًإطالقله  ال مين الذي ضياملر أو ،قطعاً ون له مينيك أن  قبلري الصغأوط إذا مايف

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،طباءص حذاق األيتشخ

ـ  إذا   من ستة قل   أل امالًكاً  ياملتولد ح  يف   م بعدم اللحوق  كوالظاهر احل (: مث قال اجلواهر   ـ  ك  كان ذل

  . )قدمناه الذي صلم باللحقوق لألكفالظاهر احل أما مع اجلهل و،معلوماً

 مع اجلهل  أنه   واملفروض،  صورة العلم بالعدم  يف   إالّ   مك حم الولد للفراش ون  ك ألن   ،رهكما ذ كهو  و

   ريمن غ، علم بالعدم ومهاً ال أو ظناً أو اًكان شكسواء 

                                                









٤٠

الولـد ملـن     أن    يف ك الش نيب و ،أقل أو   لستة أنه    يف ك الش نيب و ،عدمه و الدخول يف   ك الش نيفرق ب 

 أو  ه هلا قبل الستة   يون من وط  كهل ت  أنه    يف ك الش نيب و ،ها قبل أقل من ستة    أملن وط  أو   ها قبل ستة  أوط

  . ك ذلريغ إىل ،بعدها

 أو   الوطي عشرة من زمان   أو   أشهرزاد عن تسعة     انقضاء ما ى  ذا لو اتفقا عل   كو( :الشرائع قال ن  إ مث

  . )ه بنفسه واحلال هذهإحلاقوز له جي ال واحلملى د عن أقصيبة متحققة تزي بغكثبت ذل

 ، مع العلـم   كذلك كنعم ذل ،  ثر احلمل كملا عرفت من عدم اللحوق مع التجاوز عن أ        (: اجلواهريف  و

  . )صل السابق فالظاهر اللحوق لآلكمع الشأما 

ـ دل و ،بلحق باأل ية مل   نثر من س  كأل أنه   ىاتفقا عل ا  فإذه  يعل و ،القاعدةى  ر هو مقتض  كل ما ذ  كو ل ي

 الولد للفراش ـ ال فراش مم و،ن حسب االنصراف كان فراش مم  كما  ي ف ألنه،  كمثل ذل  يف   مكحي  ال ، نك

  . فرجهاى مناء علإ وإدخالنام معها بدون يان ك إذا ماكفهو 

هما يا وجه بأن احلق منحصر ف     رمبو( :اجلواهر يف   ث قال ي ح ،نيقول الشارح  يف   ظهر وجه النظر  يمنه  و

حلقنا أ و هيتف باتفاقهما عل  يكفلومل  ،  متعسرة أو    متعذرة كذلى  نة عل يقامة الب إ و منهما إالّ   لمعي والفعل ال 

ه ين نف كمي ال و ،الواقع يف   ه عنه ؤعلم انتفا يث  يح،  ضرار به الفراش لزم احلرج واإل    إىل   به الولد حتماً نظراً   

 يف  فالبد،ار املرأة اللعانكنإلة مع يجعل له وس و،ه عنه مع العلم بانتفائهيالشارع أوجب نف   وألن   ،ظاهراً

ـ  كمي ال و ،م الالزم له شرعاً   كثبت احل يه مع تصادقهما ل   ينف إىل   لةيصب وس نم من   كاحل ـ  بالل كن ذل ان ع

ما ه بأ إشكالد  يبل عن الشه  ،  ىما تر كهو   و ،االتفاق املزبور  إالّ   بق النتفائه ياذما فلم   كت يف   املشروط

   ،نتف الولد وحلق بالفراشيالزنا مل ى لو اتفقا عل



٤١

ـ  وط أان قد وط  ك إذا   انتفاء الولد عن الفراش    يف   افك  ريجمرد الزنا غ  ن  إ هيان ف ك وإن   ،ذا هنا كو اً ي

عـدم  ى  لو اتفقا عل   هذا خبالف ما   و ،)١(للعاهر احلجر  و الولد للفراش  أن    ملا ثبت شرعاً   ،ه به إحلاقن  كمي

من مث اتفقوا    و ،مدة احلمل  يف   ين حلوقه بالزوج من دون الوط     كمي الولد ال  ألن   ،ورةكملذاملدة ا  يف   يالوط

ـ   ى  بة انتف يلو اتفقت الغ   ماك،  ثبااإن  كميث  يح،  نةياملدة بالب يف   الوطي   ثبت عدم  لو أنه   ىعل  ريعنـه بغ

رأة مـع وجـود     ال عن امل   و ه عن الزوج  يوجب نف ي نه ال إف،  نة له يثبت زناها بالب   إذا   خبالف ما ،  إشكال

ى الزنا االتفاق عل  ى  د باالتفاق عل  يد الشه يريأن   إالّ   اللهم،  اناألمر فافترق   ،ه به إحلاقن  كمي الذي   الفراش

  .)٢()الفراش وطيمن  ون الولد منه الك

ـ  ما مما تقدم من الروا     حلقأ أشهرلستة  ان  ك أنه إذا    ورد ق هلما ما  يالتصدى  دل عل يو مـن   إذ   ،اتي

علـم   إذا مـا ك، مهـا رين علم غكمينعم نادراً ما  ،  الزوجان إالّ   قلأل أو   ثركأل أو   أشهرلستة   أنه   يدري

نما علمنا  يب،  أشهرت بولد لستة    ءون معها سافر مث جا    كلة من ال  يبعد ل  و هيلإراً وزفت   كوا ب كالشهود ب 

 يف شهرألستة ونه كم بكاحل أن من الواضح و،سحق معهايمل  وفرجهاى فرغ عليارا مل كحال ب  يف   بأا

قهما هنا لقاعـدة    يتصدقال إن   ي فال،  الولد للفراش   ىل إ ال،  نيقول الزوج  إىل   ستندي  صورة االستثناء  ريغ

  .ون الولد للفراشك

 هـي   مل تصرح فإذا  ،  ماللحوق باأل  إىل   بالنسبة أما   ،باللحوق باأل  إىل   هذا بالنسبة ،  حال أي   ىعلو

  . حيالصحى ل املسلم عل لفع محالً، الشبهةمكانحلق ا إلأ ،بزناها عمداً

                                                

 

 



٤٢

ـ فهل تصدق ، ىخرأرحم امرأة  يف ون الولد كمحلت من املساحقة مع ت    ا  إ :قالت لو نعم ا ذات أل

تاب ك يف رناكقد ذ و،ديوا ذات ك أقرب لاألولان ك وإن ،احتماالن ،احلمل منها أن ال لظهور  أو،دي

   .قيوجب التصديرأة بالولد ملا أو  الرجلإقرار أن قراراإل

ولـو  ، نةين البكمل ت إذا ان مورد اللعانك ،قلبل أل: مقالت األ و،ثر من سنةكألنه إ :باأل قال إذا   مث

  . ب النسباأل إىل  ثبت بالنسبة،لسنةنه إ :بقال األ و،ثر من سنةكألنه إ :مقالت األ

ان مـن   كما  يح ف يالصحى  محل فعلها عل   أو   ، الشبهة كادعت وجه صحة تل   فإذا   ماأل إىل   أما بالنسبة 

  . لحق اي واالّ مل ،حلق اأح يالصحى مورد محل الفعل عل

هو منع احنـصار     و  من وجه آخر   شكالصل اإل حينعم  (: كقول املسال  يف   مما تقدم ظهر وجه النظر    و

 م بأنـه لـو    كقد ح  و ،أيضاًالنسب حق    يف   بل للولد ،  كذلى  قبل تصادقهما عل   ي  حىت نيالزوج يف   احلق

نـة حلـق   يصدقها الزوجان فالبد من الب والشبهة يف هيوطى ادع فإن هريراش غفى  مدع مولوداً عل  ى  ادع

هـذا  ى  وافق املصنف عل   وإن   ،مثل هذا آت هنا    و ،الولدى   دعو  له يف  نيق الزوج يتصديكفي   ال و ،الولد

وجوب  و هإحلاقم بعدم جواز    كتمع احل جيف  كي و ،الضرر و رناه من احلرج  كن منعه مبا ذ   كميأنه   إالّ   ىاملدع

  ). نةيقامة البإتعذر يث يم بعدم انتفائه عنه بوجه من الوجوه حكمع احله ينف

قبـل   ي  حـىت  نيالـزوج  يف   من منع احنصار احلق   ـ   رناهك مبا ذ  شكالاإل(: ن وافقه اجلواهر بقوله   إو

  . )متجه  ـالنسب يف للولد حقاً ألن هيتصادقهما ف

  ولد مثبت املرأة ب أو  الرجلإقرار بأن قرارتاب اإلك يف نه قد حتققإف



٤٣

نـة  يم الب يقي و اًريبكون  يك أو   رب الولد مثالً  يكأن   إالّ   ذبهك و كن نعرف صدق ذل   كمل ن  وإن   ،للنسب

مـا  كة  يام الشرع كحاأل يف    نادر ريغنه  إ هيواقعاً فف  و ام ظاهراً كح باختالف األ  شكالاإل أما   ،يالنفى  عل

 اذبانك أو   ما صادقان أعلم هل   يمل   و رب الولد كفإذا  ه  يعل و ،هريغ و تاب احلدود ك يف   كمجلة من ذل  ذكر  

  . تاب اللعان تعرض هلذا الفرعكيف  وقيم بالتصدكه احليلزم عل

ـ  حن ،كقول مثل ذل  ي الذي   افركال أو   ،نيتسع سن  إىل   احلملى  قولون بأن أقص  ين  يالعامة الذ ن  إ مث م ك

ـ ب عل نفقـة األ   و باألى  م بوجوب نفقته عل   ك فنح ،هلم و همي عل لزام اإل دلةلتزمون به أل  يهم مبا   يعل  هي

  . ك ذلريغ وة الزواجيحمرم وةياحملرمو

، )هيعل (ان املصب كأيضاً إذا   ) له (شملي )١(أنفسهم جائز ى   العقالء عل  إقرار أن   رراًكرنا م كقد ذ و

 أو  ،حنـوه  و رث من جهة اإل   أيضاً) له ( يف قبلي ف ،مصباً) هيعل (نهإقبل منه ف  يث  يح ،يولده  إن: قال مثالً

 ،)هيعل(ال   )له( أنه   خر مع رث أحدمها عن اآل   ي و امعانجيهما  كنا نتر إف،  صدقتهي   و ،زوجيتا  إ: قال

  . نلسنا بصدده اآل  مماك ذلريغإىل 

 ،قبله  عمابجي سالماإل أن م السابق باعتباركاحلى بقيفهل ، أسلما أو استبصرا أنه إذا   يف المكالإمنا  

عليـه  (ة ابن هالل عن الرضـا  يلروا و ،املقام يف   مناط لل ،اة فقط كد الز يعيإمنا  ستبصر  امل أن   ىدل عل  ماو

إىل ، املـستقبل  إىل  بالنسبةاألمردد جيإمنا  وانواكما كالسابق  إىل   الناس بالنسبة  كتر يف   )الصالة والسالم 

  .بعض املباحث السابقة يف لهيرنا تفصك مما ذك ذلريغ

  قد  و نقول للبنت مثالً،األمرنقلب يأو 

                                                

 



٤٤

زوجها بولده  ي أن   ق هلا حي و ،هيال نفقة هلا عل    و ،يكعن أب   حتجيب :الزوج وطي دون   نيولدت بعد سنت  

  .امكح من األك ذلريغ إىل ،ىخرمن زوجته األ

  . األول يقتضيناس يان االستك وإن ،ثاينال يالصناعة تقتض

 ،للمستبصر يعيم الش ك ح ،مهكل ح كون ل يكث  يح،  استبصر أو   أسلم أحدمها  إذا   عرف حال يمنه  و

  . عدم التبدلى انا بناًء علكما كان يبقي و،م باالستبصاركتبدل احلى بناًء عل، مذهبهى عل ياقللب والسين

 نيفراشه بعد سـنت   ى  ان املتولد عل  كقد   و ،يعي بأن تسنن الش   ،سكعرف مما تقدم حال الع    ي كذلكو

  . السابقكس له يم بأنه لكحي أو ،ن ملذهبه احلايلم بأنه له اآلكحيفهل ، اً عنهيمنف

 أو ،عهيتسنن الولد بعد تش أو ،ينين سنياً عن أبويعيش أو ،ينيعين شياً من أبويان سنك إذا الولدحال و

  .ع بعد تسننهيتش

 اً حـىت  ي سن نين للمتولد بعد سنت   يبواأل أن   نا هل ككش إذا    ما شكالاإل يف    الفروع السابقة  كمثل تل و

ـ ل،  مذهب أي   ما من أن الفحص عن    كمي وال،  نلحقه ما  ال  اً حىت يعيش أو   ،نلحقه ما  ـ ن جر ك ان ي

  . ح أقربيم الصحكاحل

تسع  إىل   حلاقباإل أو   ، فقط نيسنت إىل   حلاققول باإل يمن مذهب من     أنه   مل نعرف  إذا   ذا حال ما  كهو

  .علمنا بتسننهما إذا ماي فنيسن

  . نيالدأو  تبدل املذهبي أو تعددي اليت املناطق يف ثر االبتالء ايك اليت ةريثكال ها من الفروعريغإىل 

ـ هذا هـو احل  ألن ،ىه مبا نريم علكنا حنإراجعنا ف وهذه املسألة يف له يرأ افر الكان الكأما لو   م ك

 هو ما  فإن األصل،كعلم حال الشيمنه  و ،املقام يف   لزام املفقودة اإل بقاعدة إالّ   رج عنه خي الالذي   يالواقع

  . نراه

ـ أخـذ ال  ى  ثر عل نا نرتب األ  إف،   مثالً ني سنت ه مبا رأوا من   يموا عل كفحالسنة  افر  كولو راجع ال   افر ك

  . مبذهب السنة لقاعدة من دان



٤٥

 حـال الفـراق الباطلـة       كذلك و ،أخذ بالقانون الغريب  يالذي   يوعيالشكم امللحد   كظهر ح يمنه  و

ـ نه حم إف،  أخذ بالقانون استهتاراً مبذهبه   يالذي   يعيالش أما   ،من أشبه  و ةيانية والقاد يالبهائك ـ وم حب ك م ك

  . أخذه من القانون الباطليم ما كحب هب الاملذ

 ،باللعـان  إالّ   عنه ينتفيال   و ان الولد لصاحب الفراش   ك فجوراً   ئها واط أولو وط : الشرائع قال ن  إ مث

  . ولد له ال الزاينألن 

  . نيقيتب الفرك يف هو متواتر و،للعاهر احلجر والولد للفراش أن ورد من  ملاكذل و:أقول

ة يجارى  سئل عن رجل اشتر   : قوليمسعته  :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   نع،  قليفعن احلسن الص  

نه باعها مـن    إف: ت قل ،عوديال و اهللا ستغفري ،صنع بئس ما : قال ، رمحها ئستربي أن   ها قبل يمث وقع عل  

 ، رمحها فاستبان محلها عند الثالـث      ئستربيمل   و من رجل آخر   ثاينرمحها مث باعها ال    ئيستربمل   و آخر

   .)١(للعاهر احلجر والولد للفراش: )عليه الصالة والسالم( عبد اهللا ال أبوفق

 قال أبـو  : قالأنه   إالّ   ،ر مثله كذ و )عليه الصالة والسالم  (  اهللا أبا عبد سألت  : قال ،ىخرأة  يروايف  و

الولد : )معليه السال (صرب لقول رسول اهللا     ية ول يعنده اجلار  يالولد للذ : )عليه الصالة والسالم  ( عبد اهللا 

   .)٢(للعاهر احلجر وللفراش

طهـر   يف ةيجارى  وقعا علنيسألته عن رجل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  عرجد األ يعن سع و

 الولد للفـراش  : )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( لقول رسول اهللا     ،عنده يللذ: قال ،ون الولد يكواحد ملن   

   .)٣(للعاهر احلجرو

                                                









٤٦

ـ    :  قال ،)عليه السالم (بن جعفر   ى  ه موس يتابه عن أخ  كيف  ،  جعفر علي بن    عنو  أسألته عن رجل وط

 يالولد للذ : قال ، الطهر فولدت له ملن الولد     كذل يف   اشتراها الذي   هاأض فوط يحت أن   ة فباعها قبل  يجار

  .)١(للعاهر احلجر والولد للفراش: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(صرب لقول رسول اهللا يعنده فلهي 

  . اتيها من الرواريغ إىل

 أو  علم بأنـه لـه    يونه  ك  نيب ال و ،الزناى  الالحق عل  أو   ه السابق ي وط نيه ب يفرق ف  ون الولد له ال   كو

هل  أنه    يف كشي أو ، أم ال  أ وط نيح  مىنأهل   أنه    يف كشي أو   ، أم ال  أهل وط  أنه    يف كشي أو   بل،  كشي

  . ل املتقدميلدل اطالقثر إلكأ أو السنة إىل ثركأ أو أقل أو أشهرستة مضت 

 ،باللعان إالّ عنه ينتفيحسب الظاهر فال  أما   ، اهللا نيب و نهيمه ب ك ح كان ذل كس له   يعلم بأنه ل   إذا   نعم

س يفل هايم عل ك حا الولد للفراش  ألن   ،املقام يف   جمال للقرعة  ال و ،ه عنه ينفي ه بدون اللعان ال   يجمرد نف و

  . تحقق موضوع القرعة ي حىتالًك مشاألمر

عملـوا   و،افة فضلة من النبوةيالق أن   خباربعض األ  يف   ورد وإن   ،افةيالق إىل   كذل يف   رجعي ال  أنه ماك

  . بعض املوارد يف  ا)هميصلوات اهللا عل(

ن حممـد   ي من د  ئهن له فقد بر   كت أو   هنكمن ت :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ريبص أيب   فعن

 إالّ ئاًيقولون شي ما: قال و،هميتأت أن ما أحب: قال ،افةيقفال: قلت: قال، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

صلى اهللا عليـه    (النيب   بعث   نيالناس ح  يف   افة فضلة من النبوة ذهبت    يالق: فقال ،قولونيباً مما   يان قر ك

   .)٢()وآله وسلم

  ها يف أن املراد بأا فضلة من النبوة أن ماك، كقبل بذل أنه هن لهكاملراد بالتو

                                                

 





٤٧

مـضرا   ألن   ،اعتبارهاى  ن الشارع ألغ  كل،  انيح من األ  ريثك يف   شبه أباه يالولد   ألن   ،من الواقع ئاً  يش

  . ثر من منفعتهاكأ

 )صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (رجل رسول اهللا    ى  أت: )عليه السالم (عن الصادق   ،  عن داود بن فرقد   و

صلى اهللا عليه (له رسول اهللا فقال  ،ىحبلهي  ورجعت و حائضامرأيت  خرجت و  ينإا رسول اهللا    ي: فقال

صلى اهللا عليـه    (ما قال رسول اهللا     كفخرج  ،  ذاك و ذاكخرج قططا   ي ابن هذا فس   يكن  إ :)وآله وسلم 

   .)١(ه هلمثاريم ومهأقوم ى فجعل معقلته عل ،)وآله وسلم

  . ك ذلريغ أو بةيتمل طول الغحيرسال ة مع اإليالروان إ :اجلواهريف و

باب ففي  ،  ةيجيام نزلت تدر  كحاأل ألن   ،افةيقبل بطالن الق   أو   واقعة يف   ةيون قض كت أن   تملحي و :أقول

لُونك عِن  أَيس: عز وجل  اخلمر قوله    مينزل حتر  أول ما ن  إ :ةيروا يف   )٢( شرب اخلمر من الوسائل    ميحتر

ـ  فلما نزلت هذه اآل    )٣(ِمن نفِْعِهما ِإثْمهما أَكْبر    و مناِفع ِللناسِ  و الْميِسِر قُلْ فيِهما ِإثْم كَبري     و الْخمِر ة ي

ـ ل طر كهم من   ي عل عز وجل مل اهللا   حي ال و ابهناجت ينبغي مما   مثاإل أن   علموا و  اخلمر ميأحس القوم حتر   ق ي

  .)منافع للناسو( قال  تعاىلألنه

الـشيطاِن فَـاجتِنبوه    اَْألزالم ِرجس ِمن عمِل      و اَْألنصاب و الْميِسر و الْخمرإمنا  : ىخرأة  يمث نزل آ  

  . ميالتحر يف أغلظو األوىلة أشد من يانت هذه اآلك ف)٤(لَعلّكُم تفِْلحونَ

 أن  يريد الـشيطانُ  إمنا  : عز وجل  فقال   ،دأش و ةيوالثان  األوىلانت أغلظ من    كفى  خرأة  يمث ثلت بآ  

  يصدكُم  وميِسِرالْ والْبغضاَء ِفي الْخمِر ويوِقع بينكُم الْعداوةَ

                                                

 



 

 



٤٨

، من أجلها حرمها   و هلا اليت   فسر عللها  و  فأمر باجتناا  )١()هونتنل أنتم م  هفَ الةن الص عو عن ِذكِْر اللّهِ  

إمنا قل  : عز وجل املتقدمة لقوله    يهذه األ  يف   هيدل عل  ة الرابعة مع ما   ياآل يف   شفهك و هامي اهللا حتر  نيمث ب 

   .)٢( احلقريبغ يمث والبغبطن واإل ما ور منهاالفواحش ما ظه حرم ريب

ة ياآل يف   مث قال  ،)منافع الناس  و ريبكمث  إهما  يقل ف ،  سريامل و  عن اخلمر  كسألوني: (األوىلة  ياآل يف   قالو

وأنه  ،هاريغ و اخلمر يف   مثاإل أن   ربفخ) مثما بطن واإل   و ظهر منها  الفواحش ما   حرم رىب إمنا  قل  : (الرابعة

 هـا يوطن الناس أنفـسهم عل     ي ء حىت يئاً بعد ش  يضة أنزهلا ش  يفرض فر ي أن   أراد إذا   هللا أن   كذل و ،حرام

ـ  ريوجـه التـدب   ى   عل عز وجل  من فعل اهللا     كان ذل ك و ،هايه ف ي و عز وجل أمراهللا   إىل   نواكسيو هم ي ف

   .أقل نفارهم عنها وخذ اأقرب هلم باأل وأصوب هلم

دث احلـسن  حيجعفر بن  ي علمسعت: قال ،يصربن نعمان املىي حيا بن   يركخرب ز ي  فف،  انكف  كيو

 :فقال احلسن ،  )عليه السالم (احلسن الرضا    واهللا لقد نصر اهللا أبا    :  فقال ،نياحلس علي بن     بن نيبن احلس 

ـ نا عل يحنن عمومته بغ   و واهللا أي   :جعفربن   ي عل فقال،  خوتهإه  يعلى   لقد بغ  كواهللا جعلت فدا  أي    ،)٣(هي

نا يان ف ك ما   :أيضاًحنن   و خوتهإفقال له   : قال ،مكحضرأمل   ينإعتم ف ف صن كي كجعلت فدا : فقال احلسن 

صلى اهللا عليـه    (رسول اهللا   ن  إ :فقالوا،  هو ابين : )ليه السالم ع (فقال هلم الرضا  ،  مام قط حائل اللون   إ

ـ   وأما أنا فـال  و،هميلإابعثوا أنتم : فقال،  القافةكنيب وننايبالقافة فبى قض )وآله وسلم   اال تعلمـوهم مل

  . مكوتيب يف ونوايكه وليلإدعومتوهم 

                                                









٤٩

ألبسوه  و )عليه السالم (أخواته أخذوا الرضا     و خوتهإ و اصطف عمومته  و البستان يف   وا وقعدنا ءفلما جا 

ـ  تعمـل ف   كأنكادخل البستان   : قالوا له  و ،عنقه مسحاة ى  وضعوا عل  و قلنسوة و جبة من صوف   مث ،  هي

 هين هذا عم أبكل و،له هنا أب ما: فقالوا، هيا هذا الغالم بأبأحلقو: قالوا و)عليه السالم(جعفر  وا بأيبءجا

ملا رجع   و ،ه واحدة يقدم و هيقدم فإن   ،ن له هنا أب فهو صاحب البستان      يك وإن   ،هذا عمته  و هذا عمه و

عليـه  (جعفر   أيب   قيمصصت ر  و فقمت: جعفر علي بن    فقال،  هذا أبوه :  قالوا )عليه السالم (احلسن   أبو

   .)١(يمامإ كأنأشهد : قلت و)السالم

رسول اهللا  ى  بعض العامة عل  ى  قد افتر  و ،آخذ بقول قائف   ال :ثياحلديف  ن  إ :نيعن جممع البحر  و

  . بقول القافةى قض أنه يف )صلى اهللا عليه وآله(

:  قال ،ل اخلطاب يمساعإخرب حممد بن    ك،  افةيخر املشعرة بصحة الق   ات األ ياعلم حال بعض الرو   يمنه  و

ومـاً مرتلـه    يطأها فدخل   يان  ك و ة ختدمه يانت له جار  كسأله عن ابن عم له      ي )معليه السال (ه  يلإتب  ك

، حبلـت بولـد   ا  إ الرجل فجر ا مث    أن   ة فأقرت ي حتدثه فاستراب ا فهدد اجلار     فأصاب معها رجالً  

ـ  ك وإن ،كل لحي  الكذل فإن ،تبعها  فاليكه شباهة فيف أو كان الولد لكن  إ :تبكف س يان االبـن ل

   .)٢(مهأبع  و فبعهكه مشاة منيف ال وكمن

ـ جارى هذا العصر رجل وقع عليف ، )عليه السالم(احلسن  أيب  إىلتبك،  ديزيعقوب بن   يخرب  و ة مث ي

   .)٣(ه مشاة منه فهو ولدهيان فكن إ :تبكف، ولده يف كش

  . ةيالتقى لعلها حممولة عل ون العمل ا بظاهرهاكمي  الخبارن هذه األكل

   احلدائق يف  نسبه،اجلملة يف افة حراميالق(: اسبكامليف ى  املرتضخيقال الش

                                                



 

 



٥٠

 ما عن الـصحاح   ك والقائف   ،مجاعاإل ىهعن املنت  و ،ال أعرف خالفاً  : ةالکفایيف   و ،صحاباألإىل  

عرف شبه الرجـل    ي أنه   ادةين ز يجممع البحر  و ةيعن النها  و ،ثارعرف اآل ي الذي   املصباح هو  و القاموسو

 النـاس بعـضهم      أا إحلاق  ،ةيسيامل و  النافع إيضاحما عن   ك كاملسال و جامع املقاصد يف  و. هيأب و هيبأخ

 أنـه   الظاهر و ،ها حمرم يترتب عل  إذا   ح حرمتها مبا  يالتنق يف   ماكجامع املقاصد    و سوالدر يف   ديق و ،ببعض

يف ي لذا  و،هميحترى ل عل يدل بنسب شخص ال   الظين أو   يفمجرد حصول االعتقاد العلم    الإل و كمراد ال 

  . )١()خذ بقوله القائف واألإتيان عن خباربعض األ

عليـه الـصالة    (مام الرضـا    ة اإل يروا يف   ما تقدم ،  ةيعملت بالقافة تق   اليت   اتيالروا أن   ىدل عل يو

  . )والسالم

   :مجلة فروع له قال يف ةربعمذاهب األى ره الفقه علكما ذو

 أربـع قل من   أل و ثاينال وطي من   ثرك فأ أشهرة  لستت به   ءن نسبة الولد هلما معاً بأن جا      كأمأما إذا   (

، الولديف  ونيالواطئ يف ائفقنظر اليبحث مبعرفة القافة بأن يالولد  فإن ،األولخ طالقها من ي من تارنيسن

  . خر ثالثة قروءها عدة اآليت عليبق وانقضت به عدا وان ابنهكحلقوه بواحد منهما أفإذا 

ـ زماننا حتل  يف   قوم مقامه يلعله   و ،هذا ماقاله الفقهاء  ،  هي الولد بأب  املراد بالقافة من هلم خربة بشبه     و ل ي

ن معرفة شـبهه بواحـد      كميمل   وإذا   ،ون حسناً يكون دم الطفل من دم والده       كن معرفة   كأمفإذا  ،  الدم

انت كسواء  ،  حال أي   ىض بعد وضعه عل   يتعتد ثالث ح   أن   هايعل فإن   ،أمره يف   اختلف القافة  أو   منهما

  . )حيض بعقد صحيتزوجها بعد انقضاء ثالث حي أو ثاينلل أو العدة لالول

  ى أتنه إ ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن،  بن سنانعبد اهللارواه  رناه ماكما ذى دل عليما ك

                                                

 



٥١

علم منـها  أ الامرأيت  وية عمنهذه اب: فقال )صلى اهللا عليه وآله وسلم  (نصار رسول اهللا    رجل من األ  

 خوايلأ يف   نف ال أعرف شبهه   فطس األ أن جعد قطط    يد السواد منتشر املنخر   يبولد شد  قد أتتين  و ،اًريخ

منذ  ينمقعدت مقعده   أاً ما   ي باحلق نب  كبعث يال والذ : قالت ،نيولقت ما: فقال المرأته ،  يأجداد يف   الو

مث الـسماء    إىل   اً مث رفع رأسه   ي رأسه مل  )صلى اهللا عليه وآله   (س رسول اهللا    كفن: قال. هريأحداً غ لكين  م

 يف  بلها تضر ك تسعون عرقاً  و  ولده تسعة  نيب و نهيب الإس من أحد    يلنه  إ ا هذا ي: الرجل فقال ى  أقبل عل 

  العروق كفهذا من تل  ،  فسأل اهللا الشبه هلا   ،   العروق كالرحم اضطربت تل   يف   وقعت النطفة فإذا  ،  النسب

  . )١(ا رسول اهللا يرجت عينف: فقالت املرأة، ك ابنيكلإ خذ كال أجداد أجداد وكها أجدادكدريمل اليت 

 إىل  بامرأته  أيت رجالً إن: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ناأصحابعن بعض   ،  انكعن ابن مس  و

 ،تـرون  مـا :  فقال ملن حبضرته   ،ضيا ولدت غالماً أب   إ و ،أنا أسود  و هذه سوداء امرأيت   إن: قالعمر ف 

عليه الصالة  (  ني املؤمن ريفجاء أم : قال،  ضيولدها أب  و زوجها أسود  و سوداء فإاترمجها   أن   ىنر: فقالوا

: قال،  ال: فقال ،كأتتهم امرأت : سودفقال لأل ،  فحدثاه ،ماكما حال : فقال،  قد وجه ا لترجم    و )والسالم

، هايالربد فوقعت عل   يتتق أا   طامث فظننت  ينإ ايليلة من الل  يليف   يل   قد قالت : قال ،طامثهي   و هاتيفأت

غلب نه إو ماكنه ابنإفانطلقا ف: قال، تيبأ وهينعم سله قد حرجت عل: قالت ،أنت طامث و :فقال للمرأة 

   .)٢(فع أسوديفلما أ، رب اسودك فأنش أي كقد حترو ول، ضيالدم النطفة فأب

                                                

 

 



٥٢

 إىل  نـصار أقبل رجل من األ   :  قال ،)السالم و م الصالة عليه( إىل علي    ئمةبسند األ ،  اتيعن اجلعفر و

عـد   أنا فالن بن فالن حىت  و يا رسول اهللا هذه بنت عم     ي: فقال )هللا عليه وآله وسلم   صلى ا (رسول اهللا   

 هذا  وضعتفإا  ،  يحسبها حبش  ال و حسيب يف   سي ل ،عد عشرة آباء    بنت فالن حىت  هي   و ،باءآعشرة  

 نيتـسع  و  تسعة كل إن: قال مث رفع رأسه     الًيقل )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (فأطرق رسول اهللا    ،  ياحلبش

 أن  ل عرق منـها   ك عز وجل سأل اهللا    و ،اشتملت اضطربت العروق  فإذا  ،   عرقاً نيتسع و هلا تسعة  و اًعرق

د يأخذ ب  و فقام الرجل : قال،  عرق منها  أو   كمن عرق من   الّإ كأتيمل   و كنه ولد إقم ف ،  هيلإذهب الشبه   ي

   .)١(بولدها عجباً وا امرأته وازداد

ى من نعم اهللا عل: قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يب النعن ، رواه الصدوق  ماكد ذليؤيبل رمبا 

   .)٢(شبهه ولدهي أن الرجل

ـ  و نهيل صورة ب  كلق خلقاً مجع    خي أن   أراد إذا   اهللان  إ :)عليه السالم (قال الصادق    و :قال  آدم مث   نيب

   .)٣(يئاً من آبائيشبه شي وال شبهيني  هذا ال:م لولدهكقولن أحدي  فالإحداهنصورة ى خلقه عل

صلى اهللا عليـه    (قال رسول اهللا    :  قال ،)عليه السالم (طالب   أيب    إىل علي بن    بسنده ،اتيعن اجلعفر و

  . شبهه ولدهي أن الرجلى من نعمة اهللا عل: )وآله وسلم

 أن  من سعادة الرجل  :  قال ،)عليه الصالة والسالم  (عن الصادق   ،  خالقارم األ كميف   يعن الطربس و

   .)٤(مشائله ولقهخ وشبههبون الولد يك

                                                











٥٣

  . اعتبار بالقافة فال، شبهي من الولد من ال وشبهيمن الولد من  أن ىث عليحادث تدل هذه األيح

ون اللحوق بأحد   ك بعد   ،)١(لكل أمر مش  كا ل أل ،ان املرجع القرعة  كثر  كأأو  ن  اان زناء كنه إذا   إ مث

ما يامه ف كبعض أح  إىل   ملعناأما  ك،  ك ذل ريغ إىل   ،بنته ب الزاين اماً مثل حرمة أخذ األ    كوجب أح يالزناة  

  . سبق

نـه  إف،  ن تولده منـهما   كميوجه  ى   الشبهة عل  يواحترز الشرائع بالفجور عن وط    : اجلواهر قال ن  إ مث

 طهر يف   يني وقوع الوط  ني فرق ب  ريمن غ ،  نئذ فراش هلما  يا ح أله القرعة   يلحق مبن تقع عل   ي و نهمايقرع ب ي

 ينتفي أنه  ماك،   له من دون قرعة    نيخر تع حدمها دون اآل  ن أل كمأنعم لو   ،   ما حلاق اإل إمكانعدمه مع   و

  . هو واضح وه منهماإمكانعنهما بعدم 

 زنـا  و شبهة وطيان  كولو  ،   القرعة األمرکان  ان شبهة   يان وط ك أنه إذا    ماك،  ره واضح كل ما ذ  كو

 القرعة  أدلةعموم   إىل   فةضاهذه املوارد باإل   يف   القرعةى  دل عل ي و ، فراش ألنه،  هةالشب وطيم ل كان احل ك

  . مثل املقام يف ات الواردةيبعض الروا

طهـر   يف   ةيثالثة جار  أو    رجالن أوطإذا   : قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ة بن عمار  يفعن معاو 

  . ثياحلد )٢(ان الولد ولدهكفمن قرع ، نهميب عاً أقرع الوايليواحد فولدت فادعوه مج

ثالثة وقعوا   يف   )عليه السالم ( علي   ىقض:  قال )عليه السالم ( عبد اهللا أيب   عن،  مان بن خالد  يعن سل و

 قرع ي فجعل الولد للذ   ،نهمي فأقرع ب  سالمظهر اإل ي أن   ة قبل ياجلاهل يف   كذل و طهر واحد  يف   امرأةى  عل

   رسول اهللا كفضح، نيخرة لآليالد يه ثلثيجعل علو

                                                

 





٥٤

عليـه   (يبه عل ى  ماقض إالّ   ئاًيها ش يما أعلم ف   :قال و ،بدت نواجده   حىت )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

  .)١()السالم

 كاملـشر  و العبـد  و وقع احلر إذا   : قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  حممد بن مسلم   و ليبعن احل و

   .)٢(رج سهمه خييان الولد للذكنهم فيقرع بأطهر واحد فادعوا الولد  يف بامرأة

 اًيعل )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (بعث رسول اهللا    :  قال )سالمعليه ال (جعفر   أيب   عن،  ريبص أيب   عنو

قوم  تاينأا رسول اهللا    ي :قال،  يكبأعجب ما ورد عل    حدثين:  قدم ني فقال له ح   ،منيالإىل  ) عليه السالم (

 نهميسهمت بأ ف،هيدعيلهم كه يدت غالماً فاحتجوا فلطهر واحد فو يف   عاًيها مج وؤة فوط ي جار اعويقد تبا 

س مـن قـوم     يل :)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  فقال  ،  بهميضمنته نص  و خرج سهمه  يجعلت للذ و

   .)٣(خرج سهم احملق إالّ عز وجلاهللا  إىل تنازعوا مث فوضوا أمرهم

إىل ) ليـه الـسالم   ع( اًيعل )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (بعث رسول اهللا    :  قال ،رشاداإل يف   ديعن املف و

 يف  ها معاً فوطئاها معاً   يالسواء قد جهال حضر وط    ى  ان رقها عل  كلمية  يهما جار نيه رجالن ب  يلإمن فرفع   يال

ـ  هما فخرجت القرعة أل   يالغالم بامس ى   فقرع عل  ،وضعت غالماً  و طهر واحد فحملت   حلق بـه   أحدمها ف

ة يالقض )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( فبلغ رسول اهللا     ،هيكان عبداً لشر  كلو   أن   متهيلزمه نصف ق  أالغالم و 

  .)٤(سالماإل يف م اكاها وأقر احلفأمض

  . اتي من الرواك ذلريغإىل 

الـشبهة تـشمل     أن   مـا ك،  احاًكل قوم ن  كل فإن   ،قواماح سائر األ  كشمل ن ياح  كالن أن   ىفخي وال

  حنو  والنومكحال عدم الشعور يف  و،كراهجلاء واإلاالضطرار واإل

                                                

 









٥٥

جاز عنـدهم    إذا   احاًكل قوم ن  كل أن   اعتبار ىعل و ،همايلك أو   املرأة أو   الرجل إىل    سواء بالنسبة  كذل

  . هيلإشارة إنفة ات اآليبعض الروايف  و،كذلكان كتعدد الزوج 

ـ بعـد جر  ي  ال ،احه هلا كبعد ن  أو   حال صداقته مع املرأة    يف   علم هل الولد صار   يذا مل   إو  أصـالة ان  ي

حال  يف   تولد منه  أنه   م هل عليان ولد الرجل مل     ك إذا   منه ما  و ،نساننفس اإل يف    ة حىت ينه جار إف،  ةالصح

ان كخر بأن   حدمها دون اآل  ة أل ياحلل يف   حال املرأة  و اختلف حال الرجل   وإذا   ،احه هلا كحال ن  أو   زناه ا 

الولـد  ف،  مهكل ح كان ل ك كما أشبه ذل   أو   هاًِركم أو   خر مثالً لآل) غة اسم الفاعل  يبص (أحدمها مضطراً 

  . احلرام إىل احلرام بالنسبة و،احلالل إىل ل واحد حاله حال احلالل بالنسبةك إىل بالنسبة

  . نهيميوالدته فالقول قول الزوج مع  يف أو الدخول يف ولو اختلفا: الشرائع قالن إ مث

مع  الإر  كه فاحلق مع املن   ير الدخول واملرأة تدع   كنيالزوج   فإن   ،نياملقام يف   صل لأل كذلكهو   و :أقول

ـا  إ :تقولهي   و ،أتت به من اخلارج   ا  إ :قوليولده بل   ا   أ ينفي الزوج   كذلك و ،نةيالب يقامة املدع إ

  .رك مع املناألصلر وكالزوج من و،ولدت من هذا الزوج

تبعه اجلواهر   و ،نةي ب ريه بغ يقبل قوهلا ف  ي ه فال ينة عل يقامة الب إنها  ك مي ثاينال و : من قوله  كاملسالما يف   أما  

ون يك الذي ار الزوجكنإهو  ورتبط باملقامي نة الي البكانإمعدم  ونةيقامة البإ إمكان إذ ،دييفهو أشبه بالتأ

  .  معهاألصل

نة يأقام الولد الب  إذا   إالّ    مع الزوج   فإن األصل  ،ركونه ولداً له والزوج من    ى ك رب الولد فادع  ك إذا   ذاكو

  . ونه ولداً لهى كعل

  الرجل ى ادع وركالرجل الدخول واملرأة تنى ن ادعأس الفرض بكولو انع



٥٦

 إىل  الرجل حباجة  و ، مع املرأة  األصلان  ك ،به من اخلارج  ى  أتنه  إ :تقول و ركاملرأة تن  و ده منها ونه ول ك

 ،الولد للمقـر  أن ركن يان له ويلك أو   ،ربك أن   ر الولد بعد  كأن و أقر الرجل بأن الولد له     إذا   ذاك و ،نةيالب

  . ثباتاإل إىل تاجحيان له منازع كث ياملقر حفإن 

ابـن   أنه   علمنا و ، ابين سي ل :ل واحد كولو قال   ،  يان من التداع  ك ، ابين ذاه: قوليل  كولو اختلفا ف  

  . صول العامةان من القرعة لألكحدمها أل

شف ك )عليه الصالة والسالم( علي قصة منشار ونيحنوه من املرأت ويالتداع إىل  احلال بالنسبة  كذلكو

ـ  مما   )عليه الصالة والسالم  (اه  يقضامثاهلا من   أك ،واقعة يف   ةيقضا  إ :هلذا قالوا  و ،فةيللواقع بلط  شف ك

  . ةيها الواقع بسبب لطائف قضويف

ـ  ولو باإل ،  ال ونه له أو  ك يف   بل،  عدمه و الدخول يف   اريس املع يل أنه   ىفخيمث ال     أو  الفـرج ى  فراغ عل

  . ما تقدمى جذب الرحم عل

بعـد  أل أو   أشهرستة  والدته لدون   ى   فادع ،املدة يف   الدخول والوالدة واختلفا  ى  اتفق الزوجان عل   ولو

ن كل،  ثاينال يف   ادة املدة ي عدم ز  صالةباً للفراش وأل  يالروضة تغل يف   و ،فعن اللمعة حلفت  ،  احلملى  من أقص 

 نهإف،  الدخول يف   الرتاع إىل   مآله وألن   ،األصل ب ه عمالً يحتمل قبول قوله ف   ي معه ف  األصل ف  أما األول  :قال

  . ما دوايفالوطي إمنا  و،أشهرمنذ ستة طأ يمل  أنه ناه فمعي الوطني من حأشهر الستة صقال مل تنقإذا 

 كذل يف   تحققي أن   ديس ببع يل و ،األصلوافق  يخاصة ف  ثاينال  املدة باملعىن  يف   رمبا فسر بعضهم الرتاع   و

 قوهلا بأا مع    ميتقد يف   لو نظر  أنه   إضافة ب ك مثل ذل  كاملساليف   و ، مطلق صحابالم األ كأن   إالّ   ،خالف

  ون يكوة لاالجتماع واخل



٥٧

  . ني املسألتني بك مشتركن ذلكل، الظاهر الدخول

 ،ل الفراشيعلم صدق دليمل ، ت به من اخلارجي أتكنإ: قال الرجل و ،كولد أنه   :قالت املرأة  إذا   :أقول

ونـه  كمثـل   ،  ال له أو  أنه   هل،  فراشه قطعاً ى  من ولد عل   أن    يف تنازعانيما  أل الفراش   يظاهر دل ألن  

ر ك فاملوافق ملقتضاها من   ،ةيقاعدة الفراش حجة شرع    إن: قالي أن   ق احلال يفتحق(: واهرفقول اجل ،  للعاهر

براز إوجه  ى  عدمه عل  و ون الولد له  كنهما ب يب ون الرتاع كفرض   فلو،  املالى  د املسلم عل  يحنو قاعدة   ى  عل

  . )نهيمي بحلاقاإل يالقول قول مدع أن  يفبير هذا الوجه فالى عل يالتداع

ون حلوق  يكوجه  ى  سبب خاص عل   إىل   بل أسنده ،  ىالدعو يف   قتصريمل   نعم لو : قوله أما،  حمل نظر 

ـ ره  كادعت الوالدة فـأن    لحق به الولد أو   يث  ي الدخول ا حب   االمرأةلو ادعت    ماك،  الولد به تبعاً   ان ك

 ماك،  ياملدعى  بطالن دعو  يقتضيسبب خاص    إىل   دهي ما يف    لو أسند املسلم    حنو ما  ،ركالقول قول املن  

  . نهيميره بكان القول قول منك ،كته منياشتر: لو قال

  .ما عرفتى ره علكما ذكفهو 

  احملترم حىت  ي حلوق الولد بالوط   أصالةمبناها   أن   فالظاهر،  االختالفهي   و ةياملسألة الثان أما  ( :مث قال 

حتقق   مىتنئذ ف يح و ،وا أخص منها  ك قاعدة الولد للفراش ولو ل     ريغى  خرأقاعدة  هي   و ،ك فساد ذل  نيتبي

ـ  ريلغ أو   قصاهأل أو   قل احلمل علم العدم بالوضع أل   إذا   إالّ   م شرعاً بلحوق الولد   ك ح يالوط يف  و ،ك ذل

ل حال باعتبـار موافقـة      ى ك رة عل كون املرأة من  كاملدة ت  يف    واختلفا يه الوط يقد حتقق ف   الذي   الفرض

 إذ  ، من أدنـاه   األقل أو   ،ملاحلى  د من أقص  يزالزوج األ ى   دعو ني فرق ب  ريمن غ ،   املزبور األصلدعواها  

  . )ي حلوق الولد بالواطأصالة نايفي ل حال مدع ماى كهو عل

 احملترم حىت الوطي   حلوق الولد ب   األصلن  يفمن أ ،   الولد للفراش  أصالة  رياً غ ي ثان جند أصالً  نا ال إ :هيفف

  . ك فساد ذلنيتبي



٥٨

 منـهم   ،منا قوهلا فاملتجه عند مجاعة    ث قد يحو( :اضيقول الر  أما   ،ركاملن إىل   نيميتوجه ال مث الظاهر   

بـأس   ال و ،عدمه يكما ح ك ،الم بعض كولرمبا الح من    ،  هاي عل نيمي توجه ال  ،اللمعة يف   ديخنا الشه يش

بـل  ،  نيميها ال يتوجه عل  ي ارها حىت كنس إل ي قوهلا ل  ميتقد أن   ىانتفاء املخرج بناًء عل    و األصل إىل   به نظراً 

  . ) اعتبارهحوطن األكل و،نيميه اعتبار اليس فيل و،املتقدمالعموم ه بيب جانب الفراش املستدل عليلتغل

مقابـل   يف   نـة يلذا تقبل الب   و ،رةكمن إالّ   ستيلا  إ :هيفو( :لذا رده اجلواهر بقوله    و ،ما ال خيفى  ه  يفف

 الذي  اعترافها بعدم الدخول   و وهلاكها الحتمال ن  ي عل نيميتوجه ال  نايفي ب جانب الفراش ال   يتغل و ،قوهلا

  ). يسبب منه الوطتي

د يلف صاحب ال  حيلذا   و ،أمثال هذه الرتاعات   يف    جار ركمن أن ى   عل نيميوال ياملدعى  نة عل يالبن  إف

وقع نزاع توجه    إذا   نهكل،  ركاملن اليت يف     من القواعد  ك ذل ريغ إىل   ،ديذو  حيث إنه   ،  القاعدة معه  أن   مع

  . يجانب املدع إىل نةيث تتوجه البي حنيميه اليلإ

 ،للزوج أنه   ل الفراش يثبت بدل  و قل من الستة  أل أو   أشهرالولد لستة    أن   ىلو تنازع الزوجان عل   ه  نإ مث

  .القاعدةى نة مقدمة عليالب ألن ، ثبت قولهأشهرلدون ستة  أنه نةيبالبى وادع رب الولدك لو

ـ رب الولك فلما  ،ثبت الفراش للقاعدة   و ثركأ أو   احلملى  قصأل أنه    يف ان التنازع ك إذا   كذلكو ى د ادع

  .بوالدته من األ ينتفينه إف، ثركأل أنه نةيبالب

ـ دلينايف حنوه ذا الولد ما     و يقرباء ممن هلم ارتباط وراث    سائر األ  أو   الزوجة أو   ولو قال أب الزوج    ل ي

  . نةيثبتوا خالفه بالبيأن  إالّ ل الفراشيهم بدليم علك ح،الفراش

  قد و،له العمل حسب علمهان كل الفراش يعلم خالف دلير كان املنك إذا نعم



٥٩

  . ىفخي ما الكنة يب للبل وال،  للقاعدةدع جماالًي العلم ال ألن ،قرارتاب اإلك يف ر شبه هذه املسألةك ذ

 ،احلملى  ثر من أقص  كأل أو   ،أشهرستة  لدون  نه  إ :ن املرأة تقول  ك ل ،الدخول والوالدة ى  ولو اتفقا عل  

ـ ل ع كا تعلم ذل  أل أو   ،غراض من األ  ك ذل ريلغ أو   ،مثالً هي    عدم ولد للزوج لترث الربع     كد بذل يتر  اًم

  . عرفت علمها ما لحانعم ، أيضاً شامل للمقام ألنه ،مكل الفراش حميفدل، اً مثالًيقطع

وز جي عدم جتاوزه أقصاه ال وانقضاء أقل احلمل ومع الدخولو( :اً مع اجلواهر ممزوجالشرائع قالن  إ مث

نئذ فلو نفـاه مل     يح و ،ال قنه سواء ظن انتفائه عنه أو     يال مع ت   و بل،  لفجورمه با أان مة   كالولد مل  يله نف 

الولـد  : )صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (قد مسعت قوله     و ، تولده منه  إمكانالفرض   إذ   ،باللعان إالّ   نتفي

  . )حسب ما عرفتى الشبهة عل وطي إالّ كمن ذل ستثىنيال  و،مضمونهى  املتفق عل)١(للفراش

 يوز هلا النف  جي  ال كذلك و ،فراشهى  ولد عل  إذا   يالنف يف   عدم حقه  يف   دلةقدم مجلة من األ   قد ت  و :أقول

  . ل الفراشيلدل و،الرجل يف لمناطل ،هحنو وبالظن

 وإن  ، اهللا سبحانه  نيب و نهايثار ب رتبت اآل  النفي   علمت املرأة  إذا   ماك ،العن النفي   علم الرجل  إذا   نعم

  .نةيبالب إالّ عنها ينتفي ان الك

أورث  إذا   كالظاهر ذل ،  هاين االعتماد عل  كمية  يوم بالوسائل العلم  يعتاد ال يما  كحنوه   و هل قرائن الدم  و

ع ر الشا نيعيمل   إذا   علمهى  م عل ك اعتماد احلا  إمكانه  ريغ و القضاء يف   رناكقد ذ  و ،ال فال إم و كعلم احلا 

عليـه الـصالة    ( وصـي وال )سلمصلى اهللا عليه وآله و    (النيب   فإن   ،اللواط و الزنا يف   ماكقاً خاصاً   يطر

تنف يكمل   إذا   ،األوله  إقرار يف   لواطه أو   املقر بزناه  يالم املدع كعلم بصحة   يم  كل حا ك و بل،  )والسالم

   قرارف باإلكي قرائن اخلالف فكذل

                                                





٦٠

 يف ة لهيالعلم ال مدخل أن ىدل علي مما ،ثرهما األي عل) السالمماعليه(رتبا ي مل كمع ذل والثالث وثاينال

  . اماملق

حلقـه  الذي   الوطي   نيت بولد ب  ءولو طلقها فاعتدت مث جا    (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    ن  إ مث

ال  و خالف  بال ،وطئت زنا  وإن   شبهة ال و مل توطأ بعقد   إذا    حلق به الولد   ،مدة احلمل ى  أقص إىل   الفراق

 لو  أيضاًلحق به   يرناه  كما ذ ى  بل بناًء عل  ،  الولد يف   هكشاريلحقها فراش آخر    يمل   و ا فراشه أل ،إشكال

  . )١()عنه قطعاًى انتفى قصد من األيزألا أو األقلان بدون كنعم لو، أيضاًعلم احلال لقاعدة الفراش يمل 

ذا كه و ،كذلكخ  سبل حال الف  ،  اًيرجع أو   ان بائناً كسواء  ،  طالقال يف   ةيخصوص ال أنه    ظهر كبذلو

  . ما تقدمى الفرج على  علإنزال أو إنزالمع  وطي كهناان ك إذا كن ذلكل، هبتها أو انتهاء مدة املتعة

 ودهش ث ال يان املطلق من العامة ح    ك إذا   ماك،  الفاسد عندنا  و حي الطالق الصح  ني ب كذل يف   فرق الو

  .حنوهاو

دام   ما ألنه كذلك أنه   فالظاهر،  نهمايملا ب  أو   ثر منه كأل أو   قل من احلمل  ت به أل  ء جا لعلم ه ي مل مث لو 

 فإن  ،ةشبه أو    فراش بعقد  طالقحلق اإل  أما إذا    ،مناطاً أو   اًإطالق لقاعدة الفراش    حلاقن اإل ويكاالحتمال  

ن حلوقه بواحد منهما كميمل  وإن ،ثاين فهو للاألولن حلوقه بكميمل  وإن ،ولفهو لأل ثاينن حلوقه بالكميمل 

 المكقد سبق ال و،قرعة قوالنال أو ثاينح اليترجففي ، ل منهما ك لاللتحاق ب  ان قابالً ك وإن   ،عنهماى  انتف

  . كذليف 

وجب االنفـصال   يحصل ما    أو   انقضت أو   وهب مدة املتعة   أو   فسخت أو   فسخ أو   ولو طلقها بائناً  

ان ك ،الزنا أو   حيالصح الوطي   من أنه   تملحيت بولد   ءا مث جا    ما أشبه مث زىن    أو   الرضاع أو   االرتدادك

  . ناطاًم أو اًإطالقح لقاعدة الفراش يالصح الوطي من

                                                

 



٦١

مة فحملـت مث    أب  زىن ذا لو ك و ،ه به إحلاقز  جيولو زنا بامرأة فأحبلها مث تزوج ا مل         (: مث قال الشرائع  

 إحلـاق  يقتـضي  جتدد الفراش ال   و ،احلجر للزاين ألن   ،مجاع ملا تقدم من النص واإل     كذل و ،)١()ابتاعها

  .املتولد مطلقاً ش الالفرا يف املراد من الولد للفراش املنعقد إذ ،وم بانتفائهكاحمل

ـ  أصحابتب بعض   ك: قال ،يعن حممد بن احلسن القم    ،  اريمهز علي بن    خرب إىل   ضافةهذا باإل  ى نا عل

تزوجهـا  ا  إ رجل فجر بامرأة فحملت مث     يف   تقول  ما كجعلت فدا  :)عليه السالم (جعفر   أيب    إىل يدي

   .)٢(ورثي ه اليالولد لغ: خامته وتب خبطهكف ،هو أشبه خلق اهللا به وت بولدءبعد احلمل فجا

دة قوم حراماً مث اشـتراها      يولى  ا رجل وقع عل   ميأ:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن احلليب و

للعاهر  و الولد للفراش : قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا    فإن   ،ورث منه ي ال فإاولدها  ى  فادع

   .)٣(دتهيابن ول يدعيرجل  إالّ ورث ولد الزناي ال و،احلجر

ـ  ،همـا يونه من أ  كناً  كان مم ك و احكبعد الن الوطي   أو   الولد من الزنا السابق    أن    يف كنعم لوش  ان ك

 ون الولد من هـذا    كاحتمل   و مرة زنا  و ها مرة شبهة  أوط إذا   ذا حال ما  كه و ،ملحقاً به لقاعدة الفراش   

  . سبق ماى  فراش علأيضاًالشبهة  ألن ،لحق بهينه إف، من هذاو

 بالولد مع اعترافه    قرارب اإل لزم األ يو: (ث قال يح،  عبارة الشرائع  يف   دييعلم مما تقدم لزوم التق    ينه  إ مث

االعتـراف   إىل   تـاج حي ال إذ   ،)باللعان إالّ   نتفياحلال هذه مل     و رهكفلو أن ،  والدة زوجته له   و بالدخول

ه كشيكفي  بل  ،  علمه بالدخول    إىل حاجة ما ال ك،  سواء اعترف به أم ال    ،  د علمه به  يريأن   إالّ   بالدخول

  ث قد يح

                                                

 







٦٢

الدخول  ويف،  املوضعى  فراغ عل اإليكفي  إمنا   و ،الدخول إىل   حاجة بل ال ) للفراش (ىمقتض أنه   عرفت

 ،ما تقدم ى  الدبر عل يف   الوطي    حال كذلك و ،مناءعلم عدم اإل   إذا    ال ،كالش أو   مناءالعلم باإل  إىل   تاجحي

  . آخر ما تقدم إىل ،لحق به الولديوجه ى  علحلاقتوجب اإلإمنا والدة الزوجة و

 همإسـالم  و طـراف فر األ ك يف   ،شبهةً و احاًكن أو   ،ثر هلا شبهةً  كأ أو   نينفر وطي يف   فرق النه  إ مث

  . قسام األني فرق بريمن غ، األصلى  متقضألنهفر بعض ك و بعضهمإسالمو

وقع املـسلم   إذا   :)المعليه الصالة والس  (عن الصادق   ،  ح احلليب يبعض الفروض صح   يف   دهيؤي و بل

  . به القرعةيتصللذي ان الولد ك ونهميطهر واحد أقرع ب يف املرأةى عل النصراين ويهوديوال

عن الصادق  ،  ة بن عمار  يح معاو يمثل صح ،  مناطاً شمل املقام يات مما   طالقبعض اإل  إىل   ةضافهذا باإل 

قـرع  أعـاً   ي واحد فولدت فادعوه مج    طهر يف   ةيثالثة جار  أو    رجالن أوطإذا   :)عليه الصالة والسالم  (

   .)١(ثياحلد ان الولد ولدهكفمن قرع ، نهميب

طهـر   يف    بـامرأة  كاملشر و العبد و وقع احلر إذا   :)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ح احلليب يصحيف  و

   .)٢(رج سهمهخيللذي ان الولد كنهم فيواحد فادعوا الولد أقرع ب

  . قدم بعضهت مما قد ك ذلريغ ىلإ

للشبهة  أو  احكبالشبهة فالولد للن   أو   احكبعض بالن  أوط و ولو زنا بعضهم  ،  عاًي حال زناهم مج   كذلكو

 استثناء صـورة قاعـدة   ينبغينعم ، اًافركشبهة  واطيال أو مسلماً والزوجالزاين ان  ك وإن   ،مكانمع اإل 

  ماريغ يف كما أشبه ذل أو شبههيمن  أو آخرهم أو ول الزناةالولد أل أن ىريافر كان الك إذا ماك، لزماإل

  ان أحد كإذا 
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 ،مـسلماً الـزاين   افراً و كان الزوج   ك إذا   ماك،  املسلمى  فر عل كم ال كنفذ ح ي ال إذ   ،طراف مسلماً األ

، لزايناملسلم ا ى   عل كنفذ ذل ي نه ال إف،  ونه هلما ك إمكانصورة   يف   للزوج ال لزاينالولد ل  أن   الزوجى  ريو

  . افركن اليدب نه الياملسلم ملزم بد حيث إن

.المها خمالفاًكان ك أو ،خر خمالفاًان أحدمها موافقاً واآلك إذا علم حال مايمنه و

ـ احلمـل   ى   فأتت بعد أقـص    ،ثر من أقصاه عند املؤمن    كاحلمل أ ى  ريخمالفاً   و انا مؤمناً كمث لو    ان ك

  . لزامللمخالف لإل

نفاه  أو   لهمكثبته  أ لو   ،شبهة و احاًكن أو   احاًكن أو   شبهةً أو    زناً ني لعدة واط  ان الولد حمتمالً  كما  يمث ف 

 كش و أثبته بعض  أو   ،نفاه بعض  و لو أثبته بعض   و ،ان اال للقرعة  كلهم  كعدم العلم به    ى  ادع أو   لهمك

 النفي  اح دواماً توقف  كان الن ك و ان أحدهم زوجاً  ك أنه إذا     فالظاهر ، بعض كش و نفاه بعض  أو   ،بعض

 ،بدون مقابـل  ى   دعو ألنهفالولد للمثبت    ناف أو   كقبال شا  يف    مثبت كان هنا كفإذا  ال  إ و ،اللعانى  عل

ـ حفإذا  ،  نهماي منحصر ب  األمر إذ   ،كون للشا يكف عن النايف ى   انتف كقبال شا  يف    ناف كان هنا كوإذا   م ك

  . التأمل إىل انت املسألة حباجةك وإن ،خران لآلكه من أحدمها يشرعاً بنف

 فرق  ريمن غ ،  مة بالقرعة مطلقاًَ  كات املتقدمة احلا  يبعض الروا  العتبار   أيضاًقال بالقرعة هنا    ينعم رمبا   

 حلمـل   وجه  فال ،عاًيم ادعوه مج  أات املتقدمة   يمجلة من الروا   يف   انك وإن   ،عدم االدعاء  و  االدعاء نيب

  . نهمايب د بعد عدم التنايفياملقى املطلق عل

  



٦٤

ح يالـصح الوطي  ك(: اجلواهريف  و ،)لحق به النسب  يبالشبهة  الوطي  ( :الشرائع يف   قال ):١مسألة  (

  . )النصوص إىل مضافاً، هيه علي بقسممجاعبل اإل، ننايه بيبالخالف ف

 ني املـؤمن  ريأمى  قض:  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  سيرواه حممد بن ق    من النصوص ما  : أقول

أخ هلـا    أو   خاهلـا   أو ، رجالً كمها بعد ذل  أحتها  كمث أن ،  حها أخوها رجالً  كامرأة أن يف  ) يه السالم عل(

 ،عاًي مج نيجعل هلا الصداق   و ،األول الشهود فأحلقها ب   األول فأقام   ،هايما ف ك فدخل ا فحبلت فاحت    ،ريصغ

  .)١(هيتضع محلها مث أحلق الولد بأب دخل ا حىتي أن حقت له ذيفمنع زوجها ال

امرأة فأعجبتـه    إىل   نظرعن رجل    )عليه السالم (  اهللا أبا عبد سألت  : ل بن جابر قال   يمساعإما رواه   و

 ها فولدت منه فعلم ا بعد     ري فزوجه غ  ،كابنت زوجين: أباها فقال ى   فأت ،ابنة فالن  هي   :ليفسأل عنها فق  

مة مثن الولد   يزوجه ق الذي  ى  عل و ،ها والولد للرجل  يموالى  دة عل يترد الول : قال ،مةأا  أ و  ابنته ريغأا  

  . عدم انعقاد العقدى بناًء عل ،)٢(خدعه وما غر الرجلكدة يالول ه موايليعطي

 إذا  املرأةيف  ) عليه السالم ( ني املؤمن ريأمى  قض:  قال )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  سيعن حممد بن ق   و

طلـب  ي و أرباـا  إىل   ترد أا   ،تزوجت و حرة أا   اذبة وادعت كهي   و منهم أا   قوم فأخربم  إىل   أتت

   .)٣(ديما ولدت من ولد فهم عب وعنقه  يفحق هلا ال و،أصدقها الذي زوجها ماله

  عن زرارة  ي رو)ختهاأباب من تزوج امرأة مث تزوج ( يف الوسائل ويف
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الـشام مث    إىل   العراق مث خرج  بعن رجل تزوج امرأة      )عليه السالم (جعفر   سألت أبا :  قال ،نين أع ب

 ،تزوجها بالـشام   اليت    املرأة نيب و نهيفرق ب ي: قال ،بالعراق اليت   امرأتهأخت  هي  فإذا  ى  خرأتزوج امرأة   

 أا علمي هو ال ومهاأتزوج امرأة مث تزوج  فإن :قلت، ةيعدة الشام يتنقض ة حىتيقرب املرأة العراقي الو

 بنة حىت قرب اال ي ال و قراي مها فال أ أا   علم إن: قالمث  ،  كقد وضع اهللا عنه جهالته بذل     : قال ،مهاأ

: قـال  ،م بولد ت األ ءجا فإن   :قلت،  بنةاح اال كم حل له ن   قضت عدة األ  انفإذا  ،  م منه عدة األ  يتنقض

أخا امرأته وون ابنهيك وهو ولده)١(.   

تعتد عـدة    و نهمايفرق ب ي: )عليه السالم (قال   ،عدا يف   املرأة تزوج يف  ،  ل بن دراج  يمجحة  يصحو

 أشـهر قل من ستة    ولد أل ت ب ءجا وإن   ،ريخثر فهو لأل  كأ أو   أشهرت بولد لستة    ءجا فإن   ،واحدة منهما 

   .)٢(ولفهو لأل

  . اتيها من الرواريغإىل 

مل  وتميمل  أنه فبان، طالقه أو لظنها موت الزوج أو ةيولو تزوج امرأة لظنها خال(: الشرائع قالن إ مث

 يف  دتنواء اسـت  س،  د مع الشرائط  األوالب ثايناختص ال  و ثاين بعد االعتداد من ال    األولى  طلق ردت عل  ي

  ). خمربأخبار أو شهادة شهود أو مكم حاكح إىل كذل

 يف  ولحق لأل  م بالشرائط املعتربة ال   كطلقها احلا  أنه إذا    حبث طالق زوجة الغائب    يف   رناكنا قد ذ  كل

حال ظن  أن ماك، ك ذلريغى الم الشرائع مرتل علك إطالق ف،كور هنا كل املذ يالتفصى  ها عل يلإالرجوع  

 يف  كذل يف   المكل ال يتفص و ،الطالق أو   ها حال ظن املوت   يهبة املدة ف    أو املتعة يف   انتهاء املدة  أو   الفسخ

  . حمله
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٦٧

  

  فصل

  ام الوالدةكحأ يف

  

سنن الوالدة فالواجب منها استبداد النـساء        أما   ،حقان الوالدة واللو  نس يف   المكال(: الشرائع يف   قال

  . )مع عدم النساء إالّ باملرأة عند الوالدة دون الرجال

 ضرورة وجوب حضور من علم      ،إشكال  وال كء من ذل  يش يف   خالف أجده  بال(: هراجلوا يف   قالو

 ،منه تلفها مع عـدم احلـضور  ى شخية لوجوب حفظ النفس احملترمة عند حتقق ما يفاكحباهلا من النساء  

  . )مجاع لإلكضرورة وجوب استبدادهن بذلكه يمنه ما حنن فو

مل  الإهـا و  ي مع اخلـوف عل    ةًيفاك و ،ع االحنصار ناً م يالنساء ع ى  القاعدة الوجوب عل  ى  مقتض: أقول

 يلـسن مـن ذو     دات اللـوايت  يالبعى  بات قبل الوجوب عل   يالنساء القر ى  تمل الوجوب عل  حي و ،بجي

ان هو والنـساء    كان الزوج   كفإذا  ،  مل أر من تعرض له     وإن   ،حنوها و رحاماأل ويلأة  ي آل كذل و ،رحاماأل

ولـو  ،  من الـوالدة امالًكن هو كما متيا ف وىل أألنهج تمل تقدم الزو  حي و ،الوجوب يف   حد سواء ى  عل

بعـد  ي ان ال ك وإن   ،احتماالن ،ال أو   صلوز هلن لأل  جيفهل  ،  امالًكن هو   كمت و اهن عن االقتراب منها   

  . طاعةاإل يف هنيعل أو هايالزم الوجوب علي ا ال وىلونه أك و،هيل عليدل ال ذإ طاعتهنإعدم وجوب 



٦٨

 م حمارم فـال   أل األولباعد تقدم    الرجال احملارم واأل   ني ب األمردار   ال نساء مما  و ن زوج يكمل   إذا   مث

  .جانب والضرورة تقدر بقدرهااأل إىل اضطرار

 هو ال  و بل عن بعضهم وجوبه   ،   احملارم ميتقد ينبغيو( : قال ،ره اجلواهر كما ذ يعلم وجه النظر ف   يمنه  و

ى قويبل قد   ،  خالفه األقوىأن   إالّ   مكانرماً مع اإل  حمجنيب  اب جعل األ  جيإتمل  حيبل قد   ،  لو من وجه  خي

وجوب حفظ النفس احملترمة    ى  ل الدال عل  ياقتضاء الدل  يف   عيعدم اختصاص الوجوب باحملارم الحتاد اجلم     

 نظره حـىت   و بياقتضت جواز ملس الطب    اليت   نئذ احملظورات عند الضرورات   ي فتباح ح  ،هريغى  املرجح عل 

ه مع عـدم اسـتلزامها      يل عل ي عدم جواز مساعدة الرجال بعدم دل      إطالق   يف بل رمبا نوقش  ،  العورةإىل  

  ).هيلإمأنا  أوان قد تدفع مباك وإن العورةى اطالعهم عل

مل  و حنوه و بيه مع تعدد ما ورد من مباشرة الطب       يل عل يحمرماً فلعدم الدل  جنيب  اب جعل األ  جيإأما عدم   

 يف  نينية املستمرة عند املتـد    ريالس إىل   ضافة باإل ،هيه عل يلو وجب وجب التنب    و ،رد وجوب جعله حمرماً   ي

  . من أشبه ونيطباء وابراأل

 يف  ركل ذ يتفصى   عل )١(أو نسائهن : ةي املسلمة آل  إمكانافرة مع   كتمل عدم جواز مباشرة ال    حيمث  

  . حمله

دة حـضر وال   إذا   )عليه السالم (  نياحلس علي بن    انك: )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  أما خرب جابر  

   .)٢(عورته إىل ون املرأة أول ناظركت ت من النساء اليالب يف اخرجوا من: املرأة قال
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  . واقعة يف ةيقض أنه فالظاهر

 )صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (ة املستمرة منذ زمان رسول اهللا       ريواقعة الس  يف   ةيونه قض ى ك دل عل يو

ـ ب مل أقف عل   يم غر كهو ح و( :احلدائق  يف لذا قال  و ،)هم السالم يعل(  نياملعصوم إىل   بالنسبة  حىت  يف  هي

  . )صحابالم األك

 إىل  نظرن أوالً ين  إعورته ف  إىل   قع نظرها ي و ه امرأة يلإنظر  يون أول من    يك ال أن   :هريتفس عن الوايف و

  .  عورةريغ إىل نظر منهين أ و، نظر رجله أوالًيقع علي أن ينبغيبل ، ىنثأ أو ركذ أنه علميعورته ل

  .ه من النصوصريغ وىة والفتاوريب خمالف للسيم غركحنه إ :اجلواهريف و

بـاب   يف   مـا ورد   و ،قةيعطاء القابلة من العق   إورد من    ما و ،رناهك ما ذ  خبارمراده باأل  أن   الظاهرو

ـ  ي تنب كقال ذل إمنا  مام  لعل اإل  و ،ك ذل ريغ إىل   الصيبالشهادات من شهادن باستهالل      راهـة  ى ك هاً عل

 )عليه الـسالم  (ه  نقد ورد ع   و ،ما تفعله النساء غالباً   ى ك نثأ أو   ركذ أنه   تطلعنيلد  وعورة املول  إىل   نظرهن

   .)١(ىنثأ أو ركذ أنه عن ال، ناقص أو املك أنه عنيسأل ان كنه إ

هذا ،   ظاهر الوجه  ريخراج النساء ساعة الوالدة غ    إفعنوان الوسائل الباب باستحباب     ،  حال أي   ىعلو

ون أول  يك ت من النساء ال   يالب يف   خرجوا من أ: ينيلكة ال يرواففي   ،ةيمنت الروا اضطراب   إىل   ضافةباإل

   .)٢(امرأة أي عورة إىل نظري املولود ال أن  مما ظاهرهعورة إىل ناظر

  . عورته إىل ون املرأة أول ناظركت ال: ة الصدوقيروايف و

  : أموراملولود  إىل املستحبات بالنسبةن إ مث

                                                







٧٠

: تقول يمأمسعت  :  قال ،هيعن أب ،  ثميم علي بن    فعن،  ره لفه خبرقة صفراء   يك و ضاءيلفه خبرقة ب  : األول

بن جعفـر  ى أبوه موس ي عل اً دخل يملا وضعت عل  : ثيحد يف    تقول )عليه السالم (م الرضا   أمسعت جنمة   

، مباء الفـرات  ى  ودع،  ىسريال يف   أقام و مىنيذنه ال أ يف   نضاء فأذّ يخرقة ب  يف   اهيإ فناولته   ) السالم ماعليه(

   .)١(أرضه يف ة اهللاينه بقإه فيخذ: فقال  إيلّمث رده، ه بهكنفح

ولدته جـاء    و ملا محلت باحلسن  : ت قال )ها الصالة والسالم  يعل(عن فاطمة   ،  سيعن أمساء بنت عم   و

الـنيب  ا ى خرقة صفراء فرم يف هيلإفدفعته   ابينيا أمساء هلمي: فقال )صلى اهللا عليه وآله وسلم  (النيب  

عليه (فسماه احلسن   : قال أن    إىل ،ىسريذنه ال أ يف   أقام و مىنيذنه ال أ يف   ذنأ و )عليه وآله وسلم  صلى اهللا   (

القابلة ى  أعط و ني أملح نيبشكب )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب   عنه   وم سابعه عق  يان  ك فلما   ،)السالم

ا أمساء الدم فعـل     ي :قال و ،رأسه باخللوق ى  تصدق بوزن الشعر ورقاً وطل     و حلق رأسه  و ناراًيد و فخذاً

   .)٢(ةياجلاهل

صلى اهللا  (النيب  ان  ك و  فولدت )عليه السالم (  باحلسن )عليها السالم (فاطمة  ملا محلت   : عن جابر قال  و

   )عليه وآله وسلم

                                                

 

 



٧١

 )عليـه الـسالم  ( علي اي :)عليها السالم(قالت فاطمة  و،صفراء يف ضاء فلفوهيلفوه خرقة ب يأمرهم  

صلى اهللا عليـه وآلـه    (النيب  جاء  و،  )صلى اهللا عليه وآله   ( بق بامسه رسول اهللا   سنت أل كما  :  فقال ،مسه

مث قال هلـم رسـول اهللا       ،  صهمي )عليه السالم (جعل احلسن    و فمه يف   أدخل لسانه  و قبله و فأخذه )وسلم

 هـا يضاء فلفه ف  يخبرقة ب ى  فدع،  ضاءيخرقة ب  يف   تلفوه أن   ميكلإأمل أتقدم   : )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

 ني فلما ولدت احلـس ،مساه احلسن و:قال أن   إىل ،ىسريال يف   أقام و مىنيذنه ال أ يف   نأذّ و بالصفراءى  رمو

 أن   إىل ،)يه الـسالم  عل (ما فعل باحلسن  كففعل به    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  جاء  ) سالماله  يعل(

   .)١(نيفسماه احلس: قال

 ولـدت    ملا )عليها السالم (فاطمة  ن  إ :) السالم ماهعلي(  نياحلس علي بن    هيعن أب ،  يد بن عل  يعن ز و

أمل : خرقة صفراء فقال   يف   هيلإفأخرج   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (جاء رسول اهللا    ) عليه السالم (احلسن  

اى   مث رم  ،خرقة صفراء  يف   تلفوه أن   مكأ هـا يضاء فلفـه ف   يأخذ خرقة ب   و قـال  أن   إىل:   فـسماه

   .)٢(احلسن

مساء بنـت   أعن  ،  )هم السالم يعل(عن آبائه   ،  )عليه السالم  (عن الرضا ،  دعبل يأخ علي بن علي     عنو

: فقـال  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  جاء  ) عليهما السالم (ملا ولدت فاطمة احلسن     :  قالت ،سيعم

ـ   ال أن ميكلإأمل أعهد : ا فقالى  خرقة صفراء فرم   يف   هيلإفدفعته   ، ابين ا أمساء هات  ي  يف ودتلفـوا املول

ـ ال يف   أقـام  و مىنيذنه ال أ يف    مث أذن  ،هايضاء فلفه ف  يخبرقة ب ى  دع و ،خرقة صفراء  ـ مث ذ  ،ىسري  يف رتك

صلى اهللا عليـه وآلـه   (النيب  وم سابعه جائنا    يان  كفلما  : تقال أن    إىل ،ك مثل ذل  )عليه السالم (  نياحلس

 ،بشاً أملـح  ك عن احلسن    ما عق كعق عنه    و ،ما فعل باحلسن  كففعل به    ،ابينب  إيل يهلم: فقال )وسلم

  تصدق  وحلق رأسه و،القابلة رجالًى أعطو

                                                



 



٧٢

   .)١(ةيالدم من فعل اجلاهل إن: قال و،رأسه باخللوقى بوزن الشعر ورقاً وطل

صفر األ فإن   ،ون شجاعاً يك أن   ة عن يناكخرقة صفراء    يف   انت عادة العرب لف املولود    ك أنه   والظاهر

ـم  إما  ك،  هةيركصفر عند ال  ه األ ءقبالبس  ي )عليه السالم (  نيمن املؤ ريان أم كلذا   و ،ان شعار احلرب  ك

صلى اهللا  ( الرسول   كعن ذل  ىه فن ، الدماء كسف و  عن الشجاعة  لطخون رأس الطفل بالدم تفؤالً    يانوا  ك

  . )عليه وآله وسلم

ن ويك و مقاله )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  قول  ي ل كعملت ذل إمنا   )عليها السالم (بل لعل فاطمة    

  . ك لذل)السالم وها الصالةيعل(ه فاطمة ريمل تغ وك فعلت ذل)عليها السالم(ها ريغ أن  أو،سنة

عـدم   و اللفإضافة ب،هذا الباب يف مور فهو ثالث األ،رأس املولود بالدم  ألمراهة  ك تظهر   كمن ذل و

  . عورته إىل نظر املرأة

ـ قـد ذ   و ،هـا ريم غ أ أمـا    انكء  سوا،  الغسل الغاسل  ينوي ف ،نيسل املولود بضم الغ   غُ: الرابع ره ك

  . غسالتاب األك يف صحاباأل

اعتبار يف   و ،هيالم ف كقد تقدم ال   و ،رمبا احتمل الفتح   و ،ك لذل خباربل لعله الظاهر من األ    : اجلواهريف  و

 ىما هو املنساق من النص والفتـو      كوقته   أن   يف و ،األولى  ام الغسل عل  كه من أح  ريغيف  و هيب ف يالترت

غسال املندوبة من   األ يف   اً بظاهر النص  كل بالوجوب متس  يق و ،املشهور ندبه  أن   يف و ،دة الوال نيالعمل ح و

  . رارهكت إىل ي فال داعكالم هناكرنا الكا ذحيث إن و،تاب الطهارة مفصالك

  . ىسريال يف قامةواإل مىنيذنه الأ يف ذاناأل: اخلامس والسادس

 ء تصنعون به  يش أي   م مولود كولد ل إذا   : قال )معليه السال ( عبد اهللا  أيب   عن،  يالرازىي  حي أيب   فعن

 نين قطرت مياملنخر األ  يف   أنفه يف   فدقه باملاء مث قطر    ريجاوش خذ عدسة : قال،  صنع به يما   يأدر ال: قلت

   يف نأذّ و،سر قطرةياأليف و

                                                





٧٣

ـ  ي نه ال إتقطع سرته ف   أن    قبل كوافعلوا به ذل  ى  سرياليف   أقم و ذان الصالة أ  مىنيذنه ال أ  ال و داًفزع أب

  . انيم الصبأبه يتص

  . مقدار عدسة أي خذ عدسة: وقوله

ـ ليبعض من    أو   مر القابلة :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  يناسكعن حفص ال  و ـ  أن   هي م يتق

   .)١(مىنيذنه الأ يف الصالة

من : )وسلمصلى اهللا عليه وآله     (قال رسول اهللا    :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  وينكعن الس و

   .)٢(ميطان الرجينه عصمة من الشإف، ىسريال يف قميبأذان الصالة ول مىنيذنه الأ يف ؤذنيولد له مولود فل

ـ   أ يف   ؤذنيولد   إذا   املولود: )عليه السالم (قال الصادق   :  قال ،ةيعن النها و  يف  قـام ي و مىنيذنـه ال

   .)٣(ىسريال

مـن  : قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   ن  إ :)عليه السالم ( علي   عن،  سالمعن دعائم اإل  و

صـلى اهللا   (نه  إو ،طاني عصمة من الش   كذل فإن   ،ىسريال يف   قميول  مىنيذنه ال أ يف   ؤذنيولد له مولود فل   

ذمـا  أ يف   ذان مـع األ   أقرين  أو) عليهما السالم ( ني باحلسن واحلس  كفعل ذل ي أن   أمر )عليه وآله وسلم  

   .)٤(خالص واملعوذتانسورة اإل وآخر سورة احلشرو يرسكة اليآ وتابكفاحتة ال

  . أيضاًهذا استحباب سابع  أن ظهريمنه و

من ولد له مولـود     : )عليه السالم (قال رسول اهللا    ،  )عليه السالم ( إىل علي    ات بسنده يعن اجلعفر و

   عصمة كذل فإن ،ىسريال يف قميبأذان الصالة ول مىنيذنه الأ يف ؤذنيفل

                                                

 





 



٧٤

   .)١(فزاع لهم واإليطان الرجيمن الش

ـ  ى  عل أو   ذاناألى  مل عل حيما  إ خرب حفص  يف   ن ما تقدم   أ ظهريات  يمن هذه الروا  و  كاستحباب ذل

  .  فهما مستحبانأيضاً

دور الوالدة جلملة من   يف   قامةذان واإل بعد استحباب األ  ي ما ال ك،  احتماالن ،أذان املسجل يكفي  هل  و

  . دي بعريذان مجلة معاً فغأ يف ذانحباب باألحصول االست أما ،طفال للمناط ولو رجاًءاأل

عليه الـصالة   (  نيبتربة احلس  و ،نصرف منه النهر املعروف   ي الذي   ه مباء الفرات  يكحتن: التاسع و الثامن

  .  بالتمر والعسليكذا التحنك و،)والسالم

 قامي و  املولود مباء الفرات   كنحي:  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  هأصحابعن بعض   ،  ونسيفعن  

   .)٢(ذنهأيف 

ـ حن: )عليـه الـسالم   (  ني املؤمن ريقال أم :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ريبص أيب   عنو وا ك

عليهمـا   (نيباحلـسن واحلـس    )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (ذا فعل رسول اهللا     كف،  م بالتمر كأوالد

   .)٣()السالم

ن فبماء  يكمل   فإن   ،)عليه السالم  (نيبتربة قرب احلس   و م مباء الفرات  كوا أوالد كحن: ينيلكة ال يروايف  و

   .)٤(السماء

  . )٥(ه بهكحن ومباء الفراتى دعو :)عليه السالم(ث جنمة أم الرضا يحد يف تقدمو

   .)٦(ولديبالعسل ساعة  أو هيقدرت علن إ وا مباء الفراتكحنو :)عليه السالم( يعن الرضوو

                                                

 









 



٧٥

مسعـت  :  قال ،العالء أيب    بن نياحلس إىل   سنادهإب،  اراتيامل الز ك يف   ه،يعن جعفر بن حممد بن قولو     و

   .)١(نه أمانإ ف)عليه السالم( نيم بتربة احلسكوا أوالدكحن: قولي )عليه السالم(  اهللاأبا عبد

 مبـاء   كنحيما أظن أحداً    : قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  يمان بن هارون العجل   يعن سل و

   .)٢(تينا أهل البأحب إالّ الفرات

ان ك إالّ  مباء الفراتكنحيما أظن أحداً :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن عثماننيعن احلسو

   .)٣(عةيلنا ش

ـ فحن: ثيحـد  يف   قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ريبص أيب   عنو ـ وا أوالد ك م مبـاء   ك

   .)٤(الفرات

وجد ماء الفرات فبماء    يمل   فإن   )عليه السالم (  نيبتربة احلس  و ء الفرات ه مبا يكحتنو( :الشرائع يف   أماما

ن فهمه مـن    كمينه  إ شف اللثام كما يف    و ،هينص عل   ضرىنحيمل  (:  فقد قال اجلواهر   )ماء عذب  أي   فرات

ـ ف  ما يكعل ال خيفى    ،اخلاص إىل    العام إضافةاحتمال  ى  بناًء عل ،  بعض نصوص ماء الفرات    مـا مل   ك،  هي

  . )العسل أو ء من التمريه شيماء ملح جعل ف الإوجد يمل  فإن ،أيضاًقالوه  ماى نص عل ضرينحي

ه يعل ف جي الذي   ماء امللح  إىل    بالنسبة كذلك و ،باملناط أو   لعلهم فهموا ماًء فراتاً من ماء السماء      : أقول

  . ماء الفراتكعله ماء عذباً جينه إف، العسل أو ء من التمريش

                                                











٧٦

، داخـل الفـم   ى  علأهو   و هكحن إىل   ك ذل إدخالالذهن من    إىل   هو املنساق   ما يكمث املراد من التحن   

 أو  ،مـور ء من هذه األ   يانه بسبب ش  كلصق مب ي و رفعيإمنا   و ، للطفل ساقط وقت والدته    كاحلن حيث إن 

  . جمرداً

ـ تـضمن العبود  يأفضلها ما    و ،مساء املستحسنة ه أحد األ  يسمي أنه   ره الشرائع من  كما ذ : العاشر ة اهللا  ي

  . )هم السالميعل(ئمة اء واألينبها أمساء األيليو تعاىل

ـ  مساء مـا صدق األأ:  قال)عليه السالم(جعفر   أيب    عن ،عن رجل مساه  ،  سحاق ثعلبة إ أيب   فعن  يمس

   .)١(اءينبأفضلها أمساء األ و،ةيبالعبود

   .)٢(اءينبها أمساء األريخو :قالأنه  إالّ ، مثله)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن معمر بن عمرو

مسه بأمسـاء مـن     :  فقال ،اسم ولده  يف   شاوره و )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سأل أنه   ،ديعن ابن مح  و

   .)٣(الرمحن عبد: قال ،مساء هواأل أي :قال، ةيالعبود

ما من  : قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا    إن: قال ،)عليه السالم ( علي   عن،  صبغعن األ و

   .)٤(يقدسهم بالغداة والعشياً كهم مليلإ عز وجلبعث اهللا  إالّ سم نيبه ايت فيأهل ب

الرمحن  عبد وعبد اهللامساء نعم األ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا  :  قال ،اتيعن اجلعفر و

   .)٥(مساء املعبدةاأل

 مئكبأمسـا  ينا نـسم  إ كجعلت فدا : )عليه السالم ( عبد اهللا أليب  ل  يق:  قال ،عبد اهللا بن   يعن ربع و

  احلب  إالّ نيهل الد و،واهللاأي  :فقال ،كنفعنا ذليم فكمساء آبائأو

                                                

 











٧٧

   .)١(مكم ذنوبكغفر لي وم اهللاكبب حينتم حتبون اهللا فاتبعوينكن إ:  قال اهللا،والبغض

ـ ان اسم بعض أهل الب    كإذا   :)صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( قال رسول اهللا     ،سالمعن دعائم اإل  و ت ي

   .)٢(همية فكمل تزل الرب  نيباسم

   .)٣(اءينبأفضلها أمساء األ و،ةيبالعبود يمس مساء ماصدق األأ: ةياهلدا يف عن الصدوقو

 )عليه السالم (حممد   أيب    إىل حممد يتب أخ ك: قال ،يعن جعفر بن حممد القالنس    ،  شف الغمة كعن  و

ـ : تبكف ،هيسمي و راًكرزقها ذ ي و لصهاخي أن   دعو اهللا يأن   وامرأته حامل مقرب    ،اهللا بالـصالح   دعوي

 حممداً واحداًى فسم: قال أن إىل الرمحن فولدت عبد ونعم االسم حممدو ،اًيراً سوك اهللا ذكرزق: قوليو

   .)٤(الرمحن خر صاحب والثالث عبدواآل

  . مناًيرها تكخاصة نذ يه باساميتسم أن اتيوردت مجلة من الروا إنه مث

لنا  ولدي ال:  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  رهكعمن ذ ،  ناأصحابعن بعض   ،  فعن أمحد بن حممد   

   .)٥(ناكال ترإنا وريشئنا غ فإن ،أيام ةسبع مضيفإذا ، ناه حممداًيمس إالّ ولد

مـن  : قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم   (النيب  ن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ويفكعن عاصم ال  و

   .)٦(فقد جفاين يسم أحدهم بامسية أوالد مل أربعولدله 

                                                















٧٨

، حممـد : قـال  كما امس  :ريقال البن صغ  نه  إ ثيحديف  ،  )عليه السالم  (جعفر أيب   عن،  عن جابر و

اراً ظطان احت يرت من الش  ظقد احت : )عليه الصالة والسالم  (جعفر   أبو   فقال،  يبعل: قال ىنكمب ت : قال

مسـع   إذا   ذوب الرصاص حىت  يما  كذاب  يا علي    أو   حممدا   ي ينادياً  يمسع مناد  إذا   طانيالشن  إ ،اًديشد

   .)١(باسم عدو من عدونا اهتز واختال ينادياً يمناد

ه يلإجئت   ينإمث  ،  اًأيام نة ففقدين ي باملد )عليه السالم ( عبد اهللا أليب  ساً  ينت جل ك: هارون قال  أيب   عنو

: قلـت  ،تهيفبم مس ،  ك هللا ل  كبار: فقال،  غالم يل ولد: فقلت ،هارون أبا   اي أيام منذ   كمل أر : فقال

مث ،  رضلصق خده بـاأل   ياد   ك  حىت حممد حممد حممد  : قوليهو   و رضه حنو األ  دفأقبل خب ،  ته حممداً يمس

صلى اهللا عليه وآله    (عاً الفداء لرسول اهللا     يلهم مج كرض  بأهل األ  و يبأبو و يبأهل و يبولد و يبنفس: قال

تقدس هي و إالّ ها اسم حممديرض دار فاأل يف سيل أنه واعلم، هيلإء يتس تضربه وال ال وتسبه ال، )وسلم

   .)٢(وميل ك

صـلى اهللا  (قال رسول اهللا :  قال،)هم السالميعل(عن آبائه ، )ليه السالمع (عن الصادق ،  عن عاصم و

   .)٣(سم أحدهم حممداً فقد جفاينيمل  ونيله ثالث بن  ولدنم: )عليه وآله وسلم

ـ  و ريصبح أهله خب  يه حممد   يف الذي   تيالب: )عليه السالم (قال الرضا   : قال ،يعن عدة الداع  و سون مي

   .)٤(ريخب

  عن ، )نيهم أمجعيصلوات اهللا عل(عن آبائه ، )عليه السالم (فة الرضايعن صح، يوعن الطربس

                                                











٧٩

 ال و الـس  يف   سعوا لـه   وأو رموهكأتم الولد حممداً ف   يمسإذا   :قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  

   .)١(تقبحوا له وجهاً

 أو انت هلم مشورة فحضر من امسه حممـد كمن قوم   ما: قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  عن  و

   .)٢(اً هلمريان خك إالّ مشورم يف محد فأدخلواهأ

 أو  ها من امسه حممد   يقعد عل  و من مائدة وضعت   ما:  قال أيضاً )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  عن  و

   .)٣(نيوم مرتيل ك يف  املرتلكقدس ذل إالّ دأمح

إذا  : عن ابن عباس قـال     )هم السالم يعل(عن آبائه   ،  )يه السالم عل (عن جعفر بن حممد   ،  ثيحديف  و

صلى اهللا عليـه    (ه حممد   يرامة مس كدخل اجلنة ل  يل من امسه حممد فل    كقم  يل أال منادى  امة ناد يوم الق يان  ك

   .)٤()وآله وسلم

وهـم   (نيعامل املسلم  يف   اًيمحد املوجود حال  أ و اسم حممد  أن   اتءحصابعض اإل  يف   تيقد رأ  و :أقول

 انـت مـن أهـايل     كالسن   يف   مسعت من امرأة طاعنة   ين  أ ماك،  اًونيمخسون مل ) ونيمخسمائة مل  و ألف

  سـنة نيثر من ستك البالد قبل أ   كتل يف   صارالذي   يوعينها عنها بعد االنقالب الش    يهربت بد  و وكموس

بق للمـرأة مـا     يمل   و امةيوم الق يان  ك إذا   :و قبل االنقالب قال   كموس يف   بعض خطبائهم ن  إ :لتقاأا  

، امسهـا فاطمـة   ألن ا اجلنةإدخاهلأمر اهللا بي) ةيموال ووا مسلمةكمع  (هايثرة معاص كتستحق به اجلنة ل   

ان هلا  ك أن   مة بعد فاط إىل   ت امسها ريب غ ي اخلط كث من ذل  يمنذ مسعت هذا احلد   : قالت املرأة احملدثة يل   

   كلعل ذل و،اسم آخر

                                                



 







٨٠

  . ة مل جندهايبه رواى رأأنه  واسم حممد باملناط أ يف نقلناها اليت ةيب استفاد هذا من هذه الرواياخلط

امة امسه حممـد    يالقيف  ى  ؤتي رجالًن  إ :اخلربيف  ن  إ لب اللباب يف   يرواه القطب الراوند   ده ما يؤيو

   .)١(يبيحب ي وأنت مسكعذبأ أن ييأنا استح و،يبيحب يأنت مس وتينيعص أن تييما استح: قول اهللا لهيف

م حممـداً مث    كءتسموا أبنـا   ال: قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  عن  ،  يالقطب الراوند روي  و

   .)٢(تلعنوم

 موهركتم الولد حممـداً فـأ     يمسإذا   :قال ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  عن  ،  دية الشه يروا ويف

 أو  معهم من امسه أمحـد     انت هلم مشورة حضر   كفما من قوم    ،  تقبحوا له وجهاً   ال و وسعوا له االس  و

 إالّ  حممـد  أو   ها من امسه أمحد   يحضر عل  و ما من مائدة نصبت    و ، هلم ريخ إالّ   مشورم يف   حممد فأدخلوه 

   .)٣(نيوم مرتيل ك يف تي البكقدس ذل

صلى اهللا عليـه وآلـه      (مساء رسول اهللا    أاستحباب سائر    رفع ي ية القطب الرواند  يمن روا  و :أقول

عليـه  ( إىل علي    ات بسنده ية اجلعفر ي من روا  أيضاًستفاد  يبل  ،  ما أشبه  و القاسم وأيب   ىاملصطفك )وسلم

 يسم بعضهم بـامس   ية فلم   أربعمن ولد له    : )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (قال رسول اهللا    :  قال ،)السالم

   .)٤(فقد جفاين

  ث يحديف ، )عليه السالم(حممد  أيب عن، وزجاينف اجلية جعفر بن شريروايف و

                                                

 









٨١

 ،كائيأول إىل    املعروف ريثك كعتيمن ش  وزجاينل اجل يمساعإم بن   يبراهإن  إ ابن رسول اهللا  ي: قلت: قال

اً ركعتنا فرزقه ذ  يش إىل   هيل سع يمساعإن  بم  يبراهإسحاق  إأليب  غفر اهللا   : )عليه السالم (فقال  : قال أن   إىل

   .)١( أمحدك ابنسم: )عليهما السالم(بن علي  احلسن كقول لي: ل لهفق، اً قائماً باحلقيسو

ـ فتاً  يدخل الفقر ب  ي ال: قولي )عليه السالم (حلسن   ا مسعت أبا :  قال ،مان بن جعفر  ية سل يروايف  و ه ي

   .)٢(طمة من النساءفا أو عبد اهللا أو طالب أو جعفر أو نياحلس أو احلسن أو يعل أو أمحد أو اسم حممد

صلى اهللا عليـه وآلـه      (النيب   إىل   جاء رجل :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  حعن ابن القدا  و

   .)٣(محزة  إيلمساءبأحب األ: قال ،هيمسأغالم فماذا  ولد يل: فقال )وسلم

ش يباب قـر  فرض لـش  ي أن   أمره و نةياملدى  م عل ك احل نة مروان ب  ياستعمل معاو : قال ،يعن العزرم و

، نياحلـس علي بـن     :فقلت ،كما امس : فقال،  تهي فأت )عليه السالم (  نياحلس علي بن    فقال،  ففرض هلم 

مسـاه   الّإدع واحداً من ولده     ي أن   كد أبو يريما   ،يعل و ي عل :فقال،  يعل: فقلت ،يكما اسم أخ  : فقال

 يل  لو ولد :  قال )الصالة والسالم عليه  (أباه  ن  إ :قال أن   إىل فأخربته أيب    إىل فرجعت مث فرض يل  ،  اًيعل

   .)٤(اًيعل إالّ أحداً منهم يمسأال  أن حببتمائة أل

   ناث بأمساءاإل يةظهر استحباب تسميمة ات املتقديمن بعض الرواو

                                                

 









٨٢

  . ما أشبه وةجيخد وةيمرض وةيرض وزهراء وبتول وقةيصد وميمر وفاطمةكالصاحلات منهن 

  : اصةة بأمساء خيره التسميك: عشراحلادي 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا    إن: قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  فعن محاد بن عثمان   

ـ  منها احل  ،سمهايمل   و فقبض،  اى  تسميعن أمساء    ينفي أن   ديري حضره املوت    نيفة ح يبصحى  دع م ك

   .)١(اى تسمي أن وزجي مما ال ةسبع أو ا ستة أركذ وكمال وخالد ومكيواحل

 حـارث   اهللا تعـاىل   إىل   مساءأبغض األ  إن: قال )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  وعن حممد بن مسلم   

   .)٢(خالد وكمالو

 يف  هذا حممـد أذن هلـم     :  قال ،) السالم ماعليه( عبد اهللا  أو أيب    جعفر أيب   عن،  عن صفوان رفعه  و

   .)٣() عليه وآله وسلمصلى اهللا(النيب هو اسم  وةيبالتسم) نياسي ( يفة فمن أذن هلميالتسم

ـ مسع مناد  إذا   طانيالش إن: قال )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  ث جابر يحد يف   قد تقدم و  ينـاد ياً  ي

   .)٤(اختال وباسم عدو من أعدائنا اهتز

 :منربهى  عل )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (قال رسول اهللا    :  قال )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  عن جابر و

ظامل وحرب ومرة ومساء ضرارشر األ و،مهام وحارثة والرمحن عبدو عبد اهللامساء  األريخأن  أال)٥(.   

  ت يف مسكي: ني بن أعكاملل  لعبد)عليه السالم( عبد اهللا قال أبو:  قال،ةيعط علي بن عنو

                                                













٨٣

س اسـم   يضـر  و اجلنـة  يف   جعفراً ـراً   إن: قال ، جعفراً ك أبو كف مسا كي: قال ،ساًي ضر كابن

   .)١(طانيش

ان ك ونياحلس علي بن   ىغشيان  ك رجالًن  إ :قولي )عليه السالم (جعفر   مسعت أبا :  قال ،عن زرارة و

  باهللا:)عليه السالم( نياحلس علي بن فقال له، مرة بالباب أبو: قوليه ياستأذن عل إذا انك و،مرة أبا ىنيك

   .)٢(مرة تقولن أبو بابنا فال إىل جئتإذا 

 أربـع عن   ى )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  ن  إ :)عليه السالم (  اهللا عبد أيب   عن،  وينكعن الس و

   .)٣(ان االسم حممداًك إذا القاسم أيب عن و،كمال أيب عن و،مكاحل أيب عن و،ىسيع أيب عن، ىنك

  . ريخان االسم حممداً مربوط باألك أنه إذا الظاهرو

صـلى  (قال رسول اهللا    :  قال )عليه السالم (  علي عن،  )عليهم السالم  (ئمةبسند األ ،  اتيعن اجلعفر و

 بـشر  و نـافع  و كره مبار يك و ،مساء املعبدة الرمحن األ  عبد و عبد اهللا مساء  نعم األ : )اهللا عليه وآله وسلم   

مساء أشهاباً اسم من     فإن   ،شهابى  سميال و ،قال ال يمون ف ي مث بشر مث م    كمث مبار  قالي الن  أ و ،مونيمو

   .)٤(اًكمال ومكره احلاك و،النار

 أيب  عـن  ،ىنك أربععن   ىنه  إ ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (عن رسول اهللا    ،  سالمعن دعائم اإل  و

 النـاس  سائر كعن ذل ى، ان االسم حممداًك إذا القاسم أيب عن و،كمال أيب   عن و ،مكاحل وأيب   ،ىسيع

  هي ضا يي ولدنم ياملهد: قال و)عليه السالم(علي ه ليرخص فو

                                                











٨٤

   .)١(يتينكه تينك ويامسه امس

 بأيب ال و ركب بأيب ال و القاسم نه بأيب كت ان االسم حممداً فال   كإذا   :املقنع يف   ة الصدوق يروا يف   نكل

   .)٢(احلارث بأيب ال ومكاحل بأيب ال وىسيع

صلى اهللا عليه وآلـه     (قال رسول اهللا    :  قال ،)م السالم عليه( إىل علي    ئمةبسند األ ،  اتيعن اجلعفر و

  ابنيت ري من غ  )عليه السالم (علي  مولود ل  إالّ   يتينكب  ىنكتي و يبامسى  تسمي أن   حدأحل أل  الإين   :)وسلم

   .)٣(يهو حممد بن عل ويتينك ويفاطمة فقد حنلته امس

 ىنيك ن له ولديكمل ن إ ة لنفسهينك الريبكوضع ال و،صغره يف ة للولدينكستحب وضع الي: عشر ثاينال

   .الرجل باسم ولده ينيكن أ و،به

قال رسول  :  قال )هم السالم يعل(بائه  آعن  ،  هيعن أب ،  عن جعفر بن حممد   ،  وينكعن الس ،  ن البحار فع

   .)٤(الرجل باسم ابنه ىنيك أن السنة والرب: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

   .)٥(ىنكه بأحسن النك و،مساءمسه بأحسن األ: )عليه السالم( يعن الرضوو

 يل مـا  و ت بعد يتنكما ا : قال ،ىنكت ما: )عليه السالم (أبوجعفر   يل   قال: م قال يد بن خث  يعن سع و

 عليـه ( علـي    عن ث بلغين يحد: قلت: قال ،ك من ذل  كنعميفما  : قال،  ةيال جار  و من ولد وال امرأة   

س هـذا   يشوه ل : )عليه السالم (جعفر   فقال أبو ،  جعفر س له أهل فهو أبو    يل و تىنكمن ا : قال) المالس

   .)٦(لحق مي أن فة النبزصغرهم خما يف أوالدناكين نلنا إ )ليه السالمع( علي ث عنيحد

                                                

 









 



٨٥

   .)١(الرجل باسم ابنه ىنيك أن من السنة والرب:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وينكعن السو

مسـاء  صـفام واأل   و نياطيل اسم من أمساء الش    كة ب يراهة التسم كه عرف   ريغ و سية ضر يمن روا و

، احلـسنة  يسام استحباب األأيضاًستفاد منها  ي أنه   ماك،  مةيالصفات الذم ى  عتبار االشتمال عل  رة با كاملن

   .)٢(اجلنة يف جعفر رن إ :)عليه الصالة والسالم(لقوله 

راهة كل عند السؤال ال   النفي   عدمى  ه عل يفلعله للتنب ،  ما أشبه  و بشر و كعن اسم مبار  هي  ة الن يأما روا و

ـ يمل   و ،أمساء حسنة  إىل   ئةيمساء الس  األ ريغي )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (اهللا  ان رسول   كقد   و ،االسم  ريغ

ن إ )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (اله  ق مثل ما  يتأيبل  ،  ره له يتقرى  دل عل يه مما   أصحاب يف   حنوه و اسم سعد 

  .  أحدكقول بذلي نما اليب ،حنوه والرمحن مثل عبد يف أخذ بظاهره

 ة املتقدمة ي من الروا  كداً ذل يمستف،  مةية بالصفات الذم  يراهة التسم كستفاد  ي قدنه  إ( :اجلواهر يف   قال

  . )سيقصة ضريف 

  . وم السابعية ياستحباب التسمروي  و:الشرائع يف مث قال

قبل الـوالدة     ة حىت يال فالظاهر استحباب التسم   إو،  كسم قبل ذل  يمل   إذا   ماي ف كن ذل  أ الظاهر: أقول

  . ف بعد الوالدةكيف

عليـه  ( ني املـؤمن ري قال أم: قال،)هم السالميعل(عن جده ، هيعن أب، عبد اهللا  أيب   عن،  ريبص  أيب فعن

  فسموهم ى نثأراً أم كمل تدروا ذ فإن ،ولدواي أن م قبلكمسوا أوالد: )السالم

                                                

 

 



٨٦

السقط  قوليمل تسموهم س   و امةيالق يف   مكلقو إذا   مكسقاطأ فإن   ،ىنثر واأل كون للذ كت اليت   مساءباأل

   .)١(ولدي أن حمسناً قبل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ى قد مس و،تينيمس الأه يبأل

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (قال رسول اهللا    :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  يالبختر أيب   عنو

  مل تسمونا مل  : قولونيسقاط بآبائهم ف  ائهم تعلق األ  مسامة أل يوم الق يدعوا   إذا   الناس فإن   ،مكسقاطأمسوا، 

 من عرفنا  و ،وركناه باسم الذ  ير مس كذ أنه   هذا من عرفنا   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ا رسول اهللا    ي: فقالوا

مثـل  ، ةكمساء املـشتر باأل: قال ،مهيف نسكيستنب خلقه  يت من مل    يأرأ،  ناثناها باسم اإل  يمسى  نثأأا  

   .)٢(محزة وعنبسة وطلحة والزائدة

 وم السابع ياليف  ى  سمي:  قال ،املولود يف   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ريبص   أيب فعن،  انكف  كيو

   .)٣(تصدقي وطعم منهي وكالقابلة بالرجل مع الور إىل بعثي و،تصدق بوزن شعره فضةي ولق رأسهحيو

ـ  املولود مىت  الصيبعن  ،  )عليه السالم (  اهللا أبا عبد سألت  : قال ناينكالصباح ال  أيب   عنو ـ   ي  هذبح عن

   .)٤(وم السابعيال يف كل ذلك: فقال ،ىسمي وتصدق بوزن شعرهي ولق رأسهحيو

إذا  :قال ،يف ه كيقة عن املولود    يسألته عن العق   و : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن عمار و

 باًتصدق بوزن شعره ذه   ي و لق رأسه حيمث  ،   به عز وجل مساه اهللا    الذي   باالسم ي مس أيامللمولود سبع   ى  أت

  . آخرهإىل  )٥(فضةأو 

                                                

 











٨٧

   .)١(أيامهو ابن سبع  ولق رأسهحي وعق عنه يالصيب: )عليه السالم( عبد اهللا قال أبو: عن مساعة قالو

وم السابع  ي عنه   ة فعق يجار أو    غالم كل ولدإذا   : قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ريبص أيب   عنو

 فـضةً  أو   تصدق بوزن شعره ذهبـاً     و وم السابع يلق رأسه   اح و مسه و طعمأ و ل منهما ك و جزوراً أو   شاة

   .)٢(ك فعلت فقد أجزاكذل ي فأكوأعط القابلة طائفة من ذل

  . ةريثكات الياها من الروريغإىل 

ـ  ،  حاًيامساً قب  يمس إذا   احلسن إىل   حي اسم الولد من القب    يريستحب تغ ي: الثالث عشر   خـاص   ريهذا غ

  . احلسن إىل  االسميريستحب له تغيح يسم قبنسان له اإل ك وءيل شكبل ، بالولد

ـ  أن رب الرجل ولدهي أول ما:  قال)عليه السالم(احلسن   أيب   عن،  ركبن ب ى  فعن موس  ه باسـم  يسمي

   .)٣(م اسم ولدهكحسن أحدي فل،حسن

: )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (قال رسول اهللا    : قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ةيروايف  و

ا    كنإم ف كءمساأ استحسنوا ا فالن بن فالن    يقم   و ،كنور إىل   فالن بن فالن   ايقم  ،  امةيوم الق يم تدعون

   .)٤(كنور ل ال

احلسن  أيب   رأسى  هو واقف عل   و )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   ىدخلت عل :  قال ،جعقوب السرا يعن  و

 كادن من مـوال : ه فقاليلإفرغ فقمت   فجلست حىتالًيساره طوياملهد  يف  هو و )عليه السالم (ى  موس

تـها  يمس الـيت    ك اسم ابنت  رياذهب فغ : مث قال يل  ،  حيالم فص كب يفرد عل ،   فدنوت منه فسلمت   ،فسلم

  انت ولدت كف، بغضه اهللاينه اسم إف، مسأ

                                                











٨٨

   .)١(ت امسهاريفغ أمره ترشد إىل انته: )عليه السالم( عبد اهللا أبو فقال، اءريتها باحلميابنة فسميل 

عليهما (علي  لالنيب  ة  يوص يف   )هم السالم يعل(عن آبائه   ،  )عليه السالم  (عن جعفر بن حممد    ،ةيروايف  و

حق الوالـد    و ،ضعه موضعاً صاحلاً  ي و أدبه و سن امسه حي أن   والدهى  حق الولد عل   ،يا علي :  قال )السالم

  . دخل معه احلمامي ال و،أمامهلس جيال و،هيدي نيب يشمي ال و،ه بامسهيسمي ال أن ولدهى عل

عقوقهماى ن محال ولدمها عليلعن اهللا والد ،يا علي .  

  . لزم الولد هلما من عقوقهماي ن من عقوق ولدمها مايلزم الوالدي ،يعل اي

  . برمهاى ن محال ولدمها عليرحم اهللا والد ،يا علي

   .)٢(ه فقد عقهمايحزن والدأمن  ،يعل اي

أشـباه   و منر و لبكالعرب أوالدهم بال   يسميمل  : قلت له :  قال ،)عليه السالم (عن الرضا   ،  محدأعن  و

دهم يسمون عب ي و ،مساء أوالدهم أالعدو ب ى  انت ول عل  ك و  حرب أصحابانت العرب   ك: قال ،كذل

   .)٣(منون ايتي كأشباه ذل ومونيم وكمبار

رسـول اهللا   ن  إ :)ليهم الـسالم  ع (عن آبائه  )يه السالم عل (عن جعفر ،   بن علوان  نية حس يروايف  و

   .)٤(البلدان والرجال يف حةيمساء القب األريغيان ك )لى اهللا عليه وآله وسلمص(

تـضعه   و أدبه و حتسن امسه : قال ،هذا ا رسول اهللا ما حق ابين     ي: قال رجل : قال ي،عن عدة الداع  و

   .)٥(موضعاً حسناً

                                                













٨٩

  . كما أشبه ذل وسبكال وشمل الزواجيالظاهر املوضع احلسن : أقول

قـال رسـول اهللا     :  قال )عليه السالم (إىل علي   ) عليهم السالم ( ئمةسناد األ إب،  اتيرة اجلعف يروايف  و

م اسـم   كحسن أحـد  ي فل ،م ولده االسم احلسن   كنحل أحد ي أول ما ن  إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

   .)١(ولده

رسـول اهللا   ى   الروم عل  كمن مل  دخول نصراين  يف   ليخرب طو  يف   املنتخبيف   يحيخ الطر يالش ىروو

ـ : فقلت ،كما امس : )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (فقال  : قال أن    إىل ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (  يامس

   .)٢(الوهاب  عبديكمسأ ينإ فكبدل امس: فقال يل، الشمس عبد

 أن  لـد االوى  من حق الولد عل   : قال أنه   ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (عنه  ،  يندوالقطب الرا  ىروو

   .)٣(بهسن أدحي وسن امسهحي

  . أمساء حسنة إىل  اسم مجلة من الناسريغ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  أن خيالتواريف  و:أقول

 ليبل سائر شعور جسده للدل    ،  به جامع الشرائع    ما أفىت كشعر بطنه    و حلق رأس املولود  : الرابع عشر 

  . وم السابعياليف ى نثأ أو انكراً ك ذ،الثالث يف  واملناطنياألوليف 

 لق رأسه حي و ،وم السابع ياليف  ى  سمي:  قال ،املولوديف   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ريبص أيب   فعن

  بعث القابلة بالرجل معي و،تصدق بوزن شعره فضةيو

                                                









٩٠

   .)١(تصدقي وطعم منهي و،كالور 

 أ،بـد يها  ية بأ يالتسم و احللق و قةيعن العق ) عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سألت: ل بن دراج قال   يعن مج و

 )عليهـا الـسالم   (صنعت فاطمة    ر ما كمث ذ ،  يسمي و ذبحي و لقحيساعة واحدة    يف   كصنع ذل ي: قال

   .)٢(تصدق بوزنه فضةي ووزن الشعري: مث قال، بولدها

ـ  املولود مىت  الصيبعن  ) عليه السالم (  اهللا أبا عبد سألت  : قال ،ناينكالصباح ال  أيب   عنو  ذبح عنـه   ي

   .)٣(وم السابعيال يف كل ذلك: لافق ،ىسمي وزن شعرهتصدق بوي ولق رأسهحيو

إذا  :قال ي،ف ه كيقة عن املولود    يسألته عن العق   و : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن عمار و

 تصدق بوزن شعره ذهباً   ي و لق رأسه حيمث  ،   به عز وجل مساه اهللا    الذي   باالسم ي مس أيام ةسبعان املولود   ك

   .)٤(بشكه ذبح عني و،فضةًأو 

 ،أيـام  ةهو ابن سبع و لق رأسه حي و  عنه عق ي الصيب: )عليه السالم ( عبد اهللا  قال أبو :  قال ،عن مساعة و

قـة  يالعق: قال و ،كالور و ابلة الرجل قتطعم ال  و ،فضة أو   تصدق عنه بوزن شعره ذهب    ي و وزن شعره يو

  .)٥(شاة أو بدنة

وم السابع ية فعق عنه يجار أو  غالمكولد لإذا  :قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،  ريبص أيب   عنو

   وم السابعي ومسه واحلق رأسه ،طعمأ ول منهماك وجزوراً أو شاةً

                                                

 







 



٩١

   .)١(ك فعلت فقد أجزاكذل ي فأك وأعط القابلة طائفاً من ذلفضةً أو تصدق بوزن شعره ذهباًو

تصدق بوزن   و وم السابع يحلق رأسه   اعق عنه و  :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن ابن سنان  و

   .)٢(نيها رهطاً من املسلميواطبخها وادع عل يقة جذاويأقطع العق وشعره فضة

ـ  أ، نبد كذل يبأ: قلت:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  سحاق بن عمار  إعن  و لـق  حي: الفق

   .)٣(ان واحدكم يف كون ذليكتصدق بوزن شعره فضة ي وعق عنهي ورأسه

عـق  ينعم  : قال ،يقة واجبة ه  يسألته عن العق  :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ريبصأيب   عنو

، طعم قابلته ربـع الـشاة     ي و ،تصدق به يذهب   أو   وزن شعره فضة  ي و ،ةهو ابن سبع   و لق رأسه حي و عنه

   .)٤(بدنة أو قة شاةيوالعق

حلـق رأسـه     و  عنه ولد عق  إذا   الصيب:  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  يناسكعن حفص ال  و

ـ  فنيدعو نفراً مـن املـسلم  ي و،كالقابلة الرجل مع الور  إىل   ىأهد و ،فتصدق بوزن رأسه ورقاً     لونكأي

   .)٥(وم السابعى يسمي و،دعون للغالميو

: )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (قال رسول اهللا    :  قال )عليه السالم ( إىل علي    بسنده،  اتياجلعفريف  و

 بوزنه فضةتصدقوا  ووم السابعى ينثر واألكالذاحلقوا شعر)٦(.   

   العلة ل مائس:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عمن حدثه، ىيحيبن عن صفوان و

                                                















٩٢

   .)١(ه من شعر الرحمريتطه: قال ،حلق رأس املولوديف 

  . ات املتعددةيها من الرواريغ ىلإ

ولـو مل   ،  كسائر ذل  يف   ماكاالستحباب   يؤدي ف أيضاًله  أما قب  و ،وم السابع يال فضل هو األ أن   والظاهر

 مـن   ألنه ،ا نقول باستحباب التقدم   نك ،ةيله خصوص  أن   ظهريوم السابع مما    يات بال يالروا يف   ن النص يك

  . كالنصوص اخلاصة خمصصة لذلأن  إالّ ،رياخل يف املسارعة

 ان رطباً ك إذا   في بعد التجف  كذل و ،ما تقدم ك والتصدق به    فضةً أو   وزن الشعر ذهباً  : اخلامس عشر 

  . بسبب الوالدة

ـ  و ذنهأثقب  ي و عق عن املولود  ي: قالنه  إ )عليه السالم (عن الصادق   ،  يةاهلدا يف   فعن الصدوق  وزن ي

   .)٢(تصدق بهي وفف بفضةجيما  شعره بعد

 أن روالظاه، كل ذلكصل بحيهو  وريار استفادة الفق  ياملع ألن   ،دي بع ري غ ،كمة ذل يالنقد بق يكفي  هل  و

  من العـروض كذليساوي  عطاء النقد ال ماإالظاهر  أن ماك، اةكل مصارف الزكل عطاء للتصدق ال اإل

ق لفعل احل يمل   وإذا   ،سقط باملعسور ي سور ال يامل ألن   ،سر النقد يصورة عدم ت   يف   كبعد ذل يمل   وإن   ،حنوهو

  . اتطالق لإلأيضاً كوم السابع فالظاهر بقاء االستحباب بعد ذلي

لق رأسـه   حيسألته عن مولود مل     :  قال ،)عليه السالم (احلسن   أيب   هيعن أخ ،  جعفر علي بن    عنأما ما   

ـ  أيامسبعة  مضت  إذا   :)عليه السالم (فقال   ،)وم السابع يلق رأسه   حي  ال :نسخةيف  و( وم السابع ي س ي فل

  روي مففي ال إو، دكعدم التأى فهو حممول عل ،)٣(ه حلقيعل

                                                

 







٩٣

 الـنص   إطـالق ه  يقتضيد ملا   يمؤ أنه   اضيبل عن الر  ،   من شعر الرحم   ريتطهاحللق ال  يف   العلة أن   العلل

  . ىنثر واألك الذني بكذل يف من عدم الفرقى والفتو

عليه ( عبد اهللا  أيب   عن،  ح احملاريب يمثل ما عن ذر   ،  أيضاً الباب   ريغ يف   ةي شبه هذه الروا   كد ذل يؤيما  ك

   .)١(قة لهي عق فالأيامجازت سبعة إذا  :قال ،قةيالعق يف )السالم

وم يال يف    أهله حلق رأسه   كسألته عن مولود تر   :  قال ) السالم اهميعل(ه  يعن أخ ،  جعفر علي بن    خربو

إمنـا   ،هم حلقـه  يس عل ي فل أيامسبعة   ىمضإذا   :فقال ،الصدقة بوزنه  و  حلقه كه بعد ذل  يالسابع هل عل  

   .)٢(وم السابعيال يف قة واالسميالعقواحللق 

  . كقة وال االسم بذليقط العقتس ال أنه مع وضوح

 الوسائل عنـوان  يف   و ،دم يره لطخه بأ  يكما  ك،  قةيبدم العق  الصيبره لطخ رأس    يك: السادس عشر 

  . راهةكالى وجب محله علي مما كروا ذلكذين الفقهاء مل كل، الباب بعدم جوازه

لطخـون رأس   ياس  ان ن ك: قال أنه   ثيحد يف   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ة بن وهب  يفعن معاو 

   .)٣(ك شركذل: قولي أيب انك و،قةيبدم العق الصيب

ؤخذ الـدم   يأ: قلت له :  قال ،قةيث العق يحديف   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ويفكعن عاصم ال  و

نه إف،  اًك شر كن ذا يكمل   لو: فقال،  كسبحان اهللا شر   : قلت ،ك شر كذل: فقال ،الصيبلطخ به رأس    يف

   .)٤(سالماإل يف عنه ي وةياهلاجل يف عمليان ك

                                                











٩٤

عن أمساء  ،  )ه السالم يعل(  نياحلس علي بن    عن،  )عليهم السالم  (سناده عن آبائه  إفة الرضا ب  يصحيف  و

 أنـه  )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (عن رسول اهللا ، )عليه السالم(ث والدة احلسن يحد يف  ،سيبنت عم 

والدة  يف   )عليه الـسالم  ( روت عنه    كذلك و ،ةياجلاهلا أمساء الدم فعل     ي: مث قال ،  رأسه باخللوق ى  طل

   .)١()عليهما السالم(والدما  يف كذلى ات الدالة عليقد تقدم بعض الروا و،)عليه السالم( نياحلس

حممـد بـن     ىرو فقد   ،كذلى  اهللا عل  محد و ستحب السؤال عن استواء خلقة املولود     ي: السابع عشر 

ـ أر هو أم    كسأل أذ ير بولد مل    بش إذا   )عليه السالم (  نيساحل علي بن    انك:  قال ،عمن حدثه  سنان ، ىنث

   .)٢(خلقاً مشوهاً لق مينخيمل  الذي اهللا احلمد: اً قاليان سوكفإذا  يأسو: قوليف

طرد ي مما   كذل أن   روني و ،بعض البالد  يف   كتعارف ذل يقد   و ،ديباحلد الصيبلباس  إره  يك: الثامن عشر 

  . نياطياجلن والش

اً حتت رأسـه    يصبى  رأ :) السالم معليه( علي    عن ،هيعن أب ،  عن جعفر بن حممد   ،  يلبخترا أيب   فعن

   .)٣(ديئاً من احلديش الصيبلبس ي أن رهيكان ك و،اى  فأخذها فرم،دي من حدىموس

  . القنازعهي  و موضعكتري ولق من رأسه موضعحي أن رهيك: التاسع عشر

 ال: )عليـه الـسالم   (  ني املؤمن ريقال أم :  قال )ة والسالم عليه الصال ( عبد اهللا  أيب   عن،  سكوينفعن ال 

   .)٤( موضعاًكتري ولق موضعاًحي أن  والقزع،ان القزعيحتلقوا الصب

  دعو له وله  يبصيب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  أيت:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب ثيحديف و

                                                

 





 



٩٥

حبلق شـعر    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (أمر رسول اهللا     و ،لق رأسه حي أن   وأمرله  دعو  ي أن   قنازع فأىب 

   .)١(البطن

 القزع أن ركذ و،انيرؤوس الصب يف عزره القكنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن ابن القداحو

   .)٢(القزعةى  وسط الرأس تسمكتري والًيقل إالّ لق الرأسحيأن 

ث عـن   يحديف  ،  )عليه السالم (عن الرضا   ،   بن خالد  نيفعن احلس ،   الذوابة ريالقنازع غ  أن   ىفخي وال

ان هلما  كو :قال أن    إىل ،)عليهما السالم  (نيحلق رأس احلسن واحلس    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  

   .)٣(سريالقرن األ يف ذوابتان

هـو  و وسط الرأس  يف   ني هلما ذوابت  كتر )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب   أن   رويوقد  : ينيلكقال ال 

  .)٤(أصح من القرن

 ،اجلـواز ى  حممول عل ما  إ  هذا :فقول الوسائل ،  األولان بعد احللق    كالذوابة   أن   خباروالظاهر من األ  

 ونه منسوخاً ى ك عل أو   ،األولونه بعد احللق    ى ك عل أو   ،)عليهما السالم  (نياالختصاص باحلسن ى  ما عل إو

حلـق   يمس و، الواحد قزعة  ،قطع من السحاب   يكع بالتحر زأصل الق  فإن   ،حمل تأمل ،  رناهك ما ذ  ريغيف  

 ،أيضاًالقنازع   قالي و ،ع السحاب املتفرقة  طهاً بق ي تشب كمواضع متعددة بذل   يف    بعضه كتر و بعض الرأس 

  . سرمهاك وفتحهما وبضم القاف والزاء ةقرتعواحده و

تهنئـة  عن ال  )عليه السالم (احلسن الرضا    أبا   سألت: ث قال يح،  ث خالد يحد يف   عرف الوجه يمنه  و

صلى اهللا عليه وآله    (النيب  ى  ل عل ي هبط جربائ  )عليه السالم ( علي   نملا ولد احلسن ب   ه  إن: قال ،بالولد مىت 

  لق حي وهينيك وهيسمي أن أمره و،وم السابعيال يف بالتهنئة )وسلم

                                                











٩٦

 : قـال  ،ك فأمره مبثل ذل   )عليه السالم (  ني ولد احلس  نيان ح ك كذلك و ،ذنهأثقب  ي و عق عنه ي و رأسه

ى أعليف  ى  سرياليف   و ذنشحمة األ يف    مىنيذن ال األ يف   ان الثقب كو،  سريالقرن األ  يف   ن هلما ذوابتان  اكو

  .)١(ىسريال يف والشنف مىنيال يف القرط وذناأل

ـ ال أو   ريالصغ إىل   سواء بالنسبة ،  رههما صاحبهما يكن  ية الذ ينكال و ره اللقب يك: العشرون  ال و ،ريبك

، حنومهـا  و بـوان رهـه األ  ك إذا   عقلي ال الذي   ريالصغ الصيب إىل   سبةروهاً بالن ك م كون ذل يك أن   بعدي

  . لقابز باألبخصوصاً للمناط ولعموم الن

ـ أنشد ثالث أبنه إ ،)عليه الصالة والسالم  (عن الرضا   ،  عن عمه ،  عباد أيب   بنىي  حيفعن حممد بن     ات ي

ـ : فقال ،ملن هذا : فقلت،  نشد الشعر يان  ك ما   الًيقل و :رها فقال كذ و من الشعر  ـ ل يلعراق : قلـت ،  مك

تنـابزوا   الو: قـول ي عز وجل اهللا  ن  إ ، هذا كهات امسه ودع عن   : فقال،  ة لنفسه يالعتاه ه أبو يأنشدن

   .)٣(ره هذايكلعل الرجل  و)٢(لقابباأل

 يف  قولياهللا  ن  إ ،اللقب يف   ريال خ :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  االحتجاجيف   يعن الطربس و

   .)٤( انميلقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلبزوا باألتنا الو: تابهك

أباذر قال لرجل   ن  إ :قولي )عليه السالم (جعفر   مسعت أبا :  قال ،ريبص أيب    ما عن  كد ذل يؤيلعله مما   و

صلى اهللا عليـه    (فقال رسول اهللا    :  قال ،ابن السوداء ي: )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (عهد رسول اهللا    ى  عل

  عنه رسول اهللا  يرض رأسه بالتراب حىت و وجههغرميزل أبوذر يفلم : قال، مهأبه ريتع: )وآله وسلم

                                                

 









٩٧

  . )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

ر عع ش يبل لعل املستحب حلق مج    ،  ة املتقدمة يللروا الصيبستحب حلق شعر بطن     ي: الواحد والعشرون 

  .البدن للمناط

  . وم السابعيال يف دكهو آ و قبل بلوغ الولدأيضاًاخلتان مستحب ن إ مث

ـ ه عل ي بقـسم  مجاعاإل و ،وم السابع يمستحب   أنه    يف خالف ال(: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر   يف  و ه ي

  . )هيه علي بقسممجاعبل اإل، خالف خر عنه جاز بالأولو ، متواترة أو ضةيه مستفيوالنصوص ف

عليهمـا  (  نيادقعـن الـص   روي  نه  إ ،)عليه السالم (حممد   أيب    إىل تبكنه  إ ، بن جعفر  عبد اهللا فعن  

 ،غلف من بول األ   عز وجل اهللا   إىل   رض تضج األ فإن   ،طهروايوم السابع   يم  كاختنوا أوالد أن   :)السالم

 أن  هـود يوز لل جيفهل  ،  هوديعندنا حجام ال   و وم السابع يسنونه  حيال   و كبلدنا حذق بذل   يس حبجام يلو

   .)١(إن شاء اهللاختالفوا السنن  السابع فالوم يالسنة : )عليه السالم(فوقع  ، أم النيتنوا أوالد املسلمخي

   .)٢(اخلتان و االستنجاءنيمن سنن املرسل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب عنو

   .)٣(ة اخلنتيفيمن احلن:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن هشام بن ساملو

: )صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (قال رسول اهللا    : ال ق ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  سكوينعن ال و

 رض تنجس مـن بـول      األ وإن   ،سرع لنبات اللحم  أ و أطهر و بينه أط إوم السابع ف  يم  كطهروا أوالد

   .)٤( صباحاًنيأربعغلف األ

                                                











٩٨

 ال و م حر كنعميال  و :وم السابع يزاد بعد قوله     و ،مائة مثله ربعث األ يحد يف   )عليه السالم ( علي   عنو

   .)١(برد

 نه أطهـر  إ ف أيامم لسبعة   كاختنوا أوالد :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن مسعدة بن صدقة   و

   .)٢(غلفره بول األكرض لتاأل وإن سرع لنبات اللحمأو

عاب يهل   خربينأ: ق قال يث زند يحد يف   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  االحتجاجيف   يعن الطربس و

ـ جعلتم فعل  و مت خلق اهللا  ري فلم غ  رالًاهللا خلق خلقه غُ    فإن   :قال،  ال: قال ،ء من خلق اهللا تعاىل    يش  مك

ن إ أم تقولون ،  مكهو فعل  و مدحتم اخلتان  و غلف واهللا خلقه  عبتم األ  و ،قطع الغلفة أصوب مما خلق اهللا     يف  

 ري غ،صواب ومةك من اهللا حكذل: )عليه السالم( عبد اهللا فقال أبو ،مةك حري غأًان من اهللا خط   ك كذل

، مـه أمه وجدمت سرته متصلة بسرة أخرج من بطن  إذا املولود أن ماك، خلقهى أوجبه عل  و كسن ذل أنه  

نـسان  فار اإلظ أ كذلك و ،م املولود واأل  نيها فساد ب  كتريف   و ،أمر العباد بقطعها   و مكي أمر اهللا احل   كذلك

 يف  الـشعر كذلك و،طولي ة اللقها خلقخي أن نسانوم دبر خلقة اإل   يان قادراً   ك و تقلم أن   طالت إذا   أمر

ـ  ع كذل يف   سيل و ها أوفق ؤخصاإ و ان خلقها فحولة  ري الث كذلك و ،زجي و طوليالشارب والرأس     يف  بي

  .)٣(عز وجلر اهللا يتقد

 ال: )عليه السالم (قال  :  قال ،)عليهما السالم (ه  يعن أب ،  عن جعفر بن حممد   ،  ميبراهإاث بن   يعن غ و

   .)٤(جل فالبد منهأما الر و،ختنت املرأة بأس بأن ال

                                                











٩٩

 ، واجبة للرجل  اخلتان سنة و :املأمون إىل   تبكنه  إ ،)عليه السالم (عن الرضا   ،  عن الفضل بن شاذان   و

   .)١(رمة للنساءكمو

 ئاً حـىت  يبقت السنة ش  أما  :  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  عن زرارة ،  هريتفسيف   ياشيعن الع و

   .)٢(اخلتان ون الشاربخذ مظفار واألمنها قص الشارب واألأن 

قـال  :  قـال  ) السالم معليه( علي   عن،  عن آبائه ،  هيعن أب ،  عن جعفر بن حممد   ،  ديعن طلحة بن ز   و

أمره بأخـذ الـشارب      و ةيفيله باحلن ي بعث خل  عز وجل اهللا  ن  إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   

   .)٣(حلق العانة واخلتان وبطنتف اإل وظفاروقص األ

ى احلسن موس أبا مسعت:  قال،ريعم أيب رواه ابن  ملا،من ولد خمتوناً  ى  على  مرار املوس إتحب  سينه  إ مث

 هذا ولد خمتوناً طـاهراً مطهـراً        ابينن  إ :)عليه السالم (ملا ولد الرضا     قولي )عليهما السالم (بن جعفر   

صـابة  إلى  ه املوس ينمر عل نا س كل و ،خمتوناً طاهراً مطهراً   إالّ   ولدي )هم السالم يعل(ئمة  س أحد من األ   يلو

   .)٤(ةيفياتباع احلن والسنة

ذا كه:  قال )عليه السالم (حممد   أبا وإن   ، ولد خمتوناً  )عليه السالم (صاحب الزمان   ن  إ :ثيحديف  و

   .)٥(صابة السنةإلى ه املوسينا سنمر علكل و،ذا ولدناكه وولد

مـرار  إ   مبعـىن  ) الصالة والـسالم   همايعل(  نيمام احلسن واحلس  ورد من خنت اإل    ما أن   ظهري كبذلو

  . )عليه الصالة والسالم(م يبراهإ ما ورد من خنت كذلك و،ىاملوس

   فأخذ ،تطهر: )عليه السالم(م يبراهل إليق:  قال،)عليه السالم( إىل علي بسنده، اتيفعن اجلعفر

                                                













١٠٠

 ،تطهر: ل له ي ق مث،   فحلق هامته  ،تطهر: ل له يمث ق ،  هي فنتف حتت جناح   ،تطهر: ل له يمث ق ،  ظفارهأمن  

   .)١(فاختنت

قلت :  مما رواه حممد بن قذعة قال      ،ورد من عدم اختتانه    ماينايف   ال  حىت ،ىأمر املوس  أنه   هذا  معىنو

 ،دنّى   خنت نفسه بقدوم عل    )عليه السالم (م  يبراهإن  إ قولونيمن عندنا   ن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا أليب  

: قـال  ،كف ذل كي: فقلت ،)عليه السالم (م  يبراهإى  ا عل ذبوك ،قولونيما  كس  يسبحان اهللا ل  : فقال

وم السابعيال يف انت تسقط عنهم غلفتهمكاء ينباأل إن)ثياحلد ،)٢ .  

 إىل  االسـتحباب ى  بقي و وميال فاالستحباب من أول     إ و ،د استحباباً كوم السابع آ  ي أن   قد تقدم نه  إ مث

  . البلوغنيح

لسبعة  الصيب عن ختان    )عليه السالم (  اهللا أبا عبد سألت  : ل قا ،نيقطيرواه ابن     ما ريالتأخى  دل عل يو

  . بأس خر فالأ وإن ، السنة منأياملسبعة : قال ،هما أفضليأؤخر وي أو  من السنة هوأيام

ـ  و ، لالستحباب األمر ألن   ،د بالسابع يتق ال اليت   اتطالق من اإل   فهو مجلة  ميالتقدى  دل عل  أما ما  س يل

  .كنة خالف ذليظهر من القرإذا  إالّ ما قالواى املستحبات عليف  دي املطلق واملقنياجلمع ب

اسرعوا خبتـان   : قالنه  إ )عليه السالم ( علي   عن،  سالمرواه دعائم اإل    ما كذل إىل   ه مضافاً يدل عل يو

  . نه أطهر هلمإم فكأوالد

  . نت نفسهخي أن نت وجبخيمل  وبلغ لو: الشرائع قالن إ مث

نفـسه   يف   اخلتان واجـب   ألن   كذلو ،هيه عل ي بقسم مجاعبل اإل ،  هيه ف ف أجد الخ بال: اجلواهريف  و

  .اتيه من الضرورريغك عن تظافر النصوص كاستغنت بذل اليت نيبالضرورة من املذهب والد

  الضرورة  إىل ضافة باإلكذلى دل علي وهذا

                                                







١٠١

سالمه  و لوات اهللا ص( ني املؤمن ريقال أم :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  سكوين خرب ال  مجاعواإل

   .)١(نيأسلم الرجل اختنت ولو بلغ الثمانإذا  ):هيعل

   .)٢(رمة للنساءكم وواخلتان سنة واجبة للرجال: املأمون إىل )عليه السالم(تب الرضا كو

ى فالسنة عل ،  القرآن يف   وراًكن مذ يكمل   و ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  جاء به    واملراد بالسنة ما  

  . سنة مستحبة ونة واجبة سنيقسم

: )عليه السالم ( علي   قال: قال )هم السالم يعل( هيعن أب ،  عن جعفر بن حممد   ،  ميبراهإاث بن   يعن غ و

فأما الرجل فالبد منه ،ختنت املرأة بأس بأن ال ال)٣(.   

 من الرهبان أسلم    رجالًن  إ :ليث طو يحديف   )عليه السالم (م  يراهبإ أيب   عن،  عقوب بن جعفر  يعن  و

قلنسوة  و خف و لسانيوطهي  ص قو يوقم  جببة خز  )عليه السالم (م  يبراه إ فدعا أبو  :قال أن   إىل ،دهى ي عل

   .)٤(يسابع يف قد اختتنت: فقال. اختنت: قال والظهرى اه فصليإفأعطاه 

صلى اهللا عليه   (ف رسول اهللا    يقائم س  يف   وجدنا:  قال )هم السالم يعل(ئمة   بسند األ  ،اتيعن اجلعفر و

   .)٥( سنةنينت ولو بلغ مثان خي حىتسالماإل يف كتري غلف الاألن إ :فةيصحيف  )موآله وسل

 لهيم و لهك كعند ذل  ب وسوسة احملدث البحراين   يفمن الغر (: اتياجلواهر بعد نقل بعض الروا     يف   قال

  . عدم الوجوبإىل 

                                                













١٠٢

ظهور ما تضمن    و صل لأل ، املشهور العدم   بل شهر واأل ،قبل البلوغ خالف   الويلى  وجوبه عل يف   نعم

خـصوصاً   و ريها جبواز التـأخ   ي خصوصاً املصرح ف   ،االستحباب يف   من النصوص السابقة   ويلخطاب ال 

 يف  بل،  ر فأوجبه يالتحر يف   عن الفاضل  يك خالفاً للمح  ،ل املناسب لالستحباب  يالتعلى  املشتمل منها عل  

ـ مه باالسـتحباب    ك ح هينافي ال و ،ه بالوجوب يمه عل ك ح طالقظاهر عبارة املصنف إل   نه  إ كاملسال وم ي

 يف  ضةيستحب صالة الفر  يقال  يما  ك ،فراده السابع أأفضل   و هذا القول موسع  ى  الوجوب عل  ألن   السابع

تعلق الوجـوب    و أمث الصيببلغ   أن    إىل فعليمل   وإن   ،ويلون الوجوب متعلقاً بال   يكنئذ  يح و ،أول وقتها 

قبل البلوغ والوجـوب     الويلى  ستحباب عل رناه من اال  كذ عبارة املصنف ما   يف   ظهراألن  إ هيف و ،الصيبب

  ). بعده الصيبى عل

ون اخلتان واجبـاً    ك يف   ما صرح بالوجوب   إالّ   هريال لغ  و ظهور لعبارة الشرائع    فال ،رهكا ذ مكهو  و

  .الويلى عل

 يف  ق له التـصرف   حي ال ويل ال ريغ ألن   ،األولنهم  ي املشهور ب  ،مطلقاً أو   الويلى  هل االستحباب عل  و

  . ما أشبه وحلق الرأسكه يون تصرفاً فيكء يشكل  ذاك و،الصيب

ن تـصرفاً   يكث مل   يح،  لي الدل طالقإل تص بالويل خي حنوها فال  و قة عنه يالعقكه  يس تصرفاً ف  يل أما ما 

 إذا   الويل ريغى  ار عل كعرف املتشرعة صحة االستن   ى  ر ي الويل يف   دلةرناه من ظهور األ   كذ الذي   لذا و ،هيف

  . كما أشبه ذل أو ذنهأثقب  أو حلق رأسه أو ختنه

 يف  لناكقد أش و،  اًيه نفسه بأحدمها ثان   إحلاق أو   عدم حلوقه  و ل موضوعاً كاملشى  قلنا بوجود اخلنث   مث لو 

  . مجايله من باب العلم اإلينقول بوجوب اخلتنة عل أن البد ،كذل يلك
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 يف  ك الـش   وجهان من  ،هيتوقف صحة صالته عل    و وجوبه يف   كقول املسال  يف   ظهر وجه النظر  يمنه  و

 هي بصحة الصالة عل   نيقيمن توقف حصول ال    و ،ةء الربا أصالةمناط الوجوب معتضداً ب    هي    اليت تهيوركذ

  .يالباقى بقيمنه خاصة فى نث خرج األ)وم السابعيم كاختنوا أوالد(تناول قوله و

ون ك و صله لأل يعدم الوجوب عل  ى  قويل  كاملشى  اخلنث(: ث قال يره اجلواهر ح  كذ  ما إشكاالًثر  كأو

  . )ركعنوان الوجوب الذ

وقوف صـحة   ى  ل عل يدل ال إذ   ،حمله يف   هي بعدم توقف صحة الصالة عل     كاملسالى  ل عل كنعم ما أش  

  .الطواف إىل هو بالنسبةإمنا  و،االختتانى الصالة عل

ال ك إىل   فالظاهر وجوب اخلتنة بالنسبة   ،  هما الزائد يأ و ياألصلهما  يعرف أ ي ران ال كان للولد ذ  كولو  

ـ  ألنـه فالظاهر عدم وجوب ختنة الزائد       ياألصلعرف الزائد من     أما إذا    ،مجايلن للعلم اإل  يركالذ س ي ل

  .  فتأمل،ل منصرف عنهيفالدل ركالذ

ـ  و ،عادة االختتان إه  يعادت الغلفة بعده وجب عل     و ركاختنت الذ ن  إنه  إ مث  ،دلـة  األ طـالق  إل كذل

 )عليه الصالة والـسالم   (عن صاحب الزمان    جواب مسائله    يف   ع عن حممد بن عثمان    يالتوق إىل   ضافةباإل

ـ نه إف ،ىخرأنت مرة خينت هل خيفته بعد ما    لنبتت غ  الذي   لت عنه من أمر املولود    سأأما ما   و :قال  بجي

  . صباحاًنيأربعغلف  من بول األعز وجلاهللا  إىل رض تضجاأل فإن ،تقطع غلفتهأن 

ـ  و ، داخل الغلفة مما هو مـشاهد      ونكت اليت   ميث بعض اجلرا  ألجلالضجة لعلها    أن   ال خيفى و  كذلك

  .ات السابقةيالروا يف النجاسة

  . ليما قكنة كباملا أو ىصح باملوسي وع الغلفةياخلتان هو قطع مجن إ مث

  اطته مباير مث خكأصل الذ إىل الغلفة يل عند بعض الناس من تعارفي أما ما
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و قطع بعض الغلفة سواء بعـضها       ول،   الغلفة كب قطع تل  جيس من اخلتان بل     ي ل كتظهر احلشفة فذل   

  . ىالفتاو ودلة ظاهر األألنهمتام اخلتان إعرضاً وجب  أو طوالً

  . بعده باملأثور أو ستحب الدعاء عند اخلتانينه إ مث

 كاللهم هذه سـنت   : قولي: قال ،خنت إذا   الصيبيف   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  مكيفعن ابن ح  

قـضاء   و مر أردته  أل ،كرادتإب و كتي مبش كني ولد كل ااتباع من  و ) وسلم صلى اهللا عليه وآله   ( يكسنة نب و

ـ  ،  يمر أنت أعرف به من    حجامته أل  و ختانه يف   دي فأذقته حر احلد   ،أمر نفذته  و حتمته ره مـن   اللهم فطه

، وادفع عنه الفقر، وزده من الغىن، وجاع عن جسمهواأل فات عن بدنه  وادفع اآل  ،عمره يف    وزد ،الذنوب

ه يقلها عل يقلها عند ختان ولده فل    يمن مل   : )عليه السالم ( عبد اهللا  قال أبو  و :قال. علم ن الو  تعلم كنإف

   .)١(هريغ أو د من قتليحر احلد يفكقاهلا  فإن ،تلمحي أن من قبل

ـ  جي اليت   رحم املرأة  و ركوجب سرطان الذ  يعدم اخلتنة    أن   ثيالطب احلد  يف   قد ثبت نه  إ مث  ريامعها غ

سبب يخ احملل مما    ي الوالدة املوجب لتوس   نيأطراف داخل الغلفة من الشحم ح     يف  ى  بقيا   مل كذل و ،املختنت

  . وجب سرطااي مما أيضاًه يلإم يثنقل اجلرايالفرج  يف دخليحيث إنه  و،انيحبعض األ يف السرطان

مضراً ان اخلتان   كولو  ،  ان مسناً كولو   تنتخي أن    خمتنت وجب  ريافر غ كأسلم  لو   أنه   قد علم مما تقدم   و

ف يلكاحلرج الرافع للت   و من الضرر ث يكون   يان حب ك فإن   ،هريغ أو   ركق من جهة مرض الس    يطي ال أو   له

ف جـاز   يلكرفع الت يه مما   يحرجاً عل  أو   ان ضرراً ك وإذا   ،كفعل ذل ي أن   هيال وجب عل  إ و ،فيلكرفع الت 

  قامته إ
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  .أيضاً وطوافه ماماًإللصالة 

  . دلة األطالقان ضامناً إلكة  الغلفريئاً من غيقطع اخلتان شوإذا 

  . مستحب يخفض اجلوارو :الشرائع قالن إ مث

  . هيه علي بقسممجاع بل اإل،خالف بال: اجلواهريف و

  : املتواترة أو ضةي للنصوص املستفكذل و:أقول

 يف  رمـة كم و ،الرجـال  يف   اخلتان سنة :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،   بن سنان  عبد اهللا فعن  

   .)١(ساءالن

ث يحـد يف   )م الـسالم  عليه( علي   عن،  عن آبائه ،  عن الرضا ،  هيعن أب ،  ىعن أمحد بن عامر الطائ    و

سأله عن أول من خفض من       و ، عليه السالم  ميبراهإ: فقال ،سأله عن أول من أمر باخلتان     نه  إ ،يالشام

  . ثياحلد ،)٢( خفضتها سارة،ليمساعإم  أهاجر: قال ،النساء

رمـة  ك م ،الرجـال  يف   اخلتان سنة : قالنه  إ ،)عليه السالم (عن الصادق   ،  ةياهلدا  يف عن الصدوق و

   .)٣(للنساء

 فتسلم  كمن أرض الشر    ة تسىب يعن اجلار  )عليه السالم (جعفر   سألت أبا : قال ،ي املراد ريبص أيب   عنو

ـ  و ،الرجالى  السنة فاخلتان عل  أما   :فقال ،امرأةى  قدر هلا عل  ي فضها فال خيطلب هلا من    يف ـ  يل ى س عل

   .ثي احلدكذل يف ما تقدمكاملراد السنة الواجبة و ،)٤(النساء

                                                











١٠٦

ة يخفض اجلار و،ختان الغالم من السنة:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن سنان  عبد اهللا عن  و

   .)١(س من السنةيل

 س من السنة  يل و ،رمةكخفض النساء م  :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن مسعدة بن صدقة   و

   .)٢(رمةكء أفضل من امليش يوأ، ئاً واجباًيش الو

ن ك بنات نتخفض إذا   معشر الناس  اي: قالنه  إ ،)م السالم عليه(علي    إىل مةئ بسند األ  ،اتيعن اجلعفر و

   .)٣(هلنى أحظ ونالوألى نه أنقإئاً في شك من ذلنيفبقّ

، ركب أيب   القاسم بن حممد بن    يجد  أخربىن: ال ق )عليه السالم (عن جعفر بن حممد     ،  ث آخر يحديف  و

   .)٤(زواجاأل يف بقاًء للذانإ نين فبقّك بناتنتخفض إذا معشر النساء اي: انت تقولك أا عن عائشة

ن ك بنات نتخفض إذا   معشر الناس  اي: قالنه  إ ،)عليه الصالة والسالم  ( علي   عن،  سالمعن دعائم اإل  و

  .)٥(هلن عند أزواجهنى ان وأحظلوألى نه أنقإئاً في شك من ذلنيفبقّ

أحداً مـن    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  ع  يبايمل  و : قال ،لب اللباب يف   يالقطب الراوند  ىروو

  فأمر اهللا تعـاىل    ،تقطع عضواً منها   أن   تنت من النساء هاجر حللف سارة     خوأول من ا  ،  خمتونة إالّ   النساء

   .)٦(باختتاا

  وجب ي كظهور ذل وعصابوجب ظهور بعض األين ختا أن ىفخي وال
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  . ما ثبت بالوجدانك وقت اجلماع نيثرة اللذة عند الطرفك

صـلى اهللا   (رسول اهللا    إىل   ملا هاجرن النساء  : )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ح ابن مسلم  يصحيف  و

فلمـا رآهـا    ،  يوارانت خاتنة ختفض اجل   ك و بيم حب أقال هلا   يهن امرأة   يهاجرت ف  )عليه وآله وسلم  

ـ  يف    هو كدي يف   انكقد   الذي   ب العمل يا أم حب  ي: قال هلا  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا     كدي

، كعلمأ  حىت بل حالل فادين  ،  ال: فقال،  عنه ون حراماً تنهاين  يكأن   إالّ   ا رسول اهللا  ينعم  : تقال ،وميال

نـه أشـرق    إف يمشأو يلتستأص ال أي   يكنهأنت فعلت فال ت    إذا   بيأم حب  اي: فقال،  فدنت منه : قالت

   .)١(للزوجى للوجه وأحظ

 العراق و رانيإردستان من   كبالد   ك يوم خفض اجلوار  يال إىل    من البالد  ريثك يف   تعارفي أنه   ىفخيال  و

ـ قيفرإمجلة من بالد     و مجلة من بالد اهلند    و ببنگالدشى  سمي ما و ستانكمجلة من بالد با    و فغانأبالد  و ا ي

رغبون يالغربيني   ألن   ،ة نسخت هذه السنة   يتبعت السبل الغرب   اليت    من املدن  ريثك يف   نعم ،حنوها و مصرك

  .نيتبعهم مجلة من املسلم وعنها

فـضل  ان لعـل األ   ك وإن   ،أيضاًبعد البلوغ     ىلإ الوالدة و  ني من ح  كذلى  دل عل يات  ي الروا إطالقو

ختفـض   ال:  قـال  )عليهما السالم (ه  يعن أب ،  عن جعفر بن حممد   ،  ميبراهإاث بن   يخلرب غ ،  نيلسبع سن 

  .)٢(نيتبلغ سبع سن ة حىتياجلار

  .)٣(نيتبلغ سبع سن أن ة دونيخنفض اجلار ال: قالنه إ )عليه السالم( علي عن، ث الدعائميحديف و

 زوجـاً  أو   اًريان صغ ك إذا   ماك،  ن حراماً يكمل   إذا   خرل من الرجل واملرأة ختنة اجلنس اآل      كوز ل جيو

  .زوجةًو

   انون اخلتيك أن وزجيما ك
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  .افركمسلماً ل أو افراً ملسلمكواخلافضة 

  . باملعروفاألمر من ألنهس كجاز الع وإن ،اخلفضى وز للزوج جرب زوجته علجيالو

صار جزءاً منه   فإذا  ،  نسان آخر إ أو   وانيترقع حبشفة ح   أن   ان فقطع بعض احلشفة جاز    اشتبه اخلت وإن  

مقطـوع   إىل    بالنسبة )ثةياملسائل احلد ( يف   رنا مثله كقد ذ و،  كثل ذل زماننا م  يف   ما اتفق ك ،حل لزوجته 

  .عيانه بالترقكنسان مإ أو وانير حكعل ذجيث يح، ركالذ

قـدم  يفهـل   ،   زوجـة  ريامرأة غ  إالّ   وجديمل   و ان بلوغه كنت نفسه مل  خي أن   نساناإلى  وجب عل وإذا  

  .  فتأمل،ناس املتشرعةياست  إىلأقرب ثاينان الك وإن ،احتماالت ،ريخي أو احلرام أو الواجب

ـ   ية دل يقوائ أل ،ان بالغاً ك وإن   وز للرجل مباشرة ختانه   جينعم   فهـو مثـل    ،  احلـرام ى  ل الواجب عل

  .هيات السابقة داللة عليبعض الروا يف لعل و،االضطرار

 إىل  مـضافاً ،  هيه عل ي بقسم مجاعبل اإل ،  استحبابه يف   ف أجده الخ ذن بال ثقب األ : والعشرون ثاينال

  . ه متواتر النصوصيدل علي و،اجلواهر يف ماكة املستمرة ريالس

 مـن   أيـام ذن الغالم لسبعة    أثقب   إن: قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  فعن مسعدة بن صدقة   

   .)١(السنة

: قال ي،ه  التهنئة بالولد مىت   عن )عليه السالم (احلسن الرضا    أبا   سألت:  قال ، بن خالد  نيعن احلس و

يف  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   ى  ل عل ي هبط جربائ  )عليه السالم (بن علي   د احلسن   ملا ول ه  إن

 ني ولـد احلـس    ني ح كذلك و ،ذنهأثقب  ي و عق عنه ي و لق رأسه حي و هينيك و هيسمي أن   أمره و وم السابع يال

  ، كوم السابع فأمره مبثل ذليال يف  أتاه)عليه السالم(
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ـ األ يف ان الثقـب ك و،سرين األالقر يف ان هلما ذوابتان كو :قال يف  و،ذنشـحمة األ يف  مىنيذن ال

   .)١(ىسريال يف الشنف و،مىنيال يف فالقرط، ذناألى أعليف ى سريال

وختـان  ،  ذن الغالم من السنة   أثقب  :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،   بن سنان  عبد اهللا عن  و

   .)٢(الغالم من السنة

 نياحلسن واحلـس   ذينأ فاطمة اثقيب  اي: )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (يب  النقال  : قال ،سكوينعن ال و

   .)٣(هوديخالفاً لل

   .)٤(ذنهأثقب ي و عن املولودعقي: قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، ةياهلدا يف عن الصدوقو

  . حد سواءى على نثر واألكالذ ذينأستفاد استحباب ثقب ي طالقمن هذا اإلو

ن إ :هيف و ،هيؤذن ف يمل  ى  أذوأنه  ،  م الولد يه من تأل  يف ه ملا مينقل عن بعض العامة حتر    و( :ائقاحلد يف   قال

 إطالقوظاهر  ،  مصارعصار واأل سائر األ  يف   ة الناس ريه س ياستمرت عل  و خبارذن قد ظهر من هذه األ     اإل

حة يصح و ،ة مسعدة بن صدقة   ي روا إطالقهو ظاهر    و ذن واحدة أ حصول السنة بثقب     صحابالم األ ك

 )عليهمـا الـسالم   (  نياحلسن يف   نيالواردت سكوين بن خالد وال   ني احلس يتيح روا يصر و  بن سنان  عبد اهللا 

  ون يك ف،هيوالظاهر محل ما عدامها عل، نيذناأل يف كحصول ذل
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  . )صحاب من األكمن تعرض لذلى  ومل أقف علنيثقب االذن يف السنة

  .ك ذلأيضاًد ية تؤريوالس: أقول

صـرح   وإن   ،احتمـاالت  ،هوديخلالف ال  أو   ،نةي الز ألجلهو   أو   ،ن الغالم فائدة  ذأثقب   يف   مث هل 

  .النص املتقدم يف ريخباأل

التـصدق     حـىت  ،ونهؤ من ش  ألنهورة من مال الطفل     كاملستحبات املذ  عمل الويل ي أن   والظاهر جواز 

  .  جوازهاألصلة من مال الطفل فيعلم املنع عن املستحبات الشرعيمل  و،قةيوالعق

أخـذون  ي ف ،مـا أشـبه    أو   احلروب يف   غلبونين  يانت عادة للذ  كاملرأة فقد    أو   ا ثقب أنف الرجل   أم

 ماكنة  ي وضع الز  ألجلثقب  يقد   و ،ونؤيشاث  يه وجره ح  ي وضع احلبل ف   ألجلنوفهم  أرمون  خي و سراءاأل

  . اتيفيبعض النساء الريف 

عـن   و ،راًكر ذ كعق عن الذ  ي أن   حبستيقة ف يأما العق و( :الشرائع يف   قال ،قةيالعق: العشرون و الثالث

 أيـضاً ان تقال   ك وإن   ،تذبح للمولود  اليت   حةيهو هنا الذب  ( :اجلوهريف   و ،)قةيعق يما مس  أو   ىنثأى  نثاأل

 ،أصل العق الـشق   ن  إ :ليق و ،سركق والعق بال  يالعقكه  ريغ أو   انكاً  يه املولود آدم  يولد عل ي الذي   للشعر

بـه   ي ومس ،ه من الطاعة  يشق ما أوجبه اهللا عل     و ىعص أي   أباهمنه عق الولد     و ،شقه أي   عق ثوبه : قالي

جـل  ا تفعل أل  أل أو   ،ار شق حلقومها  بحة باعت ي والذب ،زواله ار حلقه أو  باملولود باعت ى  عل الذي   الشعر

  . ) سهلاألمر و،املسببى  اسم السبب علأطلققة فيالعق

انـت  ك وإن   ،واحداً  معىني  تعددة تعط االشتقاقات امل  يف   ادة الواحدة امل أن   رراًكرنا م كقد ذ  و :أقول

ـ ونـه   ك و ،قة مـستحب  ي فأصل العق  ،مستحب يف   مستحب أنه   الظاهر و ،باختالف املناسبات   كذلك

  . اتيه مجلة من الروايدل علي و،كمستحب فوق ذل



١١١

 أو شـاة : فقال ،قةيسألته عن العق:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا  أيب   عن،  رواه حممد بن مارد    مثل ما 

 فـإن   ،فضة أو   تصدق بوزن شعره ذهباً   ي و ،وم السابع يال يف   لق رأس املولود  حي و يسمي مث   ،بدنةو   أ بقرة

   .)١(ىنثأى نثعن األو ،راًكراً عق عنه ذكان ذك

ـ جار أو   م غالم كحدقد ولد أل   و وم السابع يان  كإذا   :)عليه السالم (عن الباقر   ،  الكايفة  يروايف  و ة ي

   .)٢(كمثل ذلى نثعن األو ،راًكر ذكبشاً عن الذكعق عنه يفل

  . ركمثل الذ الى نثاملراد مثل األ أن ىبناءاً عل

   .)٣(ىنثأى نثعن األ وراًكر ذكن عن الذيكتعق عنه فل أن أردتوإذا  :)عليه السالم( رضويعن الو

   .)٤(بواحدةى نثعن األ و،نير باثنكعق عن الذينه إ :الصدوق مرسالًروي و

  . نهما ملا تقدميات من االستواء بيثر الرواكأا يف  ماستحبابينايف  هذا الو

   .)٥(سواء يةالغالم واجلار يف قةيالعق:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، فعن منصور بن حازم

   .)٦(سواءى نثر واألكالذيف : فقال ،قةيسألته عن العق:  قال،عن مساعةو

   .)٧(بشكة يقة الغالم واجلاريعق: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب عنو

  قة يعق: فقال ،قةيسألته عن العق:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، انكعن ابن مسو

                                                

 











 



١١٢

   .)١(بشكبش كة والغالم ياجلار

: قال ،ة سواء يقة عن الغالم واجلار   يسألته عن العق  :  قال ،)عليه السالم (ه  يعن أخ ،  جعفر علي بن    عنو

بشكبش ك)٢(.   

ها ية والغالم ف  يقة اجلار يعن العق  )عليه السالم (ى  احلسن موس  أبا   تسأل:  قال ،عقوبيونس بن   يعن  و

   .)٣(نعم: قال ،سواء

قة شاة من الغـالم     يالعق: قالنه  إ ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (عن رسول اهللا    ،  سالمعن دعائم اإل  و

   .)٤(ة سواءيواجلار

س ياملرسل ل  إن(: قال الكايفر مرسل   كذ أن   نه بعد إف،  كاملساليف   رهكما ذ يظهر وجه النظر ف   يمنه  و

ونـه  كاملستحب   أن   كمثل ذل ى  نثواأل: )عليه السالم (بل الظاهر من قوله     ،   املساواة اعتبار يف   اًحيصر

  . )نهماية بيالتسوى  الدالة علخباره من األريون موافقاً لغيكفى نثر واألكالذ يف راًكذ

ى  عنهم عل  مجاعاإل يك بل ح  صحابذهاب األ  و ،كذلى   الدالة عل  خبارعدد األ ه ما عرفت من ت    يذ ف إ

  . تعدد املستحبى دل علي  ماخباراأليف  و،املماثلة

قـدم  يان  بإان  ك إذا   قةيطلبون العق ينا  أصحابن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا أليب   قلت   ،خرب منهال ففي  

إمنـا  : )عليه السالم ( فقال   ،هميعل عزيوجد ف يمل  ان  ب اإل ك ذل ريان غ ك وإن   ،دون الفحولة يزيعراب ف األ

   .)٥(ءيل شكه يف يزجية يضحست مبرتلة األيشاة حلم لهي 

                                                













١١٣

   .)١(ها أمسنهاريخ ي،ست مبرتلة اهلديقة ليالعق: )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، خرب مرازميف و

 وم السابع شاة  ية فعق عنه    يجارو   أ  غالم كولد ل إذا   :)عليه السالم (عن الصادق   ،  ريبص أيب   خربيف  و

   .)٢(جزوراًأو 

ـ املولود يأـ  ذبح عنهي: )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، ةيخرب الفطحيف و مل  وإن ،بشك  

   .)٣( فحمل أعظمالّإة ويضحاأليف  يزجي ه ماأبش أجزكوجد ي

ـ  وإن   ،قةي العق أمر يف    سهل كل ذل كو( :ات املتقدمة قال  ير بعض الروا  كاجلواهر بعد ذ  يف  و  ان ال ك

ر عنهما معـاً    كلو عق الذ  خي ال أنه   ماك،  ىنثلألى  نثر واأل كر للذ كبعد وجود جهة رجحان مبراعاة الذ     ي

  . )ب حلماًيونه أطكل

عـن  ،  )هم السالم يعل(  نياحلس علي بن    عن،  عن آبائه ،  فعن الرضا ،  قةيمث الظاهر استحباب تعدد العق    

النيب ولدته جاء   و) عليه السالم ( ملا محلت باحلسن  :  قال ،)سالمعليها ال (فاطمة  عن  ،  سيأمساء بنت عم  

صلى (النيب  ا  ى   فرم ،خرقة صفراء  يف   هيلإفدفعته  ،  ابين يا أمساء هلم  ي: فقال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

عليـه  (مساه احلسن    ـ: قالت أن   إىلـ   ىسريذنه ال أ يف   أقام و مىنيذنه ال أ يف   أذن و )اهللا عليه وآله وسلم   

القابلة ى  أعط و نيملحأ  نيبشكب )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  وم سابعه عق عنه     يان  كفلما  ،  )لسالما

ا أمساء الدم فعـل     ي: قال و ،رأسه باخللوق ى  وطل،  تصدق بوزن الشعر ورقاً    و حلق رأسه  و ،ناراًيد و فخذاً

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( ينء جا )عليه السالم (  نيان بعد حول ولد احلس    كفلما  : قالت أمساء  .ةياجلاهل

  ا أمساء ي: قالو

                                                









١١٤

 إىلـ   حجره يف   وضعه و ىسريال يف   أقام و مىنيذنه ال أ يف   ضاء فأذن يخرقة ب  يف   هيلإفدفعته   ابين يهلم

صـلى اهللا   (النيب  وم سابعه عق عنه     يان  كفلما  ،  )عليه السالم (  نيمسه احلس : ليفقال جربائ ـ  : قالتأن  

 ،تصدق بوزن الـشعر ورقـاً      و مث حلق رأسه  ،  ناراًيد و القابلة فخذاً ى  عطأ و ني أملح نيبشكب) عليه وآله 

  .)١(ةيا أمساء الدم فعل اجلاهلي: قال و،رأسه باخللوقى طلو

عقهما عـن   : قال و ،نيبشك ب )عليه السالم (حممد   أبو يموال  إيلّ وجه: س قال يدرإم بن   يبراهإعن  و

  مث وجـه ولد مات الذي املولود إن: قال فك ذلته بعديمث لق،  ففعلت كخوانإأطعم   و لكفالن و  ابين

ـ  ك و ك عن موال  نيبشكن ال يم عق هذ  يبسم اهللا الرمحن الرح   : يلّإتب  ك و ك بعد ذل  نيبشكبايلّ    كأل هن

   .)٢(ئاًيش يل رك فما ذكته بعد ذليلق وففعلت، كخوانإأطعم  وهللا

البشارة ولـد   : جالساً فقال يل  وماً  يان  ك:  قال ،عن محزة بن الفتح   ،  نيمال الد كإ يف   عن الصدوق و

ـ  كذل،  بشكمثائة  عق عنه بثال  ين  أ و تمانهكأمر ب  و )عليه السالم (حممد  أليب  الدار مولود    يف   البارحة وم ي

   .)٣(السابع

ـ عن اإل  ماكل  يق ،قةيهل جتب العق   أنه    يف المكالإمنا  (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    ن  إ مث  ايفكس

مجلـة مـن     يف   مر ا  لأل ،هي عل مجاعاإل ثاين بل عن انتصار ال    ،نعم: نيراملتأخ يبعض متأخر  و ىضتواملر

  : حهيصح وريبص أيب موثق و،يخرب عل و،محزة أيب  علي بنخرب يف بل. النصوص

                                                

 



 



١١٥

ـ   كل و ،)١(قتهيمولود مرن بعق   أو   ئل امر ك أن   :ورد ما إىل   مضافاً،  قة واجبة يالعق لـه  ك كن مع ذل

 إمجـاع عارضه ما مسعته من     ي ال الذي   هي عل مجاعل عن اخلالف اإل   ب،  الوجه االستحباب وفاقاً للمشهور   

 أيـضاً هـا   يندا ف ى  نة عل يمجلة من السنن املعلوم ندا أوضح قر       يف    ا األمر حاله و  نيبعد تب ى  ضتاملر

  . )د الندبكراد منها تأيالنصوص  يف جوبو والكذلكأمرها  يف  التساهلكمسعته من ذل بل ما، كذلك

ابـن   و ىه املرتض يلإذهب  ي أن    ال ،ذاع و ان واجباً لشاع  كلو إذ   ، القول باالستحباب  البد من : أقول

 ال أو ولد لهي ال الذي النادر إالّ هو حمل ابتالء الناس وخصوصاً، نيمن املتأخر اشاينكه اليلإل يمي و،دياجلن

  . الشاذ النادر كتر وصحاب األنيخذ مبا اشتهر بالقاعدة األى ان مقتضكولو أحذنا بالصناعة ، تزوجي

 ،قتـه ي مـرن بعق  ئل امر ك: قولي )عليه السالم (  اهللا أبا عبد مسعت  :  قال ،ة عمر يروا يف   قد ورد و

 أيـضاً قـة   يالعق أن   نيتبي ف ،قالوا ماى  اً عل إمجاعة مندوبة   يضحاأل فإن   ،)٢(ةيضحقة أوجب من األ   يوالعق

  . دكانت آك وإن مستحبة

 ،أم ال  عق عـين   أيب   يأدر واهللا ال  إين   :)عليه السالم ( اهللاعبد  أليب  قلت  ،  ديزيح عمر بن    يصحيف  و

   .)٣(خيأنا ش ويفعققت عن نفس) عليه السالم( عبد اهللا أبو فأمرين: قال

ه يح محل فعل أب   يالصحى  ان الزم محل فعل املسلم عل     كان واجباً ل  كلو   ذإ،  أيضاًد االستحباب   يؤينه  إف

  . قة عنهيح من العقيالصحى عل

وامـر  ثـرة األ  ك ل ،تضاعفت الواجبات واحملرمـات   هي  وامر والنوا خذ ببعض ظواهر األ   د األ يرأولو  

  ة ية القطعري فالشهرة احملققة والس،عةيالشريف هي والنوا

                                                









١١٦

  . ان الوجوبيما عرفت تنف إىل ضافةباإل

  . )سنةلام بايالق يف زجيولو تصدق بثمنها مل (: الشرائع يف مث قال

  . )راقة الدماءإب حياهللا  وألن ،صلخالف لأل بال(: اجلواهريف و

حفظ  و نسان حفظ اإل  ني دائراً ب  األمران  كفإذا  ،  املهم و هم األ ني ب األمر من دوران    ألنه كذل و :أقول

ة النبات  يمث أذ ،  نسانة النبات لإل  يفاكل  يبدل أيتي أن   نكتميمل   واملذهب النبايت ،   أهم األولان  كوان  ياحل

هـذا  ،  ثيالعلم احلـد   يف   ما ثبت كة  ك روحاً مدر  أيضاًللنبات  ن   أل ،هذا املذهب ى   جائزة عل  ري غ أيضاً

  . مةيق رحيالماً له من ذحبه بطريإثر كوان أيموت احل أن اًيثبت علم أنه  إىلضافةباإل

  : اتي مجلة من الروا،األصل إىل ضافةر باإلكما ذى دل عليف، انكف كيو

 أن  بـن علـي   د  ي فأمر ز  ، غالمان )المعليه الس (جعفر  أليب  ولد  :  قال ،رواه حممد بن مسلم    مثل ما 

جعفر أليب  فقال  ،  ىخرأه  يعسرت عل  و له واحدة ى  ان زمان غالء فاشتر   ك و ،قةين للعق يورله جز  يشتري

اهللا  فـإن    ،هايتقدر عل  ال  أطلبها حىت ،  ال: فقال ،تصدق بثمنها أفى  خراأل يعسرت عل : )عليه السالم (

   .)١(طعام الطعامإ وهراق الدماءإب حي

: فقال لـه  بن علي    عبد اهللا  فجاء رسول    )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   نت عند ك:  قال ،كريبن ب اروي  و

طعـام الطعـام    إب  حياهللا  ن  إ ،ال: قال ،نتصدق بثمنها ى  تر قة فلم جند فما   ينا طلبنا العق  إ كقول عم ي

   .)٢(راقة الدماءإو

  . قةي عقذحبهي واًيه حيشتريإمنا و، اشتراء املذبوح يفيك ال أنه والظاهر

                                                

 





١١٧

شـاة   يل بعض من مسـاه  إىل  بعث)عليه السالم(حممد  أبان إ :يرخكم اليبراهإرواه حممد بن     أما ما 

مام ذبح الـشاة مث  اإل أن فالظاهر ،)١()نيهم أمجعيصلوات اهللا عل(حممد  قة ابين يهذا عق : قال و ،مذبوحة

  . صرفهايمن  إىل بعثها مذبوحة

  . ذحبها وبثمنه الشاةى اشتر إذا طعاماً مماإثر كان أك وإن ،ة اشتراء اللحميفاكعلم عدم يمنه و

  .دلة األطالق إل)٢()سقط االستحبابي  وال،نكتم يلو عجز عنها أخرها حىت(: مث قال الشرائع

قة بعد  يات من عدم العق   يمجلة من الروا   يف   ما و ،عق لنفسه  أنه   د السابق يزيبن   خرب عمر  يف   قد تقدم و

  . د االستحبابكأعدم تى حممول عل السابع

قـة  يعق  فالأيام ةسبعجازت إذا  :قال ،قةيالعق يف )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،  ح احملاريب يفعن ذر 

   .)٣(له

 يف   أهله حلق رأسه   كسألته عن مولود تر   :  قال ،)عليه السالم (ى  ه موس يعن أخ ،  جعفر علي بن    عنو

إمنا هم حلقه   يس عل ي فل أيام ةسبع ىمضإذا   :فقال ، حلقه والصدقة بوزنه   كه بعد ذل  يوم السابع هل عل   يال

   .)٤(وم السابعيال يف قة واالسمياحللق والعق

ال فـاحللق  إ و،السابع إىل  الذيدك التأكس بذلي بعد السابع لأيضاً احللق واالسم ريتأخ أن   علميمنه  و

  .  االسمكلذك و،ثركأ وبعد شهر حىت و موجودكذل و من شعر الرحمريمته التطهكح أن قد عرفت

  فهم يأنه ك و،)ةيضحها شروط األيتمع فجي أن ستحبيو( :الشرائع يف قال

                                                



 

 





١١٨

ـ : قولي )عليه السالم ( عبد اهللا  مسعت أبا  :ديزيخرب عمر بن     يف    مما تقدم  كذل  مـرن  ئل امـر ك

   .)١(ةيضحقة أوجب من األيقته والعقيبعق

ـ قة  يالعقيف  : قالنه  إ ثيدحيف   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  يوخرب عمار الساباط   ذبح عنـه   ي

ـ  فحمل أعظم مـا    الّإ و ،ةيضحاأليف   يزجي ه ما أبش أجز كوجد  يمل   فإن   ،بشك ون مـن محـالن     يك

   .)٢(السنة

  . هأعن نفسه أجزى ضح أو عنهى ضح عق عن املولود حىتيمل  أنه إذا  يف الواردةخبار األكذلكو

 ان غالماً شاباً  كرب ف  ك عق عنه والده حىت   يعن رجل مل     )عليه السالم (سألته  :  قال ،رواه مساعة  مثل ما 

قـال  : قـال  و .قتهي عن عق  أ نفسه فقد أجز   نالولد ع ى  ضح أو   عنهى  ضحإذا   :قال ، قد بلغ  رجالًأو  

   .)٣(اهكتر أو قته فعله أبواهيالولد مرن بعق: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

ى ضح  عق عنه حىت  يمل  وإن   :ث قال يحديف  ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  الساباطيعن عمار   و

   .)٤(قتهيل مولود مرن بعقك و،ةيضحته األأعنه فقد أجز

ـ  أعنه أجز ى  ضح و الصيب عق عن يمل  إذا   : قال )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  املقنعيف  و  عـن   كه ذل

   .)٥(قتهيعق

ن ك ل ،تاب احلج ك يف   ما تقدم ى   عل ك هنا الشروط هنا هو الشروط    أن   اتيستفاد من هذه الروا   ينه  إف

  وجب ي مما دلة األطالقل االستحباب إليسبى  علكل ذلك

                                                













١١٩

  . دييمستحب ال التق يف مستحبة أا نهاياجلمع ب

 أو  هو الشاة غنمـاً   إمنا   و ،وما أشبه  حموريالغزال وال  و مثل الدجاجة يكفي   ال أنه    يف إشكالنعم ال   

 مـن بـاب     األمـر  أن   رناه من استفادة  كذ الذي   لذا و ،قسامها الثالثة بل بأ  والبقر واجلاموس واإل   ،ناًأظ

ست مبرتلـة   يشاة اللحم ل  هي  إمنا  : خرب منهال  يف   )عليه الصالة والسالم  ( قال   ،املستحب يف   املستحب

  . ةيضحاأل

   .)١(ها أمسنهاريخ يست مبرتلة اهلديل: خرب مرازميف و

يف يكفـي    ألنه و ،سوريل امل يثر لدل كأ أو   نيشاة عن اثن  املة صح   كن من شاة    كتميمل   أنه إذا    والظاهر

من أصل االستحباب   ال،  قلل من شدة االستحباب   يإمنا  ة  يضحفعل األ  أن   الظاهر أن   ماك،  كة ذل يضحاأل

  . ة حبالهيضحقة بعد األياستحباب العقى بقيف

مـا  ك ،كالـور ص القابلة منها بالرجـل و     خي أن   ستحبيو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    ن  إ مث

ه من  ريغ يف   ماكدونه ربعها    و ،ةجيخد أيب   خرب يف   ماكعطاء ثلثها   إلعل املراد    و ،استفاضت به النصوص  

  .)٢()كبع ذلالر أو ون الثلثك األوىلان ك وإن ،النصوص

   .)٣(ه من شاءتيمه تعطن قابلة فأليكمل وإن  :خرب عماريف و

  . )تءه من شايتعط أي م تنصدق بهاألى قابلة أعطن كولو مل ت(: قول الشرائع يف علم الوجهيمنه و

   إىل بعثيو :ريبص أيب خرب يف )عليه الصالة والسالم(قال الصادق : أقول

                                                

 

 

 



١٢٠

   .)١(تصدقي وطعم منهي وكالقابلة بالرجل مع الور

مه ن قابلة فأل  كمل ت  وإن   ،القابلة ربعها  ىتعطو :)عليه الصالة والسالم  (عن الصادق   ،  ة عمار يروايف  و

   .)٢(ها من شاءتيعطت

 ال و ،كالقابلة الرجل مـع الـور      ىتعطو :)عليه الصالة والسالم  (عن الصادق   ،  لياهكة ال يروايف  و

   .)٣(سر العظميك

   .)٤(كتطعم القابلة الرجل والورو :)عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، ة مساعةيروايف و

   .)٥(طعم قابلته ربع الشاةيو :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب ةيروايف و

   .)٦(قةيوأطعموا القابلة من العق: )عليه الصالة والسالم(جعفر  أيب عن، عن رجل، ونسية يروايف و

زاء عملها  إئاً ب ي أخذ ش  ،متعدداً أو    واحداً رجالً أو   ون القابلة امرأة  ك  ني ب كذل يف   فرق ال أنه   والظاهر

  . احتماالن ،خراج الولد من البطنإة يلعمى أجر إذا مايصدق فيهل  و،أم ال

ـ  أن   بعدي  بل ال  ،حنوه و مة الربع يت ق يعطأ ،نيل ذبائح املسلم  كتأ ة ال يهوديانت القابلة   كولو   ون يك

  ال اليت ة من سائر الفرقيهودي ريانت غك إذا ماي فكذلك األمر

                                                















١٢١

  . املثالة من باب يفالروا، مة الثلثيق تعطي أن فضللعل األ و،نيل ذبائح املسلمكتأ

عن الـصادق   ،  ةجيخد أيب   ةيروا يف    ملا ،ءيس هلا منها ش   ياله ل يمن ع  أو   م الرجل أانت القابلة   كنعم لو 

 ،قةيللقابلة ثلث العق  : قال و ،قةياله من العق  يأحد من ع   ل هو وال  كأي ال:  قال ،)عليه الصالة والسالم  (

 ال وقـسمها ي و طبخهـا ي مث   جتعل أعضاءً و ،ءيس هلا منها ش   ياله فل يعيف   أو   م الرجل أانت القابلة   كفإن  

   .)١(ماأل إالّ قةيل من العقكأي: قال و،ةيالأهل الو الإها يعطي

  . )بلغ إذا عق عن نفسهي أن عق الوالد استحب للولديولو مل (: مث قال الشرائع

  . هريغ أو عق عنه الذي ان الوالد هوكسواء ، عق عنهيمل  إذا والظاهر االستحباب لنفسه: أقول

 هاي عن ابن  )عليها السالم (عقت فاطمة   : )عليه السالم ( عبد اهللا  أبو   قال:  قال ،ة بن وهب  يفعن معاو 

   .)٢(تصدقت بوزن الشعر ورقاً و،وم السابعيال يف وسهماؤحلقت رو

صلى اهللا  (عق رسول اهللا    :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  هأصحابعن بعض   ،  ونسية  يروايف  و

اللـهم عظمهـا   ، قة عن احلـسن   يبسم اهللا عق  : قال و ،دهيب) عليه السالم (عن احلسن    )وسلمعليه وآله   

   .)٣(آل حممد و حملمدًءاللهم اجعلها وقا، شعرها بشعره و،دمها بدمه و،حلمها بلحمه و،عظمهب

رسـول اهللا   ن  إ :)عليه الـسالم   (هيرب عن أب  خي )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   مسعت:  قال ،عن عاصم و

  عق )لى اهللا عليه وآله وسلمص(

                                                









١٢٢

ـ  ى  أعط و ،بشكب) عليه السالم (  نيعن احلس  و ،بشك ب )عليه السالم (عق احلسن    حلـق   و ئاًيالقابلة ش

   .)١(وزن شعرمها فتصدق بوزنه فضة ووم سابعهمايوسهما ؤر

) وآلـه صلى اهللا عليه (رسول اهللا   ى  مس:  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  العالء أيب   بنىي  حيعن  و

 القابلـة  إىل   بعثوا برجل الـشاة    و ،ةً شا ةًعق عنهما شا   و وم سابعهما ي) عليهما السالم (ناً  يحس و حسناً

تصدقت  و وسهماؤ ر )عليها السالم ( حلقت فاطمة  و ،انرياجل إىل   هدوا منه ألوا منه و  كه فأ رينظروا ما غ  و

   .)٢(بوزن شعرمها فضة

طالب عـن    عق أبو : قال) عليه السالم (ه  يعن أب ،  )معليه السال ( عبد اهللا  أيب   عن،  السائب أيب   عنو

هـذه  : فقـال  ،هذه ما:  فقالوا ،طالب أيب   دعا آل  و وم السابع ي )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   

   .)٣(رضته أمحد حملمدة أهل السماء واأليمس: قال ،ته أمحديء مسيشألي : قالوا، قة أمحديعق

صلى اهللا عليه وآلـه     (عق رسول اهللا     و )ها الصالة والسالم  يعل( عقت فاطمة  أن   نيمنافاة ب  ال: أقول

 عبـد اهللا أليب قلـت  :  قال،ديزيث عمر بن يما تقدم حدك، قةيقد تقدم استحباب تعدد العق   و ،)وسلم

 فعققت  )عليه السالم ( عبد اهللا  أبو فأمرين: قال ،ال أو عق عىن  أيب   ان ك يأدر واهللا ال  إين   :)عليه السالم (

   .)٤(ريبكخ ينا شأ ويعن نفس

 ،ته النبـوة  ءعن نفسه بعد ما جا     )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  وعق  :  قال ،ث الصدوق يحديف  و

  . عق عنه وإن ه تستحب لهيعل و،نيبشك )عليهما السالم( نيعق عن احلسن واحلسو

   ،عق عنه أم ال أنه  يفنسان اإلكلوش أنه هرظتسي ،ديزيث عمر بن يمن حدو

                                                











١٢٣

  . عق عن نفسهي أن ستحبي

ـ    مثـل مـا    ،بعد املوت   قة حىت يات استحباب العق  يستفاد من بعض الروا   ي أن   نكميبل    أن  ىدل عل

 يف  ما تقـدم   إىل   ضافةهذا باإل ،  قة واجبة يالعق أن   ىدل عل  ما و ،قةيمرن بالعق  و نسان مرن بالفطرة  اإل

 يف   املتـشرعة  نية ب ريذا جرت الس  ل و ،طعام الطعام إ و هراق الدماء إب  حياهللا  أن   من اتيمجلة من الروا  

  . قة بعد مومية بالعقيالوص

ـ ولو مـات بعـده مل       ،  وم السابع قبل الزوال سقطت     ي الصيبولو مات   (: الشرائع قال ن  إ مث سقط ي

  . )االستحباب

   .)١() بالعق عنه بالوالدةدلة األطالق إل،املراد سقوط شدة االستحباب إن: قاليقد (: اجلواهريف و

االسـتحباب ال    يف   هـذه املقامـات االسـتحباب      يف   املفهوم أن   د ملا عرفت من   ي بع ريره غ كما ذ و

  . دياالستحباب املق

ولد يسألته عن مولود    ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عبد اهللا س بن   يدرإخرب  في  ف،  ل حال ى ك علو

   .)٢(الظهر عق عنهمات بعد  وإن ،عق عنهيمات قبل الظهر مل  إن: قال ،عق عنهيوم السابع يموت يف

  . )ال منهاكأي أن نيره للوالديكو( :مث قال الشرائع

  . )انت منهمكالقابلة لو  اهلما حىتيع يف ذا منكو( :اجلواهريف و

: قال و ،قةياله من العق  يل هو وال أحد من ع     كأي ال: )عليه الصالة والسالم  (قد تقدم قول الصادق     و

ءيس هلا منها شياله فليعيف  أو ة أم الرجلانت القابلك وإن قةيللقابلة ثلث العق)٣(.   

                                                

 







١٢٤

   .)١(ئاًيم منها شتطعموا األ ال: )عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، ياهلكة اليروايف و

   .)٢(م فال ترضعهلت منها األكأ فإن ،بوانل منها األكأيال و :)عليه السالم( رضويفقه اليف و

 ،قة ولـدها  يل املرأة من عق   كتأ ال:  قال )عليه السالم (  اهللا عبد أيب   عن،  رهكعمن ذ ،  عن ابن مسلم  و

   .)٣(احملتاج من اللحماجلار ها يعطيالبأس بأن و

 لـق رأسـه   حي و وم السابع  ي الصيبى  سمي:  قال ،)عليه السالم (عن الصادق   ،  خالقارم األ كعن م و

ـ على  دعي و طبخي و هؤعضاأقطع  ي و بش فحل كعق عنه ب  ي و ،تصدق بزنة شعره فضة   يو  رهـط مـن     هي

ل مـن   كأيال   و ، سواء كذل يف   ةيالغالم واجلار  و ،عضاًءأتصدق به   يبأس بأن    طبخ فال يمل   فإن   ،نياملسلم

س هلا منـها    ياله فل يعيف   و انت القابلة أم الرجل   ك وإن   ،قةيللقابلة شطر العق   و ،الهيال ع  و قة الرجل يالعق

هـل  أل إالّ   هـا يعطي ال و ،ورقـاً و قسم معها خبزاً   و شاء طبخها  وإن   وا قسموا أعضاءً  ؤشا فإن   ،ءيش

  .)٤(ةيالوال

   .)٥(م منها مل ترضعهلت األكأ وإذا ،قةيبوان العقل األكأي الو :املقنع يف عن الصدوقو

ل العائلة مـن    ك بأ األمرو،  قة أوالدهم ي من عق  )هم السالم يعل(لهم  كات أ يمجلة من الروا   يف   ن ورد كل

  . ل منها العائلةكأية يضحاأل و،ةيضحه باأليالتشب إىل ضافةقة باإليالعق

                                                

 











١٢٥

قة الرسـول عـن احلـسن       يث عق يحديف  ،  )عليه السالم (عن الصادق   ،  العالء أيب   بنىي  حيخرب  ففي  

القابلة ونظروا مـا    إىل   بعثوا برجل الشاة   و ةً شا ةًوعق عنهما شا  : )نيهم أمجع يصلوات اهللا عل  (  نيواحلس

   .)١(انرياجل إىل هدوا منهألوا منه وكه فأريغ

 طعم منه ي و كالقابلة بالرجل مع الور    إىل   بعثيو :)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ريبص أيب   خرب يفو

   .)٢(تصدقيو

ـ ة فعق عنـه     يجار أو    غالم كل ولدإذا   : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  خرب آخر له  يف  و وم ي

  . ثياحلد )٣(طعمأل منهما وك وجزوراً أو ةًالسابع شا

ـ  طـريف  يف   لةيون الفض يك أن   نكمي إذ   ،لةيالفض طريفى  حبملها عل ما  إ نيالطائفت  نيواجلمع ب  ض ينق

 نكمي و ،روهكاملينايف  أمرهم   و )هم السالم يعل(ن فعلهم   كل،  اجلوازى  ل عل كدل األ ي أو   ،نيباعتبار مناسبت 

  . راهةكال إىل خصوصاً واملشهور ذهبوا، كما أشبه ذل أو واقعة يف ةيقض أو ون ملصلحةيكأن 

  . )عضاًءأبل تفصل ، ئاً من عظامهايسر شيك أن رهيكو( :مث قال الشرائع

ـ  و ،وم الـسابع  يقة  يالعق:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  كاهلية ال ي لروا كوذل: أقول  ىتعط

   .)٤(سر العظميكال  و،كالقابلة الرجل مع الور

 ،سر عظمها يكذحبت   إذا   قةيل عن العق  ئس أنه   من ،)عليه الصالة والسالم  ( عبد اهللا  أيب   عنروي  فما  

   .)٥(صنع ا بعد الذبح ما شئتي وقطع حلمهاي وسر عظمهايكنعم : قال

                                                













١٢٦

  . اجلوازى حممول عل

م يبـراه إرواه    ملـا  ،الدعاء باملـأثور  و ،قةيه عند ذبح العق   ير اسم املولود واسم أب    كستحب ذ ينه  إ مث

اللـهم  ،  بـاهللا  و باسم اهللا : عققت إذا   قةيالعقى  تقول عل :  قال )عليه السالم (  اهللا عبد أيب   عن،  يرخكال

ل حممد صـلوات اهللا  اللهم اجعله وقاًء آل، عظمها بعظمه و،دمها بدمه و، حلمها بلحمه،قة عن فالن  يعق

   .)١(نيهم أمجعيعل

 ءيبر إين   قوم ايف": قة قل يتذبح العق  أن   أردتإذا   : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عماروعن  

ن إ ،كنيما أنا من املشر    و فاً مسلماً يحن رضفطر السماوات واأل  للذي  هي  وجهت وج  إين   ،ونكمما تشر 

اللـهم  ، نينا من املـسلم   أ و مرتأ كبذل و ، له يكشر ال،  نيهللا رب العامل   ممايت و يايحم و يكنس و صاليت

املولود  يمتس و"تقبل من فالن بن فالن وآل حممد وحممدى عل اللهم صل ،  ربكأاهللا   و  بسم اهللا  كل و كمن

   .)٢(بامسه مث تذبح

  . صنامذحبون لألين ي الذكنيقبال املشر يف ةيلعل اآل: أقول

  مـا  كل و كاللهم من : قةيقال عند العق  ي:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن حممد بن مارد   و

 تذبح ويتسم و،ميرجطان اليذ باهللا من الشيستعن ويكسنة نبى اللهم فتقبله منا عل، تيأنت أعط  و وهبت

   .)٣(ميطان الرجي الشسأخاللهم ا، نيهللا رب العامل  واحلمدك ليكشر ت الدماء الك سفكل: تقولو

 باهللا و بسم اهللا : ذحبت فقل إذا   : قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  هأصحابعن بعض   ،  ونسيعن  و

   )ى اهللا عليه وآله وسلمصل(رسول اهللا ى ثناًء عل واناً باهللاميإ، ربكأهللا واهللا  احلمدو

                                                









١٢٧

ـ إاللهم  : راً فقل كان ذ ك فإن   ،تينا أهل الب  يواملعرفة بفضله عل  ،  ر لرزقه كوالش،  مرهوالعصمة أل   كن

 يكسنة نب  و كسنتى  لما صنعنا فتقبله منا عل    ك و ،تيعطأ ما   كمن و نت أعلم مبا وهبت   أراً و كوهبت لنا ذ  

هللا   واحلمد ك ل يكشر ت الدماء ال  ك سف كل،  ميطان الرج ي عنا الش  أخسا و ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

   .)١(نيرب العامل

 قـة يالعق يف   تقـول :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  هأصحابعن بعض   ،  اديعن سهل بن ز   و

، هدجلدها جبل  و ،شعرها بشعره  و ،عظمها بعظمه  و ،دمها بدمه  و ،اللهم حلمها بلحمه  :  وزاد ،ر مثله كذو

   .)٢(ن بن فالنةاللهم اجعله وقاًء لفال

ـ أب و مامإل  كر اسم   كذيزماننا ف  يف   )فرجه  عجل اهللا تعاىل  ( يمام املهد املراد به اإل   الظاهر: أقول  يف  هي

  . وان عن املولوديراد وقاء احلي أن تملحي و،زمانه

هـي   وجوجهـت : ذحبت تقول إذا قةيالعقيف :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب   عن،  كاهليعن ال و

هللا  ممايت و يايحم و يكنس و صاليتن  إ ،كنيما أنا من املشر    و فاً مسلماً يرض حن ر السماوات واأل  فطللذي  

   .)٣( اللهم هذا عن فالن بن فالن،كل وكاللهم من،  لهيكشر  ال،نيرب العامل

عبـد   أيب ة عني روا ،ما تقدم  إىل   ضافةه باإل يدل عل ي و ،طعام ا اإل أو   عها حلماً ي قد عرفت توز   كنإمث  

طعم ي و ،تءه من شا  يمه تعط ن قابلة فأل  كمل ت  فإن   ،القابلة ربعها  ىعطينه  إ :)عليه الصالة والسالم  ( اهللا

   .)٤(ملح وطبخ به ماءيأفضل ما ن إ رويو: قال. زاد فهو أفضل فإن ،نيمنها عشرة من املسلم

                                                

 

 







١٢٨

زادوا  وإن   ،نيلمتطعم منه عشرة من املس     و : قال )عليه الصالة والسالم  (عن الصادق   ،  ة عمار يروايف  و

   .)١(ل منهكأي وفهو أفضل

 بل،  ملح و  طبخها مباء  نيب و قها حلماً ي تفر ني ب يرياملستفاد من النصوص التخ   ن  إ( :اجلواهر يف   لذا قال و

،  من أنـواع الطـبخ     ك ذل ريغ أو   ها من احلبوب  يلإء  ي ش إضافةب و ،أفضل أحوال طبخها  نه  إ :هيالفقيف  

ـ   أما ما  و ،دعون للغالم ي و لون منها كأي ،زاد فهو أفضل    وإن ،هايلإ  نيعشرة من املؤمن   اءودع  نياشتهر ب

نا من نصوص   يلإوصل   ء مما يش يف   هيفلم نقف عل  ،  دفنها و ضاءيالسواد من استحباب لف العظام خبرقة ب      

  .)٢()صحاباألى فتاو والباب

 الصيب:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  يناسك ملا رواه حفص ال    ،ستحب الدعاء للغالم  ينه  إ مث

نفراً  ىدعي و كالقابلة الرجل مع الور    إىل   يهدأتصدق بوزن شعره ورقاً و     و حلق رأسه  و ولد عق عنه  إذا  

   .)٣(وم السابعى يسمي ودعون للغالمي ولونكأي فنيمن املسلم

ـ  رواأيـام ثالثة طعام الناس عند والدة املولود  إر باب استحباب    كذ: الوسائليف  و ـ  ةي ال ه عـن من

 )عليه السالم( عبد اهللاأليب لد قد و و،بواءفمررت باأل ،  نةيد املد يرأة وأنا   كخرجت من م  : ال ق ،القصاب

 ،لكأيمن  يل ف كنت آ ك ف ،طعم الناس ثالثاً  أ ف ،وميب يدخل بعد  و نةياملد إىل   فسبقته) يه السالم عل(ى  موس

   .)٤(الغد إىل ئاًيأطعم ش ق مث الفترأ  ثالثاً حىتكثت بذلك فم،أعود الغد حىت إىل ئاًيل شكفما آ

   أبوقال، )عليه السالم(د يملا ولد الس: قال ي،جعفر العمر أيب  عن،عن الصدوقو

                                                



 







١٢٩

 الف رطل خبز  آاشتر عشرة   : ه فقال يلإه فسار   يلإ فبعث   عمرو أيب    إىل ابعثوا :)عليه السالم (حممد   

   .)١(ذاك وذاكعق عنه  وهاشم بينى فرقه حسبة عل و،الف رطل حلمآعشرة و

 )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (له  ىمضفلما : قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب  ث مولد   يحد  يفو

   .)٢(أيامثالثة ل الناس كأ وبلحنر اإل وغنامذبح األ ومةيمة عظياملطلب ول  عبد أوملأياممن الوضع سبعة 

 )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن ،يعمار الساباط  ىروفقد  ،  د جي قة عن املعسر حىت   يسقط العق ينه  إ مث

ـ  كذلى  قدر عل يمل   فإن   ،سر فعل يأ إذا   اًريان فق كمن   و ،اًيان غن كقة الزمة ملن    يالعق: قال ـ س عل ي فل ه ي

   .)٣(ءيش

: قال ،املوسر واملعسر ى  قة عل يعن العق  )عليه السالم (احلسن   سألت أبا : قال،  سحاق بن عمار  إعن  و

ءيد شجي من الى س عليل)٤(.   

ـ ان غن كن  إ قة الزمة يوالعق: ث قال يحد يف   ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  مارة ع يروايف  و  أو  ،اًي

   .)٥(سريأ إذا اًريفق

ة ملـا   يضحن حاهلا حال األ    أ والظاهر،  ما أشبه  و صنع باجلالل واجللود  يات مل تتعرض ملا     يالروان  إ مث

حنوه لفوائد   و عيقلنا بصحة الصلح والب    إذا   الدمك العظام   حنو و عظامهاى  اشتر أما إذا    ،هيعرفت من التشب  

  . هم الفقريشترط في ال و،نيون مثنها للمؤمنيك أن بعدي مل ،هريغ والصبغكحمللة 

  هيمؤمن ف حمل ال يف انكولو ، سالم عن اإلان فضالًمينعم الظاهر اشتراط اإل

                                                













١٣٠

بل ،  قة من املولود  يعقلزوم قرب ال  ى  ل عل يدل ال ذإ،  رسلأ كه ذل يحمل ف  إىل   هيقة ف يرسال العق إن  كمأ و

  . ات جواز االبتعاد ا عنهيظاهر بعض الروا

 عقه عن : قال و بشك ب )عليه السالم (حممد   أبو   يموال  إيلّ وجه:  قال ،سيدرإم بن   يبراهإ ىروفقد  

 كل هنـا  ك و ك عن موال  نيبشكن ال يعق هذ : قال و نيبشكب  إيلّ مث وجه ،  كطعم أهل أ و لك و فالنابين  

   .)١(كخوانإأطعم  واهللا

عليه (حممد   أبو   يوجه موال : قالنه  إ ،)عليه السالم (حممد   أيب   عن صاحب نفقة  ،  ةيتاب اهلدا كعن  و

 كل هنـا كوي حممد املهد ابين  هذا عن عق،ميبسم اهللا الرمحن الرح: يلّإتب ك و بشكة أ أربع ب )السالم

   .)٢(عتنايأطعم من وجدت من ش واهللا

 إىل  ضافة باإل ،هيات داللة عل  يمجلة من الروا  يف   و ،ره الفقهاء كذي ولوضوحه مل    ،ب قطع السرة  جينه  إ مث

ضرر ال .  

: )عليه الـسالم  ( عبد اهللا أليب  قال رجل   : ه قال يفعن مرازم عن أخ   ،  ستحب نأة الناس بالولد   ينه  إ مث

   .)٣( اهللا برهكرزق وبلغ أشده واملوهوبيف لك  كبار ور الواهبك اهللا شكرزق: فقال، غالم يل ولد

،  أصاب ابنـاً   هنأ رجل رجالً  :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  رهكعمن ذ ،  ر بن صاحل  كعن ب و

ـ  : )عليه الصالة والسالم  (فقال له احلسن    ،   الفارس يكهني: فقال له  ـ  أن   كما أعلم  أو  ون فارسـاً  يك

ـ و بلغ أشـده   و املوهوب يف   ك ل كبور و رت الواهب كش: تقول: قال ،فما أقول : قال ،راجالً  كرزق

   .)٤(بره

                                                











١٣١

 يكهني: فقالوا،  شي مولود فأتته قر   )عليهما السالم (بن علي   ولد للحسن   : قال يسلمبردة األ  أيب   عنو

 بلغ اهللا به أشده    و املوهوب يف   ك ل كبور و رت الواهب ك ش : قولوا ،المكما هذا من ال   و :فقال،  الفارس

   .)١( برهكرزقو

رزق غالماً  نه  إ :)عليهما السالم (بن علي    احلسن   عن،  حتف العقول  يف   ،شعبة علي بن    عن حسن بن  و

فقال له   ،ون راجالً يكلعله   و ،ء هذا من القول   يشأي   :فقال،   الفارس يكهني: فقالوا،  هيش ن يفأتته قر 

 رت الواهب كش: تموه فقولوا له  يم غالم فأت  كحدولد أل إذا   :فقال ،ابن رسول اهللا  يف نقول   كي: جابر

   .)٢( برهكرزق و)رشده: نسخةيف و(  اهللا به أشدهبلغ واملوهوب يف ك لكبورو

عليه الصالة  (  ني املؤمن ريقال أم : ث قال يحد يف   ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن حممد بن مسلم   و

ـ  وبلغـه اهللا أشـده   وهبته يف ك اهللا لك بار:ر فقولواكهنأمت الرجل عن مولود ذ   إذا   :)والسالم  كزرق

   .)٣(بره

:  فقـال  ، بغالم ولد له    رجل رجالً  )عليه الصالة والسالم  ( هنأ حبضرة أمري املؤمنني      :وعن ج البالغة  

 شكرت الواهب وبورك لك يف املوهوب وبلـغ أشـده   :ال تقل ذلك ولكن قل  : ليهنك الفارس، فقال  

  .)٤(ورزقت بره

من باب  إالّ فاظلة هلذه األيخصوص ال أنه  ماك،  ىنثر واأل كالذ إىل   التهنئة مستحبة بالنسبة   أن   والظاهر

قربـاء  مها من سائر األ   ريغ أو   ماأل أو   ب نئة األ  نيفرق ب  ال و ، مستحب أيضاًفأصل التهنئة    الّإد و كالتأ

  . تعاطف ونوع توادد فإا

  

                                                











١٣٢

  . )رضاع الولدإم األى ب علجي ع فالرضاأما الو( :الشرائع يف قال ):١مسألة (

 أن داكبل ، صحاباملعروف من مذهب األنه إ :اضيراليف  و،ننايه ب يخالف أجده ف   بال: اجلواهريف  و

  .نهمياً بإمجاعون يك

هـو   و ،أيـضاً سر والفـتح    كالرضاعة بال ك ،ضرب و سمعكفتحها مصدر رضع     و سر الراء كهو ب و

  .يامتصاص الثد

قوله  و ،)١(جورهنأم فآتوهن   كن أرضعن ل  إف: تعاىل ظاهر قوله    ،األصل إىل   ضافةه باإل يدل عل يو

ـ نه إ ف،)٣(تضار والدة بولدها ال: تعاىلقوله  و،)٢(ىخرأاسرمت فسترضع له  ن تع إو: تعاىل شمل ي

  .ان واجباًكضاعه لوإرى جبار علضرار باإلاإل

عدم  و ،املطلقة البائن  هوإمنا  الم  كاق ال يبه س  يناديما  كة  ي بأن مورد اآل   كل ذل كشياحلدائق   يف   نكل

  . هيالوجوب هنا مما الخالف ف

م كألجلأرضعن الولد    وإن    أي ،)٤(جورهنأم فآتوهن   كن أرضعن ل  إف: انيالبتاب جممع   ك يف   قال

  . جرة املثلأ عينيعطوهن أجر الرضاع أنونة فيبعد الب

  . حنوه ومجاعنة اإليالداللة ولو بقر يف إشكال  فالكذلى اق عليقلنا بعدم داللة الس إذا :أقول

: قال ، عن الرضاع  )عليه السالم ( عبد اهللا بو   أ لئس: قال ،يبن داود املنقر  سليمان  عن  ،  الكايفعن  و

م الولدأرب جي و،رضاع الولدإى رب املرأة علجي ال)٥(.   

  رضاع ى رب املرأة علجي ال: قالنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سالمعن دعائم اإلو

                                                













١٣٣

 تأخـذ  أن   س هلا يلو ،ىخرأتقبله به امرأة     أحق به ترضعه مبا   هي   و ،برضاها الإرتع منها   ي ال و ولدها

   .)١(نياملك نيرضاعه فوق حوليف 

وجـود مـال     أو   بم مشروط بوجود األ   األعلى  رضاع الولد   إعدم وجوب   ن  إ( :كاملساليف   و هذا

مـا  ك،  رضاعهإها  يوجب عل  الإتربعها و  أو   هايلإجرة  دفع اإل ى  قدرته عل  و وجود مرضعة سواها   و للولد

  . )معسراً أو اًون مفقوديكث يح، هينفاق علها اإليب علجي

ن للولد مرضـعة    يكمل  إذا   إالّ   ،رضاع ولدها إى   عل رية الغ كمملو ال و م احلرة جترب األ  ال(: اضيالريف  و

نه منه مع عدم مال للولد      كعدم مت  أو   عسارهإ أو   بن لعدم وجود األ   كتميمل   و انتك أو   ،سواهاى  خرأ

  . )ني الصورتنيهات يف هيا علنفاقهإ لوجوب ،خالف ها باليجب عليها فريرضاعه من غإن به كمي

 مشروط  ك بأن ذل  ،صحاب واحد من األ   ريه غ يما نبه عل  كور  كم املذ كد احل ييب تق جي(: احلدائقيف  و

ال إ و ،وجود مرضعة سواها   و وجود مال للولد   أو   عدم تربعها  أو   جرةدفع األ ى  قدرته عل  و ببوجود األ 

  . )مفقوداً أو  معسراًبان األك إذا هينفاق علها اإليب علجيما كها ي علكوجب ذل

ها إلزاموز للزوج   جيال   و ،هريغو   اللىب ني فرق ب  ريرضاع من غ  م اإل األى  جتب عل  ال(: نيمناهج املتق يف  و

 نعم لـو  ،  ال رضاع ولدها أو   معتادة إل  ،ةيذم أو    مسلمة ،ةريفق أو   ةي غن ،عةيضو أو   انتكفة  ي شر كبذل

وز هلا املطالبـة    جي كها ذل يب عل جيث مل   يح و ،كها ذل يرضاعها جماناً وجب عل   إى  اة املولود عل  يتوقف ح 

  . )جرة الرضاعأب

                                                

 



١٣٤

ـ  فال   ،مكث هو ح  يم من ح  كان احل يم أرادوا ب  أوالظاهر من هؤالء الفقهاء      ـ  ي  كاملـسال ى  رد عل

املراد من حنو عبارة املصنف عـدم وجـوب   (: نقل عبارما قال  أن   نه بعد إف،   اجلواهر إشكالاض  يوالر

ها مع  يرضاع عل  ضرورة وجوب اإل   ، حمله ريغ يف   د املزبور يفالتقب ، أماً واك ثيم من ح  األى  رضاع عل اإل

الظاهر عـدم    أن   ىها عل يم مع فرض االحنصار ف     األ ريث حفظ النفس احملترمة بغ    يهو من ح  إمنا  صار  االحن

ها يوجوب عل  ه فال ينفاقها عل إب  جي ال و ،هذه الصورة  يف   مال الطفل  أو   ب املؤسر جرة من األ  سقوط األ 

قـصاه  أ إذ   اهيإرضاعها  إها  يب عل جي فال ةيأما الصورة الثان   و ،وا أماً كث  يهذه الصورة من ح    يف   نئذيح

  . )وا أماًكث ينئذ من حيوجوب ح بالتماسها فال أو ىخرأجار مرضعة يه ولو باستينفاقها علإوجوب 

ن بقاء الولد بدونه كمأ إذا ماألى ال عل وباألى عل س بواجب اليالرضاع ل  أن   القاعدةمقتضى  : أقول

مثـال  انت موقوفة أل  كفإذا  ،  حنوها أو   الطفل من سخلة   ين تغذ كميث  يبل والسابق ح  ،  احلال احلاضر ك

ـ مل   و ان له مال  ك إذا   مال الطفل  يف   اجلملة فهو  يف   وجب وإذا   ،أحدى  رضاع عل ب اإل جي مل   كذل ن يك

 وإذا ،حنوه وللولد ة عدم مالب خاص بصوراألى نفاق علب اإلووج إذ ،حنومها أو وقف أو   متربع كهنا

ـ إوجوب ى ب ملا دل علاألى ان واجباً علكن بدون مال كميمل  ون له مال  يكمل    وإذا ،أوالدهى نفاقه عل

من جهـة   ها الينفاق علم من جهة وجوب اإلاألى حنوه وجب عل وال متربع و ال مال له   أو   ن أب يكمل  

ها بعد عدم   يتصل نوبة النفقة عل   إمنا  م  األ أن   ال خيفى  و ،باًيتسب أو   ه مباشرةً ريغ أو   ه باللنب ي فتغذ ،الرضاع

  . املشهورى باب النفقات عليف سيأيت ما ك أيضاًاجلد 

خذوا بنفقتـه   : )عليه الصالة والسالم  (  ني املؤمن رية أم يروا ما يف    ماألى  وجوب النفقة عل  ى  دل عل يو

   ك ذلريغ إىل ،اثهريل مكأيما كة ريالعش يف أقرب الناس منه



١٣٥

  .  تعاىلإن شاء اهللاسيأيت ا مم

لزم ي مل   ،نفسهى  وجوب النفقة عل  ى  ري افراً ال ك أو   ،انت له زوجة مؤمنة   ك و ب خمالفاً ان األ ك إذا   مث

 أو  م خمالفـة  انـت األ  ك أنه إذا    ماك،  مجلة من املباحث السابقة    يف   لهاينا تفص يما ب ك لزام لقاعدة اإل  ،ا

ـ ى ري ان الزوج الك وإن ،لزامها لقاعدة اإليلها وجب عيرضاع عل وجوب اإل ى  افرة تر كانت  ك  ،كذل

  . نيما تقدم عن مناهج املتقيعلم وجه النظر فيمنه و

هـو   و  اللباء ريم بغ األى  دا عدم وجوب الرضاع عل    ي ق ،المهماكمن   يكاحمل يف   ديالفاضل والشه ن  إ مث

  .ش بدونهيعي أنه العللوه ب و،اهيإرضاعه إ لوجوب  قالوا،أيامثالثة إىل  أو لب مطلقاًحيأول ما 

ل اللباء له   يصب حت األى  ش بدونه فالواجب عل   يعي ال أنه   لو فرض  و ،دييهذا التق ى  ل عل يدل النه  إ :هيفو

  . هاريمن غ أو مسواء من األ

ا الوجدان يكاجلواهر  في  ف،  هياة عل يتوقف احل ى  ا دعو أمالغالبى  من هنا محلها بعض الناس عل      و ،ذ، 

  . كبذل إالّ تهينبال تشتد  وىقوي ال أنه أو

من  ال، شون بدون مثل هذا اللباءيعيطفال اً من األريثكنا ينا قد رأأ إذ ،ره اجلواهركما ذكهو  و :أقول

  . هاريمن غ ال وماأل

 )١(نياملك  نيرضعن أوالدهن حول  يالوالدات  و: قوله سبحانه  أن   فقد ظهر مما تقدم   ،  انكف  كيو

 فقط دون نيد حلوليون القك أما ،كذليف  تم الرضاعةي أن   رادملن أ :  لظهور قوله  ،ان لقدر الرضاع  يب

: قولـه سـبحانه    أن   ماك ،فهو خالف الظاهر   الوجوب يف   ظاهرة  األوىلاجلملة  ى  تبق  ل اجلملة حىت  ك

نايأوحو   

                                                





١٣٦

ـ ستفاد منها احل ي ة ال يا الشخص يالقضا إذ   ،ستفاد منها الوجوب  ي  ال )١(هيرضعأ أن   ىم موس أإىل   م ك

ـ    تعاىل و فهو مثل قوله سبحانه   ،   هنا كعلم ذل يمل   و فيلكالت يف   كعلمنا باالشترا ا  إذ إالّ   العام : كبعد ذل

 ميال يف هيه فألقيخفت علفإذا)٢(.   

ـ  أو   ،د االستحباب كتأى  ات عل يالالزم محل خرب اجلعفر    أن   ظهري كمن ذل و بعـض مراتـب    ى  عل

  . حنوه وتقدم من جهة االضطرار الوجوب مما

ـ  ى  رب الرجل عل  جي:  قال ،)عليه السالم (إىل علي   ) عليهم السالم ( ئمةبسند األ  ىروفقد   ى النفقة عل

  .)٣(ترضع ولدها أن ىجترب املرأة عل و،فعل حبسيمل  فإن ،امرأته

لمة كتمل سقوط   حيو( : قال )أم الولد ى  عل أو   حال الضرورة ى  مل هذا عل  حي(: كاملستدر يف   ولذا قال 

المن النسخة ( .  

. كأخرب أهل اخلربة بذل   إذا   إالّ   ، عدم الوجوب  األصلم ف رضاع األ إلولد بدون   تضرر ا  يف   كش مث لو 

 ما ال ي ف األقلتأخذ  ى  خرأ امرأة   كانت هنا ك وإن   ،طلبت جرة املثل لو  أها  ؤعطاإب  األى  ب عل جيه  يعلو

مقتضى  ألن   ،األقلعطاء  إس له   يما ل كثر  ك أ ةجرأس هلا طلب    يل و ،دفع الضرر يف  ى  خررضاع األ يكفي  

  . لقعطاء اجلائع األال إل وثرك األكحق لطلب املال ث اليل املخمصة حكأك ،هلا املثل أن هاي علالوجوب

 إذا  مال نفس الطفـل    يف   جرةم األ طلبت األ  إذا   جرة الرضاع أ أن   ،هيلإملاع  ما تقدم اإل  ى  عل مث الظاهر 

 ياملقتـض النفقـة   لوجوب ،ال ب له مال أوان األكب سواء األى ن له مال فعل  يكمل   وإن   ،ان له مال  ك

  م ق لألحي قدر اليمل  إذا نعم، كلذل

                                                

 

 





١٣٧

اشتراط وجـوب   ى   عل مجاعمن اإل سيأيت   ما   األولم  كاحلى  دل عل ي و ،هاي الرضاع للوجوب عل   كتر

ال أ :الغرر يف   ماك )عليه الصالة والسالم  ( علي   قد قال  و ،ن فقر مل جتب النفقة    يكمل  فإذا  ،  النفقة بالفقر 

ن إ نقـصه يال   و هكأمـس ن  إ دهيزي ال الذيسدها ب ي أن   ا اخلصاصة ى  رية  م عن القراب  كعدلن أحد ي ال

   .)١(أنفقه

 )هيسالمه عل  و صلوات اهللا (  ني املؤمن ريأمن  إ :)عليه السالم (عن الصادق   ،  عفوري أيب   ح ابن يصحيف  و

  .)٢(أمه وهيرث من أبي مما الصيبأجر رضاع  أن ،اً فاسترضع لهي صبكتر ورجل تويفيف ى قض

  . تأيت اليت خرات األي بعض الروامثلهو

  .ةية والروايه اآليدل علي و،فقد تقدم: م الثاينكأما احلو

بـاب  يف  سـيأيت    و ،النفقات يف   أيضاًمان  كاحل أيتي أنه   ماك ،م الثالث كاحلى  دل عل يذا تقدم ما    كو

انـت لـه    ك و تما أو   ليسر املع ياً فاستدان املعال مث أ    ريان فق ك إذا   لياملعى  النفقات وجوب القضاء عل   

ـ   يان املشهور   كن  إو ،جةالزو يف   كذلكما هو   ك ،تهكن من تر  يسد الد يث  يح،  ةكتر  نيقولون بالفرق ب

 إذا  ءيل ش ياملعى  ب عل جي قارب فال سائر األ  أما   ،م الزوجة كقارب بأن ما تقدم هو ح     سائر األ  و الزوجة

  . نكتمي اً الريوقت النفقة فق يف انك

  . )جرة رضاعهأ بهلا املطالبةو( :الشرائع يف قال

 هيون نفقته عل  ك ضرورة   ،إشكالال   و خالف ب املؤسر بال  األ أو   مع وجود املال له   (: اجلواهر يف   قال

جرة  حنو العبارة وجوب األ    إطالقل رمبا ظهر من     يبل ق ،  هي عل اتهيمنها رضاعه املتوقف ح    و ،مالهى  علأو  

   ،عساره إب ولو معاألى عل

                                                







١٣٨

ـ ال يف   نفاق املعلوم عدم وجوبـه    جرة من اإل  ون األ كلظاهر  ا أن   ى عل ،صلمناف لأل نه  إ :هيفو  ،رضف

  ). ه خالفاًيظن ف أبل وال، كذل يف وجه للتوقف نفاق فالحال اإلى هو علإمنا  نيتي اآلإطالقو

ـ ح،  اًإطالقء له   يش وت وال ميأن   إالّ   ،اًيغن أو   اًريان فق كسواء  ،  باألى  عل أنه   ه ما تقدم من   يفو ث ي

ـ  اآلإطالقو، أيضاًب  األى  ء عل يش ال فال إ و ،ن للولد مال  يكمل   إذا   ماألى  تنتقل النفقة عل   بعـض   ونيتي

  . كدة لذليات املتقدمة مؤيالروا

 صـيب يف ) عليه الـسالم ( يعلى قض: )عليه الصالة والسالم  (عن الصادق   ،  ريعم أيب   ة ابن يروايف  و

   .)١(هيرضاعه من حظه مما ورث من أب أن مولود مات أبوه

معها منه ولـد     و  امرأته كتر و رجل مات يف  ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،   سنان ح ابن يصحيف  و

س يلو ،أجر مثلها  هلا :فقال ،يت تطلب رضاع الغالم من الوص     ءرضعته مث جا  أخادمة هلا ف  ى  فألقته عل 

   .)٢(ه مالهيلإدفع ي وكدر يرجه من حجرها حىتخي أن يللوص

 )عليه السالم (  ني املؤمن ريأمى  قض: قال ،)عليه السالم (  اهللا عبد أيب   عن،  سحاق بن عمار  إة  يروايف  و

   .)٣(حظهوأنه  هيرث من أبي مما الصيبأجر رضاع : فقال ،اً فاسترضع لهي صبكتر وجل تويفريف 

   .)٤(مهأ وهيمن أب: قالأنه  إالّ )عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريا أميقضا إىل سنادهإرواه الصدوق بو

                                                











١٣٩

رجل  يف   )عليه السالم (  ني املؤمن ريأمى  قض: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عفوريأيب   عن ابن و

   .)١(مهأ وهيرث من أبيمما  الصيبأجر رضاع : قال ،اً فاسترضع لهي صبكتر وتويف

 امرأة معه   كتر و ل عن رجل مات   ئسنه  إ ،)عليهما السالم (عن جعفر بن حممد      ،سالمعن دعائم اإل  و

 أجر مثلها : قال هلا  ،يت تطلب رضاع الغالم من الوص     ءمث جا  ،خادم هلا فأرضعته  ى  فألقته عل  ،منه ولد 

   .)٢(رجه من حجرهاخي أن يس للوصيلو

 إذ  ،حق هلا  ال فال إ و ،م التربع تقصد األ  ال أن   شترطي ،مجرة األ أ يف   الشرط املتقدم  إىل   ضافةباإلنه  إ مث

عمل  ألن   ،جرةهلا األ  أن   جرة وال التربع فالظاهر   قصد ال األ  ي  ولو مل ،  ء له يش املتربع قد أهدر حقه فال    

  . ان له حقهكذهب احترامه يمل فإذا ، أذهب هو احترامهإذا  إالّ له حمترمماكاملسلم 

هل  أنه  يفكفهو مثل الش ،هل قصدت التربع أم ال أا   يف ناككش و ماتت مثالً  إذا   علم حال ما  يمنه  و

  . االحترام حبالهى بقيث يح ،ل أحد أم الكاً لون مباح يكأعرض عن ماله حىت

من  و، النصفني من االثن   مثالً ،ولو اختلف املقومون فبالنسبة   ،  ىفخي ما ال كجرة حسب املتعارف    واأل

  . اسبكباب امل يف روهكما ذك ،ذاكه و،الثالثة الثلث

انت ترضع ولداً له    كو رجل المرأته ى  على  قضنه  إ :)عليه السالم ( علي   عن،  ة الدعائم يروا ما يف    أما

    الوقتكذلى  فهو مرتل عل،)٣(جرة من ماء و من طعامكوكبربع م

                                                









١٤٠

  . جرةق األي مصادأحدوأنه 

حنـو   أو   نصف صاع  و سع صاعاً يال  كيم ،كيكاكاف مفرد م  كضم ال  و األولم  ي بفتح امل  كوكوامل(

ـ ان ك أيضاًس لعل الطا و،هيشرب فيطاس ى  طلق عل ي رمبا   كذلك و ،ونيروه اللغو كذ ماى   عل كذل سع ي

  ). كمثل ذل

فمـا عـن   ، ولـد للب النفقة مع وجود املال األى ب علجي ال أنه فقد ظهر مما تقدم، حال أي  ىعلو

  .  ظاهر الوجهري غ،ان عند الولد مالك وإن باألى  علكبعضهم من وجوب ذل

 والوجـه   ،حبالـه يف  هـي    و كصح ذل ي  ال :ليق و ،انت بائناً ك إذا   له استئجارها و( :الشرائع يف   قال

  . )اجلواز

عمل املؤمن   أن    ملا عرفت من   ،جارهايصحة است  يف   خالف ال و إشكال انت بائناً فال  ك أما إذا    :أقول

ـ بل مل نعـرف ف    ،  مةي وفاقاً للمشهور شهرة عظ    ،أيضاًحباله فالوجه اجلواز     يف   انتك إذا   أما و ،حمترم ه ي

قدرة هلا  ال أنه  خيالم الش كوجه   و ،اجلواهريف   ذاك،  اتطالقخ للعمومات واإل  يعن الش  ما إالّ   ننايخالفاً ب 

  . الزوج لالستمتاع اكم باعتبار مليالتسلى عل

  . هإطالقس الرضاع مانعاً عن حق الزوج بيل إذ ،ىل أخص من املدعيالدل: ذ أوالً، إما ال خيفى :هيفو

أَسِكنوهن ِمن حيثُ : قال سبحانه، سقاط منه حلقهإقة ياحلق يف  فهو،  املانع من قبل الزوج   ن  إ :اًيثانو

  ِدكُمجو ِمن متكَنو س    ِهنلَيقُوا عيضِلت نوهضآروإنْ ال ت          نعـضى يتح ِهنلَيِفقُوا عٍل فَأَنمأُوالِت ح كُن

نلَهمفإنْ ح     لَكُم نعضفأَر نهورأُج نوهآت وفٍ   ورعِبم كُمنيوا بِمرأْت نْإ و     ـرأُخ لَه ِضعرتفَس مترعاسىت ،

  ما آتاها  إالّ من قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفق ِمما آتاه اللّه ال يكَلِّف اللّه نفْسا وِلينِفق ذُو سعٍة ِمن سعِتِه



١٤١

  .)١(سيجعلُ اللّه بعد عسٍر يسرا

علَى الْمولُوِد   و يِتم الرضاعةَ  أن   ات يرِضعن أَوالدهن حولَيِن كاِملَيِن ِلمن أَراد      الْواِلدو: هقال سبحان و

 نقُهِرز لَه و     فْسن كَلّفوِف ال ترعِبالْم نهتولَِدها     إالّ   ِكسةٌ ِبوواِلد ارضها ال تعسو لَـِدهِ     وِبو لَه لُودوال م 

لَى اوعلْواِرِث ِمثْلُ ذِلك)٢(.  

 باألى  ان عل ك ما يف   سونك و رزقهن أن   فهم منه ي علَى الْواِرِث ِمثْلُ ذِلك   و: قوله سبحانه فإن  

ـ ، الوالـد : قـول ي أن دون علَى الْمولُوِد لَهو: قال سبحانهإمنا   و ،جرةهو من باب األ   إمنا    أن علميل

  . مهاتاألإىل   الباءاآل إىل نسبونيد  ألن األوال،ولدن هلمإمنا الوالدات 

  : قال الشاعر

  ون لهيك أن من ن بفىتيتزر ال

  سوداء عجماء أو م من الرومأ

  ةيمهات الناس أوعأإمنا ف

  بناءأباء مستودعات ولأل

مة ما  ابن األ : آخرهيف   و ، استحقاق رياخلالفة بغ ى  وخبه عل ي  نيمه أخوه األ  يلإتب  ك  نيقاهلن املأمون ح  

  . رماه به وبيوقع به العأ إذ بهى زرأو كه بذل فأجاب،مةاأل

  ).جرها وهلا األريبغ وترضعه بنفسها أن مهوأل(: مث قال الشرائع

مل  إذا جـرة الرضـاع  أم باستحقاق األ يم شرعك فهو ح، السابقةدلة جلملة من األ   ،رهكما ذ كهو  و

  .هاريبواسطة غأو   سواء أرضعته بنفسها،ب األنيب ونهايمل تقع معاملة ب وإن ،تقصد التربع

   ألجل أو ،اهللا تعاىل إىل بة قد ترضع قربةياملرضعة الغر أن  ال خيفىنكل

                                                

 





١٤٢

 بـدون   ث حتبه يح  الولد ألجلقد ترضع    و ،بقد ترضع لأل   و ،كما أشبه ذل   نسان وعدها باملال أو   إ

 هـي  حلالـة  هذه اريغيف  إذ ،ةريخاحلالة األ يف جرةم األتستحق األإمنا  و،مقد ترضع لأل  و ،جرةقصد األ 

  . جرةم األتأخذ األ م حىت مرتبطة باألريغ أو متربعة

ثـر  كأ أو   أقـل  تعطـي  مع التعامل مث     ثركاأل أو   األقلأو   جرة املتعارفة تأخذ األ  أن   ملأل أن   والظاهر

  . للمرضعة

ـ ي وثـر كأخذ أي ال أن منها اليتجارة ولزم توفر شروط اإل يجارة  باب اإل  يف   نعم إذا  إالّ ،أقـل  يعط

ـ تعط أن   جرةأخذها األ  يف   شترطيال   و ،كروه هنا كما ذ ى  جرة عل ء من األ  ي تصرفاً له ش   تصرف هو  ه ي

  .ن بالرضاعيكمل  وإن هيغذيه ما ؤعطاإصح هلا ي امنإ و،ملرضعة

 هـا فـال  ريغ ول رضاعه بنفسهاي حتصإرادةصرح ب فإن ،استأجرها للرضاعةإذا ( : قال كاملسالن  إ مث

ـ  ال و ،نيرضاعه بنفسها تع  إشرط   وإن   ،جرة املسماة األن واستحقاقها   ياألمرجواز   يف   شبهة وز هلـا   جي

رضاعها إفاملشهور جواز ، رضاعه بأن استأجرها إلأطلق فإن ،جرة هلاأفعلت فال  فإن ،هاريرضاعه من غ إ

ـ  ل ال يق و ،هريغ و ل املنفعة بنفسه  يمن شأنه جواز حتص    و  مطلق رينئذ أج يا ح أل ،هاريغ و له بنفسها  وز جي

 يف   املرضـعة  ينيب تع جينه  إ ليق  مباشرا حىت ى  داللة العرف عل   و م واخلواص كاحل يف   اضعالختالف املر 

اضـطرب   أو   تفقيمل   فإن   ،العرف إىل   الرجوع األقوىو،  طالقنها عند اإل  ييقل من تع  أ فال   كالعقد لذل 

حقت ث جاز است  يح و ،هاريغ و ون جارا كت أن   ني ب ريالغ يف   فرق ال و ،هاريغ أو   ترضعه بنفسها  أن   جاز

  . )فال الإجرة واأل

   لفوت ،جارةها فخالفت بطلت اإلريبغ أو استأجرها لترضعه بنفسها لو: أقول



١٤٣

لو عملـت    خرج منه ما  إمنا   و ،الرضاع يف   ل حقها ي دل طالق إل كذل و ،جرة املثل أمتعلقها واستحقت   

  . نئذيجارة حل اإليومة دلك حل،جارةاإلى مبقتض

علم يمنه   و ،ضمني ال ما لقاعدة   ،ق هلا التفاوت  حيثر مل   كجرة أ انت األ ك و األقلباستأجرها   إذا   نعم

فـإذا  ،   والقبول ،ث للمستأجر الفسخ لتبعض الصفقة    يح،  بعض املدة دون بعض    يف   خالفت إذا   حال ما 

جـرة   واأل ،قدر وفائها ـا    إىل   ة بالنسبة يجرة املعامل ان له األ  كقبل بالنسبة    وإذا   ،ركما ذ كان  كفسخ  

  . مل تف ا قدر ما إىل ة بالنسبةيالواقع

   .حنومها أو اجلعالة أو حنو الصلحى  علاألمران ك إذا ظهر حال مايجارة اإل يف المكمن الو

ـ تبعه   وإن   ،ك املسال إطالق ما يف    رناهكفقد عرفت مما ذ   ،  حال أي   ىعلو  شف اللثـام واحلـدائق    ك

  . مهاريغو

ـ منـه    أو   حنو الشرط منها  ى  ا عل هريبغ أو   رضاعها بنفسها إى  جارة منصبة عل  انت اإل ك إذا   نعم ان ك

ـ مل  يحنـو الـداع  ى ان علك أما إذا ،ون له الفسخ مبخالفة الشرط  يكما  ك ،للشارط جتاوز شرطه   ضر ي

  . نياخلالف حسب املواز

وز نقـصه  جي ال و،ن شهراًيعشر وأحدى وز االقتصار عل جي و ،ة الرضاع حوالن  ياو( :مث قال الشرائع  

  ).نيشهر أو  شهراًنياحلولى ادة عليوز الزجيو ،ان جوراًكص قولو ن، كعن ذل

، نيثر من سـنت   كاً أ إطالقترضع ولدها    أن    فللوالدة ،قلهال أل  و ثر الرضاع كحد أل  ال أنه   ن الظاهر كل

  : أمورمجلة  إالّ املنعى ل عليال دل ذإ، اًإطالقترضع ولدها  ال أن ما هلاك

  .ذا شهراًك عن صةًينق ونياحلولى ادة عليضر بالطفل زي كذلن إ :األول

مـا  ك األقلالبو ثرك حمقق غالباً ال باأل    ريهو غ  و ار الضرر ياملع إذ   ،املقصدى  دل عل ي  ال كذلن  إ :هيفو

  . ينهو وجدا



١٤٤

  . توجب بالهة الولدنيسنتى ادة عليالزن إ :الثاين

  . ما ال خيفى :هيفو

: خـرب مساعـة    يف   )المعليه الس ( قول الصادق    مثل،  األقلعن  هي  ث من الن  ي احلد يفورد   ما: الثالث

جور نقص فهو فما، عشرون شهراً والرضاع أحد .  

عـشرون   و الرضاع أحـد   يف   الفرض: )عليه السالم (عن الصادق   ،  احيالوهاب بن الص   خرب عبد و

 نيتم الرضـاعة لـه فحـول     ي أن   أراد وإن   ،ن شهراً فقد نقص املرضع    يعشر و نقص عن أحد   فما،  شهراً

   .)١(نياملك

ـ   نيحول: فلقوله سبحانه ،  ادةيالز إىل   بالنسبة أما   ،صةيالنق   إىل هذا بالنسبة  ـ بتقر نياملك  أن  بي

   .نياملك النياحلولى ادة علياملفهوم منه عدم جواز الز

 ،ات الدالة بـاجلواز   ينة الروا يبقر،  احملرمى  عل بعض مراتبه ال  ى  ة اجلور عل  يالبد من محل روا   نه  إ :هيفو

  . هايداللة ف ة اليواآل، الوهاب بن الصباح ة عبديرواه يبل ال داللة ف أضعف منه داللةو

ونه ك ل ،ما خرج عن مدة الرضاع    ي حبرمة شرب لبنها ف    ،نيادة ملا بعد احلول   يما استدل حلرمة الز   : الرابع

لما ك و ،رطوباا يباق و البصاقكاللنب من اخلبائث     وألن   ،لهاكل حلمه املمنوع أ   كؤي من فضالت ما ال   

املستند جوازه بعـد     إىل   نئذ فاحملتاج يح و ،حنوه و الدمكلف  ك امل ريطعامه لغ إرم  حيه  لف خلبث كاملى  حرم عل 

  . نيل احلرمة بعد احلوليالدل إىل أن احملتاج ال، اًإمجاع وسنةً وتاباًكالرضاع  ىهن مها منتي الذنياحلول

 شعرهو نسانون لنب اإل  كباب الصالة من     يف   ركما ذ ك ،نسانل منصرف عن اإل   كؤي ال مان  إ :هيفو

  ما ك، وجب بطالن صالتهي ال يما أشبه مع املصل أو بصاقهو

                                                





١٤٥

 تبعاً جلماعة من الفقهـاء      ،شربةطعمة واأل تاب األ ك يف   رناكلذا ذ  و ،اًإطالقس من اخلبائث    ين اللنب ل  أ

  . ه لنب املرأةريغ  شربكذلك و،جبواز شرب الزوج لنب زوجته

  .اًأيضعدم اخلالف ى بل دعو، الشهرة احملققة: اخلامس

  .هو ظاهر االستناد الذي املقام يف مجاعة لإليحج بل ال، ست حبجةيلا إ :هيفو

رضـاع   يف تأخـذ  أن س للمرأةيل: )عليه السالم( عبد اهللا قال أبو، عن احلليب ما اجلوازى دل عل يو

الفـصال   و ، عن تراض منهما فهـو حـسن       كأراد الفصال قبل ذل   ن  إ نياملك  نيثر من حول  كولدها أ 

   .)١(الفطام

 مهأتضار   أو   الصيبضار ب ي أن   ىنه  إ :ثيحديف  ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  أيضاًليب  عن احل و

 عن تراض منهما قبـل      أراد فصاالً  فإن   ،نياملك  نيرضاعه فوق حول   يف   تأخذ أن   س هلا يل و ،رضاعهيف  

  .)٢( والفصال هو الفطام،ان حسناًك كذل

رضع يهل   الصيبسألته عن   :  قال ،)عليه السالم (احلسن الرضا     أيب عن،  يشعرعن سعد بن سعد األ    و

ـ  كه من ذل  يأبوى   هل عل  نيسنتى  زاد عل فإن   :فقلت،  نيعام: فقال ،نيثر من سنت  كأ : قـال  ،ءي ش

ال)٣(.   

 ها حـىت  ينفق عل ى ي املطلقة احلبل : قوليمسعته  :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ريبص أيب   عنو

ال تضار واِلـدةٌ    : عز وجل قول اهللا   ي،  ىخرأترضعه مبا تقبله امرأة      أن   أحق بولدها ي  ه و تضع محلها 

  علَى الْواِرِث  وال مولُود لَه ِبولَِدِه وِبولَِدها

                                                









١٤٦

 ِمثْلُ ذِلك)هأر ب  يضا ال و ،الصيبر ب  يضا  ال )١نيرضاعه فوق حول  يف   تأخذ أن   س هلا يل و ،رضاعه يف   م 

   .)٢( والفصال هو الفطام،ان حسناًكالفصال عن تراض منهما أرادا فإذا ، نياملك

الوارث ى  علو: عز وجل قول اهللا    يف   قالنه  إ ،)عليه السالم (  نياملؤمن ريعن أم ،  سالمعن دعائم اإل  و

 تأخذ أن   س هلا يل و ،رضاعه يف   مهأضار ب ي أو   الصيبضار ب ي أن   جل و اهللا عز  ى:  قال ،ةياآل كمثل ذل 

، عز وجل ما قال اهللا    ك )٣(تشاور و  عن تراض منهما   ن أرادا فصاالً  إف نياملك  نيلرضاعه فوق حو  يف  

   .)٤(الفصال هوالفطام و،همايلإ كان ذلك

تـضع    ها حـىت  ينفق عل ياملطلقة  :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن احللىب ،  ىاشية الع يروايف  و

ال مولُود   و ال تضار واِلدةٌ ِبولَِدها   : (قولياهللا   أن   ،ىترضع مبا تقبله امرأة اخر     أن   أحق بولدها هي   و محلها

 تأخذ أن س هلايل ورضاعه يف ضار بامهي أو الصيبضار بي أن ي أنه )٥()علَى الْواِرِث ِمثْلُ ذِلك ولَه ِبولَِدِه

   .)٦(ان حسناً والفصل الفطامك عن تراض منهما كأرادوا الفصل قبل ذل فإن ،نيرضاعه فوق حوليف 

رضاعه  يف تأخذ أن س هلايلو :ثيحد يف قالنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب   عن،  ة الدعائم يروايف  و

   .)٧(نياملك نيفوق حول

                                                

















١٤٧

اض بعد فتواه بعدم جواز     يالرففي  ،  اجلملةيف   أو   مطلقاًما  إ ،م مجاعة كاحل يف   رناه ناقش كذ الذي   لذاو

زه الـنقص عـن املـدة       يجتو و املسألة يف   ةألجلناقشة بعض ا  فم(: ن شهراً قال  ي الواحد والعشر   من األقل

جنـاح   تشاور فال  و  عن تراض منهما   ن أرادا فصاالً  إف: ةيظاهر اآل  و صل ضرورة لأل  رياملزبورة من غ  

  .  واضحري مستنده غ:نيثر من احلولكادة عن اآليعدم الز إىل بالنسبة مث قال، )ةي واه)١(همايعل

ى تم عل ي هو و ،ن شهراً يعشر و عدم جواز النقص عن واحد    ى  التفاق عل ظاهرهم ا (:  قال كاملساليف  و

لـستة   فلو ولدته ،ولد للتسعةيولد يف  إالّ ليتم التعليال مل إ و،ديأز  الأشهرتسعة  ثر احلمل   كالقول بأن أ  

ـ    يأزى  عل تدل ة ال يواآل،   فصاله نيمن الثالث ى  بقيما   و  محله كان ذل ك أشهر ةسبع أو   أشهر  كد مـن ذل

من ولـد    و ،نيعام يف    ففصاله أشهرلستة   من ولد ن  إ :عن ابن عباس   يقد رو و. فة السند ية ضع يوالروا

 نيهو قول موجه جامع ب     و ،عشرون و من ولد لتسعة فأحد    و ،عشرون شهراً  و لسبعة فمدة رضاعه ثالثة   

ن يعـشر  و  أحد نيل تع كشينا  أصحابسنة من     أو أشهرعشرة  ثر احلمل   كقول من جعل أ   ى  عل و ،اتياآل

ه يفيكفي   و ،املشهورى  فالعمل عل  انكف  كيو. اً مانعاً من جواز خالفه    إمجاعن  يكمل  ن  إ  للرضاع شهراً

س من الرضـاع لتمامهـا      يل أنه   ةياآلى  ضتفمق،  نياحلولى  ادة عل يأما الز  و ،احلمل يف   الغالبى  البناء عل 

  . المهكآخر  إىل )٢()املنع من الزائدى ها داللة عليس فين لك ل،نيباحلول

  شرح  يف ن شهراًيعشر وحرمة النقص عن واحد يف لكاستش دائقاحليف و

                                                

 

 



١٤٨

ـ ن بع يكبوان مل   ه األ يعلى  تراض و كاقتضت مصلحة الولد ذل    إذا   ل جبوازه يولو ق (:  فقال ،النافع . داًي

رضـاع   يف   تأخذ أن   س للمرأة يل:  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن ،ليبعن احل  حيه الصح يدل عل يو

  .)٢())١( عن تراض منهما فهو حسنكأراد الفصال قبل ذل فإن ،نياملك نيثر من حولكولدها أ

ـ   ينه مل   أشرح النافع ب   يف   ديقد اعترض الس  ( :نيادة عن احلول  يعدم الز  إىل   بالنسبة مث قال  ى قـف عل

ـ ر رواكمث ذ، )خبارتب األكء من يش يف هاينا بعد الفحص والتتبع مل نقف علإ ف،كذلكهو  و ةيالروا ة ي

 ني باحلول األمرو،  قولون به ي هم ال  و  مطلقاً نياحلولى  ادة عل ية جواز الز  يظاهر هذه الروا  (: لقا و شعرياأل

  . )زاد املنع عما يقتضي  الخبارة واألياآليف 

ى ادة عل يوز الز جيو( :مث قال ،  أحوطن شهراً   ية جعل عدم جواز النقص عن الواحد والعشر       يفاكاليف  و

  . )ة احلليبي من رواكمبا الح ذلر و،د بن سعديحة سعيصح وصل لألنياحلول

ـ   ى  وز االقتصار عل  جي و ،ن شهراً يعشر و دحأى  وز االقتصار عل  جيو( :نيمناهج املتق يف  و ى أقل منه عل

  . )أحوطان عدم النقص منها ك وإن ،شبهاأل

باعتبار صعوبة فصال (: ه اجلواهر بقولهيعلق عل و،نيشهر أو   ادة شهر يز يف   قد عرفت عبارة الشرائع   و

احتمـال   و ، واملرسل املنجرب بالـشهرة    ،ه التلف لشدة تعلقه به    يعلى  شخيوجه  ى  فعة واحدة عل  الطفل د 

ظهور قوله   يدعيبل قد   ،  رونهيما  ك إالّ   اتيونه من الروا  كحيس ما   يل إذ   ،سد باب النقل باملعىن   يالتوهم  

  ايف ين ال و،ةيبل واآل، ادةيعدم جواز الز يف ح سعد جواباً للسؤال املزبوريصح يف نيعام

                                                

 

 



١٤٩

ـ  ي د ال يرضعه أز ينفسه عند من    يف   الصيبارتضاع   أن   إرادةل بعد احتمال    يالدل يف    ما كذل ى ؤثر عل

  .)١()ونه من فعلهما فتأملكن حرمة لعدم يبواأل

 أقـل مـدة الرضـاع      ( جعال عنوان الباب   كصاحب الوسائل واملستدر  ى   عل األمر  نيأنه لعدم تب  كو

  .خبارانه مستفاداً من األيريمبا ى ومن عادما الفت أن مع العلم) ثرهاكأو

 مل  )عليه الـصالة والـسالم    (  نياالمام احلس  أن   منروي    ما األقلالرضاع   يف   د عدم احلرمة  يؤيرمبا  و

 حبـر   ألجلد ا ي فقال الس  ،شعارهمأ يف    الشعراء كنشأ ذل أ  اًَ حىت إطالق) ليها السالم ع(رتضع من فاطمة    ي

  ): قدس اهللا سره (العلوم

  رتضع أبداًيهللا مرتضع مل 

  من طه مراضعه وىنثأ يمن ثد

  امه آناً فآونةإه يعطي

  عهيلسانه فاستوت منه طبا

فجعل ) عليه السالم (  نيذ احلس خأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   ن  إ :اتيالروا يف   قد ورد و

ـ أتي ) وسلم صلى اهللا عليه وآله   (ان رسول اهللا    ك و ،صهمي) عليه السالم (  ني فجعل احلس  ،فمه يف   لسانه ه ي

ق رسـول اهللا    ياشتد عظمه من ر    و ت حلمه بن  حىت) عليه السالم (  نيمصه احلس يلقمه لسانه ف  يوم ف يل  ك

  .)٢(مهأ من ) السالمهيعل( نيرتضع احلسيمل  و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

ـ  (مهأ ارتضع من    )عليه السالم ( أنه   اتيظاهر بعض الروا   أن    من كذل يف   ناقشيان رمبا   كوإن   ا عليه

  . )السالم

عليهمـا  (  نيملا محلت فاطمة باحلـس    :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    عن ،ةجيخد أيب   ةيرواففي  

سـتلد  ) عليها السالم (فاطمة   إن: قالف )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا    إىل   لي جاء جربائ  )السالم

رهـت  ك وضـعت    نيح و هت محله رك )عليها السالم (فاطمة   فلما محلت    ،ك من بعد  كمتأغالماً تقتله   

 رهت ملا علمت  كنها  كل و رههكا أم تلد غالماً ت    يالدن يف مل تر : )عليه السالم ( عبد اهللا  مث قال أبو  ،  وضعه

  وصينا اِْإلنسانَ ِبواِلديِه ِإحسانا و: ةيه نزلت هذه اآليف و:قال، قتليسأنه 

                                                

 

 



١٥٠

  .)١(ِفصالُه ثَالثُونَ شهرا وملُهح ووضعته كُرها وحملَته أُمه كُرها

  . هريحنوه غو

  . ره املشهوركما ذ يقتضياط يان االحتك وإن ،رناهكذ ما يفالصناعة تقتض، ل حالى كعلو

  ).نيحولى زاد عل جرة ماأالوالد دفع ى ب علجي وال(: الشرائع قالن إ مث

 ،نفقة لـه  وهيونه حقاً للولد علكرض ليمل   وإن،هيالرضاعة الواجبة عل ىهما منتأاجلواهر ب يف   عللهو

رناه سابقاً من   كذ الذي   الوجهى  ها عل ريبغ و بنفسها صيبرضاعها لل إم ب تستحقه األ  يجرما جعل شرع  أف

  . ب وتراضمعاملة مع األ إىل  حاجةريغ

ـ هلـا عل   إن: قـال  و ، للرضاع نيالشارع حدد احلول   ألن   ،القاعدةى  هو مقتض  و :أقول  ه رزقهـن  ي

 ال أنـه  ماك ،ديأرضعته أز وإن ديأز ه الي علنيعرف وجوب مدة حول ي  نيلي الدل ني فباجلمع ب  ،سونكو

قبل ولد   إذا   نعم ،أشهرة  تس إىل   أقل أو   ةتسواء محلت س  ،  نيأرضعته مدة حول  ن  إ صيالتنق يف   بحق لأل 

  . هية وجبت نفقة الولد عليبالوسائل الصناع يبق وأشهرستة 

  .أيضاًالشبهة  وطي بكذلك األمرن  أوالظاهر

ـ القاعدة جر ى  ضتمق أن   بعض املباحث السابقة   يف   رناكذ وإن   ،ل منصرف عنه  يالزنا فلعل الدل  أما   ان ي

 انـصرف   نيان زنا من االثـن    كفإذا  ،  رثاإل ك ما استثين  إالّ   الثالثةى  م والولد عل  ب واأل ام األ كل أح ك

الـوطي   ألن   ،هـا يبعد وجوا عل  ستيم مل   ب دون األ  ان من األ  ك وإذا   ،وركاالحتمال املذ ى  ل عل يالدل

فهو ولدها  ،  س بزنا يل ما أشبه مما   أو   حالة نوم  يف جلاء أو إب أو   باضطرار أو   إكراهب أو   ها شبهة يلإبالنسبة  

لف املرأة بنفقتها للولـد  كت فلماذا ال، حالة عدةيف هي  وامكحنهما التوارث وسائر األ يون ب  يك يالشرع

  املشروع من قبلها 

  

                                                

 



١٥١

  رزقهـن  إطـالق يقال بـشمول     أن   ميكن ال و م مع الشرائط،   النفقة على األ   حيث ذكرنا وجوب  

  .  فتأمل،الصحيح والشبهة ومل نقل بعدم الفرق بني الزنا إذا كسون للمقامو

 فعليه  شرعيولده ال  أنه    من ، ففيه االحتماالن  ،من طرفه غري زنا    و أما العكس بأن كان من طرفها زنا      

الـرزق   ألن   الدليل منصرف عنـه،    و زانية، أا   من و ،أيضاًوب عدا   وجضافة إىل   الرزق والكسوة باإل  

  . تستحق ذلك بسبب زناها ال وهي والكسوة ملنفعتها

 وطريق االحتياط واضـح،     ، العدم األصلحال، فكلما شك يف الوجوب على الرجل كان          أي   علىو

  . شرعيياً من احلاكم الميكن التصاحل بني اجلانبني يف املوارد املشتبهة ولو تصاحلا قهر أنه كما

ال أجرينا عليهم قانوننـا، نعـم       إ و ،جرينا عليهم قانوم  أهلم قانون    و ولو راجعنا الكفار واملخالفون   

 ، العامة كما تقـدم يهو رأ  على ما،ما أشبه مثالً أو محلت من الزوج مخس سنني إذا  فيمااألمريشكل  

ال اعتبـاراً    أو،وب اعتباراً حبال احلمل والوضـع  فهل حيكم عليه بالوج  ،حدمهاأاستبصر   أو   مث استبصرا 

قد تقدم شبه هذه املسألة      و الزوجة، أو   كن التفصيل بني استبصار الزوج    مي و  احتماالن، ،ارصحبال االستب 

  . باب واحدمن املسألتني  فإن غري ذلك، إىل ،رثهإبيه ويف حلوق الولد واحملرمية لزوجته أل

ما تقدم مجلة مـن الروايـات       ضافة إىل   لمرأة فوق احلولني باإل   ليس ل  أنه   حال، فيدل على   أي   علىو

  : املتقدمة

  تأخذ أن ليس للمرأة ):عليه الصالة والسالم(، عن الصادق مثل ما رواه احلليب

  



١٥٢

   .)١(يف رضاع ولدها أكثر من حولني كاملني

مه يف  أتضار  يب أو   الصيضار ب ى أن   نه  إ :)عليه الصالة والسالم  (خرى له، عن الصادق     أيف رواية   و

   .)٢(تأخذ يف رضاعه فوق حولني كاملني أن ليس هلا و،هرضاع

تأخذ يف رضاعه فوق حولني      أن   ليس هلا و :)عليه الصالة والسالم  (بصري، عن الصادق     أيب   يف رواية و

   .)٣(كاملني

 سالمئم اإل عن دعا  و ،)عليه السالم ( يف تفسريه عن الصادق      يمثل هذه العبارة قد تقدمت عن العياش      و

  . )عليهما الصالة والسالم(  وأيب عبد اهللاعن أمري املؤمنني

معـىن لعـدم     بأنـه ال ، يف احلكم املزبـور شكالبذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره مجاعة من اإل      و

 يف شكالوجه لإل زائد الذي هو مبرتلة النفقة الضرورية اليت جتب على الوالد، كما الجرة للاستحقاقها األ

 مع سكوته باعتبار مـا     و ب، بل العشرين شهراً مع عدم رضا األ      و زاد على الواحد   جرة ما أقها  استحقا

  . عشرون شهراً فالزائد على ذلك حينئذ كالزائد على احلولني والفرض عليه أحد أن مسعت من

أن   والسنة والفتوى  والوالدات: تعاىلظاهر قوله   ن  إ (: يف اجلواهر بقوله   ثاين ال شكالولذا دفع اإل  

ـ      إىل   أما النقصان  و الرضاعة شرعاً احلوالن،  هى   يف منت  األصل  يالواحد والعشرين فهو مشروط بالتراض

م، فالظـاهر ثبـوت     عدم رضا األ   و  عن سكوته  ب ذلك فضالً   األ إرادةال فمع فرض    إتشاور، و  و منهما

   ان عن احلولنيتشاورمها يف رفع اجلناح عن النقص ومهابار رضاية يف اعت ضرورة ثبوت اآل،جرة هلااأل

                                                









١٥٣

صريح أيضاً و ظاهرها بل هو ظاهر الشرائع       إالّ أن    ، تصرحياً صحابلت عنه كلمات األ    وإن خ  هذاو

   .)١()املقداد يف الكرت

جرة أجرة رضاع الولد    أغريه ممن عليه     أو   بيلزم األ  فال(: لذلك الذي ذكرناه قال يف مناهج املتقني      و

  . )زاد عن احلولني ما

الرضـاعة   إىل اضطر الولد إذا  عدم الفرق بينما يقتضيالرواية   و  كالمهم إطالقو(: الكفاية قال ن  إ مث

ذلك  ألن ،األوىلجرة يف الصورة حنوه وعدمه، واستقرب بعض املتأخرين وجوب األ     و بعد احلولني مبرض  

 م،ألالنفقة يف احلولني شرعت من قبل الشارع ل        فإن    لكن مقتضى القاعدة الفرق،    ،لة النفقة الضرورية  مبرت

 متزيد نفقة الولد على نفقة األ     أن   فرق بينهما، حيث ميكن    و داألوالنفاق على   يف غريمها فمن باب اإل    أما  

  .  نفقة الولدتوقايف سائر األ وم، فاملعيار يف احلولني نفقة األ،تنقص أن ميكنو

ال الزوجـة   و  ال الزوج وحده   ،للزوجة معاً  و نفقتها يف احلولني حسب املتعارف للزوج      أن   مث الظاهر 

  . عند العرفطالق املتبادر من اإلألنهذلك  و،وحدها

الـرزق   ألن   يبعد ذلـك،    ال ، فيما جيب على الزوج يف مثل املطلقة البائنة        أيضاًهل املسكن داخل    و

حنوه فهـو    و أما دواء الطفل  ،  حنو ذلك ي و عملها اجلراح  و ميبعد ذلك لدواء األ    ، بل ال  أيضاًيشمل ذلك   

  .فاق على الولدنداخل يف وجوب اإل

  . الولدإمنا هي ألجلالنفقة  ألن متمتعاً ا، أو تكون دائمةً أن فرق يف املرأة كما ال

جيب علـى    ال أنه   تعتقد بأن رزقها على الزوج، فالظاهر      ولو كان الزوج مسلماً والزوجة كافرة ال      

  .لزاماإل الزوج ذلك من باب قاعدة

 والتغذيـة يف بعـض      ،وقات دون بعـض   يف بعض األ  يكون الرضاع حسب املتعارف ولو       أن   يلزمو

  خر، بل رمباوقات األاأل

                                                





١٥٤

   .)١(تضار والدة بولدها ال :ة املتقدمةكة املباري باآلكاستدل لذل 

ة يظاهر اآل  و بل،  مجاع اإل كذلى  على   وادع ،ماأل و ب األ نية ب كاحلضانة مشتر ن  إ :ن عن ابن فهد   كل

 يف  نـه ظـاهر   إف،  نيخرب داود بن احلـص     إىل   ضافة باإل ،همايلك إىل   ا نسبت عدم املضارة   أل ،املتقدمة

  .كاالشترا

 يف بـل ، بمقابل األ يف  مصدد حق األ   يف   ة السابقة يست الروا يل إذ   ،ون هذا القول أقرب   كبعد  ي الو

 ألن  ،أيضاً مشهور   كذل أن   عرفيبل مل   ،  ةياخلارج و ةيه القرائن الداخل  يدل عل يما  ك ،نسان آخر إمقابل  

 من أيضاًبل ما تقدم  ة املتقدمتانية والرواي واآل،بم لأل صدد مقابلة األ   يف  ال كصدد ذل  يف   واانكالفقهاء  

 مجـاع ابن الفهد اإل  ى  ون دعو يك أن   بعدي لذا ال  و ،املختارى  ها تدل عل  ريغ و )٢(شاءيهب ملن   ي :ةيآ

  . لمامكل البعد عن كد ي بعريغ

بعض ما اسـتدل بـه   و، الم ابن الفهدكعد نقله ث قال بيح،  قول اجلواهر  يف   ظهر وجه النظر  يمنه  و

  : لقوله

له مع عدم   يمعارضة صدر خرب داود بذ     و ،لكبل ال  خالفه إىل   ثرك األ ريمجاع موهون مبص  اإل نإ :هيف(

ـ  و م الرضاعة األى  عل أن    من جهة  ك ذل إرادةن  كمي إذ   ،هية ف يوضوح املراد بالتسو    ،جـرة ب األ األى  عل

  ). ضعفه يف بير فال ل حالى كعلو ،احليثية ة من هذهينهما بالسويته بيفترب

 ،املفـصالت  يف   وركل مذ يتفصى   عل ،ءيشى  قدر عل ي مواله ال ى   عل لّكَ ألنهحضانة للرق    النه  إ مث

ن يافركعل اهللا لل  جيلن  و هي أب إسالمنئذ مسلم ب  يالولد ح  ألن   كذل و ،ب مسلماً ون األ كافرة مع   كال لل و

ون احلضانة ك ني بكذل يف  فرقريمن غ ،)٤( عليه ىعلي ال و علوي المساإل وألن   ،)٣(الي سب نياملؤمنى  عل

   أما ،ةًيوال أو حقاً

                                                

 









١٥٥

ـ   و دة الولد ببقائه عنده   يعقى  منه عل ى  شخي الذي   افركل اجلواهر بأن املسلم أحق من ال      يتعل  ى منوه عل

  . ناسيفهو أشبه باالست، اتهكمل وخالقهأ

 نعم  ،نايلإترافعوا  ن  إ ما فصل ى  ه فحضانته هلما عل   يبواً أل افراً تابع كان الولد   كولو  (: كاملسال يف   قال

قد مـال    الذي   سالمفتنوه عن اإل  ي ال ألن   ،فالتهكنوا من   كميمل   و  نزع من أهله   سالملو وصف الولد اإل   

  . )هإسالممل نصحح  وإن ،هيلإ

 أو  ،برتـد األ   مث ا  ني مسلم اانك إذا   مايتصور ف ي و ،افراًكخر  ن مسلماً واآل  يبوان أحد األ  ك إذا   :أقول

 أنـه    ملا عرفـت مـن     ،احلضانة للمسلم منهما   أن    يف شكالاإل ينبغي  فال ،مسلمت األ أن مث   يافرك اانك

عل يصار أحدمها أشرف مما سبب تشرف الولد مل         فإذا  ،  النص يف   ماكة  يبالسوه  يما ف أ و موهوب هلما 

، همـا يلك أو    من حضانة أحـدمها    ها ب لزمناهم مبا التزمو  أافراً  كالمها  كان  ك إذا   أما و ،افركالولد ال ى  عل

  . كمشر ويهودكي نيجنس أو ينيهوديالكجنس واحد  انا منكسواء 

 ،ننـا ي هو د ألن األصل،ننايه ديقتضيهم مبا يمنا علكراجعونا ح ونهميد يف مكن هلما ح يكمل   إذا   نعم

  .األصلان املرجع ك مسرح لزامل اإلين لدليكمل فإذا ،  خمرجلزامل اإليدلإمنا و

 وإن ،سالمقدم املسلم لظهور اإل يصيبالناكافر كم ال كخر مسلماً حب  واآل افراًكان أحدمها   كما  يلعل ف و

  . فركوماً بالكان حمك

 ملا  ،املنافقى  املخلص مقدم عل   إن: قالي فال،  امناكهما بأح يم عل كحيه  ريغ و املنافق أن   الظاهر أن   ماك

ـ حاأل يف   ني بـاملؤمن  ني من استواء املنـافق    )مما الصالة والسال  عليه(علي   و ة رسول اهللا  ريس يف   جند ام ك

  . ة العامةيسالماإل

احلضانة  يف   ونانيك فهل   ،قد عقل  و بلغيمل   الذي   فر الولد ك و خر مسلماً افراً واآل كان أحدمها   ك مث لو 

  قبل منه ي  الألنه و،علوي سالماإل ألن قدم املسلمي أو ،سواء



١٥٦

  .األولل يبعد تقدم املسلم للدلي ال ،سلم أحق به واملسالمم اإلكح يف فر لعدم بلوغه فهوكال

 بـال   سالمقبل منه اإل  ي و خصوصاً،  فمحل تأمل ،  خطأ الصيبعمد   ألن   فر من الولد  كعدم قبول ال  أما  

 سـالم احتمال الفرق بأن اإل و ،اني الصب إسالمقبل  ي )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  ان  كلذا   و ،إشكال

  .  نظرفر حملكقبل دون اليلذا  و،فأشر

 ه باملسلمة جيتزو و نيمقابر املسلم  يف   دفنه و هينه والصالة عل  يفكت و لهيتغس يف   شكالظهر وجه اإل  يمنه  و

ـ حل و،ةكارتدت مشر أو ،ج ايصح للمسلم التزوي ان ارتداداًَ الكما يها باملسلم ف  جيتزوأو    حتـه ية ذبي

  . امكح من األك ذلريغو

  وال ،افراً لالستـصحاب  كنقلب  ي الولد ال  ألن   ،انتهما فارتدا فالظاهر سقوط حض    نيانا مسلم كذا  إو

  . املسلمى افر علكسلطة لل

 بـل  ،ىخص من املدع  أله  يدل ألن   ،ليره من الدل  كالقاعدة ال ملا ذ   ى   هو مقتض  كره املسال كماذن  إ مث

ـ  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب   أن   قد عرفت  و ،عل اهللا جيلن   و ،علوي سالماإلألن   قبـل  يان  ك

  . اني الصبمإسال

ناقش بأنـه   يقد  (: ث قال يح،  أيضاً حمل تأمل    كالم املسال ك يف   مناقشة اجلواهر مطلقاً   أن   عرفيمنه  و

  . )ها من الشرعيل عليدل صلح اخلروج عنها باعتبارات الي ال اليت دلةاألى خمالف ملقتض

  . فاًي ضعكل املساليان دلك وإن ،شرعيذ قد عرفت االعتبار الإ

، منه احلفظ والتعهد   ىتأتي انون ال  ألن   ،حضانة هلا   فانونة ال  ،ون عاقلة كتن  أو( :كاملسال يف   قال

 وقع نادراً الإذا  إالّ منقطعاً أو ون اجلنون مطبقاًيك أن نيفرق ب ال و،ضنهحيمن  إىل نفسه يف بل هو حمتاج

  ).بطل احلق بهي تطول مدته فال

 ماك ،م احلضانة حال عدمهكان حينع جرمي ن نادراً الكيمل  وإن  يدواراأل(ه اجلواهر بأن    يل عل كأشو

  ن يكمل  إن: قاليبل قد ، دلة األطالقنظائر املقام إليف 



١٥٧

ـ  ريتدب يف   نئذي ح األمرانتقل   وإن   ،بطل حقها من احلضانة   ي ان مطبقاً ال  ك وإن   اجلنون أن   اًإمجاع  ك ذل

ون ك إىل   أن من اشترطه نظر   ك و ، اشتراطه  املصنف كلعله لذا تر   و ،هايلإ الراجعة   موراأل يباقكها  يولإىل  

  ). هيف قد عرفت ما و، وانون معزول عنها،ةياحلضانة وال

ـ  فإن   ،انون ويل إىل   تصل النوبة  انون فال   حق احلضانة منصرفة عن    أدلة إن: قالين رمبا   كل ان ك

  . فتأمل شرعي المكاحلا ىلإال فإ و،ل بهيقن إ حنوها واخلالة إىل جمنوناً انتقلت نيبوال األك

 يف  مكح )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  ن  إ :ثياحلديف   و :قال ،ايلئدرر الل  يف   مجهور أيب   فعن ابن 

 ريقال أم  و ،عاًيا ابنة عمهما مج   ألقد طلباها    و جعفر و )عليه السالم (  ني املؤمن ريبنت محزة خلالتها دون أم    

فقال . أحق ا هي   و )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( اهللا   بنت رسول  يعند: )عليه الصالة والسالم  (  نياملؤمن

  .)١(مأاخلالة  فإن ،خالتها إىل ادفعوا: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

مل عـن   شغله األ يث  يالسل والفاجل حب  كزواله  ى  رجي ال الذي    املرض إحلاقيف  و( :كاملسال يف   مث قال 

ة ي عدم سقوط الوالأصالة و،املانع من مباشرة احلفظ ىناملع يف هماك من اشترا ، أمره وجهان  ريتدب و فالتهك

  ).  انوننيب ونهيفرق بيبه  و،لها باالستنابةي حتصإمكانمن 

 غـاب  أو   الًيسجنت سجناً طو   إذا   ماك،  سائر املوانع املانعة عن املباشرة    كفاملرض   التايل والظاهر هو 

  . كحنو ذل أو الولدى طر الظامل عليس أو كذلكها يعو

  ون ا مرض معد من يك ال أن  اشتراط:عن بعضهم ديقواعد الشهعن و

                                                







١٥٨

صلى اهللا عليه وآلـه     (فقد قال   ،  الولدى  حضانتها من خوف الضرر عل    ى  ترتب عل ي برص مما  أو   جذام

   .)١(سد من األكفر من اذوم فرار: )وسلم

   .)٢(لم الرجل جمذوماًيك أن رهكو :ىخرأة يروايف و

 أو  ها مبـال  ريغ إىل   تفوض احلق  أن   هلاإمنا   و ،احلضانة يف   حقها يقتضي طالقاإل  أن  ما تقدم من   :هيفو

  .  مالريغ

صلى اهللا عليـه وآلـه      ( خصوصاً بعد قوله     ،دلة األ طالق مناف إل  كذلن  إ( :أما رد اجلواهر له بقوله    

 اعمجخمصص بالضرورة واإل   ىال عدو  فإن   ،خصوصه ما يف    ىفخي فال ،)ةريط ال و ىعدو ال: )وسلم

  . والنص

ه الصالة بطل حقها من احلضانة عند يحمل تقصر ف إىل  فلو انتقلت،مةيون مقكتن أو( :كمث قال املسال

 م منتقلـة  انت األ ك وإن   ،م أحق به  ب فاأل ان املنتقل هو األ   كن  إ أنه   مث نقل عن قوم   ،  املبسوط يف   خيالش

الـسواد  يف   ألن   ،ب أحق به  ة فاأل يقر   إىل تقلت من بلد  نا وإن   ،أحق به فهي  بلد   إىل   ةيانتقلت من قر  فإن  

ب جاز لـه استـصحاب      سافر األ  لو: ليق و ،يهو قو  و :كخ بعد نقله ذل   يقال الش  ،بهيختر و مهيقل تعل ي

  .)٣()قواعده يف ديره الشهك شرطاً سابعاً ذكون ذليك ف،أيضاًسقطت حضانتها  والولد

هـي   إذا   نعـم ،     ة املطلق دلةمة واأل ختصص القواعد العا    ال مورأمثال هذه األ   أن    ما عرفت من   :هيفو

احلضانة حـق    أن   قد عرفت  و ، املدة كتل يف   ة الولد فقد أسقطت حق حضانتها     كما أشبه تار   أو   سافرت

  . هاريغ أو ه من حضانة اخلالةيلإملاع ل تقدم اإليتفصى  عل،ها احتضانهريحق لغيف

                                                

 







١٥٩

بل الالزم   الوقت اخلاصكذل يف   ضانة احل رين للغ كمي ال و ،حنوه أو    سفر احلج  سافرت مثالً  لو أنه   ىبقي

ـ   أو   رضمي وأوت  مي الولد   ك تر ني ب األمردور  يث  يح،  أيضاًئها  يبعد جم  ما إىل   ضانةاحل ـ  و ،كحنو ذل  نيب

 ثـاين قدم ال ،  ئهايلو بعد جم   و ماأل إىل   رجاعهإستلزم عدم   ي الذي   دار احلضانة كحنوها   و عطائه للحاضنة إ

 أنـه   بل لوضوح ،  ةيمهسقط حقها بسبب حقه لأل    ي ف ،نهماي ب مراألدار   إذا   ،حقهاى  لتقدم حق الولد عل   

  . بالذات ووالًأجعل احلق هلا من جهة حقه 

، حفظـه  يف   ختـون  أن   تؤمن الفاسقة ال  ألن   ،حضانة للفاسقة  نة فال يون أم كتن  أو( :كمث قال املسال  

ء يها من شيف ي ما ألقةيرض اخلالاألك فنفس الولد ،قتهايطرى نشأ علي ألنهحضانتها  يف حظ له   ال ألنهو

 يف  العالمـة  و قواعده يف   ديالشه و املبسوط يف   خيقد اعتربه الش   و ،فنره املص كذيهذا الشرط مل     و ،قبلته

 نين اجلمع ب  كمي و ،دلة بعموم األ  القواعد استقرب عدم اشتراط العدالة عمالً     يف   و ،بة األ يوال يف   ريالتحر

عل املانع ظهور الفسق ملـا      جي و ثركالواسطة عند األ  ثبوت  بعدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق        

اعتـربه  الذي    مل تشهر عدالته باملعىن    وإن   ،نيه من املستور  ريخطار السابقة خبالف غ   ه من األ  يترتب عل ي

  ). املتأخرون

 الـيت   الشروط السابقة  يف   المكالكالعدالة   يف   المكه اجلواهر بأن ال   يل عل كلذا أش  و ،ما ال خيفى   :هيفو

ل كعة  يمن لوازم طب   هي    اليت منشأها الشفقة  أن    مع ،ةيست وال ي بأا ل  تقد عرف (أضاف بأنه    و ،رفضها

  . )١()وانيح

 إالّ  اللهم،  طالقخذ باإل وجب األ يثرة الفسق   ك مع   دلة األ إطالق فإن   ،ةيقلنا بأا وال   لو  حىت و :أقول

  . انكفسق  أي ضر باحلضانة الي الذي د منع الفسقيريأن 

ـ دلة األإطالقى مقتضألن ( :اًري أخكره املسالكذ الذي  اجلمع يف   النظرعلم وجه   يمنه  و  ك خالف ذل

   أن نكالولد أمى لو ظهر عدم ائتمان املرأة عل حىتو

                                                

 



١٦٠

مسألة  يف رواكما ذك ،عطاء الولد هلا إاحلضانة بدون    يف    بقاء حقها  دلة األ نياجلمع ب ى  ن مقتض أقال ب ي

  . )حنومها والوقف ويلمت ويفسق الوص

ن كالولد أم ى  ظهر عدم ائتمان املرأة عل     نعم لو (: ره اجلواهر بقوله  كما ذ يظهر وجه النظر ف   يمنه  ما  ك

  . )١()كذل يف شبهة النه إ شف اللثامك يف بل، ات هلاطالقسقوط حضانتها لعدم مشول اإلى نئذ دعويح

  . سقط احلق الّإاحلضانة و يف حقها يف جيم اشترطوا عدم التزوإمث 

  .)٢( )هي علمجاعالروضة اإل يف بل، ه خالفاًيف أجد ال( :اجلواهريف و

 يف  خالف ال أنه   ىدل عل يه مما   ياً عل تكمها سا ريغ و ةيفاكاحلدائق وال ك واحد   ريها غ ي عل مجاعنقل اإل و

  .اًإطالقاملسألة 

  : ات املتقدمةيه مجلة من الروايدل عليو

   .)٣(ترتوجاملرأة أحق بالولد مامل : قال ،ية املنقريمثل روا

  . اث مثلهية حفص بن غيرواو

   .)٤( ابنها مامل تتزوجةم أحق حبضاناأل: يوالنبو

له  ان بطين كهذا  ابين  ن  إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ا رسول اهللا    ي: امرأة قالت ن  إ ،خراآل يوالنبو

صـلى اهللا   (يب  النفقال هلا   ،  نتزعه مين ي أن   أراد و أباه طلقين  وإن   ،له حواء  يحجر و له سقاء  ييوعاء وثد 

   .)٥(يحكأنت أحق به ما مل تن: )عليه وآله

 والظاهر،  احك واحد سقوط حق حضانتها مبجرد عقد الن       ريما ادعاه غ  ك،  ىظاهر النص والفتو  ن  إ مث

  . حق الزوج أم ال يف وسواء حصل التشاغل، سواء حصل الدخول أم ال، شمل املنقطع والدواميأنه 

                                                

 











١٦١

 أو احلـضانة ينايف  مبا ال وذن هلالعدم الرجوع باإل  شرعيد مبلزم   يوج اجلد ولو التزم الز  (: اجلواهريف  و

  . )١()احلضانةينايف  ج حبال اليفرض التزو

ه االشتغال حبقوق   يصل ف حيالذي  وأنه   ،تمل اختصاص السقوط حبال الدخول    حي أنه   احلدائق من  يف   فما

  .حمل نظر، افلةكالزوج املانعة هلا من ال

مـا   أو   ارتد أو   ب متوىف ان األ ك أما إذا    ،وجود حق احلضانة له    و ب بوجود األ  كد ذل ييتقسيأيت  نعم  

  . دلةمن األ أيتي مما ك ذلريلغ و،ا أقربألاحلق للزوجة  ين له حق احلضانة بقيكمل  أشبه مبا

 يف  هبة مدة  أو   فسخ أو   ارتداد أو   د بطالق يم عن حبالة الرجل اجلد    مث الظاهر عود احلضانة خبروج األ     

فـرض   و يلوه بوجود املتقـض   علّ و ،ك واحد ذل  ريغ و خيقد اختار الش   و ،ك ذل ريغ أو   انتهائها أو   ةاملتع

هـو   و ،طالقان املرجع اإل  ك ىهانتفإذا  ،  ل احلضانة مطلق خرج منه حال الزواج      يدل فإن   ،ارتفاع املانع 

  .روهكما ذك

 النه  إ :هيف و ،العودى  ل عل ي فرجح عدم العود الستصحاب السقوط بعد عدم الدل        ،سيدرإخالفاً البن   

  .ركما ذيل فيجمال لالستصحاب بعد ظهور الدل

  .احلضانة أظهر يف فحقها ،ثاينب بعد انتهاء الزوج الم بنفس األلو تزوجت األأما 

جع احلق مبجرد   ريالطالق البائن ف  يف   أما   ،ا زوجة أل يالطالق الرجع  يف   مث الظاهر عدم رجوع حقها    

  . وقوع الطالق

اً لعدم االشـتغال حبقـوق      يان رجع ك وإن   تمل عوده مبجرد الطالق   حي( :ول اجلواهر ق أن   ظهريمنه  و

ة يعدم االشتغال حبقوق الزوج    و االشتغال أن   حمل نظر ملا عرفت من    ،  )٢()اًيان رجع ك وإن   ،ة معه يالزوج

  . دلة األإطالقم ك مقطوع ا فاحملريعلة مستنبطة غ

   نياحلول إىل م مدة الرضاعة لأللناه من احلضانة قما إن(: قالاجلواهر ن إ مث

                                                

 

 



١٦٢

: )عليه السالم (قوله  ى  ما هو مقتض  ك ، ترتفع حضانتها  نيفلو فطم قبل احلول   ،  مشروط بارتضاعه منها  

  ب أحق منها  فطم فاأل فإذا، ترتفـع  إمنـا    و ،فطم قبلـهما   وإن   نيمدة متام احلول   يف   هلا احلضانة  أن    أو

ل قوله  يان ترت كإم و ،صلهما من قوة لأل   ي ثان لوخي ان ال وجه ،رتضع بعدمها  ي يبق وإن   حضانتها بتمامهما 

  . )١()نيالغالب من احلولى  علفطم يحىت: )عليه السالم(

الرضاع هلا  أن ماك، م رضعت أم ال فاحلضانة لأل،احلضانة و الرضاعنيتالزم ب ال أنه قد عرفت: أقول

ن هلا لـنب    يكلب املوضوع بأن مل     رتضع ولو لس  يمل   أو   فطم وإن   ،ه فالولد حق هلا   يعل و ،حضنت أم ال  

  .  احلضانةأدلة إطالقانت احلضانة هلا بك نيرضعت فوق احلول وإذا ،أصالً

   .)٢(املرأة أحق بالولد مامل تتزوج: قال ية املنقريمثل روا

  .)٣(اخلالة والدة: قال وبابنة محزة خلالتهاى قض) اهللا عليه وآلهى صل(النيب  أن ةيرواو

  . دممها مما تقريغو

تبلـغ سـبع      حىتى  نثم أحق باأل  ر واأل كالوالد أحق بالذ  (: الشرائع يف   احلضانة قال  و مث بعد الرضاعة  

  . )ب أحق اون األيك مث ، أظهراألول و،مل تتزوج م أحق ا مااأل: ليق و،تسعاً: ليق و،نيسن

مل تتزوج بعـد    إذا   أما   ،ىنثاأل أو   ركسقوط حقها سواء من الذ     يف   مالك تزوجت املرأة فال  ن  إ :أقول

 ماكسبع إىل  أو ،داود وناينكال يخرب يف ماك فقط نيسنت إىل  فهل هلا احلق،حنومها أو الفسخ أو الطالق

  ات حسب الصناعة ي الروانياجلمع بى مقتض ،يخرب حفص واملنقر يف ماكالزواج إىل  أو ،وبيخرب أيف 

                                                

 







١٦٣

ـ آ و ،نيالولد بعد الـسنت    ل املرأة عن  استحباب تناز  إىل    والسبع نيحتمل طائفتا السنت   و ،ريخاأل  يف  دك

رفعنـا   وإذا   ،السبع أو   نيالسنتى  مل تتزوج عل    أقرب من محل طائفة ما     كذل ألن   ،االستحباب بعد السبع  

 قول املشهور من حقها أما ،ىنثاأل وركل من الذك يف ان الالزم القول بالسبع كالصناعة  ى  د عن مقتض  يال

  . يسبع فمستنده مجع تربعإىل  ىنثاأليف  و،نيسنت إىل ركالذيف 

ر كانقضت مدة الرضاعة فالوالد أحـق بالـذ        و فصل الولد فإذا  (: اجلواهر ممزوجاً مع الشرائع    يف   قال

 مجاعة اإليبل عن الغن، بل املشهور ،شهراألى  عل الوالدة   ني من ح  نيتبلغ سبع سن    حىتى  م أحق باالنث  واأل

املراد أن   إالّ   ىنثمشل األ  وإن   ،ني املتقدم نيداود بن احلص   و ناينكال ي خلرب ،األول يف   هما والسرائر يه ف يعل

 ،ىنثاألى   عل ني املرتل نيوب بن نوح السابق   يأ يالسبع من خرب  ى  دل عل   ما نيب و نهماير مجعاً ب  كمنهما الذ 

الوالـدة   أن   ماك،  بهيتأد و ركالذبتربية  الوالد أنسب    إذ   ،د باالعتبار يهما املؤ يف يك احمل مجاعالشاهد اإل و

  ). بهايتأد وىنثة األيب بتربأنس

روه مـن املناسـبة     كد مبا ذ  ي مع التأ  نياملقاميف   يك احمل مجاعمستند اجلمع اإل  و( :اضيالر يف   لذا قال و

.)١() السبع مطلقاً متجهاًإطالقان القول بك و،الًكاشتهر مش وإن ليان القول بالتفصكالمها لولو

 والـشهرة ال  ى   املـدع  مجاع الصناعة واإل   خالف ألنهة  يفكيث عرف ضعف اجلمع ذه ال     ي ح كنكل

ـ انت القاعدةكخالف الصناعة ى نان من مجع علكتمي  السبع إىل هو حقها ـ  مل نقل مبا رجحناهن إ  

  . نيبعض فقهائنا املعاصر  أفىتكبذل و،ىنثر واألكالذيف 

  أما بعد الفطام و( :ث قاليح، نيمناهج املتق يف مايظهر وجه النظر فيمنه و

                                                

  



١٦٤

 ،ب أحق ـا    مث األ  نيتبلغ سبع سن   أن    إىل م أحق ا  فاألى  نثأما األ  و ،رك أحق بالذ  باألأن   شهرفاأل

 م بالولد ة األ يها أحق إطالقو ،ىنثر واأل ك الذ نيلها ب ي لعدم تفص  ،ال الداللة  و ة السند ي نق رية غ ي روا كبذلو

ى أر ال و ممـن األ  ب أحق بالولد بعد الفطام      األ أن   ى دل عل  نيحة داود بن احلص   يصح و ،نيسبع سن إىل  

  . )بالعمل به بأساً

مل تتزوج  م أحق ا مااأل أن  من يعل وأبو   ،من مقنعه  يكاحمل يف   ره الصدوق كذ ما أن   ظهريمما تقدم   و

  . عرفت ة لوال ماالقاعدى هو مقتض

ما كصول  ه األ يقتضي ماى  قبل البلوغ عل   ماى  هما عل يالمك و ن محل اخلرب  كمي أنه   اجلواهر من  ما يف    أما

  .  ظاهر الوجهري فغنيتسع سن إىل وافق القول باالنتهاءيح اخلالف فيصرعن 

ـ  ،تبلغ تسعاً   حىتى  نثباألم أحق   األ أن   من يالقاض و سالر و ديعن املف  يكأما القول احمل    ظـاهر   ري فغ

ب من التـربج    البد لأل  و ةانت مستور كملا  ا  إ: قالي أو   ،ر عن اخلالف  كذ ماى  مل عل حيأن   إالّ   ،ليالدل

ـ ها بعـد ترت يلإضانة  تستصحب احل  أو   ،نيالبلوغ وحده تسع سن    إىل   هايرب ي ن بد من ويل   يك مل   اًريثك ل ي

ـ    ي ف ،أيضاً قاضيال و يعل وأيب   ما عن اخلالف واملبسوط   ك ،ركالذى  السبع عل  يخرب ى قتصر مـا عل

 ،خبالفهى نث واألبلغ سبعاً إذا   هيب عل ة األ يق وال يلاألأن   إالّ   ان مطلقاً ك وإن   نهإف،  ه خاصة ياخلروج منه عل  

  . متها باأليترب وبق باأليبه أليتأد وة هلمايالتربو بيبلوغ السبع وقت التأدإذ 

 تاب سـبعاً  كمه ال يتعل و باأل إىل   لزومه و سبعاً وضمه  الصيبمهال  إ يف   ده النصوص الواردة  يؤيرمبا  و

  .اجلواهر يف ذاك ،مه احلالل واحلرام سبعاًيتعلو

   كدع ابن:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن رجل، ونسيرواه  مراده بالنصوص ماو



١٦٥

 )هي ف ريخ نه من ال  إف (،)١(هي ف ريخ نه ال إال ف إأفلح و  فإن   ،ني سبع سن  كلزمه نفس أ و ،نيلعب سبع سن  ي

  .خ ل

 ،نيله ست سن   أيت ي  حىت يكمهل صب أ:  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عقوبيونس بن   يعن  و

   .)٢(الّ فخل عنهإ و،قبل وصلح فإن ،ك فأدبه بأدبني سن سبعيكلإمث ضمه 

قال له سبع   ي  نيبلغ الغالم ثالث سن   إذا   : قال )عليهما السالم (عن أحدمها   ،   بن فضال  عبد اهللا عن  و

قـل  : قال لـه  يف،  وماًين  يعشر و أشهرسبعة  و نيتم له ثالث سن    ي  حىت كتري مث   ،اهللا إالّ   لهإقل ال   : مرات

ـ  ى  قل صل : قال له سبع مرات   يمث  ،  ني سن أربعتم له    ي  حىت كتري و بع مرات  س ،حممد رسول اهللا   ى اهللا عل

عـرف  فإذا  ،  كهما مشال يأ و كنيميهما  يأ: قال له يمث  ،  نيتم له مخس سن    ي  حىت كتري مث   ،آل حممد  و حممد

 نيمت له ست سـن    فإذا  ،  نيتم له ست سن    ي  حىت كتري مث   ،اسجد: قال له ي و ،القبلة إىل    حول وجهه  كذل

اغـسل  : ل لـه  ي ق نيمت له سبع سن   فإذا  ،  نيتم له سبع سن    ي وع والسجود حىت  كم الر  وعلّ صلّ:  له قالي

ضـرب   و م الوضوء متت علّ فإذا  ،  تم له تسع   ي  حىت كتري مث   ،صلّ: ل له يغسلهما ق فإذا  ،  يكفك و كوجه

   .)٣(هيتعلم الوضوء والصالة غفر اهللا لوالدفإذا ، هايضرب عل وم الصالةعلّ وهيعل

تعلم سـبع   ي و ،نيب سبع سن  عليالغالم  :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  وب بن سامل  عقيعن  و

   .)٤(نيتعلم احلالل واحلرام سبع سني و،نيسن

                                                











١٦٦

 ،نيلعب سبع سـن   ي كدع ابن : )عليه الصالة والسالم  ( قال الصادق    ،نياحلس علي بن    عن حممد بن  و

   .)١(هي فريخ ال فالإ وأفلح فإن ،ني سبع سنكألزمه نفس و،نيؤدب سبع سنيو

 ،ستخدم سـبعاً ي و،ؤدب سبعاً ي و ،سبعاً الصيبرفه  ي: )عليه الصالة والسالم  (  ني املؤمن ريقال أم : قالو

   .)٢( فبالتجاربكان بعد ذلكما  و،نيثالث ومخس يف عقله و،ن سنةيعشر وطوله ثالث ىهمنتو

تاب كال يف   مث أدبه ،  نيه ست سن  يعل أيت ي  حىت يكامحل صب :  قال )عليه السالم (عنه  ،  يعن الطربس و

ال فخـل   إصـلح و   و قبل فإن   ،كأدبه بأدب  و )، خ ل  نيسبع سن  (ني ست سن  يكلإمث ضمه   ،  نيست سن 

  .)٣(عنه

ر سـبع  يوز و،نيعبد سبع سن  و ،نيد سبع سن  يالولد س : )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  قال   و :قال

   .)٤(اهللا إىل عذرتأفقد ، هيجنبى رب علض الإن سنة ويعشر وىحدت خالئقه إليرض فإن ،نيسن

 : قـال  ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن رجل ،  ل عمه يمساعإعن  ،  نوادره يف   سباطأ علي بن    عنو

 نيتعلم احلالل واحلرام سبع سني و،نيتعلم سبع سني و،نيلعب سبع سنيالغالم)٥(.  

  . مراتب الفضلى ات حممولة عليوالروا

ـ الرضاع مـن جر    يف    ملا عرفت  ،م لأل أيضاًون حضانة ولد الزنا     كت أن   بعدي فال،  حال أي   ىعلو ان ي

  قرباء م سائر األكح إىل  بالنسبةكذلك و،هايم علام األكأح

                                                













١٦٧

اح كمسألة حرمة ن   يف   روهكما ذ ى   عل ،رةوام ضر كحما علم خروجه من األ     و رثاإليف   إالّ   نسباءواأل

ج ولدها من يحرمة تزو  إىل   م بالنسبة ذا األ ك و ،ك هنا كلذ يف   المكقد تقدم بعض ال    و ،ب بنته من الزنا   األ

  . ك ذلريغ إىل ،الزنا

ـ حاأل يف   ولد الشبهة  و لزاينمثلهما أب ا   و ،حضانته يف    حبقها إشكالأما ولد الشبهة فال      مل  وإن   ،امك

  . أجد من تعرض هلذه املسألة هنا

، م واالجتماع معها بعد تزوجها    ة األ ارينع الولد من ز   مي ال أنه   رواكمها ذ ريغ و  واجلواهر كاملسالن  إ مث

 ك ترراًكان ذك فإن ، من قطع الرحم واملضارة اكذل يف   ملا ،ارته واالجتماع معه  يمن ز  هي   متنع ما ال ك

هـا  يلإ هي   مضت الإها خبروجها و  يزائرة مع فرض الضرر عل    هي  أتته   ىنثأانت  ك وإن   ،مهأ إىل   ذهبي

 أو  حـال مرضـه    يف   خصوصاً و ،الطفل ا ى  م التضرر عل  نهما مع فرض عد   يعدم منع املواصلة ب     مبعىن

ى م فأجربه عل  كاحلا إىل    رفعت أمرها  كب ذل منع األ فإذا  ،  كما أشبه ذل   أو   ل منهما كموت   أو   مرضها

 هـي   فمـرة ،  عيان الالزم التوز  كتعاسرا   و سكبالع و هيلإل من ذهاا    كحتققت الصلة ب  فإذا  ،  كمثل ذل 

   .ك ذلريغ إىل ،ذهبيمرة هو  وتذهب

ـ ان ذ ك إن(: قالث  يح،  املثالى  مل عل حين  أ و  البد كره املسال كذ ما أن   علمي كمن ذل و  كتـر يراً ك

زارا فإذا  ،  متصلح للخروج خبالف األ    ة ال ياجلار ألن   ،ها زائرة يفأمها تأت ى  نثأان  ك وإن   ،مهأ إىل   ذهبي

ض الولد  يان املر كفإن   مع املرض  أما   ،حال الصحة  يف   هذا،  ت املطلق يب يف    انبساط ريم خففت من غ   األ

 وإن  ،هـا ريأرفق مـن غ    و أرق و أحىن و هيا أشفق عل  ألقامة عنده   ضه واإل يمتر و مه من مراعاته  أمل متنع   

   أو انكراً كها ذيلإنع الولد من التردد ميم مل مرضت األ



١٦٨

ليه صلى اهللا ع  (النيب  هي   لن ،جنازته ال تتبع  و خراجهإ و تولت أمره  و مهألو مات الولد حضرته      و ،ىنثأ

 وإن ،)١(لعن اهللا زائرات القبور :قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم   (عنه  روي  و،  كعن ذل  )وآله وسلم 

  . )مر ماكذن الزوج إ بكل ذلك ،ان من أهلهكن إ أمرها وىلت وجهزها وم حضرها الولدماتت األ

  . حمله يف ركما أشبه تأمل ذ ولعن اهللا زائرات القبوريف  و:أقول

 منشأمها استـصحاب    ،قوالنى  نثاأل أو   ركه بالذ إحلاقففي  ى  ان الولد خنث  كولو  (:  قال كسالاملن  إ مث

ـ روكهـو الذ   إذ   ،لياملز يف   ك للش نيم قبل متام احلول   حق احلضانة الثابت لأل    ـ  و ،مل تتحقـق   و ةي ون ك

 حنـوه و هايامها عل كان أح يلوجوب جر ى  نثه باأل إحلاق األقوىو،  علميمل   و ةينوثاً باأل طاستحقاقها مشرو 

 يبه فبق يتأد و تهير ملناسبة ترب  كاستحقاقها الولد مطلقاً خرج منه الذ     ى   الدالة عل  خبارعموم األ  يف   دخولهو

  . )يالباق

لـو   أنـه  خلقة حىتى  نثأ أو   ركذما  إ بل هو ،  حمله يف   ما حققناه كلة  كمشى  خنث ال أنه   الظاهر: أقول

ـ   كأحدمها   عله الويل جيولو مل   ،  ىنثأ أو   راًكعله ذ جي أن   ان للويل كل  كاملشى  حتقق وجود اخلنث    كان له ذل

ون املرتبطـة   ؤل الش ك يف   اطيان االحت يالقاعدة جر ى  ن فمقتض يوركن املذ ياألمرمل نقل ب   أما إذا    ،بلغإذا  

جمال  ث اليح و،ك ذلريغ إىل  ،املرأة و ستر نفسه عن الرجل   ي و ،تزوج به يال   و تزوجي فال ،ىنثر واأل كبالذ

ف مخس سـنوات    يل من تنص  دان املرجع قاعدة الع   ك  نيل أحد الطرف  ية لدل يأولوال   و املقام يف   اطيلالحت

ـ ر واأل ك الذ نيظهر عدم الفرق ب   األ أن    قد عرفت  كنكل،  باأل و م األ نيها ب ياملختلف ف  ـ يف  ى  نث ون ك

  . الزواجإىل  أو سبع إىل همايلك يف ضانةاحل

                                                

 



١٦٩

 يف  هايه منع وجوب الستر عل    يفو(: ث قال يح،  كرد املسال  يف   قول اجلواهر  يف   ظهر وجه النظر  يمنه  و

 أخبـار من عموم    وىلأس ب ي السبع ل  أخبارعموم   و ،ةينيقية ال ءالربا إىل   الصالة احملتاجة كقن الشغل   ي مت ريغ

ـ  وال إطالق إىل   نئذ الرجوع يفاملتجه ح ،  منهى  نث األ ريعلم خروج غ  يمل   الذي   الفطامى  ق عل يالتعل ب ة األ ي

ـ حضانة األ يف ر والسبعكحضانة الذ يف نيص احلولخصوى  ده عل ييتق يف   صرتقولده امل ى  عل ـ يفى نث ى بق

  .)١()طالق حتت اإلنياحلول أي ،ك القدر املشترريغيف ى اخلنث

 قاضي فاملرجع هو ال   ،ركالذ يف   السبع و نياحلول يف   داًيتقل أو   لو اختلف الزوج والزوجة اجتهاداً    نه  إ مث

  . تاب القضاءك يف ما حققكلزم القبول يا املخالف منهمى عل و، حسب اجتهادهاألمر يف فصليالذي 

  . دلةه من األريلغ وعلوي سالماإل ألن ،بافرة قدم األكب املسلم والزوجة الاختلف األ إذا أما

 افرانكاختلف ال  إذا   كذلك و ،لدم قاعدة الع  كيبعد حت ي مل   نيزوج اناك و يعيوالش  ولو اختلف السين  

  . ىما نركمنا كن هلما قانون حيك مل أما إذا ،ضانةاحل يف ان هلما قانونانكو

ـ  لزامان قاعدة اإل  ي جلر ، قدم من له القانون    ،خر قانون س لآل يل و حدمها قانون ان أل كولو   من لـه   ي ف

من ى منا مقدم علكح و،مناكوم حبكس له قانون حميمن ل ألن ،هماي قانوننا علميتمل تقدحيرمبا  و،القانون

  . قام له باب واسعأمثال امل يف التصاحل و،له القانون منهما

م انـت األ  كقبله   أو   هيلإب بعد انتقال احلضانة     ولو مات األ  (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    ن  إ مث

يف  هي   ماتت لو أا   ماك،  مهاري عن غ  مه فضالً أ و هيأب  به حىت أقار يمن باق  و بلأل يأحق ما من الوص   

  ب أحق ما ان األكزمن حضانتها 

                                                

 



١٧٠

بل ظـاهرهم  ، كء من ذليش يف خالف أجده أقارا بال ي عن باق مها فضالً أوها  يمن أب  و هايمن وص 

  ). هي علمجاعاإل

ـ آ و،تـضار  الة ي آكذلى دل علي و، متزوجةريغ أو   ون متزوجة كت أن   ني ب كذل يف   فرق الو ة ي

رحاماأل ويلأ)عليه السالم (عن الباقر    ة زرارة يروا و ،)١(: رجه من حجرها حىت   خي أن   وصيس لل يلو 

   .)٢(ه مالهيلإدفع ي وكدري

   .)٣(م أحق به من العصبةب فاألمات األإذا  :نيخرب داود بن احلصو

، بل الرجل  ال: فقال ،الرجل أحق بولده أم املرأة    ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  خرب البقباق  و بل

   .)٤(أحق بهفهي  ، ترضعهجتد من مبثل ما ابين أنا أرضع: طلقها الذي قالت املرأة لزوجهافإن  :قال

   .)٥(املرأة أحق بالولد مامل تتزوج: يمرسل املنقرو

   .تقدمت مجلة منها اليت اتي من الرواك ذلريغإىل 

ـ مع وجودمهـا    أنه   إالّ   ،مهاريون احلق هلما دون غ    ك يف    ظاهرة دلةاألن  إ( :اجلواهر يف   لذا قال و ان ك

ر بأخذ   يضا معارض فال  خر بال اآلى  قبيمع موت أحدمها     أما   ،ما عرفت ى  نهما شرعاً عل  ي ب األمرل  يتفص

ـ فطم ف  ي ر حىت كالذ يف   ماألأحقية  ثبات  إ باعتبار   ة ظاهر النصوص السابق   كبل لعل ذل  ،  الولد منه  ون يك

ـ أنه  إالّ ل منهماكب فأصل احلق ثابت لحق األون األيكسبعاً ف ىنثاأليف  و ،ب أحق به  األ ـ يك ه ريون غ

  س احلق يمع عدمه فل أما ،ون مع وجودهيك كلذ أن من املعلوم و،أحق منه

                                                

 











١٧١

  . )احلق يلذ إالّ نئذيح

 وصـي م أحق به مـن      انت األ كونه أحق بالولد    كحال   يف   بولو مات األ  (: نيمناهج املتق  يف   قالو

احلـق   يله امتداد لـذ    أو   هلا وصيال إن: قالينعم رمبا   ،  اجلدة و اجلد  قارب حىت من األ  و ،هريغ و باأل

لـذا تعـارف عنـد       و ، االمتداد موجوداً  كدام ذل  خر ما حق اآل  إىل   تصل النوبة  فالحدمها  ل أل كيالوك

ـ ن ف كل .م موجودة انت األ ك وإن   أوالد املتوىف ى  م من قبل الشرع عل    ياملتشرعة جعل الق   ـ ن  إ :هي ون ك

إمنـا   فعله املتشرعة يما   و ،اسيل ق كيه بالو ريتنظ و ،المكخر أول ال  قف أمام حق اآل   يث  يامتداداً حب  وصيال

  . )اطيهو من باب االحت

ـ صـارت الوال   إذا   مايفبعد مدة احلضانة    أما  ( :ث قال يح،  تردد احلدائق  يف   علم وجه النظر  يمنه  و ة ي

المهـم  كظاهر  أن   إالّ   ،وصيحق ال  أا    أو ة هلا يرجوع الوال ى   عل الًيب فال أعرف دل   مات األ  ب لو لأل

م صـرح   يذا التعم  و ،م متزوجة أم ال   ون األ ك  ني عدم الفرق ب   أيضاًه  يفرعوا عل  و ،ملأل أا   ىاالتفاق عل 

  ). رشاداإل يف العالمة

وقت  يف   باشتبه األ  أو   ،ل منهما كأراد الولد    و احلضانة أو   الرضاع إىل   م بالنسبة لو اشتبهت األ  نه  إ مث

بعض املباحث السابقة    يف   رناكذ وإن   ،احتماالن ،القرعة أو   م قاعدة العدل  كفهل احمل ،  االنفاق يف حقه أو 

ـ لعل القرعة حت   و ،لك هنا مش  األمرأن   إالّ   ، ملوضوعها دع جماالً ي  ال ألنه ،القرعةى  ل عل دتقدم الع   يف  مك

مما تقدم فـال     و ،منيأهل ال  يف   )عليه السالم ( علي   ه اقتراع يدل عل يما  ك ،ونؤل الش كتبعها  ي و حلاقاإل

  . املقام يف هاريغ وةياحملرم يف  القرعةنيب وحنوها واتياملال يف  قاعدة العدلني بكيكتف

  انا ك أو بلو ارتد األ أنه بعض املباحث السابقة يف ظهر مما تقدمنه إ مث



١٧٢

ان كذا لو كو( :اجلواهر عند قول املصنف    يف   لذا قال  و ،انت احلضانة هلا دونه   كم  ن فأسلمت األ  يافرك

  :)تزوجت وإن م احلرة املسلمة أحق ماانت األكافراً ك أو اًكب مملواأل

 ،عدم معارضته له   و املسلمى  ته عل يمن املعلوم عدم وال   أن   إالّ   ه نص ين ف يكمل   وإن   نهإف،  فراكأما ال و(

ـ ف،  كذل إىل    بالنسبة كنئذ أنقص من اململو   يفهو ح ،   عليه ىعلي ال و علوي سالماإلألن   منـه   وىلون أ يك

  .)١()م املزبوركباحل

 إىل  ة فالحاجـة  ياض املزمنة واملعد  األمرقامة واحلضر والسالمة من     الم عن العقل واإل   كث تقدم ال  يحو

  . راره هناكت

 قـارب انت احلضانة لأل  كل  يعدم ق  فإن   ،بب األ بوان فاحلضانة أل  فقد األ فإن  ( :الشرائع قال ن  إ مث

  . )ه تردديف و،ةياآل إىل رث نظراًرتبوا ترتب اإلو

ون يكاحلضانة  حق   يف   قوم مقامهما يم  ب واأل حد من األ  أل وصي كن هنا يكمل   أنه إذا    الظاهر: أقول

رثونـه  ين  يقرباء الـذ  ل األ ك  نيون احلق ب  يك و ،رحاماأل ويلأة  يآلرث  قارب حسب مراتب اإل   احلق لأل 

 يف  لهيرناه تفـص  كذ ماى  ون لوارثه عل  كت ت يها امل كتر إذا    اليت سائر احلقوق كا  أل ،رثحسب نسبة اإل  

  .رثتاب اإلك

   :اتية مجلة من الرواياآل إىل ضافةه باإليدل عليو

صـلى اهللا   (النيب  ن  إ :)م السالم عليه( علي   عن،  عن آبائه ،  عن الرضا ،  ياهللا بن عل   دية عب ي روا مثل

   .)٢(اخلالة والدة :قال و،بابنة محزة خلالتهاى قض )عليه وآله وسلم

ـ ح )صلى اهللا عليه وآله   (النيب  ن  إ :ثياحلديف   و :قال ،درر اللئايل  يف   مجهور أيب   ة ابن يرواو  يف  مك

  ا ابنة أل ،جعفر فقد طلباها و)عليه السالم( ني املؤمنريالتها دون أمبنت محزة خل

                                                

 





١٧٣

 )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (بنت رسول اهللا  يعند: )عليه السالم( ني املؤمن ريقال أم  و ،عاًيعمهما مج 

   .)١(مأاخلالة  فإن خالتها إىل ادفعوها :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب فقال ، أحق اهي و

 : قال ،)٢(رضعن أوالدهن يوالوالدات    يف )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  نية داود بن احلص   يوروا

ب مـات األ  فإذا  ،  م من األ  هب أحق ب  فطم فاأل فإذا  ،  ةين بالسو يبو األ نيالرضاع فهو ب   يف   دام الولد  ما

  .)٣(م أحق به من العصبةفاأل

  . جهة القرابةمن  إالّ كس ذليل و،ممما ظاهره حق العصبة بعد األ

خاطـب بـه     الـذي     والشعر ،)٤(ميلفل مر يكهم  يلقون أقالمهم أ  ي إذ   همينت لد كما  و :ةيأما آ 

  : لقبه عبد مناف بقوله وعبداملطلب أباطالب

  يا عبد مناف بعدي يكأوص

  ه فرديبواحد بعد أب

  .ءيشى هما عليفال داللة ف ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(د به رسول اهللا يري

مهـم  كح يف صحاباختلف األ(بوان فقد لو فقد األه إن: قال ،كاختاره املسال الذي قول هوهذا ال و

 لعموم قوله ،رثب اإليترتى رحام علقارب واألاأل يباق إىل همامنم  كاحلى  فمنهم من عد  ،  اًريثكاختالفاً  

 ث واحلـضانة  رتشمل اإل األولوية   فإن   ،)٥(تاب اهللا ك يف   ببعض وىلرحام بعضهم أ  ولوا األ أو: تعاىل

ا من  وىلب أيالقر و،ام ي قمة من نفس  كاحل يف   احلضانة فالبد  و ةيالترب إىل   الولد مضطر  وألن   ،مهاريغو

م له حبـق    كحي و ان وارثاً ك قدر لو ي و قارباملوجود من األ   يف   نظرين  يبوفمع فقد األ   هذاى  علو. ديالبع

   يف نهم ملايتعدد أقرع ب وإن ،احتد اختصن إ مث، احلضانة

                                                







 

 



١٧٤

  . )١()هذا القول هو املعتمد و،ضرار بالولدها من اإلكاشترا

قـاوم  يره  كذ الذي   ضرارل من اإل  يدل ال إذ   ،نهم نظر يقرع ب يمع التعدد    أنه    من ريخفرعه األ  يف   نكل

حاضـن  ى  م هلم عل  كن دفعه جبمع احلا   كميضرار  اإل و  الورثة نيم احلق ب  يتقسى  دل عل  ما و ،ةي اآل إطالق

  . بدون ضرركن ذلكمأنة لو م احلضايتقس أو واحد

ترتبـون ترتـب    ي و قاربفقدا معاً فاحلضانة لأل    فإن   : فقال ،نيبالفرع  ر أفىت يالتحر يف   كقبل املسال و

فمـن  ،  نـهم ي أقرع ب  نيختاأل أو   العمة واخلالة كالدرجة   يف   تساوونياجتمع قرابة    وإذا   :مث قال ،  رثاإل

  . باحلضانة وىلان أكخرجت القرعة له 

إمنـا   و ،قـارب ن من األ  يبو األ رية من غ  يالنصوص خال (: اض قال يالر يف   مايالنظر ف ظهر وجه   يمنه  و

 يف  ذا جزم  و ،ه من درجته  ريغى  ه عل ميتقدى  تدل عل  الهي   و )٢()رحاماأل ويلأ( ةيمهم من آ  كد ح ياستف

ـ    فاأل الولد إىل   قرب منهم مل نرجحه فلأل   ب أو فقد أب األ   فإن   ،هو أجود  و املختلف ى قرب منـهم عل

مـا  ك،  من العمة واخلالة   وىلعلت أ  وإن   بانت أم أل  كم  فاجلدة أل  ،)رحاماأل ويلأ( ةي آل شهراألر  هظاأل

ـ  و ،ا منهن يمن العل  وىلا واخلالة والعمة أ   ي اجلدة الدن  كذلك و ،من بنات العمومة واخلئولة    وىلما أ أ ذا ك

ها مـن   كاشـترا  يف    ملا نهميتعدد أقرع ب   وإن   ،قرب فاحلضانة خمتصة به   احتد األ ن  إ مث .ل مرتبة كور  كذ

  .المهكر خآ إىل ،)ضرار بالولداإل

 :س قـال  يدرإنقله عن ابن     أن   نه بعد إف،  ما اختاره احلدائق تبعاً لشارح النافع للشرائع      يف وجه النظر ك

  قلنا بثبوت إمنا  و،وجاهته ال خيفى ،هذا القول إىل ليالشرائع امل يف ظهر من املصنفيو(

                                                

 

 



١٧٥

إمنـا   و ،وىلق أ ية بطر ية الترب يون له وال  يك ف ،احكة املال والن  يله وال ألن   ،بة للجد من قبل األ    يالوال

بوان فقد األ  فلو هذاى  علو. ةيمنه تثبت الوال   وىلعدم من هو أ    و فمع عدمها ،  منه بالنص  وىلم أ انت األ ك

 تـه يم تربكان حكن له مال يكمل  وإن ،ه من ماله  يربيم له من    كان للولد مال استأجر احلا    ك فإن   ،واجلد

  . )ةيافك نياملؤمنى ب علجي وهينفاق علم اإلكح

 يداع  واجلواهر واحلدائق مما ال    كنقلها املسال  اليت   لاقوسائر األ  يف   ظهر وجه النظر  يما  ك،  ديهو ج و

  . تبك الكالطالب مراجعة تلى فعل، رهم هلاكرها بعد ذكذإىل 

 ال إذ   ،ثاينبعد ال ي  ال ،مكللحا  أو ةيرث الوالئ مراتب اإل كون  كرحام فهل ت  ن أحد من األ   يكمل   إذا   مث

ـ   يقتضياط  يان االحت ك وإن   ، مشوله للمقام  كوك املش ت فلوارثه يه امل كتر مامثل  إطالق إالّ     نياجلمع ب

  . جازماإ

 ،كه مع ذل  يب عل جين هل   كل و ،رك ملا ذ  ،ون احلضانة حقاً  ك يف   شبهة ال أنه   اعلم(: اض قال يالرن  إ مث

لو امتنعـت   : قواعده فقال  يف   ديصرح به الشه   الذي   هو و ،كذل قتضيي األصل ،سقاط حقه منها  إأم له   

 صـحاب نقل عن بعض األ    و ،بجبار األ إفالظاهر    ولو امتنعا معاً   ،به وىلب أ م من احلضانة صار األ    األ

ه من ريغ يف ماكة يفاكنئذ جتب يحضانته حأن  إالّ ع الولدييها تضكستلزم تريث يهو حسن ح   و ،وجوا

 ثبـوت أصـل     ريغى  دل عل ي ما   خباراأل يف   سيل و ،احلق نظر  يتصاص الوجوب بذ  اخيف   و ،نياملضطر

  . )ستلزم الوجوبي هو ال واالستحقاق

وجـد   إذا هـا كنسان ترفهو مثل النفقة لإل، عوليع من يمن ض ىعن عل ورد من الل   ده ما يؤي و :أقول

  ى علو ةكة املباريظاهر اآل و،كز له ذلجيمل  الإ و،املنفق



١٧٦

ـ ؤي ،)١(مولد له بولده   ال و تضار والدة بولدها   سون باملعروف ال  ك و قهناملولود له رز   ـ  ي  كد ذل

  . أيضاً

ة هلا  يحمرم الاليت  ى  نثاأل(: ث قال يح،  ريالتحر يف   مايفقد ظهر مما تقدم وجه النظر ف      ،  حال أي   ىعلو

  .)٢( )كقرب ذلاأل ،ثبت هلا احلضانةيبنت اخلالة هل  وبنت العمةك

 ،واجلـد خـت   العمة واخلالة واأل  ك ،الدرجة يف   نيقارب املتساو ناث من األ  ور واإل كولو اجتمع الذ  

  . نص مناى ه عليومل أقف ف، احلضانةيف ى نث األميقرب تقدفاأل

ن رفـع احملـذور     كمي حمذور   كان هنا ك وإذا   ،)٣()رحاماأل ويلأ( ةيبعد آ ى  نث األ ميتقدى  ل عل يدل ذ ال إ

  .  احملرم لهريقرب من اجلنس املخالف غان األك إذا ىنثاألر وك الذنيفرق ب يال فأإو، حنوه ولكيبالتو

  

  

                                                



 

 



١٧٧

  

  فصل 

  النفقات يف

  

  . اجلملة يف عقالً وبل، اًإمجاع وسنةً وتاباًك ،نفقة الزوجة الدائمة واجبة :)١مسألة (

 ثُـالثَ  و  اِء مـثْىن   فَانِكحوا ما طاب لَكُم ِمن النس       تقِْسطُوا ِفي الْيتامى  الّ  أ ِإنْ ِخفْتم و: قال سبحانه 

  . )١(تعولُواالّ أ  ما ملَكَت أَيمانكُم ذِلك أَدىن أو تعِدلُوا فَواِحدةًالّ أ ِخفْتم فإن رباعو

  . هذا املعىن يف ةيظهور اآلى بناًء عل

  .)٢() باملعروفنسوك واملولود له رزقهنى علو: قال سبحانهو

  .)٣(نفق مما آتاه اهللايه رزقه فليمن قدر عل وعتهسعة من س نفق ذويل: تعاىلقال و

  .)٤(عاشروهن باملعروفو: عز وجلقال و

ِبمـا أَنفَقُـوا ِمـن       و  بعضٍ  الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اللّه بعضهم على        :  سبحانه قالو

واِلِهمأَم)٥(.  

                                                













١٧٨

   .)١(حسانإ بحيتسر أو  مبعروفإمساكف: تعاىلقال و

  : فوق حد التواترفهي ات ياأما الرو

من و: تعاىلقوله  يف  ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عاًيسار مج يل بن   يفض و عبد اهللا بن   يفعن ربع 

  . نهمايفرق ب الإسوة وكم ظهرها مع يقيها ما يأنفق عل إن: قال نفق مما آتاه اهللايه رزقه فليقدر عل

   .)٢(م صلبهايقي ما: قالأنه  إالّ ،لهمثى خرأة يروايف و

سها مـا   يكانت عنده امرأة فلم     كمن  : قولي )عليه السالم (جعفر   أبا   مسعت:  قال ،ريبص أيب   عنو

   .)٣(نهمايفرق بي أن ماماإلى ان حقاً علكم صلبها يقيطعمها ما ي وعورا يواري

ـ  :قال ،زوجهاى ن حق املرأة عل ع)عليه السالم(  اهللاأبا عبدسأل  نه  إ ،سحاق بن عمار  إعن  و شبع ي

   .)٤(جهلت غفر هلا وإن ،سو جثتهايك وبطنها

ـ  أيب   قال ابن ،  ن والولد يبونفقة األ ى  عل الّإرب الرجل   جي ال:  قال ،ل بن دراج  يعن مج و لـت  ق :ريعم

 وراع يواريساها ما   كإذا   : قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عنبسة ىروقد  : قال ،واملرأة: ليجلم

ى جرب عل  أ لو: فقال ،ختنفقة األ ى  رب عل جيفهل  : قلت،  هاطلق الّإم صلبها أقامت معه و    يقيطعمها ما   يو

   .)٥(ةي خالف الرواكان ذلكخت نفقة األ

   زوجهاى ة عل حق املرأما :)عليه السالم( عبد اهللاأليب قلت :  قال،سحاق بن عمارإعن و

                                                









 



١٧٩

   .)١(هلا جهلت غفر وإن ،بعهاشي وهاسبويك:  قال،ان حمسناًكفعله  إذا الذي

ه رزقه  يدر عل من قُ و: عز وجل قول اهللا   : )عليه السالم ( عبد اهللا أليب  قلت  :  قال ،ميالرح عن عبد و

   .)٣(نهمايفرق ب الّإ و،سوةكم ظهرها مع يقي ها مايفق علنأإذا  : قال،)٢(نفق مما آتاه اهللايفل

) صلى اهللا عليـه وآلـه     (جاءت امرأة إىل النيب     : قال) سالمعليه ال (زرمي، عن أيب عبد اهللا      وعن الع 

يكسوها من العراء ويطعمها    : فما حقها عليه، قال   : فسألته عن حق الزوج على املرأة، فخربها، مث قالت        

  . احلديث)٤(ال: فليس عليها شيء غري هذا، قال: ، قالتمن اجلوع، وإذا أذنبت غفر هلا

: جارية كانت إلمساعيل ابنـه، فقـال  ) عليه السالم(ين أبو عبد اهللا زوج: وعن يونس بن عمار، قال   

أحسن إليهاوما اإلحسان، قال: ، قلت :أشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها)٥(.  

الوالـدان  : من الذي أجرب على نفقته، قال     : قلت:  قال ،)عليه السالم (وعن احلليب، عن أيب عبد اهللا       

  .)٦(صغريوالولد والزوجة والوارث ال

ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما      : يف قول اهللا عزوجل   ) عليه السالم (وعن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا        

  إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها : قال ،)٧(آتاه اهللا

                                                

 















١٨٠

  .)١( مع الكسوة، وإال فرق بينهما

: تابـه ك يف   قـول ياهللا  ن  إ كعلت فدا ج: )عليه السالم (قلت للرضا   : قال ،يالقاسم الفارس  أيب   عنو

حسانإح ب يتسر أو    مبعروف إمساكف)فقال ،كبذل عينيما   و ،)٢:   ى ذف األ ك باملعروف   مساكاإلأما

   .)٣(تابكنزل به ال ماى حسان فالطالق علإح بيأما التسر و،حباء النفقةإو

ه يجتب عل  اليت    اخلمس أما الوجوه و :)عليه الصالة والسالم  (عن الصادق   ،  ث حتف العقول  يحديف  و

   .)٤(سريالعسر وال يف ك الزم له ذل،هكمملو وامرأته وهيوالد وولدهى  فعل،لزمه نفقتهيالنفقة ملن 

رحام والقرابات  األ يذو و نيهلاألى  سائر النفقات الواجبات عل   كو :)عليه السالم (مام   اإل ريتفسيف  و

   .)٥(مهاتباء واألواآل

 أبـا ن  إ :فقالت )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا    إىل   تءان جا يسف أيب   هنداً امرأة ن  إ :يروو

ـ يف   يفهل عل ،  علمي هو ال  و ما آخذ منه سراً    إالّ   يولد و ينيفيكما   ينيعطي ح ال يان رجل شح  يسف  كذل

   . باملعروفكولد ويكفيك ما يخذ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال  ،ءيمن ش

  : ستفاد منه وراء وجوب نفقة الزوجة والولد فوائدي(: اخلربر هذا ك قال بعد ذكاملسالن إ مث

  . تها لتستفيتيوز للمرأة اخلروج من بجينه إ :األوىل

                                                

 











١٨١

 قولـه كره  يتقر ألن   ،كعن ذل  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ال لنهاها   إ و ،س عورة يصوا ل ن  إ :ةيالثان

  . فعلهو

عـن   )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (نهها  ي مل   كلذل و ،تظلمي و وكشي أن   وز ملن منع حقه   جي هنإ :الثالثة

  . ىوكالش

  . ته بالشحصف واإف، ه عند احلاجةؤسوير الغائب ما كوز ذجينه إ :الرابعة

  .  علمهريأخذ من ماله بغي أن هو ممتنع وهريغى وز ملن له حق علجينه إ :اخلامسة

خـذ بقـدر    هلا األأطلقذا ل و، جنسهريمن غ أو ،ون من جنس حقه   يك أن   نيفرق ب  النه  إ :السادسة

  . ةيافكال

  . بعلمه يقضي أن قاضيوز للجينه إ :السابعة

  . قضيمل  وأفىتنه إ نيهذ يف قاليقد  و،الغائبى وز القضاء علجينه إ :الثامنة

خـذ  جوز هلـا األ    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب   فإن   ،مة الولد يون ق كت أن   وزجيم  األن  إ :التاسعة

  . م هلاكن بشرط نصب احلاكل، ب المتناعه األاةيح يف نفاقواإل

  .)١( )ر له شرعاًيال تقد واملعروف إىل نفقة الزوجة والولد يف املرجعن إ :العاشرة

  : خرة األياالجتماع وةيام الشرعكحفاد من اخلرب بعض األتسي أن نكمي و:أقول 

  . املرأة ه حىتيلإصل ياس الن يديمتناول أ يف انك )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب ن إ :األول

  .  آخذاً مبجامع القلوبسالمان اإلكملا  انت تستفيتكاً يأسلمت ظاهر اليت مثل هندن إ :الثاين

  . مكاحل يف املؤمنكاملنافق ن إ :الثالث

  . صغارهم وداألوالبار ك نيفرق ب النه إ :الرابع

   عمالئة األيانت سكهنداً  فإن ،ء للزوجةيتسقط بعمل س النفقة الن إ :اخلامس

                                                

 



١٨٢

 كقد ضح و،سالمها عدم الزنا حال اظهارها اإليعل) لى اهللا عليه وآلهص(النيب  ظهر من اشتراط    يما  ك

  . صحاببعض األ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب جواب  يف من قوهلا

  . انيسف أيب د مناألوالون كعلم ي مل كلوال ذل أي ،)١(الولد للفراش أن :السادس

زوجة له   هي   نكال مل ت  إ و ،ةيسالمن بالشرائط اإل  يكمل   وإن   حي صح سالماح قبل اإل  كنالن  إ :السابع

  . تأخذ النفقة منه

  . الشامل هلما) ءيمن ش: (ث قالتي ح)٢(تبعة وضعاً  وال،فاًيلك تاألمرة يحل: الثامن

  . ل املخمصةكأكس يضمان فل النه إ :التاسع

  .طالقمرات لإل أو ،أقل أو ثركأ أو خذ مرة لشهر األنيفرق ب النه إ :العاشر

ء يرناه شكبعض ما ذ ورهكبعض ما ذ يف انك وإن ،وركن استفادته من اخلرب املذكمي مما ك ذل ريغإىل  

  . رهاكالم بذكل الينط راد مما اليمن اإل

الشرط املتفق   أما   ،اللواحق و قدر النفقة  و الشروط يف   المكال(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    ن  إ مث

  :  فاثنانهيعل

  . هياً بقسمإمجاعنفقة لذات العقد املنقطع   فال،ون العقد دائماًيك أن :األول

 خالف ال الذي   ،تحقق عدم نشوزها  يوجه به   ى  نه عل يب و نهاية ب يهو التخل  و ،املك ال كنيالتم: الثاين

ختص  ث ال يالوجه املزبور حب  ى  نته عل كم  فمىت،  هيه عل ي بقسم مجاعبل اإل ،  نفاقوجوب اإل  يف   اعتبارهيف  

  ل له حيوقتاً مما  ال وموضعاً

                                                







١٨٣

  . )ال فالإ و،نفاقه اإلياالستمتاع ما وجب عل

 أيب  عـن ،  رواه هشام بن سامل    مثل ما ،  مجاعتقدم من النص واإل     ما األولالشرط  ى  دل عل ي و :أقول

   .)١(يكعدة عل نفقة وال وال:  قال،املتعة يف ثيحد يف )عليه السالم( عبد اهللا

 أيب  عـن ،  سكوينة ال يمثل روا ،  مجاعاإل إىل   ضافةات باإل يمجلة من الروا   ثاينم ال كاحلى  علدل  يما  ك

تـها  يا امرأة خرجت من ب    ميأ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (قال رسول اهللا    :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا 

   .)٢(ترجع نفقة هلا حىت ذن زوجها فالإ ريبغ

ـ ل و ،م حقاً يكم عل كلنسائن  إ( :خطبة الوداع  يف   قال أنه   ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  عن  و م ك

 الن  أ و ،مكذنإب إالّ   رهونهكم أحداً ت  كوتيدخلن ب يال   و مكوطئن فرش ي ال أن   هنيم عل ك حق ،هن حقاً يعل

 ريتضربوهن ضرباً غ واملضاجع يف وهنجر وتعضلوهن أن مكذن لأاهللا قد  فإن فعلن فإن ، بفاحشةنيتأي

   .)٣(سون باملعروفك وم رزقهنيكم فعلكطعنأ ونيانتهفإذا  ،مربح

ت يامرأة خرجت من ب إن: قالنه إ ،)م الصالة والسالم عليه( إىل علي    ئمةبسند األ ،  اتيعن اجلعفر و

   .)٤(ترجع نفقة هلا حىت ذنه فالإ ريزوجها بغ

   .)٥(ةا امرأميأ: هيفأن  إالّ ، مثله)عليه الصالة والسالم( علي عن، سالمعن دعائم اإلو

ـ ان دون آخر ممـا      كم يف أو،  زمان دون زمان   يف   بذلت نفسها  فلو(: مث قال الشرائع   ـ سوغ ف ي ه ي

   ، التام املوجب للنفقةكنيمراده التم و،كنيصل التمحياالستمتاع مل 

                                                













١٨٤

 التام كنيعدم التم أن دلةظاهر األ ألن ،النفقة يف ضيوجب التبعي  الكنيالتم يف ضيالتبع أن  قد تقدم و

  .ما عرفتى  علالًكقوط النفقة وجب سي

 الالّيت تخافُونَ نـشوزهن فَِعظُـوهن     و: ث قال سبحانه  يح،  ةكة املبار يظاهر اآل  إىل   ضافةهذا باإل 

 ،)١( كَـبريا  اللّه كانَ عِلياً   نّإ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيِهن سبيالً     فإن   اضِربوهن و اهجروهن ِفي الْمضاِجعِ  و

طاعـة  اإلى  سمي البعض دون بعض ال    يف   طاعةال فاإل إ و ،املةكطاعة ال ث الظاهر سقوط النشوز باإل    يح

  . بقول مطلق

، كنئذ بذل ي ح ها لتحقق نشوز  ،ه النفقة قطعاً  يمل جتب عل  ( التام   كنيبعدم التم نه  إ :اجلواهر يف   لذا قال و

ى أقـو  يف ،لعذر سقطت نفقتها أمجع إالّ  سائر االستمتاعات  أو   ه من الدبر  ريغومنعت   نته قبالً ك م بل لو 

  .)٢()الوجوه

نة مـن   كّ املم ريلغ ال و جتب باملتعة  الو ، التام كنيجتب النفقة بالعقد الدائم مع التم     إمنا  ( :القواعديف  و

 الًينته ل كّذا لو م  ك و ،ه سقطت نفقتها  ريمنعت غ  و بالًنت قُ كم  فلو ،موضع أراد  أي    يف ل وقت كنفسها  

 أو  هل جتب النفقة بالعقد بشرط عدم النـشوز       و .ه االستمتاع يوز ف جي ان دون آخر مما   كميف   أو   اراًأو  

  . )٣()إشكاله ي ف،كنيبالتم

ذا أراد منها اجلماع     إ مثل ما ،  شرعي حمذور   ألجلمنعت نفسها    إذا   ل حصول النشوز  كستشينعم قد   

ـ و ،راهـة كبل شدة ال   ةيراهة شرع كه  ي وف ،ةيحة عرف يون فض كث ت يح،  أمام الناس  سـائر   يف   كذلك

 ال،  هايتمل عدم الوجوب عل   حيث  يح،  حنوه حسب النصوص   و دة املوجبة جلنون الولد   يروهات الشد كامل

  أن  إالّ ،كطاعة من مثل ذل اإلأدلةبل النصراف ، يقتضائاالى قدم عل ييقتضائ االم الكاحلألن 

                                                

 

 

 



١٨٥

  . حنوه وروهكامل يف رناهكاً مبا ذحيمل أجد هلم تصر وإن ،ثناء احلرام فقطتظاهرهم اس

ـ ما أشبه مل     أو    االستظهار أيام أو يف الدبر  يف  الوطي  كاجتهاداً   أو   داًيان حراماً هلا تقل   ك إذا   أما ن يك

ـ  ح أياماشتبهت  إذا   ماك،  هاياط الواجب عل  ياالحت يف   كذلك و ،املنع سبباً للنشوز    مبـا أوجـب     ضهاي

  .ك ذلريغ إىل ،اطياالحت

ـ  إشربت دواًء أوجـب      إذا   ماك،  وجب احلرمة فعلت ما أ   إذا   مايصدق النشوز ف  يهل  و  ضيدرار احل

ـ  يف هيرم علحيان ك وإن الصدق عرفاًى بعد توقف حتققه عل ي  ال ،د منها اجلماع  يريث  يح .  احلـال كذل

 انت املسألة حباجة  ك وإن   ، فبذل كد الزوج ذل  يري ث ال يح،  طلبت من شخص بذل احلج هلا      إذا   كذلكو

  . قياملصاد ني فرقاً بكلعل هنا و،التأملإىل 

 األصلان  كاالرتفاع   يف   كانت ناشزة فش  ك أنه إذا    ماك،   عدمه األصلان  كالنشوز   يف   كش إذا   نعم

  .هءبقا

شف ككان حراماً   ك ولو   ك ذل ريفعلت غ  فإن   ،عدم اخلروج  و ها بذل نفسها  يالواجب عل  أن   حتققوإذ  

مل  ثـاين فعل ال و األول كترأمر ب يان الزوج   ك وإن   ، الصالة كتركها الواجب   كتر أو   جنيبوجهها عند األ  

ـ اً عـن املن ي التام كنيت التمكتر إذا   بعد عدم صدق النشوز   ي ال أنه   ماك،  وجب نشوزاً ي مـراً  أ أو رك

به ي تأد كنيد بعدم التم  يفتر اًيزان أو   اً للصالة كان الزوج تار  ك إذا   ماك،  ان مصداقاً هلما  كما  يباملعروف ف 

  .  الزناكتر وقامة الصالةإب

ـ  ونهايعدل العدالة الواجبة بي ال أنه ألجلطاعة ت اإلكتر إذا مايال ف عرف احل يمنه  و  أو ،هـا ري غنيب

  . ك ذلريغ و القدر الواجب من مباشراكتري

 وقـوف   صـحاب  األ ني أظهره ب  ، تردد كنيبالتم أو   وجوب النفقة بالعقد  يف  و( :الشرائع قال ن  إ مث

  . )كنيالتمى الوجوب عل

  : املسألة حبثانيف : أقول



١٨٦

 دلـة  لداللـة األ   ،كني بالعقد مثل املهر ال بالتم     :ليفق،  كنيبالتم أو   النفقة جتب بالعقد   أن   يف: ولاأل

ن املـانع   يكمل  فإذا  ،  نفاقالنشوز مانع من وجوب اإل    إمنا   و ،ديي تق ريجوا للزوجة من غ    و ىالسابقة عل 

لذا جتـب النفقـة      و ، فالعقد مثبت والنشوز مسقط    ،ة احلاصلة بالعقد  يالزوجى  ان الوجوب املعلق عل   ك

بل مل ، ثاينالى ثر علكاحلدائق األ يف نكل ،ليالق إىل    واحد هذا  ريفقد نسب غ  ،  حنومها و ضة والرتقاء يللمر

  . لير بلفظ قكذ وإن ،األولبمصرح ى أقف عل

  والعقد ال،ب بهجي بأن املهر كاملسال يف  علله و ،مبجرد العقد   ال كنيخر فهو وجوا بالتم   أما القول اآل  

  .  جمهوالًوجب ماالًي بأن النفقة جمهولة اجلملة والعقد ال و،ني خمتلفني عوضوجبي

  .بعد دخوله إالّ نفقيمل  ونيدخل بعد سنت وتزوج )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  أن :يمبا روو

، مانـة اهللا  أ أخذمتوهن ب  ،مكن عوان عند  إالنساء ف  يف   اتقوا اهللا : )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (بقوله  و

ن ك إذا   ث أوجب هلن  يح. )١(سون باملعروف ك و م رزقهن يكوهلن عل ،  لمة اهللا كواستحللتم فروجهن ب  

  .كنيالتمى دل عليهو و، عند الرجال

ـ  يالبـاق ى  بقي ف ،مجاع باإل كني خرج منه حال التم    ،ة الذمة من وجوب النفقة    ء برا األصلبأن  و ى عل

  .األصل

  : قال ف،نين آخريه اجلواهر أمريأضاف علو

خمـالف  ى نا مل نقف علأ مع ،اًإمجاعون يكاد كبل ،  صحاب األ نياشتراط هذا الشرط معروف ب     إن(

 هو مبجرده ال   و القواعد يف   ال الفاضل كاستش و ستفاد من تردد املصنف   يما رمبا    إالّ   ظاهراً اً وال حيه صر يف

   مع ،وجب املخالفةي

                                                





١٨٧

 ،مجـاع اإل يف د للعموم الظاهريجلمع املفلمة اك ب صحاب األ نيظهر ب  بأن اعتباره هو األ    األولح  يتصر

اعتباره بعـد    إىل   ريالروضة اختار املص   يف   المهكمث  ،  المهكأظهر من    و كاملسال يف   ديخنا الشه يحنوه ش و

ته فهو بالغ   يإمجاعب يناديهو   و ،ارهيلة الخت يجعله وس  و ،هيله معتذراً بعدم ظهور خمالف ف     يدل يف   املناقشة

  . هية فهو احلج ودرجته ومجاعحد اإل

عه ولـو   يتط أن   منهن  أ و ،االمرأةى  ان حق الزوج عل   يبى  ظاهر النصوص املشتملة عل    إىل   ضافةهذا باإل 

 ل غـدوة  كه  يتعرض نفسها عل   و بهايب بأحسن ط  يتتط و اايتلبس أحسن ث  ن  أ و ،ظهر قتب ى  انت عل ك

ة يانت خال ك وإن   ي ه  اليت ه النصوص ي مما اشتملت عل   ك ذل ريغ و ذنهإ  ريته بغ يخترج من ب   الن  أ و ،ةيعشو

 ريته بغ ي خبروجها من ب   سقوط نفقتها ى  دل عل   مما كستفاد ذل يقد   أنه   الإ،  النفقة يف   كر اعتباره ذل  كعن ذ 

ون النـشوز   كها  يان حقه عل  يبى  املشتملة عل   األوىلهو خمالفة ما تضمنته النصوص       الذي   نشوزها و ذنهإ

تـه  يعدم خروجها من ب    و هيضها نفسها عل  عر و طاعتهاإهو وجوب    الذي   ته الشرط يمسقطاً باعتبار تفو  

  . التفات ما هو واضح بأدىنكان سبب وجوبه العقد جمرداً ك الذي مانع لوجوب النفقة أنه ال، ذنهإ ريبغ

نفاق شبه معاوضة االستمتاع باإل   ي ما   )١(النساءى  الرجال قوامون عل  : تعاىلشم من قوله    يبل رمبا   

شم من نـصوص  ي أنه ماك، ه من منافع ظهرها  يستوفية عوض ما    الدابى  نفاق عل ورد من اإل   حنو ما ى  عل

  ). ل منهما لصاحبهكخر مقابلة اآلى ل منهما علكان حق يب

                                                

 



١٨٨

  : من النظر السبعةدلةل األكما يف  ال خيفى نكل

ل يقد دل الدل   و ،استبعاد و ى جمرد دعو   جمهوالً ابه ماالً جيإعدم   و ،ني خمتلف نياب العقد عوض  جيإعدم  إذ  

العقـد   أن   ىعل د تدل يي تق ريالزوجة من غ  ى  نفاق عل وجوب اإل ى  ات الدالة عل  ياآل فإن   ،اخالفهمى  عل

 ،كشراء الدابة واململو   يف   ماك  نين خمتلف ياب العقد أمر  جيإمانع من    يوأ،   الوجه كذلى  أوجب النفقة عل  

  . اًإمجاع شرط رينفاق اهول من غوجب اإلي واملهركوجب الثمن يالعقد فإن 

 أو  عائشة إىل   سواء بالنسبة ،  قبل الدخول  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  نفاق  إعدم   ىل عل يدل يوأ

 يف  الفعـل  و ،نهمايب يان من التراض  ك كلعل ذل  و ،نفاق فهو فعل  مث لو ثبت عدم اإل    ،  هاريغ إىل   بالنسبة

  .ون حجةيك أمثال املقام ال

ما  ينفي ء ال يثبات الش إ فإن   ،هيداللة ف  ال )١(النساء يف   اتقوا اهللا : )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (قوله  و

 ،حالة عدمه  و كنيه حالة التم  إطالق ييقتضالزوجة هلا النفقة مما      أن   أدلةقف أمام   ي ة ال ءأصل الربا  و ،هعدا

  .ن واسطةياألمر نيب أن  يفالمكالسيأيت و، يالباق يبقيخرج منه حال النشوز ف

لـذا   و ،مجاعاإلحتقق  عدم   إىل   ضافة باإل ،هيعتمد عل ي مثله ال  و ، فهو ظاهر االستناد   مجاعولو سلم اإل  

ـ التحريف   و ،تهيحجى  ل عل يقام الدل الذي   يك احمل مجاع من اإل  كرده هو بنفسه بضرورة عدم عد ذل       ر ي

  . قولون بوجوب النفقةي املشهور ممن ريوجود غى دل علياملشهور مما  إىل نسبه

 ،نايفيكهو   و : قال ،األصل  ري غ دلةعف هذه األ  شف اللثام بض  ك يف   من هنا قد اعترف    و :قال اجلواهر 

  موضع ى مدلوهلا على علفتقتصر  الوجوب جمملة أدلةفإن 

                                                





١٨٩

  . اضيالر يف مجالاإلى دعوى تبعه عل و،اليقني

 أما ،ما عرفتى ف عل يعض أيضاًشف اللثام   كل  ي فدل ،ليقف أمام الدل  ي  ال األصل أن    قد عرفت  كنكل

 مـا   دلـة  األ كتليف   و  خصوصاً ،النفقةى  ة من الداللة عل   يخالهي  ف االمرأةى  حق الزوج عل  ى  دل عل  ما

 بـها يطب بأحسن   يتتط و اايتلبس املرأة أحسن ث    أن   وجبيه مل   يفقأي   فإن   ،اًيخالقأ األمرون  كظاهره  

 يف  املقام ألن   ،رتبط باملقام ي ذنه ال إب إالّ   تيعدم اخلروج عن الب    و ،ةيعش و ل غدوة كه  يتعرض نفسها عل  و

  . فهو من باب السالبة بانتفاء املوضوع، الزوج إىل بل الزفافحال العقد ق

ما يعدم أخذها ف   و عطاء النفقة إاملتشرعة عدم    ةريس إذ   ،ةريهو الس  و ل ثامن ي دل كذل إىل   فيضأرمبا  و

  .هايعقد عل أن املرأة مل تزف بعد

ـ (  نيزمن املعصوم  إىل   عدم العلم باتصاهلا   إىل   ضافةباإل ،أشبه بالتباين هي  إمنا  ة  ريالسن  إ :هيفو هم يعل

 علـي   منةن تأخذ النفقك مل ت)ها الصالة والسالم  يعل( د بأن فاطمة  يان رمبا تؤ  ك وإن   ،)الصالة والسالم 

ـ  و ،قبـل زفافهـا    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ت رسول اهللا    يب يف   انتكدامت    ما )عليه السالم ( ان ك

  . هايهو املنفق عل) ى اهللا عليه وآلهصل(الرسول 

  . كنيالوجوب مبجرد العقد ال بالتم أن  إىلني واحد من املتأخرريرناه ذهب غكذي  الذلذاو

ـ ف ،كنيأم جتب بالتم  ،   والنشوز مسقط  ،هل جتب النفقة مبجرد العقد    و( :ةيافكال يف   قال ه قـوالن   ي

ـ  و ،وجوب نفقة الزوجة  ى   الدالة عل  دلةلعموم األ ،  األولقرب  لعل األ  و ،ثاين ال مهاأشهر سقط النـشوز   ي

  . ) من خارجليبدل

مـع   إالّ    فـال نفقـة للمتعـة      ،شرطها دوام العقد   و النفقة تثبت بالعقد  ن  إ( :نيمناهج املتق  يف   قالو

النشوز  أن واحلق،  التامكنيهو التم وزاد مجع شرطاً آخر و،فاًكي ماًك فتثبت مبقدار ما اشترط ،االشتراط

  . ) شرطكنيالتم أن ال، مانع
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عـدم   أو   كنيء الزائد الـتم   يفهل الش ،  العقدى  ء زائد عل  يوجبت بش  لو أا   فهو ثاينأما البحث ال  

  أو، عدم وجوب النفقـة األصلان كحتقق الشرط  يف كش إذا    شرط حىت  كنيالتم أن   هل   مبعىن ،النشوز

تحقـق   ي عطاء النفقة حىت  إهو وجوب    و ان املرجع العام  كحتقق املانع    يف   كش إذا   النشوز مانع حىت  أن  

  . املانع

 إىل  ها احلرام بالنسبة  كتر و الزوج إىل   قبال فعلها الواجب بالنسبة   يف   هي   النفقة أن   اتيواظهر من الر  يو

واحلرام اخلـروج    ،كنيراد به التم  يمما   ةيعش و ة غدوة يروا يف   ما تقدم كفالواجب عرض نفسها    ،  الزوج

  . ةفعلت احلرام مل تستحق النفق أو ت الواجبكتر فلو، رهيك من إدخال والفراش وطي وتيعن الب

، املوضـوع القابـل   يف   بل مهـا  ،  ن ارتفاعهما كمي ن ال ي الذ نيضيس من النق  يل ةيالطاعة واملعص ن  إ مث

ان من الـزوج أمـر هلـا        كفإذا  ،  منهما أي   احلائطى  صدق عل ي ث ال يح،  ىفحاهلما حال البصر والعم   

 وطـي عـدم     أو ما عرفت ى   عل اً مثالً يعش و عرض نفسها غدواً  كان من اهللا أمر     ك أو   ، الوطي رادتهإك

  . طاعة واملخالفة حتقق موضوع اإل،فراشه

ـ    األولنما  يب،  ل حال ى ك مراد اهللا عل   ثاينال أن   أمره سبحانه  و  أمر الزوج  نيالفرق ب و  إرادة منـوط ب

مل فـإذا   ه  يعل و ،ديالعب  اىل بالنسبة وىلطاعة امل إ يف   طاعة أمره إ و الصالة يف   طاعة أمر اهللا  إكفهما  ،  الزوج

عـرض   ث ال يسافر الزوج ح   إذا   ماك ،نشوز ن خمالفة فال  يكللزوج مل    أو    هللا طاعةتحقق موضوع اإل  ي

  . فراشه وطينئذ بين املخالفة حكمينعم ، ال طلب منه اجلماع وهيلنفسها عل

  انت النفقة ك الّإ و،ن نفقةكهو النشوز مل ت الذي حتقق اخلالففإذا  هيعلو
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، ذنـه داره  إتدخله بدون    أو    املرأة فراشه  ئطال أحد تو   و ،طاعة مثل سفر الزوج   إن  كمل ت  وإن   واجبة

  . حنوه أو قعادمن اخلروج إل هي نكتتم ما الك

مراده بالنـصوص   وـ   املستفاد من النصوص املزبورة     هذا املعىن  أن   نصافاإل(: اجلواهر يف   لذا قال و

ته يج من ب  ختر الن  أ و ،اايتلبس أحسن ث  ن  أ و ،ظهر قتب ى  انت عل كعه ولو   يتط أا   ىاملزبورة مادل عل  

ـ ك ذلريغ إىل ،ذنهإ ريبغ ـ فاملتجه بناًء عل، ه الفروعيفرعوا عل الذي كنيس هو اعتبار مطلق التميل   ه ي

صدق انتفائه   يف   ة العذر شرعاً  يضرورة عدم مدخل   ،شرعي ولو لعذر    كن من ذل  كّمت سقوط النفقة ملن مل   

نئذ اعتبار  يفاملتجه ح  .تها شرعاً يعذورالفرض م  ألن   ،ها به يمث عل  إ ان ال ك وإن   ،النتفاء مشروطه  يقتضامل

تجه الفرق ي  عن عدم النشوز فالكنفياد يك هو ال و،نفاقوجوب اإل يف   ون عدمها نشوزاً  يك اليت   الطاعة

 كنيرناه من التم  ك ما ذ  إرادةون النشوز مانعاً بعد فرض      ك القول ب  نيب و  شرطاً كنيون التم ك القول ب  نيب

 ىلإ عدم النـشوز بالنـسبة   وكنياحتاد مصداق املراد من مفهوم التم  إىلمرجعه الذي الوجه املزبور ى  عل

 قادح بعد   ري غ كنيها مصداق التم  يتحقق ف ي ال اليت   فرادبعض األ  يف   فاتفاق صدق عدم النشوز   ،  نفاقاإل

بعـض   يف   كنيقدح عدم صدق التم   ي ال أنه   ماك،  ةريالصغ يف   ماكنفاق  اإل يف   تفاء مبثله كفرض عدم اال  

 الـذي   نفـاق وجوب اإل  يف    املانع عن االستمتاع   عقالً أو   ها باعتبار العذر شرعاً   ينشوز ف  ال اليت   فراداأل

  . )١()والفرض حتققه، هيها من حقوق الزوج فيما وجب علي فاالمرأة من ري صدق عدم التقصةًيفاكفرضنا 

مثل مـا   ، مثراتكنيبالتم أو النفقة جتب بالعقد أن  يفوركاخلالف املذى فقد فرعوا عل، انكف  كيو

القول باعتبار ى نه عليميالقول قول الزوج مع    حيث إن ،  ره الزوج كأن و  فادعته املرأة  كنيالتم يف   لو اختلفا 

  وجوب  يف كنيالتم
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 ،القول بوجوب النفقة مبجرد العقد    ى  نها عل يميوالقول قوهلا مع    ،  األصلالف  خيما   يا تدع أل ،النفقة

  . وز املوجب لسقوطهشعدم حتقق الن واألصل ب بقاء ما ثبتن األصلأ والنشوز مسقطن أو

،  مدة كمضت لذل  و هيال عرضت نفسها عل    و ،منه هي   مل متنع  و طالبها الزوج بالزفاف  يلو مل    مثل ما و

هـذا   يف   صل من جانبـها   حي مل   ألنهنفقة هلا    وجوب النفقة ال   يف   كنيالقول باعتبار التم  ى  علحيث إنه   

مل  أنه   املفروض إذ   ،النشوز مسقط وجبت نفقتها   ن  أ و  بالعقد القول بوجوب النفقة  ى  عل و ،كنيالفرض مت 

  . تحقق به النشوزيصل من جانبها امتناع حي

االختالف ى  م فرعوا عل  إف،  كما أشبه ذل   أو   هاين وط كمي ة ال ريغص ون الزوجة كيف  سيأيت  مثل ما   و

  . نيالقول ى من الثمرات املترتبة علك ذلريغ إىل ،عدم الوجوب وور وجوب النفقة هلاكاملذ

ـ عل فإن   ،عدمه و النشوز يف   من مثرات اخلالف ما لو تنازعا      أنه   رواكذ(: اجلواهر قال ن  إ مث نـة  يه ب ي

خر القول اآل ى  عل و ،انتفاء املانع  و هو وجوب النفقة   و ، معها  ألن األصل  ،ونه مانعاً كالقول ب ى  النشوز عل 

 مـع   األصله  يفيكفي   بأن املانع    األول  يف ناقشيقد   و ، معه  ألن األصل  ،كنيالتمى  عل نةيقامة الب إها  يعل

 ة عدم طاعتها  الصأقال مبعارضة   ياملقام فقد    يف   أما ،ء آخر يمعارضة ش  متقضاه بال ى  ونه عل كفرض عدم   

  الناشزة ريون غ يكوجه  ى  النشوز عل  و نهما بالطاعة يبى  والفرض احنصار الدعو  ،  هيلإعدم وصول حقه    و

  ). مقطوع بعدمهما و الطائعة معلوم خروجهما عن دعوامهاريغو

هـو  الذي   يثبت نشوز أ: الزوجة تقول للزوج   حيث إن ،  الًيالمه أشبه جبعل االدعاء دل    كن  إ :هيفو

   أن واحلال، كطاعت ثبيتأ: قول هلايوالزوج ، املانع
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فهو مثل  ،  ثبات النشوز إ إىل   سقوط النفقة حباجة  إمنا   و ،ثبات الطاعة إ إىل   اجي النفقة عدم االحت   إطالق

نمـا  يب،  مسلمكنأثبت أ: خ املانعقول له األ  يف،  اثريع امل يمجى  عل ويله املست يه من أخ  ياث أب ريد م يريأخ  

ل ال  يالـدل  إىل   تـاج حيفالنشوز  ،  رمه حي افر حىت كحرمه   الذي   أخاه أن   ثبتي أن   خ املانع األى  الالزم عل 

  .  استصحابكن هنايكمل سالم إذا ل ال اإليالدل إىل تاجحيفر كال أن ماك ،الطاعة

 عدم أصالة أو ثبوته بسبق حصوله مع فرضه يف تفاءكباال ثاينال يف ناقشيقد  أنه ماك(: مث قال اجلواهر

سقوط النفقة  يف  يكفي    منها ال  ك عدم حصول ذل   أصالة أن   ى عل ،فيلكه من ت  يب عل جي املسلم مبا    ريتقص

ـ املر ك يعقل أو   شرعيذر  نة لع ك املم ري ملا تسمعه من ثبوا عندهم لغ      ،كني باعتبار التم  نيعند القائل   ضةي

 سقوط نفقتها  يقتضي  ال األصلى  ونه مقتض كنها مع فرض    ك فعدم مت  ،حنوه و قيواجب مض  يف   املسافرةو

ـ تعسر ف ي أو   تعذريل والنهار مما    يالل يف   كذلى  نة عل يقامة الب إ أيضاً و ،جهة النشوز ى  ان عل كإذا  إالّ    يؤدي

  ). سقوط هذا احلق إىل فها ايلكت

  .  خروج عن حمل الرتاعكنيلة التماصأفرض ن إ :ه أوالًيفو

 ال و،لـه  أـا  ىعل نةيه البريطلب ممن دخل دار غ    يلذا   و ،دخل له بالرتاع   أصل الصحة ال  ن  إ :اًيثانو

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،عمله يف  الصحةأصالةمنه ب يتفيك

ـ  من املوارد    ريثكالّ ف إو ،ىن الدعو يوجب سقوط مواز  ي ال نةيالب قامةإتعسر   أو   تعذر: ثالثاًو  ،كذلك

  . التعذر أو نة مبجرد التعسريوجب جعل احلق مع طرف البي  الكمع ذلو

، ر اخلـروج  كتنهي   و ،ذنهإ  ريته بغ يالرجل خروجها عن ب    يدعي أن   ليفاملقام من قب  ،  حال أي   ىعلو

   صدقت إذا نعم، املرأة ال نةيالب إىل جل حباجةرال حيث إن
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  . نةيالب إىل  هياحتاجت ةيشرع أو ةيعقل لضرورة أو ذنهإ بانك أنه ادعت واخلروجهي 

وجـوب  ى  ما دل عل  يمجال ف إنصاف عدم   اإل إن(: قالث  يح،  اًريأخ  اجلواهر المك ما يف    ظهريمنه  و

مـن  مسعتـه    مما   كذلى  ب دعو يمن الغر  و ،اتمجاعمعاقد اإل وتاب والسنة   كالزوج من ال  ى  نفاق عل اإل

فاقـدة   يف    ا كمفر هلم عن التمس    م ال أ مع   ،كد املدار يعن س  يكاض واحمل يفاضل الر  و شف اللثام ك

حـصول   يف   كم بالنفقة للـش   كمثل الفرض عدم احل    يف   نئذيفاملتجه ح ،  يعقل أو   شرعين لعذر   كالتم

  .)١()تحققيمل  ون شرطكن التمأل  ال،الطاعة

ـ من توق  ثاينالمه ال كتم  ي الأنه   إالّ   ،نيوركمجال خالفاً للمذ   من عدم اإل   األولالمه  كمت   وإن   ذإ ف ي

  .العلم حبصول الطاعةى النفقة عل

ن كمي ث ال يح،  كما أشبه ذل   أو   مات أو   ها مث جن  ينفق عل يالزوج مل    أن   علمنافإذا  رناه  كما ذ ى  علو

 يف  حق هلما  ال و ،ثبت نشوزها يأن   إالّ   النفقة هلا  عطاءإ وجب   ،الورثة أو   من الويل  هي   طلبت و ،متهكحما

 ال و اهيعدم النشوز لو ادع   ى  حتلف عل  هي   نعم،  الطاعةى  ل عل يالدل إىل   اج املرأة يحتعطاء حبجة ا  عدم اإل 

فقـد   أو جـن  أو فلما مات املمنوع، همايرث أب إخ أخاه عن    ذا منع األ   إ فحال املقام حال ما   ،  هلما نةيب

عـدم   أو   ،فركعدم ال ى  ل عل يالدل طلب من الوارث والويل   يفهل  ،  رث من املانع  وارثه اإل  أو   هيطلب ول 

  . ك ذلريغ إىل ،القتلى عل أو فركالى ل علياملانع الدل طلب مني أو ،القتل

وجب ي  الكذل و،يازكاالرت أو يذن اللفظ دار الزوج باإل    الزوجة أحداً  إدخالجواز   يف   إشكالمث ال   

ـ  الزوجة له    إدخالفهل  ،   فأذن ةانيد اخل يتر و قهايصد أنه   عرف الزوج يمل   إذا   نكل،  النشوز ون مـن   يك

  ه يأرادت وط إذا  خصوصاً،شوزالن
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مـا  ك صحابتقبله األ  الذي    للنص ،فراشه نشوز  وطي أن    يف شكالاإل ينبغي ال،  احتماالن ،فراشه

  .  خمالفريظهر من استدالهلم به من غي

ابت سقط  ت و ك ولو فعلت ذل   ،ما أشبه  و ليالتقبك نشوزاً   أيضاًالفراش   وطيون دون   يك أن   بعدي الو

ـ ي ال ،تستحق النفقة ا ال ألها  ينة للزوج بالنفقة عل   يون مد كهل ت  أنه    يف المكن ال كل،  النشوز ، كبعد ذل

  . نفاقه أعم من التربع والوجوبإان كإذا  إالّ لقاعدة الغرور

ة يهل تشمل آ   و ،ن لفعل احلرام  يكولو مل   ،  اً عنه يخروجاً خمف هي  خرجت مع الن   إذا    حال ما  كذلكو

ـ   و ن الدار للزوج  كما مل ت  ية ف يمن أشبه ممن تشمله اآل    و قاايصد و صدقائهاأعدم اجلناح دخول      ريهو غ

 شمله املناط يذن رب العزة ف   إ من   ،احتماالن ،إشكال ون الدار له بدون رضاه فال     ك أو   برضاهما  إ ،راض

  .  أشبهاألول و،ة عن مثل الزوجةيمن انصراف اآل و،طاعة ملخلوق اليف 

ان زوجهـا   كسواء  ،   مثلها يرم وط حي ةريغون ص كت ال أن   كنيمن فروع التم  و( :الشرائع قال ن  إ مث

  ).الغالب يف هيلإرغب ي  استمتاع نادر الألنه ، الوطين االستمتاع منها مبا دونكمأ ولو ،اًريبك أو اًريصغ

امـل  ك ال كني لعدم التم  كذل و ،اها له يإ  بذل الويل  أو   نئذ ولو بذلت نفسها   ينفقة هلا ح   ال أنه   مرادهو

  . النفقة يف شرط أنه ه منريغ وائعما عرفت من الشرى عل

عدم  و ها شرعاً ي وط مي لتحر ،ال أو   نت منه كسواء م  ةري من الصغ  كنيتحقق التم ي النه  إ( :كاملساليف  و

 فاالسـتمتاع   أيضاً و ،ي الوط ميحتر يف   تهاكث شار ي احلائض ح  نيب و نهايفرق ب يذا   و ، عادة كقبوهلا لذل 

ال  و،هاينفاق علالزوج اإلى  ب عل جي ة فال ريخبالف الصغ  ،بعض الوجوه ى  علالوطي  ب  ن حىت كباحلائض مم 

   صلح للجماعي  هنا من الريالصغ يف املعترب و،اً بفقد الشرطريان صغكه لو يولى عل
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 ريبك فاملراهق   ،عدمه و فيلكتعلق بالت يما    ال ،كمنه ذل ى  تأتي من   ريبكبال و ،تلذذ به يال   و منهى  تأتي الو

 إالّ ةريبكالكجمال للبحث  بدونه فال أما ،هايول أو ه نفسهاية علريت الصغعرض إذا مايالم فكحمل ال و،هنا

  ). جعلنا املوجب العقد وحدهإذا 

 يف  احلائض وطيستفاد من حرمة    يث قد   يح،  الدبريف   الوطي   بعض الوجوه ى  علالوطي  ولعل مراده ب  

  .تاب الطهارةك يف لهيرنا تفصكقد ذ و،الدبر يف كالفرج جواز ذل

انت ك إذا   مايه مجاعة من وجوب نفقتها ف     يلإذهب    ما ،ه املشهور يلإذهب   الذي   ا القول قبال هذ يف  و

 إذا  القول به مبا  ى   الختصاص اعتباره عل   ،خصوص املقام  أو يف  مطلقاً   كني التم  ملنع اعتبار  كذل و ،ةريصغ

فالعقد هو ، شرط كنيالتم أن ال النشوز مانعن إ نا قلناأل، دي بعريهذا غ و،كنيانت الزوجة ممن هلا التم    ك

ما  و افكحرام واالعت ض واإل يحال احل كها  يالزوج وط ى  حرم عل  وإن   ، ناشزة ريغفهي   ،املوجب للنفقة 

  .أشبه

امتنعت  إذا   ماك،  ن الزوج منها بسائر االستمتاعات وجبت النفقة      كمت و ،حال صغرها  يف   ولو امتنعت 

قدر الـزوج   يمل   أما إذا    ،أرادتاه وإن   زة النشو ي لعدم حتقق فعل   ،هريغ و وطيضعها لل خين الزوج   كل ةريبكال

ث امتنعت عن االسـتمتاع فهـو       يح ،هايبعد حتقق النشوز ف   ياجلار مل    أو   بت األ يب إىل   هربت إذا   ماك

  . تأملى مشوله للمقام عل يف كشي أخط الصيبعمد  و،نشوز

هلا  أن    يف إشكال  فال ،ةريبكال أو   ةريالصغ يف   وا مع الزوج سواء   كجرب جابر من     و  هي أرادت إذا   أما

مل  و ،هـا مطلقـاً   ي عل دلةوجه لعدم نفقتها بعد داللة األ      فال ،نةكمم هي   األاجلابر   أو   الزوجى  النفقة عل 

فهـل   الزوجى عل أنه ريتقدى  عل و ،همايأى  عل أنه    يف المكالإمنا   و ،إمجاع أو   رج منه هذا الفرض بنص    خي

  ست ناشزة يلهي  وبسبب العقد أا نالزوج ملا تقدم مى عل أنه الظاهر ،اجلائر إىل رجعي
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،  سبب خسارته بدون مقابـل     ألنهاجلابر   إىل   للزوج الرجوع  أن   الظاهر أن   ماك،  تسقط النفقة   حىت

  . حنوه وضرر الل يشمله دليف

ـ  أن   بعدي بل ال ،  اون معه كن للزوج ال  كميمل   إذا   سجنها اجلابر  إذا   علم حال ما  يمنه  و  األمـر ون  يك

 ن اجلابر الزوجة مـن    كأم إذا   نعم،  السجن يف   ون معه كنها من ال  كميمل   و  اجلابر جسجن الزو  إذا   كذلك

ى سمي ال إذ   ،وجب نشوزاً ي امتناعها ال  أن   فالظاهر،  احترامها و تهايذهب السجن حر  يث  يالسجن معه حب  

  .  بالنشوز واالمتناع عن الطاعةكذل

 أن  فالظـاهر ،  ها حاالً يانع من وط  م ارا مبا ال  كقد ذهبت ب   و ةريانت صغ ك لو أا   هو و ،ءيش يبق

 يف  الصغار خصوصاً  وطيبعض املباحث بأن     يف   رناكقد ذ  ذإ،  وجب سقوط نفقتها  ي الوطي   نشوزها عن 

ـ  من بعض الروا   كظهر ذل يما  ك ،هلن وىلامل وطيتزوجن بعد   ين  كفقد  ،  ان شائعاً  ك ياجلوار  ال و ،اتي

ـ مث مل   ،  ة حراماً ري الزوج الصغ  أ لو وط  كذلك األمربل  ،  شمل املقام يث  ياحلرمة مطلقاً حب  ى  ل عل يدل  نيك

  . ورات تأملكبعض املذ يف انك وإن ،ها الطاعةيب علجيث يح، هايعسراً عل أو  ضرراًكبعد ذلالوطي 

  : هي علالًكاجلواهر مستش يف  قال،الشرائعى  علشكالوجه اإل يف رناهكذ الذي ولذا

 ةيمدخل ها ال يحرمة وط  و ،ةريبكفسها حنو ال   منها مع فرض بذل ن     كني منع عدم صدق اسم التم     :هيف(

 يف  خـصوصاً  و ،ما تسمعه ك منها املتحقق عند املصنف برفع املانع من جهتها          كنيصدق اسم التم   يف   هلا

قبل   ماإرادة املعلوم ريه الصغريغ و املنتإطالقمقتضى هو  ماى علمراهقاً ونه ك أو رب الزوج كاملراهقة مع   

شاهد له   ه جمرد اقتراح ال   ريتفس يف   نيديالشه ثاينما مسعته من     و ،ه املراهق يندرج ف يوجه  ى  البلوغ منه عل  

  ونه كوجه لعدم  ال أنه كذل إىل دعاه الذي أنك و،لمامكمن 
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ـ  حبكنية التم يشرطى  ل عل يما مسعته من عدم دل     إىل   مضافاً كذلكل   ،ناً من املراهقة  كيمت تفـرع  يث ي

  . المهكآخر  إىل ،)اًريان الزوج صغكإذا  إالّ جوب النفقة هلاس بويدرإلعله لذا قال ابن  و،كها ذليعل

ه ؤ منـش  إشكاله  يف و ،نفقة هلا  ال: خي قال الش  ،اًريزوجها صغ  و ةريبكانت  كلو  أما  ( :مث قال الشرائع  

  . )نفاقشبه وجوب اإل واأل، من طرفهاكنيحتقق التم

 الـذي  خيأما الش و،دلةات األ إطالقب فقد استدلوا    ،وجوب نفقتها  إىل   ن ذهبوا ياملشهور الذ  أما   :أقول

هورهـا  ظ النـصراف    ،ري وجوا للصغ  أدلةالمه بعضهم مبنع مشول     كعدم النفقة هلا فقد علل       إىل   ذهب

ها ملنع  ينفاق عل قرب هو قول املشهور من وجوب اإل      واأل،  ري الصغ ريغ إىل   فيالكت و خطابات أا   باعتبار

 ريبك وال ري الصغ نيا ب هيفرق ف  ات ال ي واملال ،ةيف املال يالكن الت نه م إف،  ري الصغ ريغ إىل    وجوا أدلةانصراف  

  . هاريغ والضمانات يف رواكذ ماى عل

 ضرورة ظهورها   ،ك لذل دلةمشول األ  يف   كشيه  إن(: قالث  يح،  قول اجلواهر  يف   رظعلم وجه الن  يومنه  

ما إ مستلزمنه  إ ليبل ق  ،األصلمدفوع ب  ويلال إىل   صرفها و ،ري الصغ ريغ يف   فيالكت و خطابات أا   باعتبار

شف اللثـام   كما اعترف به    ك ،خ هو املتجه  يان قول الش  كلذا   و ،نيريمتغا يف   استعماهلا أو   هيحصرها ف 

 ملا عرفت من    ،كنياشتراط التم ى  عه عل يتفر يف   علم عدم الوجه  يمنه   أنه   ماك،  ة املرام يا يكحم و اضيوالر

  ). ة ساملاً عن املعارضء الرباأصلى قبيف دلةخروج هذا املوضع عن املنساق عن األ

نفس يف  هي   و الرابعة عشرة  يف    مراهق مثالًحيث إنه   ،  زواجاأل تعاشران معاشرة يمها   و نصرافإ أي   ذإ

  صل حي و، مثالًنيبسنت أو أقل منها بسنة أو  العمركذل
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ى لقـر ا و افيراأل حنوهم من أهايل   و العشائر يف   ريثكما هو   ك ،وسائر االستمتاعات  نهما املالمسة يب

 إشكال ما ال ك،  دلةاملسألة من جهة ظهور األ     يف   إشكال فال،  احكبعض مباحث الن   يف   هيلإما أملعنا   ى  عل

  . عدمه وكنيها من جهة التميف

  .اًريخر صغحدمها جمنوناً واآلأ أو ،المها جمنوناًك أو ان أحدمهاك إذا ما عرف حاليمنه و

ـ  وإن   ،ا ناشزة ألال    أو ،طالق جتب النفقة لإل   فهل،  ها الزوج يقدر عل يمل   و امتنعت انونة  ولو ان ك

فهي ار  ياخت ث ال يح،  نشوز  النفقة والعقد وال   أدلة إطالقاحتماالن من    ،اًيتعمد ان جنوا ال  كالنشوز مل 

ـ  ثاينان ال ك وإن   ، أقرب األول و ،هايلإعدم وصول الزوج    هي   و ة النشوز يمن حتقق غا   و ،ابورةك  ريغ

  . ديبع

الزفـاف   ألن   ،انت عند أهلـها   كن  كل و ،هايعقد عل  و ةريبكة  رأانت امل كلو    حال ما  علميمما تقدم   و

 أو  ،فقتها لعدم بذهلا نفسها   نعدم وجوب    إىل   نه ذهب مجاعة  إف،   من البالد  ريثك يف   ما هو العادة  كمتأخر  

 ريغضعون عند أهلهن من     ي و بائركتزوجون ال ي و حونكنيث  يح،  ني املسلم نية املستمرة ب  رياً بالس كمتس

النـشوز   و ،هو حاصل  و تحقق بالعقد يإمنا  النفقة   ألن   ،قال آخرون بوجوب النفقة    و ،الزفاف إىل   نفاقإ

  . ملا عرفت سابقاً األقوىهذا هو  و،املقام يف نشوز ال ومسقط

انت ك بأن   ،ة خارجاً يحتقق الزوج  ما إىل    وجوا أدلةعدم وجوا النصراف     األقوى(: يفقول احلائر 

عـدم   و ةيعـش  و ل غدوة كه  يفسها عل نوجوب عرضها   ى  دل عل   ما كشعر بذل يما  ك ،تهيبيف   و عنده

للنساء مـن    من زوج امرأة فلها ما     أن   ىدل عل  رنا ما كما ذ يف غيني ال و ،ذنهإ  ريته من غ  يخروجها من ب  

  ).ث الشرائطي من حإطالقس له ي فل،عيمقام أصل التشر يف نهإف، النفقة والقسم

فـإذا  ،  ما أشبه  أو   ىاملستشفيف   أو   ان مسافراً ك إذا   ماك،  ةيالفعل إىل   جتاحي العرض ال  فإن   ،حمل نظر 

  مستعدة مل  أا فرض
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النـشوز  إمنـا    و ،العقد هو املوجب للنفقة    أن   ما عرفت من   إىل   ضافةهذا باإل ،  ن وجه لعدم النفقة   يك

ـ ما أشبه    و القسم والنفقة ى  دل عل   ما إطالقمنع   و ،املقام يف    متحقق ريالنشوز غ  و ،مسقط  ظـاهر   ريغ

صـل  املقام أل يف   أنه    إىل بناذه ولو،  موارد متعددة  يف   مور هذه األ  إطالقون ب كتمسيلذا تراهم    و ،الوجه

  . ك ذلريغ وحرم الربا وعيأحل اهللا البك ،اتطالقغالب اإل إىل كن تطرق ذلك متطالقاإل ع اليالتشر

  ال كنيالـتم  أن   ح به بعضهم  بل صر ،  هريغ و الم املصنف كالظاهر من    أن   اعلم(:  قال كاملسالن  إ مث

ـ  حيكلإ يفسنسلمت :  بأن تقول،ه من قبل املرأة يدل عل يبل البد من لفظ     ،  حصوله بالفعل يكفي   ث ي

 يف  تـف يكه من نفسها بالفعـل مل       تنكم أو   تةكاستمرت سا   فلو ،كحنو ذل  و زمان شئت  أو أي    ،شئت

  .)١()إشكال من كلو ذلخي ال و،جوب النفقةو

ـ     أن   املشهور(: ث قال يح،  ريالتحرما يف    إىل   ك أشار بذل  كأن املسال كو ى وجوب النفقة تتوقف عل

ان كم أي  يفيكلإ يقد سلمت نفس  : نت بأن تقول  كم و نيانا بالغ كن  إ نئذيح و ،مبجرد العقد   ال كنيالتم

 البلد الفـالىن   أو   املوضع الفالين  أو يف  مرتيل يف   يكلإ يسلم نفس أ: ولو قالت ،  وجبت هلا النفقة  ،  شئت

 مل ،نهيان بعكم يف هاكتري أن ى السلعة عليكلإسلم أ: ما لو قال البائع  ك،  ماً تاماً ين تسل يك مل   ،هريدون غ 

ن هلا نفقـة  يك خاصة مل الًيزوجها ل إىل مةسلم األ لو وىلذا املك و ،ستحق به أخذ العوض   يماً  ين تسل يك

  ).الزوجى عل

مل  وإن   بـالوثوق  أو   ، مرة مع الوثوق   كنيبالتمى  تفيكأن   إالّ   تحقق بدونه ي النه  إ :شف اللثام كعن  و

  . بعد الفرض وإن كنيصل التمحي

تحقق النشوز  يمل  فإذا   ،النشوز هو اخلارج   فإن   ،وركاللفظ املذ ى  ل عل يدل ال إذ   ،كذل ما يف    ىفخي وال

  اجلواهر بعد نقل  يف لذا قال و،ان العقد موجباً للنفقةك

                                                





٢٠١

اد عرفـاً   يعدم توقف صدق الطاعة واالنق     و ،هيلل ع ي دل م ضرورة عد  ، واضح املنع  كذلن  إ( :ملماك

  . ) قطعاًكذل يضتقي ال ةيعش ول غدوةكه يعرض نفسها عل و،هيعل

  االستمتاع ا مبـا مكان إل،رتقاء مل تسقط النفقة قرناء أو أو  ضةيانت مر كولو  (: الشرائع قال ن  إ مث

  . )هيظهور العذر ف و،قبالً الوطي دون

ـ  أو   شـرعي ه لعذر   يل ما امتنع االستمتاع ف    كيف   و بل،  هيه ف خالف أجد  بال(: اجلواهريف  و  ،)يعقل

ـ    يسقاط النفقة ح  إ ف ،نفاق اإل أدلةعموم   و األصلره الشرائع ب  كذ ما إىل   ضافةاستدل باإل و  رينئذ به من غ

  . ميهو ضرر عظ ونفقة ة باليمل جتب النفقة مع دوام عذرها لزم دوام الزوجن إألنه  و،املعاشرة باملعروف

  .انت واجبةك إذا مايام فيحرام والصاإل وافك واالعتض والنفاسي احلأياممثله و :أقول

 ا امتنعت عن  أل نشوزاً   كون ذل يك أن   بعدي مل   ،الزوج بأا حائض فامتنع عن قرا     ى  ذبت عل كولو  

 أن  أعلـم  ال: قالت إذا   ماكفهو  ،  خبط منحرف  أو   ماًي االمتناع مستق  نيفرق ب  يوأ،  ذا االسم الوطي  

ن إ :قالـت  أو   ،دةيالساعة بع  و للغسل متوفراً  ان املاء كنما  يب،  شهر رمضان  يف   بة من الصبح  يساعة قر ال

 إىل  انريبـاجل  تأيت أو   ،وجب تنفر الزوج  يحنوه مما    و ل الثوم كتأ أن    أو ،يمنعه عن الوط   أو   ب منعها يالطب

  . كمثل ذل أو ،جسدها لتنفر الزوج عنهى  الشعر علكتتر أو ، منعه عن املباشرةألجلان كامل

: للنساء )صلى اهللا عليه وآله وسلم (قال رسول اهللا     : قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  ريبص أيب   فعن

نكزواجأن لتمنعن كتطولن صالت ال)١(.   

صلى اهللا عليه وآلـه     (امرأة أتت رسول اهللا      إن: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ىناسكعن ال و

  لبعض  )وسلم
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صلى اهللا عليـه وآلـه      (ا رسول اهللا    يفات  من املسو  و :قالت،  فات من املسو  كلعل: فقال هلا ،  اجةاحل

ـ  ،نامينعس زوجها ف   ي فه حىت تزال تسو  دعوها زوجها لبعض احلاجة فال    ي اليت   املرأة: قال ،)وسلم  ك فتل

   .)١(قظ زوجهايست ية تلعنها حىتكتزال املالئ الاليت 

 انت عامـدة  كولو  ،  منها أو   وطئت شبهة منهما  ألجل أا    الوطي    عن امتنعت إذا   س من النشوز  يلو

ها ي مدة حرمة وط   كفالظاهر حتقق النشوز بفعلها ذل    ،  يه ان هو املشتبه ال   ك بأن    عامد ريغ واطيان ال كو

  . شبهة أحدمها أو ة الشبهة للزوج أعم من شبهتهماءحرمة موطو فإن ،الزوجى عل

 لةيانت ضئك أو فةيضعهي  ولةم اآليما لو اتفق الزوج عظ    يفو( :واهرالشرائع ممزوجاً مع اجل    يف   مث قال 

 منع من كذلكان احلال ك أنه إذا  من،هريغ إىل لة بالنسبةم اآلين عظيكمل  وإن ،ه اؤضر وط يل  يهو غ و

  . )الرتقاءكانت ك وها مل تسقط النفقةيوط

وأنه  ،منه  خارج ريالفرض غ هذا   و ، النفقة أدلة إطالقمثل   دلةتقدم من األ    ما كذلى  دل عل ي و :أقول

  .  مما تقدمك ذلريغ إىل ، املعروفريون العدم من املعاشرة بغيك من املعاشرة باملعروف فال

ـ ون الضرر حاليك أن   نيعدم سقوط النفقة ب    و املوجب جلواز امتناعها  الوطي  تضررها ب  يف   فرق الو  اًي

محلـها   إىل   ان الضرر متوجهاً  ك إذا    حال ما  كلذك و بل،  نياألمرال  ك الضرر ل  أدلة لشمول   ،اًيمستقبلأو  

تضرر منه ضـرراً    ي اجلماع مبا    ريثكان  كبأن   الزوجى  خافت عل  إذا   هلا املنع  أن   ماك،  انت حامالً كما  يف

   ،حمرماً شرعاً
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ى نئذ من التعاون عل   يون ح يكقبوهلا   ألن   ،مناءبدون اإل  أو   مناءسواء باإل ،  ضرهيان أصل اجلماع    كأو  

  . سقوط النفقة ومثاً موجباً للنشوزإون منعها كي فال، مثاإل

 وإن  ،ه النفقة يعل فإن   ،علم بتحققه يان الزوج   ك وإن   ،ها العقد يتحقق لد يمل   إذا   ماي هلا املنع ف   كذلكو

 ،ءيش يف   س هو من النشوز   ي فل ،الشرع ظاهراً ى  هو مبقتض إمنا  املنع   ألن   ،انت هلا االمتناع عن املباشرة    ك

  . فتأمل

  .  املتقدمةدلةن احلمل ضاراً ا لعموم األيكمل  إذا ،المتناع عن اجلماع خوف احلملمن النشوز او

: عز وجـل  سألته عن قول اهللا     :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ناينكالصباح ال  بوأ ىروقد  و

مولود له بولده   ال و تضار والدة بولدها   ال)فقال ،)١ :ـ  إحداهنانت املراضع مما تدفع     ك  إذا  ل الرج

ان الرجل تدعوه املرأة    ك و ،أرضعهالذي   يأحبل فأقتل ولد   أن   أخاف إين   كأدع ال:  تقول ،جلماعاأراد  

ضار ي أن   كل عن ذل  جو اهللا عز  ىه فن ،امعهاجي دفعها فال يف ي فأقتل ولد  كجامعأ أن   أخاف إين   :قوليف

   .)٢(الرجل املرأة واملرأة الرجل

تنع من مجـاع املـرأة      مي أن   للرجل ينبغي ال:  قال )السالمعليه  (عن الصادق   ،  عنهى  خرأة  يروايف  و

 كذلك و ،يولد ي احلبل فتقتل  يكأخاف عل  ينإ ف كأقرب ال: قول هلا ي و ان هلا ولد مرضع   ك إذا   ضار ا يف

اجلمـاع   يف هذه املضارة و،يأحبل فأقتل ولد أن أخاف إين :الرجل فتقول ى  متنع عل  أن   ل هلا حي املرأة ال 

   ولد هلا وقد تويفي اليت ر املرأة يضاال:  قال،كالوارث مثل ذلى عل والرجل واملرأةى عل
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   .)١(هايق عليضيالنفقة ف يف م الولدأضار ي أن ل للوارثحي وال، زوجها

تضار والدة  ال: عز وجلعن قول اهللا ، )عليه السالم (  اهللا أبا عبد سألت  :  قال ،ل بن دراج  يعن مج و

   .)٢(اجلماع: قال ،بولدها وال مولود له بولده

 ،منائـه إان هلا املنع من     كالوالدة   أو   تتحمل احلمل  ث ال يح،  اًيخافت من احلمل خوفاً عقالئ     إذا   نعم

ق هلا املنـع    حي  ال الّإما أشبه و   أو   سقاط النطفة بعد اجلماع بقفزة    إن من   كممل تت  إذا   ، نشوزاً كس ذل يلو

  .ني احلقني فالالزم اجلمع ب،كذل يف سقاطمن اإلن كتتم إذ ،مناء عند اجلماععن اإل

فراغ خارج  اإل إىل   ضطر الزوج ي فلم تسقط مما     ،د مثالً األوالره  يك ألنه،  يسقطأ: ولو قال هلا الزوج   

  . هايسقاط عل نشوزاً منها لعدم وجوب اإلكن ذليك مل ،الرحم

روه كو ما ذ   حن ،أهل اخلربة من الرجال والنساء     إىل   رجعالوطي  ر التضرر ب  كلو أن (: اجلواهر قال ن  إ مث

،  من النـساء أربعشهادة  إىل ارهكنإتفتقر مع  أا  حنوها من  و  الوطي فرجها متنع  يف   لو ادعت قرحة   مايف

  .ه العلميادعت علن إ تعذرت الشهادة أحلفته وإن ،م اكفالظاهر احل ك بذلنيولو فرضت شهادة رجل

هـو   و هيعل يقضي اجلماع ل  إرادة هما وقت يلإر النساء بالنظر    م أ ،رب آلته وضعفها عنها   كادعت  وإن  

  . )ن ضعفه واضحكل، خبارمن باب اإل أنه ىبناًء عل، بواحدة يتفكرمبا ا و،جائز للحاجة

وب الرجـال   يمسألة ع  يف   قد تقدم  و ،املقام يف   ركاملن و يام املدع كان أح يالقاعدة جر مقتضى  : أقول

  املرآة  يف النظر أن كرنا هناكذ و،نفع املقامي والنساء ما
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  . نفس العورة إىل النظرى قابلة للعورة مقدم علامل

ذن الـزوج مل  إولو سافرت الزوجة ب(: تبعهم الشرائع بقوله وورهره املشكظهر صحة ما ذيمما تقدم   و

 يف  نـهم يخـالف ب   النه  إ( :اجلواهر يف   بل،  )مباح أو   مندوب أو   واجب يف   انكسواء  ،  تسقط نفقتها 

نشوز مع   ذا ال ك و بل،  ذننشوز مع اإل   ال أنه    لوضوح كذل و ،ا أو   ان السفر متعلقاً به   كسواء  ،  )كذل

  . لي الدلإطالقشمله يف، يذن اللفظاإل إىل تاجحي الرضا فال

ذن إاحلـرام مـع    إذ ،الًالح وأ نفسه يف    حراماً ،أقل أو   ون السفر بقدر مسافة القصر    ك  نيفرق ب  الو

ما يه ف يذن ول إذنه سفرها ب  إمثل سفرها ب   و ،تعاىل و ة هللا سبحانه  يان معص ك وإن   وزشوجب الن ي الزوج ال 

 ألن  ،ثاينوالظاهر ال ،  احتماالن ،ويلذن ال إب أو   ذنهإان مراهقاً هل العربة ب    ك أما إذا    ،جمنوناً أو   اًريان صغ ك

 يف  ماكته  يوص و طالقه و لذا صح عتقه   و ،املراهق مستقل  ألن   لكستشيان رمبا   ك وإن   ،أخط الصيبعمد  

  .ذما معاًإ يف طايواالحت ،ىة والفتويالروا

إذا  إالّ   السفر أثناء يف   انكن  إ و ، ولو بلغها وجب الرجوع    ،ن نشوز يكبلغها مل   يولو أذن مث رجع ومل      

انت ختاف مـن    ك أو   نقل لةين وس كمل ت  إذا   ماك عقالً أو   ،حرمتأ إذا   ماك دها شرعاً ي من   األمرخرج  

  . فيلكالرجوع خوفاً مسقطاً للت

ـ  يقي أن   ينبغين  كل،  احلج الواجب كذنه  إ  ريجب بغ وا يف   افرتذا لو س  كو( :مث قال الشرائع    كد ذل

ة يمعص يف   طاعة ملخلوق  الث  يح،  عرذورة بعد أمر الشا   عا م أل كذل و ،هحنو و قاًيباحلج الواجب مض  

ـ الواجـب املو   يف   ذنهإ  ريالسفر بغ  يف   بعد القول بسقوط نفقتها   ي ال(: اجلواهر يف   لذا قال  و ،اخلالق ع س

ارها شـرعاً   ينه منوط باخت  يتع و األصلب  ون الواجب مستثىن  ى ك دعو و ،عارضه املوسع ي ق حقه فال  ييبتض

   يكبل هو احمل، ظهر من املنتي فما عساه ،ن موسعاً واضحة املنعيكال مل إو
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  ). و من منعلخي ق الياملضكه يذن فن من عدم اعتبار اإليديالشه ثاينة ريبل هو خ، عن بعضهم

ة يمعص يف   س من طاعة املخلوق   يموسع فل الشارع  أمر   و قيوج واجب مض  أمر الز   إذ ،رهكما ذ كهو  و

ان هلا  كمنع عن الواجب املوسع مطلقاً       إذا   نعم،  أيضاًطاعة اخلالق    يف   هو من طاعة املخلوق   إمنا   و ،اخلالق

  .أيضاًآخر الوقت  إىل هريجوب تأخ و مع احتمال،تءوقت شا أي السفر

 السفر ال  يف   وا معه كجمرد   إذ   ،بدونه أو   معه هي   ونكت أن   نيوجب لنشوزها ب  السفر امل  يف   فرق وال

  . تحقق النشوزيث يح، كبذلى رضي هو ال وخرجت معه من الدار إذا ماكفهو ، وجب عدم النشوزي

 بـال (: اجلواهريف   و ،)مباح سقطت نفقتها   أو   مندوب يف   ذنهإ  ريلو سافرت بغ  أما  ( :مث قال الشرائع  

ـ اخلروج من الب   أن   قد عرفت  و ،تيسفرها خروج من الب    أن   وضوحل كذل و ،)إشكال خالف وال  ت ي

  . ذنه موجب للنشوز املسقط للنفقةإبدون 

فـت  كاعت أو   صامت أو   ولو صلت (: ث قال يح،   قول الشرائع  إطالق يف   علم وجه النظر  يمما تقدم   و

  . )أذن مل تسقط نفقتهايمل  وإن ،واجب يف ذنهإب

 عدم الفـرق  يف خالف  واحد بأنه الريح غيفتصر، ركما ذكمطلقاً  ق اليد الواجب املضييب تقجيذ  إ

سـقوط   يف   هري لعدم تأث  ،ذنهإا بدون   جواز فعله  يف   قاًيمض أو   ون وقتها موسعاً  ك  نيالصالة الواجبة ب  يف  

ـ ريأن   إالّ   اللهم،  حمل تأمل ،  املوسع منه البحث السابق   يف   فإن   ،حنوه و النفقة خبالف الصوم   دوا عـدم   ي

 الوقت  كذل يف   أراد الزوج االستمتاع منها   إذا   إالّ   ،أول الوقت  يف   الواجب املوسع  يف   ذناإل إىل   اجياالحت

  . مطلقاً  موجب للنشوز الكذل حيث إن، حنوها والصالةينايف مبا 
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 ،االذن إىل   كذل إىل   املبادرة يف   الحتتاج أنه   هاريغ و ة املستمرة رين القطع بالس  كمي: اجلواهر يف   لذا قال و

أول الوقت فالظاهر وجوب طاعتها له لعدم معارضـة املوسـع            يف   الستمتاع منها مع فرض طلب ا   أما  

ا ى  فك و رناهاكذ اليت   ه الصورة يمراد مدع  أن   بل الظن ،  مل أحتققه  و اًإمجاعون  يكأن   إالّ   اللهم،  قيللمض

 ا املبادرة لـه وز هلجيفانه ال، حنوه واحلجكسفر مثال  إىل ها من الواجب املوسع احملتاجري غنيب ونهايفرقاً ب 

  . مع االذنإالّ 

ن بـدون   كمي مستلزم للخروج من الدار فال     ثاينال أن    الصالة املوسع واحلج املوسع    نيفالفارق ب  هيعلو

  .األولقاً دون يانت مضكإذا  إالّ ذنهإ

 إذا  حقهـا  يف   كنفع ذل ي مزوجة مل    ريانت غ كث  يأول الوقت دائماً ح    يف   انت نذرت الصالة  كولو  

 يرينه تغ كمي النذر ال  أن   بعض املسائل السابقة من    يف   رناهكما ذ ك ،أول الوقت  يف   ستمتاعأراد الزوج اال  

 مث، حقوق الزوجينايف ا  ممتنذر ما تشاء     أن   ل امرأة ك كال ملل إو،  الزواجى  ان سابقاً عل  ك وإن   حق الزوج 

  . ئاًيها شي الزوج علكلميتزوجت مل إذا 

فهل ،  ان النذر قبل الوقت   كث  يح،  الغروب إىل   من احلال قرأ القرآن   ي أن   نذر أو   نذرت إذا   ماكفهو  

 يف ةليل ل كنام  ي أن   جينذر الزوج قبل التزو    إذا   كذلك و ،الوقت يف   بطل وجوب الصالة  ي أن   ن النذر كمي

بطل يوجب املنافاة حلق النفقة فهل ي نذر ما أو ،القسم يف  حقهاكبطل ذلي أن نكميفهل ،  ق له يت صد يب

من يتاب احلج فك يف   كذل يف   المكل ال يتفص رنا بعض كقد ذ  و ،مثلة من األ  ك ذل ريغ إىل   ، حق النفقة  كذل

  . كمث استطاع بعد ذل ربالء مثالًك يف وم عرفةيل كون يك أن نذر

   ما ناىف يف ل الوقتوالصالة املوسعة أ يف عدم حقها أن علميمما تقدم و
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 أو   االستمتاع منها وسط الوقـت     فلو أراد الزوج  ،  س خاصاً بأول الوقت   ي الزوج االستمتاع ل   إرادة

 يف مكظهر احلي الصالة يف  مكمن احل  و ، الوقت املراد للزوج   ك ذل ريغ يف    بالصالة تيانها اإل يلزم عل يآخره  

 فـإن   ،يتالرمضان اآل  إىل   ها قضاء شهر رمضان موسعاً من أول شوال       يان عل ك إذا   ماك،  الصوم املوسع 

ـ  يف   الـصوم  يف   وجب عدم حقها  يوقات   هذه األ   من نيوقت مع  يف    الزوج االستمتاع منها   إرادة  كذل

  . موسطاً أو مؤخراً أو تصوم مقدماً أن هايب علجيإمنا و، الوقت

 ار هلا يال اخت هي   إذ   ،بطال صالا إالصالة فله    يف   أخذت و  هلا أول الوقت   عمث لو أراد الزوج االستمتا    

الصوم  يف   كذلك و ،نيالب يف   ن نشوز ويك  ال كبذل و ،بطال صالا املستحبة  إ يف   حقهك ،هذه الصالة يف  

  .  الظهران بعدك وإن املوسع يبل الواجب القضائ، الغروب إىل املستحب

 ،ق حصل النـشوز   يث التض يح،  صامت آخر شعبان   و  فلم تصم  ،أول شعبان  يصوم: قال هلا  إذا   نعم

  . اخلالق ةيمعص يف طاعة ملخلوق ال ألنه، الصباحيف  بطال حىتق له اإلحيمل و

 سافرت حلج واجـب إذا ( :ث قالي ح،ريالتحر يف   قول العالمة  يف   الرد و ظهر وجه القبول  ي تقدم   مماو

ذنه مل  إان ب ك فإن   ان احلج مندوباً  كولو  ،  ذنهإ  ريبغ أو   ذنهإان ب كسواء  ،  فقتهانسقط  ي مل   كذلك عمرةأو  

ذنه مل  إ  ريامها بغ حرإان  كولو  ،  املباحات و ت احلج من املندوبا   ريذا غ ك و ،ال ان معها أو  ك سواء   ،سقطت

 ، هلا منفردة عنه   ةولو سافرت حلاج  ،  سقطت انت منفردة كولو  ،  معها انكن  إ سقط نفقتها ت ال و نعقدي

سواء ،  سقط نفقتها يذنه مل   إفت ب كولو اعت ،  ذنه سقطت إ  ريان بغ ك وإن   ،سقط نفقتها تذنه مل   إان ب كفإن  

ـ ان معهـا مل     كإن   ف ،افهاكنعقد اعت يذنه مل   إ  ريفت بغ كاعت وإن   ،ال ان معها أو  ك ال إسقط نفقتـها و   ت

  . )١()سقطت
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 ،وفة مثالًكمسجد ال يف انواك إذا ماك،  تيافها بدون خروج عن الب    كظهر حال اعت  يمما تقدم    أن   ماك

 الـذي   الثالثيف    ث شاء حىت  يطاها ح ي أن   له إذ   ،افكوجب نشوزها باالعت  ي افها ال كه عن اعت  يفإن  

ق حي ال  ذنه حىت إ  ريب بغ جي كس ذل يل و ،حق هلا فله املطالبة    ادته ال رإمع عدم    إذ   ،ن حمذور يكمل   إذا   بجي

  .  فتأمل،الصوم يف رنا مثلهكما ذكبطال للزوج اإل

حنوه  و كء من ذل  يش إىل   بادرت تسقط نفقتها لو    ال كذلكو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    ن  إ مث

، له فـسخه   ألن   ده منها من االستمتاع ولو    يريفرض عدم منافاته ملا      إذا   هيمع   و ، بل ذنهإندباً من دون    

طلـب   نعم لو  .كني مانع من التم   ري غ ألنهه مل تسقط نفقتها     يمع   ذنه أو إنئذ ندباً بدون    يصامت ح  فلو

 كخ من السقوط بذل   يعن مبسوط الش   يكخالفاً للمح  ،العبادة ألجل ال   كاالستمتاع فمنعته سقطت لذل   

فطـار  لإل يرادته طلب االستمتاع ا املقتض    إن  كمي و ،فطار وامتنعت طلب منها اإل   إذا   ون ناشزاً كا ت أو

 ألنهعد نشوزاً   ي  ال كذلكوما  كث  يل والشرب من ح   ك األ كخمالفتها بتر  أن    يف بيال فال ر  إفامتنعت و 

  . )١()ن بدوماكميالوطي هما ويها طاعته فيب علجي ال

ـ  إالّ تـصوم تطوعـاً    أن   س للمرأة يلنه   أ  يف ات الواردة يان الروا ك مل كر ذل كذإمنا  خ  يلعل الش و ذن إب

  . الزوج

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب قال  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب   عن،  مثل ما عن حممد بن مسلم     

ذن زوجهاإب إالّ وعاًتصوم تط أن س للمرأةيل)٢(.   

 أن  صلح للمـرأة  ي ال : قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  هأصحابعن بعض   ،  عن قاسم بن عروة   و

   .)٣(ذن زوجهاإب إالّ تصوم تطوعاً
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صلى اهللا عليه وآله    (النيب   إىل   ت امرأة ءجا : قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  عن حممد بن مسلم   و

 تـه يتصدق من ب   ال و هيتعص ال و عهيتط نأ: قالف ،املرأةى  حق الزوج عل   ا رسول اهللا ما   ي: فقالت )وسلم

   .)١(ظهر قتبى انت علك وإن متنعه نفسها ال و،ذنهإب إالّ صوم تطوعاًت ال و،ذنهإبإالّ 

صلى اهللا عليـه وآلـه      (النيب   إىل   ت امرأة ءجا:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ميعن العزر و

ء يبش خربينأ: فقالت،  كثر من ذل  كهو أ : فقال ،املرأةى  حق الزوج عل   ا رسول اهللا ما   ي: فقالت )وسلم

  .)٢(ذنهإب إالّ تصوم أن س هلايل: فقال، كمن ذل

ـ كالى  عل أو   ،الصوم احلق   ناىف إذا   ماى  مل عل حت أن   بجيات  ين هذه الروا  كل نـة بعـض    ي بقر ةراه

  . خرات األيالروا

لته عن املـرأة تـصوم   أس:  قال)هم السالميعل(ى ه موسيعن أخ، تابهك يف جعفر علي بن مثل ما عن 

  .)٣(بأس ال: قال ،ذن زوجهاإ ريتطوعاً بغ

املـرأة   فـإن    أما صوم االذن   و :ث قال يحديف  ،  )عليهما السالم (  نياحلس علي بن    عن،  يعن الزهر و

باذن  إالّ   صوم تطوعاً يف ال يالض و ،دهيباذن س  إالّ   صوم تطوعاً يالعبد ال  و ،باذن زوجها  إالّ   التصوم تطوعاً 

  )٤(دهيس

صلى اهللا عليـه وآلـه      (قال رسول اهللا     : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  مكعن هشام بن احل   و

تـصوم   ال أن   من طاعة املرأة لزوجها    و ،ذن صاحبه إب إالّ   صوم تطوعاً ي ال أن   فيمن فقه الض  : )وسلم

ـ  إالّ صوم تطوعاًي ال أن حته ملوالهينص وطاعته ومن صالح العبد و،أمره و ذنهإب إالّ   تطوعاً  ذن مـواله إب

ـ ال  إو،  اأمرمه و هيباذن أبو  إالّ   وم تطوعاً صي ال أن   هيمن بر الولد بأبو    و ،أمرهو  ،ف جـاهالً  يان الـض  ك

   ،اًيان العبد فاسقاً عاصك و،ةًيانت املرأة عاصكو

                                                











٢١١

   .)١(ان الولد عاقاًكو

ـ  ال و ج تطوعـاً  حي ال و صوم تطوعاً ي ال أن   الولد من بر و :قالأنه   إالّ   ،مثلهى  خرأة  يروايف  و  يصلي

   .)٢(أمرمها وهيذن أبوإب إالّ تطوعاً

 تـصوم املـرأة   ال يا علي: )عليه الصالة والسالم(علي ل )صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيب  ة  يوص يفو

ـ  إالّ   ف تطوعـاً  يصوم الض ي ال و ،ذن مواله إب إالّ   صوم العبد تطوعاً  ي ال و ،ذن زوجها إب إالّ   تطوعاً ذن إب

  . راهةكال يف ظهورهاى بناًء عل ،)٣(صاحبه

  . تاب الصومك يف املسألة يف مالكل اليرناه بعض تفصكقد ذو

عـن   أو   ،عسالواجب املو  يف   وقت خاص  أو يف  ،منع عن الصوم تطوعاً    ن الزوج لو   أ ظهريتقدم   مماو

ـ  يف   حقهى  ل عل يدل ال إذ   ،ها طاعته يب عل جياالستمتاع مل    ديرين حاضراً   يكمل   و ،كذلكالصالة    ،كذل

 ،غائبـاً  أو   ان حاضراً كسواء  ،  هو حقه  و تين الب احلج اخلروج م  يف   ألن   ،احلج فله احلق   إىل   بالنسبةأما  

  . استلزم اخلروج أو ،ن الزوج حاضراًيكمل  وستلزم اخلروجيمل  إذا ماياف فكاالعت يف كذلكو

ـ لو صام ندباً    (: ث قال يح،  ريالتحر يف   رهكما ذ يالرد ف  و ظهر مواضع القبول  يرنا  كمما ذ و ان لـه   ك

 الوطي  منعته من  فإن   ،هايله وط  ألن   ،عت مل تسقط نفقتها   امتن وإن   ،فطرت استحقت النفقة  أ فإن   ،منعها

 رمـضان كقاً  يان واجباً مض  ك ولو   ،فطارخ سقوط النفقة مع االمتناع من اإل      ي الش أطلق و ،سقطت النفقة 

ق يتـض  إذا   ذا قضاء رمضان  كو،  تسقط نفقتها  ال و ،ن له منعها  يكاحه مل   كقبل ن  أو   ذنهإ ب نيالنذر املع و

  نإ و، القضاءأيامى وبق سيمل  وشعبان املقبل

                                                

 







٢١٢

له منعها لعـدم    : خيقال الش ،  قييقضاء رمضان قبل التض    و فارةكصوم ال  و النذر املطلق كان موسعاً   ك 

ذنه إحبالته ب  يف   ولو نذرت الصوم  . ه نظر يف و ،فطرت استحقها أ وإن   ،امتنعت سقطت النفقة   فإن   ،قهييتض

ها يب عل جيطلقها الزوج مل     ولو،  دتهيق أو   ت النذر أطلق  سواء ،نعقديذنه مل   إ  ريان بغ ك وإن   ،صح نذرها 

س له منعها عـن  يأما الصالة فلو .إشكالى  عل،ضرحيمل    فات وقته أو   ،داًيمق أو   ان مطلقاً كسواء  ،  فعله

 قالـه   ،ةان له منعها عن املبادر    كنة الوقت   ي مع ريمنذورة غ  أو   انت قضاء ك وإن   ،أول وقتها  يف   ضةيالفر

  . )١()كعرفة ان من الرواتبك وإن اميالص والةله منعها عن نوافل الصو ،خيالش

 إذا   صـح نـذرها    ،حتج بعد خروجها عن حبالته     أو   تصوم أن   حبالتهيف  هي   و هينذرت مع    أما لو 

  . مل خترج عن حبالته بطل النذر إذا نعم،  النشوزكوجب ذليخرجت عن حبالته ومل 

  .بعد هبة املدة هلاأو  نذرت ملا بعد انتهاء املتعة وانت متعةك إذا  حال ماكذلكو

ـ ى  ري ان الزوج ال  ك و ،دها جواز عمل االستمتاع   يتقل أو   اهمذهب يف   انك إذا   جةوالزن  إ مث  مل  ،كذل

  . انت ناشزةك الإق للزوجة االمتناع وحي

املغـرب   قاً بعد الغروب قبـل    يالصائمة صوماً مض   ةيزوجته السن  وطي يعيشأراد الزوج ال   إذا   ماك

  .املغرب إىل امتداد الصومى ث تريح، ةيعي نشوز الشكوجب ذلي نما اليب، زةون ناشكت فإافامتنعت 

ها بعد الغروب قبل املغـرب      يالصائم واجباً وط   شيعيأراد ال  إذا   ماك،  هلا ان العمل حراماً له ال    كولو  

 يف ل هلاه تفسح ااياحلرمة عل ألن ،ن ناشزةكاناً فامتنعت مل تينس أو  جهالً أو   ،عةيم الش كاناً منه حب  يعص

  .اجلواز هي ىت ترناك وإن ،االمتناع

   الوطي ديري وهو احلرمةى ري واجتهاداً أو داًي تقل االستظهارأياميف  ةعدم احلرم هي رأت إذا مثله ماو

                                                

 



٢١٣

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،سبب نشوزهاي امتناعها ال فإن ،اناً مثالًينس أو مك باحلجهالً أو اناًيعص

ـ ل احل يا تبد إمكاان ب ك و يأراد الزوج الوط   و همايعل أو   هايعل أو   هياً عل  حرام األمران  كمث لو   إىل  مك

ها قبـل  يأراد وط إذا ماك، احتماالن ،انت ناشزة أم الكمل تفعل  إذا  حىت كها ذل يب عل جيفهل  ،  احلالل

  . م تفعلل ف مثالًاسناأء من شعرها بيا قطع شإمكاان بك و،احلج يف ريالتقص

ـ للعمرة أت  يكت نس يملا قض  إين   كجعلت فدا : )عليه السالم ( عبد اهللا أليب  قلت  : لقا ،ليبفعن احل  ت ي

ن قصرت امتنعت فلما    كمل ت  و  منها كملا أردت ذل   إين   :قلت: قال،   بدنة يكعل: قال ،مل أقصر  و يأهل

ـ  و  بدنة يك عل ،كانت أفقه من  كرمحها اهللا   : فقال ،سنااأغلبتها قرضت بعض شعرها ب     هـا  يس عل يل

  . ءيش

عن امـرأة متمتعـة      )عليه السالم ( عبد اهللا أليب  قلت  : قال ،ليبعن حممد احل   و عنهى  خرأة  يروايف  و

قرضـت   و سنااأقروا فقرضت منها ب    إىل   غلبها أهوت ي أن   فلما ختوفت ،  تقصر أن   عادهلا زوجها قبل  

  .ضيد املقارجيل أحد كس ي ل،ال: قال ،ءيها شيها هل علريظافأب

ان كنة  ين هلا ب  يكمل   و ن االستخبار كميمل   و يعقل أو   شرعي باالمتناع من جهة  لعذر  ا بدتألو  ا  إ مث

ان كصدق نفسها    هي   علمت إذا   نعم،  ق له قطع النفقة   حيلف مل   حيمل  فإذا  ،  ق النشوز يه احللف لتحق  يعل

  . باحلقنيميمل تذهب ال إذا هلا التقاص

قطع يئاً  يبعد وجوب استعماهلا ش   ي ال و ،شوزاًان ن كض  يدر احل يئاً  يولو أراد منها الوقاع فاستعملت ش     

 ماك،  ثباتاإل إىل   الرجل النشوز ملنع النفقة احتاج    ى  ادع ولو،  ما أراد منها الوقاع   يضرها ف يمل   إذا   ضياحل

  حنوه  وادعت املرأة االضطرار لوأنه 



٢١٤

  .ثباتاإل إىل  النشوز احتاجتهحنو ووجب عدم االضطراري  مماك ذلريغ وللخروج عن الدار

بعـد  ي مل األولوادعت املـرأة   ثاينالرجل الى  فادع ،هريغ و قي خروجان للواجب املض   كان هنا كولو  

ـ فمدع، ثبت النشوزإذا  إالّ ىالنفقة واجبة بالنص والفتو فإن  ،ثباتاإل إىل   اج الرجل ياحت  إىل ه حباجـة ي

  .ليالدلىل  إاالستثناء حباجة ي فمدع،باالستثناء إالّ اخلروج حرام إن: قالي فال، ليالدل

 أو  ن بأمتعتهم يء من الدوار  يخارج الباب واشتراء ش    إىل   هابذمثل ال  ،اخلروجمصداق   يف   كولو ش 

 ث ال يح،  الساحة إىل   رجتخخان ف  فندق أو  أو يف  بستان يف   وتيان ب ك أو   ،ما أشبه  و لم مع اجلارة  كالت

 كان من التمـس   ك الإو،  جورحتقق مصداق اخل  إذا   إالّ   ، النفقة األصلف،  حنوه و احلاجة قضاء إىل   اضطرار

  . بالنشوز لتحقق اخلروجكد التمسيأر إذا ةيالشبهة املصداق يف بالعام

، هفكحنوه خروجهم مبفارقة ال    و هفكأهل ال  أن   ماك،  مةيتحقق مبفارقة اخل  يم خروجهم   يأهل اخل و

  . ثبت مصداق اخلروجإذا  إالّ  النفقةاألصلعدمه ف وحتقق اخلروج يف ولو اختلف العرف

الظهر كان النشوز استوعب وقت النفقة      ك فإن   ،منعت نفسها مث أعطت    أو   ، خرجت مث رجعت   ولو

قال ،  قطع النفقة  بها للمخالفة ال  يستوعب فله حق تأد   يلو مل    أما   ،ستبعد سقوطها يما أشبه مل     و والغروب

  . كذلى ات الدالة عليما تقدم بعض الرواك ،)١(اليهن سبيتبغوا عل م فالكطعنأن إف :سبحانه

مان مما تقدم مـن     كظهر احل ي و ،ها حق الطاعة  ين له عل  يكواجب املقاربة مل     أو   ولو منع الزوج النفقة   

  م يكم علكلنسائن إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ث قال يح، ة حتف العقوليروا

                                                

 



٢١٥

  . ثياحلد )١(هن حقاًيم علكل وحقاً

ـ ه من بعـض الروا    ري غ كذلكو ،ستفاد منه عرفاً  يما  كل حق بواجب    كذ الظاهر منه مقابلة     إ  ،اتي

  . ل الطاعةك ان هلا منع بعض الطاعة الكمنع بعض النفقة  لو أنه لكل بالكالظاهر من مقابلة الو

 لصدق النـشوز املوجـب      ،منعت بعض الطاعة   إذا   الًكون له حق منع النفقة      يك أن   ستبعدي نعم ال 

  .ات املتقدمةيه بعض الروي علما دلك، هاريغ والضرب واهلجر وه من الوعظيامه علكلترتب أح

 تلزم مبـا    الدبر مثالً يف  الوطي  ك موربعض األ  يف   عدم الطاعة  أو   نها اخلروج يمن د  اليت افرةكهل ال و

علـي  ي ال و علوي سالماإل فال مسرح لقاعدة  ،  لزاملقاعدة اإل  ثاينالظاهر ال  ،به هي   مبا تلتزم  أو   ،نلتزم به 

   .)٢(عليه

 نها حملالً يد يف   احلائض حمرماً عندها   وطيان  ك إذا   ماك،  شروط النفقة يف   تلفانخيافران  كولو راجعنا   

 ،عتقد به يلزم مبا   ي أن   لكل أن   الظاهر من القاعدة   حيث إن ،  لزامان احلق مع الزوجة لقاعدة اإل     ك ،نهيديف  

  . ه باعتقادهلزام إلدع جماالًي ها باعتقادها الإلزامف

، عطاء اللباس هلا  إنها  يد يف   انك و عطاء اللباس للزوجة  إدم  نه ع يد يف   انك إذا   ماك،  سكعلم الع يمنه  و

  . لتزم بهي ما ري بغإلزامنه يافر خالف دكالى ف عليلكل تك فإن ،عطائه اللباس هلاإم بعدم لزوم كنا حنإف

  ان مسلم كلو  أما ،املذهب يف راجعنا خمالفان خمتلفان إذا ظهر حال مايمنه و

                                                

 

 



٢١٦

 سـالم اإل ألن   :األول،  ته فرضاً يلحكنه  يد أو   الدبريف   الوطي   مةرحكنها  يقدم د يفهل  ،  افرةكتزوج  

  .أمثال املقام يف القاعدة ومةكملا عرفت من جهة ح ثاينالظاهر الو ،)٢(لزاملقاعدة اإل: الثاين، و)١(علوي

حيث ،  كصح املسلم ذل  ي نه ال إرم الزوج ف  حي و ،للحائض أو   الدبريف   الوطي   حيث تب يس ح كلو انع أما  

 ماك،  ةيتزوج بنته اوس  ي أن   وز للمسلم جي لذا ال  و ،باحة طرفه له  إ ألجلعمل باحلرام   ي أن   نكتمي الإنه  

 ،كذلكم والبنت األ أو ،نيخت األنيمع بجي أو ،ةياوسى ت البنت عل يبق و ب فأسلم األ  ينيانا جموس كإذا  

  . مثلةها من األريغإىل 

  . سكبالع أو ةياً والزوجة سنيعيون الرجل شيكأن ك ،ة صور االختالفيعلم بقيمنه و

املسائل  يف   خر املرتبطة بالنشوز  بعض الفروع األ  سيأيت  ما  ك،  رناهكة تعرف مما ذ   ريثكاملقام فروع   يف  و

  .  تعاىلإن شاء اهللا، ر الشرائع هلاكة حسب ذيتاآل

ـ  بال(: اجلواهريف  و،)ما تثبت للزوجةكة  يتثبت النفقة للمطلقة الرجع   و( :الشرائع قال ن  إ مث ، الفخ

  . )هيه علي بقسممجاعبل اإل

  : اتيه متواتر الروايدل علي و:لوأق

 ،ء من الطالق  يعن ش  )عليه السالم (ى  حلسن موس  ا سألت أبا :  قال ،خلف أيب   رواه سعد بن   مثل ما 

ل له يسب ال وت نفسهاكمل وه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ي ف كلمي طلق الرجل طالقاً ال   إذا   :فقال

  : قلت: قال، نفقة هلا ال وتءث شاي حتعتد وهايعل

                                                







٢١٧

تطلـق   اليت   كبذل  عىنا  إمن: قالف: قال ،)١(رجنخي ال و ونيالخترجوهن من ب  و: قوليس اهللا   يأل

 ال و طلقت الثالثة فقد بانت منه    فإذا  ،  تطلق ثالثة   خترج حىت  ال و خترج ال اليت   كفتل،  قةيقة بعد التطل  يتطل

 مرتل زوجهـا  يف  تقعدأيضاًفهذه ،، جلهاأل  حيدعها حىتيقة مث يلرجل تطلطلقها اي اليت   املرأة و ،نفقة هلا 

   .)٢(عدا تنقضي حىت ىنكهلا النفقة والسو

  لليت كذلإمنا   ،زوجهاى  س هلا نفقة عل   ياملطلقة ثالثاً ل  :  قال )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  عن زرارة و

   .)٣(ها رجعةيلزوجها عل

:  قال ،)هم السالم يعل(بن جعفر   ى  ه موس يعن أخ ،  جعفر علي بن    دهعن ج ،   بن احلسن  عبد اهللا عن  و

   .)٤(نعم: قال ،عدا تنقضي زوجها حىتى سألته عن املطلقة أهلا نفقة عل

  . ىالفتو وةينة الروايما تقدم بقرى  مرتل علريخ األإطالقو

قتها باملعروف من سعة    قة نف للمطلو :قالنه  إ ،)عليه السالم (  ني املؤمن ريعن أم ،  سالمعن دعائم اإل  و

 النفقـة مـا    و ىنكواملطلقة هلا الس  ،  نياملتقى  حل أجلها فمتاع باملعروف حقاً عل     فإذا  ،  عدا يف   زوجها

   .)٥(ها رجعةيدامت للزوج عل  حامل ماريغ أو عدا حامالً يف دامت

   .)٦(ىنكالس وس هلا نفقةياملطلقة البائن ل: قالنه إ )عليه السالم( عبد اهللا أيب عنو

                                                

 













٢١٨

  . المهاك البائن هلا ريغ أن ن املفهوم منهإف

 مجلـة مـن     ،تقدم ما إىل   ضافة باإل كذلى  دل عل ي و ، عدم النفقة للمطلقة البائنة    كقد عرف من ذل   و

  : اتيالروا

 زوجها نفقة ى  س هلا عل  يثالثاً ل  املطلقةيف  : )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  ركبن ب ى  مثل ما عن موس   

   .)١(ىنكس الو

س يل :قال،  ال: قلت ،يهى  حبل: فقال ،نفقه أو   ىنكاملطلقة ثالثاً هلا س   : قلت له :  قال ،ن مساعة وع

   .)٢(نفقة ال وىنكهلا س

هـل   السنةى  سألته عن املطلقة ثالثاً عل    :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،   بن سنان  عبد اهللا عن  و

   .)٣(ال: قال ة،نفق أو ىنكهلا س

 :قـال  ،نفقـة  و ىنكسأل عن املطلقة ثالثاً أهلا س     نه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن ،ريبص أيب   عنو

يهى حبل، قال، ال: قلت :ال)٤(.   

 ال: قـال  ،نفقة و ىنكعن املختلعة هلا س    )عليه السالم (  اهللا أبا عبد سأل   أنه   ،ىعن رفاعة بن موس   و

   .)٥(ال: لقا ،سأل عن املختلعة أهلا متعة و،نفقة ال وهلا ىنكس

  .الزوجة أو ان الفاسخ الزوجكسواء ، فسخ عقدهااليت  إىل م بالنسبةكعرف احليمنه و

عليـه  (  اهللا أبـا عبـد   سألت  :  قال ، بن سنان  عبد اهللا ة  يلزم محل روا  يات املتقدمة   يمن الروا  أن   ماك

   ،)٦(نعم: قال ة،نفق أو ىنكالعدة هلا سى  عن املطلقة ثالثاً عل)السالم

                                                















٢١٩

  . ات السابقةينة الرواي بقرون املرأة حامالًكعلم  أو ،الستحباباى عل

  .احتماالن ،ما أشبه وجرته مثالًأماء االستحمام و وينيف والتزيهل من النفقة آلة التنظو

 يف  املطلقة تعتـد  يف   :)عليه السالم (عن الصادق   ،  املوثقكة  ريثك ال خبارده باأل يأ و كاحلدائق قال بذل  

   .)١( أمراًكدث بعد ذلحيتها لعل اهللا نيزتظهر له  وتهايب

 ها رجعـة يان له علكزوجها ما ل فاملطلقة تسو: )عليه السالم(جعفر   أيب   عن،  سيخرب حممد بن ق   و

   .)٢(هايستأذن عليال و

 ،ابيت من الث  ءشا تلبس ما  و ختتضب و نحلكاملطلقة ت : )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  خرب زرارة و

   .)٤(اجعهارينفسه ف يف تقع أن  لعلها،)٣( أمراًكدث بعد ذلحيلعل اهللا : لقو ياهللا تعاىلفإن 

 أن  سألته عن املطلقـة هلـا     :  قال ،)هم السالم يعل(بن جعفر   ى  ه موس يعن أخ ،  جعفر علي بن    ةيرواو

   .)٥( سوءريفعلته من غ إذا بأس ال: قال ،تلبس ثوباً مصبوغاً أو ختتضب وتحلكت

  . اتيها من الرواريغإىل 

ى دل عل ي ات املتقدمة ال  يالروا يف   احلدائق بأن ما  ى  ل عل كأش و ،طالق باإل كذلى  واجلواهر استدل عل  

  .نة منهيون آلة الزك

 ن الالزم الذهابكل،  لعدم انتفاع الزوج ا،حنوها وفيلة التنظبعضهم آلستثناء  اقبال هذا القول    يف  و

  . هيلإ األمروصل  إذا صحابات واالستيداً بالرواي مؤ،طالق لإلاألولالقول إىل 

  فتأخرت  ال العدة سواء محلت أو يف ها للشبهةيالقواعد استثناء وط يكحم يف مث

                                                

 











٢٢٠

  . إشكالى جتب النفقة عل احلال فال يف قلنا ال رجوع له و،عدة الزوج عن عدا

وـا  ك ل ةيالعدة الرجع  يف   منهي   و مهاكح يف   من و جتب للزوجة إمنا   أا   لعله من (: اجلواهر قال يف  و

ـ من بقاء ح و،انيان منتفاألمرو،  شاء  ها مىت يلإ له الرجوع    ألنهنة  كمبرتلة الزوجة املم   ـ م الزوجك  وإن ةي

 ،امتنـاع االسـتمتاع ـا   مع الزوجة الصائمة واحملرمة ى ما جتب النفقة علك ،ن ملانع امتنع الرجوع اآل  

  . ) النصإطالقو

ظهر فـاأل  واطياختصت بال  وإن   ،أيضاًطي  ا الو نم أو   انت الشبهة منها  ك إذا   هذا :شف اللثام كيف  و

  .الناشزكفهي سببت المتناع الرجوع  اليتفإا ، عدم النفقة

نع صـدق النـشوز     ميبل قد   ،  هاريغكانت  ك كفرض توبتها عن ذل    لو(: ه اجلواهر بقوله  يل عل كأشو

  . )سقاط النفقةإ يف ته منهيأولوى دعيأن  إالّ اللهم، كبذل

 السفر  مل ترجع بعد لبعد    و سافرت حراماً مث تابت    إذا   ماك ،ة بعد بقاء آثار النشوز    تنفع التوب  ال: أقول

قرب هو عدم انتهاء آثار     فاأل،  ه ضعف ين ف كل،  هاي عل )١(مكعنطفان أ  صدققال ب يأن   إالّ   اللهم،  مثالً

 داخل اخلروج ستعد ال يمث مل   ،   مزوجة مثالً  ريغ أا   ىاً بدعو يته أجنب يدخلت ب أ إذا    احلال كذلك و ،النشوز

ـ رج الداخل   خيمل   أو   ،تستحق النفقة  هذه املدة ال  يف   فإن   ،مة بعد مدة  كباحملا إالّ   هاكترو  اً لقوتـه  إطالق

  . تابت وإن الزوجى وجه للنفقة عل الحيث إنه ، ثبات الزوج اإلإمكانلعدم  أو ،اغتصابهو

 ،انت هلا نفقة من الزوج    ك  إذا منهما أو   شبهة منها طي  ا الو ىالقاعدة وجوب النفقة عل   ى  مقتضن  إ مث

  القول ى حرمها من نفقة زوجها عل الذي هو واطيالألن 

                                                





٢٢١

ـ  ضرر الل  ي لدل كذل و ،الشبهة وطيمدة عدة    يف   الزوجى  بعدم وجوب النفقة عل    ـ التقرى   عل  بي

  . حنوه و الغنبرايخ يف استدلوا بهالذي 

 أوط واطيون ال ك و ،الزناى  مها عل قداإا حرمت نفسها ب   أل ،ن هلا نفقة  يكة مل   يزان هي   انتك نعم لو 

  .ة هلاقوجب النفي بشبهة ال

وت ك بـس  كستدل لـذل  يرمبا   و بل،  صللأل واطيالى  نفقة عل  ال أن   ن مزوجة فالظاهر  كمل ت أما إذا   

  . رت املهركث ذير النفقة حكان عن ذيمقام الب يف ات الشبهةيروا

ى قـض :  قال ،)عليه السالم (جعفر    أيب عن،  سيعن حممد بن ق   ،  نيخت األ ني اجلمع ب  ميباب حتر ففي  

ختها فجمعهما  أفخطب  ى  حبلهي   و مها رجل مث طلقها   احدإح  ك ن نيختأ يف   )عليه السالم (  ني املؤمن ريأم

 طبـها خيختها املطلقة ولـدها مث      أتضع    ة حىت ريخفارق األ ي أن    فأمره ،ختها املطلقة ولدها  أتضع   أن   قبل

   .)١(نيتأصدقها صداق امريو

 عن رجل تزوج امرأة بالعراق مث خرج       )عليه السالم (جعفر   سألت أبا :  قال ،ني بن أع  ة زرارة يأما روا 

تزوجها  اليت    املرأة نيب و نهيفرق ب ي: قال ،بالعراق اليت   امرأتهأخت  هي  فإذا  ى  خرأالشام فتزوج امرأة    إىل  

هـو   و مهاأتزوج  تزوج امرأة مث     فإن   :قلت،  ةيعدة الشام  تنقضي  ة حىت يقرب املرأة العراق  ي ال و ،بالشام

قرب ي ال و قراي مها فال أ أا   علم إن: قالمث  ،  كقد وضع اهللا عنه جهالته بذل      :قال ،مهاأ أا   علميال

م ت األ ءجـا  فـإن    :قلت،  اح االبنة كم حل له ن   انقضت عدة األ  فإذا  ،  م منه عدة األ  تنقضي  االبنة حىت 

   .)٢(أخا امرأته وون ابنهيك وهو ولده: قال ،بولد

  . انيمقام الب يف ستيا لأل ،هايداللة ف فال

                                                







٢٢٢

ـ ى  قض:  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  سيرواه حممد بن ق    بعد داللة ما  ي نعم ال   ني املـؤمن  ريأم

 ،تزوجـت  و حرة أا   ادعت أو   ،اذبةكهي   و منهم أا   خربمأقوم و  إىل   أتت إذا   املرأة يف   )عليه السالم (

ما ولدت من ولـد فهـم        و ،عنقه يف   حق هلا  ال و صدقهاأ الذي   جها ماله طلب زو ي و أرباا إىل   تردأا  

  . ديعب

  . أيضاًحال العدة  يف شمل النفقةي ،عنقه يف حق هلا الو :)عليه الصالة والسالم(ن قوله إف

  . إشكال الزوج بالى نفقة هلا عل اح فالكن يف انتكن إ املعتدة عن شبهة و:القواعد يكحم يف مث

ـ   دنهما بوجو يرمبا فرق ب   و ،ضةياملركمن العذر    و كنيلعله من انتفاء التم   و( :اجلواهريف  و ى  النص عل

 واالتفـاق   ،كتها منها لذل  يضرورة أولو  ،ىما تر كأنه   إالّ   ،احكالن يف   ةياملطلقة خبالف الباق   يف   نفاقاإل

دل مـن    ما  أن ى عل ،قصر عنه ي من النص فال  ى  ن أقو يكمل  ن  إ هو و احكالن يف   ةيالباقى  نفاق عل اإلى  عل

ها مـع عـدم     ينفاق عل وجوب اإل  األقوىف،  ل حال ى ك عل و ،افكالنفقة للزوجة   ى  تاب والسنة عل  كال

  . )١()يوجه قو يف أيضاًمعه  وبل، واطياختصاص الشبهة بال

ـ    ى  نفاق عل منعنا من وجوب اإل    إذا   ناأهنا ما تقدم من      أيتيو ـ ى  الزوج وجبت النفقة عل  إذا  واطيال

ـ  وإن   نعم مع زناها  ،  منعها عن النفقة   واطيال إذ   ،همايلكمن   أو    منها  شبهةً كانت هنا ك ـ  ك  واطيان ال

  . ها ملا تقدمينفقة له عل مشتبهاً ال

ثان هلـا    ئواط أوطفإذا  ،  واطيالى  قلنا بوجوب النفقة عل    و منهما أو   شبهة منها  واطيها ال أوط إذا   مث

انت كإذا   إالّ   ءيها ش يون عل  يك  الزوج حىت  نعها من نفقة  ميمل   ثاينال إذ   ،النفقة ثاينالى  ب عل جيشبهة مل   

  ، األولثر من مدة كأ ثاينمدة ال

                                                





٢٢٣

  . املقام فروع أخر تظهر مما تقدميف  و،ثاينال واطيالى  علني الزماننيون نفقة التفاوت بكث تيح

ثبـوت   يف   معاملتها معاملة الزوجات   يف   مة واحلائل واحلامل   احلرة واأل  نية ب يالرجع يف   فرق النه  إ مث

 طـالق  إل كذل و ،هريغ أو   انقضاء العدة بوضع احلمل    إىل   تستمر النفقة  و ،سقوطها مبا تسقط به    و لنفقةا

وضـعت   أو   انقضت العدة  وإذا   ،ةين رجع كمل ت  وإن   ،هلا نفقة  بأن احلامل  و ة هلا نفقة  ين الرجع أ ب دلةاأل

ـ مل   وإن   ،ان استصحاب عمل بـه    ك و الرجعة يف   كولو ش ،  دلة األ طالق إل أيضاًاحلمل فال نفقة     ن يك

 نها الكل، ا خرجت من حبالتهأد ويوحة زكمن أا علمت إذا ماك ، عدم النفقةاألصلان  كاستصحاب  

  . ك ذلريغ إىل ،دائمة أو انت متعةكتعلم هل 

 أو عطاء النفقةإب ويلاملت أو   ني أحد الزوج  كولو ش ،  مكاحلا أو   الويل أو    الزوج ك احلال مع ش   كذلكو

ـ  كذلكف،  عدمه و أسيعدمه وال  و عدمه والبلوغ  و الدخول يف   كة الش الرجعة من جه   يف   أخذها ون يك

  . عدم النفقةاألصلال فإو، انكن إ م باالستصحابكاحل

رجاع لقاعدة  ها اإل يانت أخذت ذا العنوان فعل    ك فإن   ،اها النفقة بزعم وجوا مث ظهر العدم      طولو أع 

ها يوجب عل  ةيانت باق ك وإن   ،صللأل ءيها ش ين عل يكانت صرفتها مل    ك فإن   ،بعنواا ان ال ك وإن   ،ديال

  . رجاع حسب القواعد العامةاإل

نت احلمل وجب   يتب فإن   ،ةي الرجع ريغ يف   عدم النفقة  يقتضياحلمل فاالستصحاب    يف   كان ش كن  إ مث

  .نفقة الزوجة قضاءيف  أيتيما ى  عل،القضاء

ظهـر   وإن ،لـها يلنفقة بدل البقاء املوجب ل   يقتضيالسقوط فاالستصحاب    يف   كان محل مث ش   كوإن  

  . كما أشبه ذل وة والشهوديثار العرفظهر من اآليعدمه  ووجود احلمل و،ما تقدمكان كاخلالف 



٢٢٤

ـ عل و ،هيتوجب لزوم النفقة عل    هن مصدقات ال   و ،ثباتها اإل ي فعل كش أو   ركوأن هي   ادعت أما لو  ه ي

  .عدم العلم أو العلم بالعدمى احللف عل

الولـد   لقاعـدة    ،ان له ك زان   نيب و نهي ب كولو ش ،  البائنة يف   نفقة  فال س منه ينه ل كان محل ل  كولو  

شـبه   يف   ني املتقدم مجاعان اال للقرعة بالنص واإل    ك مشتبه   نيب و نهي ب كلو ش  و ،تتبعه النفقة  و للفراش

  . املسألة

 مارات احلمـل بعـد    أولو ظهر ا    (: ث قال يح،   اجلواهر إطالق يف   ظهر وجه املسألة  يرناه  كمما ذ و

نفـق مث   أ فإن   ، احلال نيب ي  أو تضع أن    إىل نئذيه النفقة ح  ي فعل ،تة عرفاً يوجه حتصل به الطمأن   ى  الطالق عل 

  . )١()ن مدلسةكتمل  وإن ،األقوى يف ها بعد انقضاء العدةيلإن محل فله استرداد املدفوع يكمل  أنه بان

 ،ذا الـزوج  كن  إ نيميقت بال نت قدراً صد  يع فإن   ،قراءنئذ عن قدر األ   يتسأل ح و( :مث قال اجلواهر  

ـ ح و سألت عن عادة طهرها   ،  انقضت العدة   أعلم مىت  ال :قالت وإن   ،صدقهان  إ نيميبال  و  فـإن  ،ضهاي

 ألنه ،ما زاد يرجع الزوج ف   و خمتلفة أخذ بأقل عادا    أا   رتكذ وإن   ،هايرت عادة مضبوطة عمل عل    كذ

ن انقضاء العدة به كمي أقل ماى البناء علففي   ،ت عاديت ينس: قالت وإن   ،هيادة عل يز يتدع ال الذي   قنياملت

 نياألصـل  وجهـان منـشأمها تعـارض    ،الغالبى   عل  بناءً أشهر ثالثةى  عل أو   ة من الزائد  ء الربا صالةأل

  .)٢( )قنين بالظاهر واملتياملعتضد

ترب ل مع ي دل كان هنا كإذا   إالّ   األصلعارض  ي الظاهر ال  ألن   ،ةءصل الربا أان  يالقاعدة جر ى  ن مقتض كل

  .كاملقام ذل يف سيل و،األصلل ي دلإطالقد يقي

 تاجحي ،جنيبهو من األ   :قال و ،منهنه  إ : فقالت ،ها آثار احلمل بعد مدة من الطالق مثالً       يظهر عل  ولو

  . تتبعه النفقة وان لهكال إاللعان وإىل 

  ى فراغ علباإل أو ون بالدخوليك أن نياحلمل ب يف فرق ال أنه والظاهر

                                                

 





٢٢٥

من املين  ف،  طلقت اليت   هذه املرأة  إىل   املساحقة مع امرأة محلت من زوجها مث نقلت النطفة        ب أو   ،الفرج

ـ ون احل يك أن   بعدي بل ال ،  النقل املرأة املساحقة   يف   انت الواسطة ك وإن   ،الزوج واحلمل من الزوجة    م ك

 أما  ، العدة حال يف   قيان التزر كوزواج  الداخل رمحها مما أخذ منه حال        يف   الزوج زرقت مبين  إذا   كذلك

  . بعض املباحث السابقة يف رنا شبه هذه املسألةكقد ذ و،إشكاله يففلزواج اأخذ منه قبل إذا 

 نيح إىل   هي فالولد له والنفقة عل    ،ون منه يك أن   نكمي أتت به ملدة   و بانت حامالً وإن  ( :مث قال اجلواهر  

عدا به   تنقضيال   و ، لعان ريعنه بغ  ىن حلوقه به انتف   كمي أتت به ملدة ال    وإن   ،م الزوجة كا حب ألالوضع  

 وإن  ،الفاضـل استعيد  قراء  ها بعد األ  أوط أنه    الزوج وادعت  ريغ إىل   نسبته فإن   ،قراءون باأل كبل ت ،  عنه

ها تتمة االعتـداد    يعل و ،ما مسعت ى  بناًء عل  ء هلا عن مدة احلمل    يش ال و  فلها نفقتهما  ،نيأقالت بعد قر  

نفقة هلا   ال و قراءأثالثة   الوطي    فعدا بعد  ،ب الطالق يقالت عق  وإن   ،ههلا نفقت  و بالقرء الثالث بعد الوضع   

  . )عن مدة احلمل

 كنعم ذل ،   الشبهة يمن وط  أو   من الزوج  أنه   احتمل إذا    للنفقة إطالق ال أنه   مثل،  ه مواضع للتأمل  يفو

د مبا  يقي أن   بجي ،ون منه يك أن   نكمي فقوله ملدة ال   ،الزاينمن   أو   هنن م ويك أن   احتمال إىل   صح بالنسبة ي

بعـض   يف   رناهكما ذ ى  ه عل إطالقى  س عل ياستعادة الفاضل ل   فإن   ،د الفاضل ياستع: مثل قوله  و ،رناهكذ

  . ك ذلريغ إىل ،نفةالفروع اآل

 ،تعتد بوضـعه   و ىنكال س و نئذينفقة هلا ح   ال و محل زوجته العنها   ىنف لو(: ريالتحر يف   قال العالمة 

  ، العنها وه به ظاهراً فنفالتحقيظهر ا محل  وذا لو طلقهاكو



٢٢٦

ى  عل ،من طرف الولد   عاد النسب من طرفه ال     و ذب نفسه بعد اللعان واستلحقه وجبت النفقة      كأ ولو

ث قـد  يح و،بيذكانت قد أرضعته قبل التكولو ، سكتقرب به دون العيمن  ورث أباهيالولد   أن   معىن

  . راره هناكتإىل ي داع رث واللعان الاإل تايبك يف نقحنا هذه املسائل

 ألن ،قراء ال بالوضع فالعدة باأل،المهماكسمع ي فهل ،الولد من الزنا أن ىمث لو اتفق الرجل واملرأة عل

ـ   ألن   ،ثاينالظاهر ال  ،باللعان إالّ   ينتفي  فال الولد للفراش ال لقاعدة    أو   ،عدومهاي احلق ال   يالقاعدة تنف

  . أيضاًقرباء ذا حق ه من األريغ وون الولديكث يعدومها حي أنه  إىلضافةباإل، عدومهاي ون احلق الك

، احتمـاالن  ،الوضع إىل   النفقة يف   فهل هلا حق  ،  من الزنا نه  إ :قالت املرأة  و ،ولدهنه  إ :ولو قال الرجل  

  .األولن الظاهر كل، النفقة يف تعترف بعدم حقها أا من و،الولد للفراش أن من قاعدة

ـ باشران بعـد الن يانا  ك و  زواجهما مبدة مث تزاوجا     قبل نباشرايان الرجل واملرأة    كولو    ،أيـضاً اح ك

، الولد للفـراش   أن   ون الولد من احلالل بقاعدة    كفالظاهر  ،  بعده و ون الولد انعقد قبل العقد    كاحتمل  و

 أيـضاً الطول   يف   مكون احل كستفاد منه ولو باملناط     يأنه   إالّ   ،بالعرض فراش و ان ظاهراً بعهر  ك وإن   نهإف

ما يثنائها ف أ أو يف العدة   و ها بعد الثالث  أوط إذا   ماك،  الحقاً أو   املثالك ان العهر سابقاً  كسواء  ،  كذلك

  . ينيمن الوط أي ونه منك ان الولد حمتمالًك

 مـا ك(: اجلواهريف  و،)فسخ أو   ان عن طالق  كناها سواء   كس و تسقط نفقة البائن  و( :مث قال الشرائع  

بل ،  ء منه يش يف   خالف أجده   بال ،كبنحو ذل  أو   هايب ف يبع أو   قبل الدخول  أو   رةطان بردته عن ف   كإذا  

  . )ةي بعد انقطاع الزوجاألصل إىل مضافاً، هيه علي بقسممجاعاإل



٢٢٧

اب جيإ يف   هماي ال اعتبار بالدخول ف    ألنه ،ةريالصغ و ائسةيال يف   ان بعد الدخول  ك إذا   كذلك و بل: أقول

  . ما تقدم مجلة منها ىة علريثك النصوص الكذل إىل ضافةه باإليدل علي و،العدة

  فال ،األصل و مجاعالطالق باملناط واإل  ى  حممول عل أنه   إالّ   ،النصوص يف   وراًكن مذ يكمل   وإن   والفسخ

  .احتمال الستصحاب النفقة

 وإن  ،احتماالن ،ةء الربا أصالةم  كحي أو   ستصحب النفقة يفهل   يعرج أو   الطالق بائن  أن    يف كش ولو

  .األولبعد ي ان الك

 جـراء جمال إل ال أن فمن الواضح، ةيالرجع ي والزوجة تدع،نفقة قول بالبائن فال  يالزوج  ولو اختلفا ف  

ان كطلقات   أو   طالق يف   ان االختالف ك فإن   أصل الطالق  يف   اايجر أما   ،ا فرع ألالنفقة   يف   القواعد

ـ  وإن   ، عدمه األصلالدخول ف  يف   انك وإن   ،مع الثالث  ته ال ينياثن أو    مع وحدة الطالق   األصل  يف  انك

  أو دوام أو   انفصال عن متعة   أنه    يف انك وإن   ، عدمه األصلأسها ف ي يف   انك وإن   ، عدمه األصلبلوغها ف 

  . اركنطالق برجعة فاملرجع التحالف لعدم االدعاء واإل أو بيفسخ بعأنه 

ـ   ينفاق عل  لزمه اإل  انت املطلقة بائناً حامالً   كنعم لو (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    ن  إ مث  ىتهـا ح

  . )سنةً وتاباًكالنص كه يه علي بقسممجاعبل اإل، أيضاًه يخالف أجده ف بال ىنكذا السك و،تضع

ارتبتم فَِعـدتهن ثَالثَـةُ   ن إ الالّئي يِئسن ِمن الْمحيِض ِمن ِنساِئكُم     و: ه قوله سبحانه  يدل عل ي: أقول

أَسِكنوهن ِمن حيثُ سكَنتم ِمـن      ،  يضعن حملَهن  أن   جلُهنأُوالت اَْألحماِل أَ   و  لَم يِحضن  الالّئي و أشهر

ِدكُمجو و  ضاال ت  ِهنلَيقُوا عيضِلت نوهوإن   ر        نلَهمح نعضى يتح ِهنلَيِفقُوا عٍل فَأَنمأُوالِت ح فـإن   كُن 

 لَكُم نعضأَر  



٢٢٨

  .)١(تعاسرتم فَسترِضع لَه أُخرى وإن روا بينكُم ِبمعروٍفأْتِم وتوهن أُجورهنآف

  : اتيمجلة من الرواو

ـ هي   و طلق امرأته يالرجل  يف  ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،   بن سنان  عبد اهللا فعن   : قـال  ،ىحبل

تضع محلها ه نفقتها حىتيعل و،تضع محلها أن أجلها)٢(.   

ـ هـي   وطلق الرجل املرأةإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب   عن،  ناينكالصباح ال  أيب   عنو ى حبل

 .)٣(تضع محلها ها حىتينفق علأ

ه نفقتـها  يعل وتضع محلها أن احلامل أجلها:  قال،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  سيعن حممد بن ق   و

   .)٤(تضع محلها باملعروف حىت

   .)٥(تضع محلها ها حىتينفق علياملطلقة ى احلبل: قال ،)السالمعليه ( عبد اهللا أيب عن، عن احلليبو

 ها حـىت  ينفق عل ياملطلقة  ى  احلبل: قوليمسعته  :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ريبص أيب   عنو

   .)٦(تضع محلها

ـ  ،  عن آبائه ،  هيعن أب ،  عبد اهللا  أيب   نا عن يرو:  قال ،سالمعن دعائم اإل  و ـ (  نينماملـؤ  ريعن أم هم يعل

هو قول اهللا    و ،تضع محلها   ه نفقتها باملعروف حىت   يعل و ،تضع محلها  أن   أجلهاى  احلبل: قالنه  إ ،)السالم

  .)٧(ضعن محلهني أن محال أجلهنأوالت األو: عز وجل
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 هـا حـىت   ينفـق عل  أى  حبلهي   و طلق الرجل امرأته  إذا   :قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عنو

   .)١(تضع

نعم اتصال  ،  ن وضع يك بالداخل مل    جزء منه متصالً   يبق و خرج الولد  فلو،  لهماكهر الوضع   ظان  إ مث

 فـإن   ،همايلكبوضع   إالّ   صل الوضع حي مل   نيانا توأم ك لو أنه   ماك،  وجب عدم صدق الوضع   ي السرة ال 

 الـذي   احلمالكفهي  وضعت   أا   صدقيقال  ي فال،  بعضه ل احلمل ال  ك )٢(ضعن محلهن ين  أ ظاهر

  .بوضعهما معاً إالّ وضع محله أنه صدقي  ال،نيمحلمل حي

والظاهر ،  ان وضعاً كة فخرج الولد    ية جراح يها عمل يت عل يجرأفلو  ،  الوضع املتعارف  إىل   حاجة وال

ـ ة مبا لو مل     يدود احلمل بسبب بعض األ    يبتمد أو   سقاطان باإل كولو  ،  م بالوضع خارجاً  كق احل يتعل ن يك

عشر احلادي  يف   أو   السادس يف   بسببهما فقد وضعت   أما   ،عاشر مثالً ضع أول ال  ت تانكد  يمتد أو   سقاطإ

  . مثالً

ى قـو ي الـذي    انك وإن   ،إشكالى   البائنة بالفسخ عل   القواعد ثبوا للحامل   يف   بل(: مث قال اجلواهر  

قلنا بـأن    نعم لو ،  ام املطلقات كحأل  يذيف   هي    اليت ةي اآل إطالق  صل السامل عن املعارض حىت    عدمه لأل 

 ، عنـه شكالاإل يشف اللثام نفكبل ظاهر ، زم بهالقواعد اجل يف  بل،  نئذ وجوا ين ح كمأللحمل  النفقة  

  .)ه ما ستعرفهيان فكوإن 

  مـع ،أيضاًعدا  يف ل باملناطيلذا ق و، للمناطكذل وبعد ثبوت النفقة للحامل البائنة بالفسخي ن ال كل

 أن  محال أجلـهن  وأوالت األ :  سبحانه ث قال يح،  ة مطلقة يلعل اآل  و ،ل خاص ي دل كن هنال يكمل  أنه  

  لفسخ ا تشمل ماكفإا  )٣(ضعن محلهني

                                                









٢٣٠

نفقة للبائنة سواء بانت  وال(: نيمناهج املتق يف ولذا قال، ك بذلأيضاًباملناط تشمل النفقة  أو طالقباإل

البائنـة   يف   كذل و ،تضع محلها   ها حىت ينفاق عل اإلب  جينه  إ ف انت البائنة حامالً  كإذا   إالّ   ،فسخ أو   بطالق

  . )قربهبتها هو األ أو انقضاء مدة املتعة أو البائنة بفسخيف  و،هيشبهة ف بطالق ال

ـ  و ،حامالً أو   انت حائالً كسواء  ،   عدمها للفراق باللعان   أيضاًاملتجه   أن   ماك(: مث قال اجلواهر   ان ك

قد عرفـت   : قلت،  "الإشكه  يال فف إون النفقة للحمل و   كقلنا ب و" :شف اللثام كيف   و ،الولد ياللعان لنف 

قلنا بـأن النفقـة     ن  إ ان متصالً ك لووأي  ،  باللعان يالولد املنف ى  نفقت عل  أ لو": القواعد يف   نعم ،ضعفه

 نفـاق ها باإل يم عل كم احلا كه حل بلعله من تسب   و ،"إشكالرجوعها بالنفقة   ففي  ذب نفسه   كمث   ،للحمل

ه مبـا غـرم     يذب الشاهد نفسه رجع عل    ك وإذا   ،هايقد أوجبت النفقة عل    و ،ةيادة باآل هون اللعان ش  كو

 هيف ستعرف ما  و ،ىتقض ب ال ينفقة القر  أن   من و ،عن املبسوط  يكة احمل ريهو خ  و الضرر ينف و لشهادته

 واطيالى  نفقة هلا عل   اح فال كة عن ن  يانت خل كن  إ املعتدة عن شبهة   أن    من أيضاًالقواعد   يف   قوله يف   ماو

  . )١( )للحملا إ قلنان إ مع احلمل فتثبت النفقةإالّ 

 أن  يف كمـع الـش      حىت ،ةيمن جهة بطالن الزوج    إالّ   ربط له بالنفقة   ان اللعان للزنا فال   كن  إ :أقول

نئذ مشل املقـام    يعان ربط بالنفقة ح   ن للّ يكث مل   يح و ،الولد للفراش لقاعدة  الزاين   أو   الولد من الزوج  

ل هنا  كشي أن   ينبغي هحنو و الفسخيف  ى   للحبل النفقة يف   لكشينعم من   ،  باملناطى   النفقة للحبل  أدلة إطالق

  . حصلت الفرقة بالطالق إذا صصها مباخيهو  والفرقة مل حتصل بالطالق ألن ،أيضاً

  نفقة الزوجة  يف دلةاألن أ و،هيف ماسيأيت فى تقض ب الينفقة القر أن أما مسألة
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ر يقد تقدم عن التحر    و ،كان املشهور ذل  ك وإن   ،نهماي ب كيكوجه للتف  نسق واحد فال  ى  ب عل يوالقر

  . لهايتابه تفصكيف  أيتيما كبعض املسائل املرتبطة باللعان 

  . )مسائل يف تظهر الفائدة و،للحمل هي :خيقال الش ،مهأل هل النفقة للحمل أوو( :الشرائع قالن إ مث

 ،للحملا   أ  أو ، احلمل ألجلللحامل   هي   النفقة هنا هل   أن    يف نهمياخلالف ب إمنا  (: احلدائق يف   قالو

مجاعـة   و خالفاً البن محـزة    ،ثركه األ يتبعه عل  و املبسوط يف   خيهو قول الش   و ،ثاينالى  ثر عل كاأل،  قوالن

  . )للحاملا إ :ث قالوايح

 ،عـدماً  و للحامل بدوران وجوب النفقة مع احلمل وجوداً       النفقة للحمل ال   قال إن استدل من   : أقول

سقطت بعدمه   و فلما وجبت بوجوده  ،  جبت النفقة  و انت حامالً  ك مىت و ،نفقة هلا   ال انت حائالً كلو فإا

 ،للزوجـة مه، كدوران أا مع الزوجية وجوداً وعدماً مما يدل على أن النفقة             له ال أل  النفقة   أن   ىدل عل 

: ه قـال سـبحان    ، متصالً كذلكف،  ولوجوب النفقة له منفصالً   ،  نفقة هلا  احلال ال  يف   ةيزوج ث ال يحو

املولود له ى  علو)صـحاب ولنص األ ،  الولد له  أن   ه من جهة  يالنفقة عل  أن   ىث دل باللحن عل   ي ح ،)١ 

  . ةكياض الشهرة احملي الركذلى أضاف عل و،ان له مالك إذا ها من مال احلملينفق علي أنه ىعل

 سـالم بقـاء اإل  وعدم اخلروج عن املرتل ود بدوران نفقة الزوجة مدار الطاعة    ييالتأ إىل   ضافةهذا باإل 

ص عن القول بأا    يحم  فال ،ست هلا يالنفقة ل  أن   ىء منه هنا دل عل    يش ث ال يح و ،ف القسم هلا  يا رد أو

  .له

انت النفقة للحمل لوجبت نفقته دون نفتقهـا        ك بأنه لو   فقد استدل له   ،من تبعه  و قول ابن محزة  أما  

  مقدرة حبال الزوج 

                                                





٢٣٢

لو  ماك، اجلدى علللحمل لوجبت انت كا لوألو،  مقدرة خبالف نفقة الزوجة    ريقارب غ ن نفقة األ  أل

 أو  ورث إذا   مـا ك،  سار الولـد  يانت للولد لسقطت ب   كا لو ألو،  ه هنا يجتب عل  الهي   و ان منفصالً ك

  . ء فقبله أبوهيله بش وصيأ

نقل أدلتهما بدون    و نيورك املذ نير القول كذى  ه عل يث اقتصر ف  يح،  املسألة يف    التوقف كظاهر املسال و

  .ء منهمايح شيالتعرض لترج

 ال و ،القال و لي لعدم النص الواضح القاطع ملادة الق      إشكالواملسألة حمل   : تبعه صاحب احلدائق فقال   و

ـ األ إن: قالث يح، شرح النافع يكحم يف ديره السكون النفقة للحامل ملا ذ    كت أن   بعدي  ألنـه  كصح ذل

  ظاهرةأيضاًات ي والروا،ةيمراده ظهور اآل و،إشكال رياحلامل بغ إىل رجعي ريالضم فإن ،ةياملستفاد من اآل

، ي الولد من باب الداع    ألجلوا  ك و ،مدار احلمل  عدمها مدارها ال   و فالالزم دوران وجودها  ،  كذليف  

  . مالحظة حال الولد ال هي فاملعترب

ـ   ياجلم إذ   ،بية عج يد باآل ياستدالل الس  إن(: قالث  ي احلدائق ح  إشكاله  يرد عل ي فال  ىع متفقون عل

هل  هاينفاق عل هذا اإل  أن    يف اخلالفإمنا   و ،تلبس و تشرب و لكتأاليت  هي   و ماألى  و عل ه مناإنفاق  اإلأن  

حق تاملس أن    أو ،بطنها الذي يف     احلمل كذل يف   ان السبب ك وإن   ،صاحبة احلق  هي   اأ و الستحقاقها له 

ـ   و تلده  بطنها حىت  يف   شيعين  أجل احلمل ب  هو أل إمنا  ها  ينفاق عل هو احلمل واإل  إمنا   كلذل ستحق هو امل

  ). ما ادعاهى ها عليداللة ف ة الياآل فإن وباجلملة، قيهو مبرتلة الطرإمنا ها ينفاق علواإل، بالذات وأوالً

 المك ال و ،البائنات و اتيعم من الرجع  األ يف   ةيبظهور اآل ( :ث قال ياختاره اجلواهر ح   الذي   هذا هو و

هو   بل لعل هذا املعىن   ،  همايحتاد النفقة ف  ا يف   ظهورها يف   إشكالما ال   ك ،نفقة زوجة   األوىلالنفقة   أن   يف

  املستفاد من النصوص خصوصاً املعربة 



٢٣٣

  .)١( )هايلإضافتها إ عن تها هلا فضالًكيمل يف  الظاهرهلا النفقةبقول 

 سوةك و الًكاحلامل أ ى   عل ون النفقة ى ك عاً عل يتصور هذا الرتاع بعد االتفاق منهم مج       يف   قالينعم قد   

ـ   اإل يف   تواترت النصوص  و مجاعملا انعقد اإل   أنه   ،ب للزوجة جيان  ك  مما كحنو ذل  و ىنكسو ى نفـاق عل

 ،نفـاق سبب اإل  هي    اليت ةيم الزوج ك ضرورة انقطاع ح   ، احلمل ألجل كون ذل كاحلامل املطلقة املعلوم    

مهـا  كعلـها حب  جيوجود احلمل    أن   معىنى  م نفقة الزوجة عل   كم هذه النفقة ح   كح أن    يف كحصل الش 

 نهماية ب يبسبب انقطاع الزوج   أنه    أو ،م نفقة الزوجة  كنئذ ح ينفتقها ح ى  على  جري ف ،هاريغ يف   ةيالرجعك

وا كاملراد   أن   ال،  مهاكنئذ ح يها ح يعلى  جريب ف يم نفقة الغر  كعلها حب جينفاق  اإل يف   ون احلمل علة  كو

نشوز حد السقوط بال  ى  ن ال عل  كل،  م نفقة الزوجة  كوا حب  ك األقوى أن   بيال ر  و ،قةيللحمل حق  نفقة

 يف  ة املعلوم عدمهما  يانقطاع الزوج  و كنيسقاطها فوات التم  إ يف   ون السبب كحنومها مما علم     و واالرتداد

  . كحنو ذل وخطاب الزوج ا والقضاء وةيفكيال يف حدهاى بل عل، املقام

ـ املع فـإن  ،ني القولنيروها بكذ اليت بعض الثمرات يف ظهر وجه النظر يمما اخترناه   و ـ ي مـا  ى ار عل

: م قـالوا  إف،  حنوه و  بانصراف طالقشمله اإل يمل  إذا  طالق إالّ   ها حسب اإل  ينفاق عل هرناه لزوم اإل  استظ

  : ما اخترناهى نقول بناًء عل أن نكميرها مع ما كحنن نذ و،مواضع يف ني القولنيتظهر الثمرة ب

نفقة  ألن   ،هاؤب قضا جيال   األولى  فعل،  جمموع العدة  أو   مضت مدة   ها حىت ينفق عل يلو مل    ما: فمنها

  . فالقضاء الزم الثاينى عل و،ىتقض قارب الاأل

  . تسقط الثاينى عل و،تسقط النفقة ال األولى فعل، انت ناشزاً حال الطالقكلو  ما: منهاو

                                                

 



٢٣٤

  . أيتيما ى فقوالن عل الثاينى عل و،تسقط باملوت األولى فعل، حاملهي  وذا مات الزوج إما: منهاو

ـ ،  أولـه  يف   مات أن   الظهر بعد  تاً بعد يوم فخرج الولد م   يفقة ال ها ن يلإلو سلم    ما: منهاو  األولى  فعل

  . نيالقولى واحتمل االسترداد عل ،ثاين دون ال،ستردها الزوجي

  . ثاين دون ال،ه بدهلايب علجي األولى فعل، طهاياها من دون تفريإلو تلفت بعد قبضها  ما: منهاو

 ،ة شـبهة ءاملوطوى نفاق علالوالد اإلى ب علجي األولى  علنهإف، ان الولد ولد الشبهة   كذا   إ ما: منهاو

  . ة بالشبهة زوجةءون املوطوكلعدم  ثايندون ال

  . ثاين دون ال،األولى تسقط عل فال، ارتدت بعد الطالق ما لويف: منهاو

  . األولدون  ،ثاينالى ة عليصحة ضمان النفقة املاض: منهاو

  . األولدون  ،ثاينالى وم عليمن نفقة البراء بعد طلوع الفجر سقوطها باإل: منهاو

 نيالقـول ى  رمبا احتمل الوجوب عل    و ،األول دون   ،الهيا من ع  أل ثاينالى  وجوب الفطرة عل  : منهاو

  .همايقة عليها حقيوا منفقاً علكل

  .  من الفوائدك ذلريغإىل 

ظاهر  أن ،قاربزوجة واأل نفقة النيالفرق ب ما اخترناه من عدم إىل ضافةباإلنه إ :األولى رد علين كل

  . كقارب بذلاأل يف مل نقل وإن ،القضاء يقتضية مما كيما عرفت امللكل يالدل

  . انت ناشزة قبل الطالقك وإن جوا ويقتضي طالقاإلن إ :الثاينى علو

 ، شامل له  طالقال فاإل إ و ،نفقة لنا به فال  ق فإن   ،عدمه و دور مدار االنصراف  ي كذلن  إ :الثالثى  علو

  . هيالم فكل اليتفص سيأيتو



٢٣٥

  . دامت حامالً هلا ما أا لزم القول باالسترداد لظهورينه إ :الرابعى علو

  . تلفت وإن هيء عليش ف فاليلكالتى سلمها فقد أد أنه إذا الظاهرن إ :اخلامسى علو

  . ة شبهةءشمل املوطويل يدل ال فالإو، قلنا باملناط فهون إنه إ :السادسى علو

قلنا باالنصراف   فإن   ،همايل ف يل الدل ك لوحدة ش  ،نيقرباء املرتد حال املقام حال األ   ن  إ :السابعى  وعل

  . ما أشبه وافرةكافره والبنت الك حاهلا حال الزوجة ال،ان الالزم النفقةك الإ و،نفقة فال

  . كلمي أن كمورد مل يف الظاهر صحة الضمان لصحته عرفاًن إ :الثامنى علو

ـ ونـه عرف  ك بعد   كلمي أن   كلميل من   كبراء  إكبراء  حة اإل الظاهر ص ن  إ :التاسعى  علو ـ يمل   و اًي ه ريغ

  . )الفقه(بعض مباحث  يف رنا مثلهكما ذك ،الشارع

  . عوهلا الزوجيهذه ممن  و،عولهيمن ى الفطرة عل ألن ،الظاهر الوجوبن إ :العاشرى علو

  . )نفقة هلا ال  أنهمهاأشهر ،تانيعنها زوجها روا احلامل املتوىفيف و( :مث قال الشرائع

 د وأبو الصالح  يابن اجلن  و املقنع يف   منهم الصدوق  و ثرك واأل ،ةيالنها يف   خيذهب الش (: احلدائق يف   قال

احملقـق   و سيدرإوذهب مجع منهم ابن     ،  ها من مال الولد   ينفاق عل وجوب اإل  إىل   ابن محزة  و ابن الرباج و

ل يعق أيب   املختلف عن ابن   يف   نقله و ،ديخ املف يهو املنقول عن الش    و ،العدم إىل   نيسائر املتأخر  و والعالمة

  . )كاملسال يف واختاره

عمل ا  ،  هماي املعمول عل  نيتيالرواى  حدإى  ب احلمل عل  ينص يف   الوفاة يف   ثبت النفقة ي(: اضيالريف  و

   عنها املرأة املتوىف: هايف و،مجاعة وخيوالش الصدوق



٢٣٦

لذا مـع   و،الصحة مناقشة يف وصفهاففي ،  كسنده اشترا يف   و ،ب ولدها يها من نص  ينفق عل يزوجها  

  . )ه الشهرة املطلقة مجاعةيعلكى بل ح، عرض عنها املتأخرونأ األصلخمالفتها 

  : اتيعدم النفقة هلا مجلة من الرواى دل علي: أقول

ة نفق ال أنه   عنها زوجها   املتوىفى  احلبليف  : قالنه  إ ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن احلليب  مثل ما 

   .)١(هلا

عنها زوجها هـل       احلامل املتوىف  االمرأةيف  : )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  ناىنكالصباح ال  أيب   عنو

   .)٢(ال: قال؟ هلا نفقة

 ،عنها زوجها هل هلا نفقـة       املتوىفى  عن احلبل  )عليه السالم (  اهللا أبا عبد سألت  :  قال ،سامةأ أيب   عنو

   .)٣(ال: قال

  : أيضاًى ات املطلقة الشاملة للحبليبعض الروا إىل ضافةهذا باإل

: فقـال  ،هل هلا نفقة   عنها زوجها   املرأة املتوىف يف  ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن زرارة  مثل ما 

ال)٤(.   

 ،عنها زوجها أهلا نفقـة      سألته عن املتوىف  :  قال ،)عليهما السالم (عن أحدمها   ،  عن حممد بن مسلم   و

   .)٥(ها من ماهلاينفق علي ،ال: قال

 ،ن تعتد يعنها زوجها أ    عن امرأة تويف   )عليه السالم (  اهللا أبا عبد سألت  :  قال ،مان بن خالد  يعن سل و

   .)٦(تءث شايح: قال ،تءث شايح تها تعتد أويبيف 

                                                















٢٣٧

  .كذلك أيضاً ىنكان السك هاريغى انت علك إذا النفقة أن الواضح أن مةيبضم

  . النفقة من الزوجن أ و،النفقة من احلمل أن ىن دلتا علقبال هذه الطائفة طائفتايف و

ها مـن   ينفق عل يعنها زوجها     املتوىفى  احلبل: )عليه الصالة والسالم  (عن الصادق   ،  ناينكخرب ال ففي  

  . بطنها الذي يف مال ولدها

   .)١(ها من مالهينفق عليعنها زوجها  املتوىف: )عليهما السالم( عن أحدمها، خرب ابن مسلميف و

عنها زوجها    نفقة احلامل املتوىف  : )م السالم عليه( علي   عن،  هيعن أب ،  عن جعفر ،  وينكخرب الس يف  و

   .)٢(تضع ع املال حىتيمن مج

عنها زوجها نفقتـها مـن        احلامل املتوىف : قالنه  إ ،)عليه السالم ( إىل علي     بسنده ،اتيعن اجلعفر و

   .)٣(تضع ع املال حىتيمج

 ، مثلـه  )هم السالم يعل(عن آبائه   ،  هيعن أب ،  بن جعفر ى  موس إىل   سنادهإب،  ادرهنويف   يوعن الراوند 

   .)٤(ع مال الزوجيمن مج: هيفو

 ألن ،ةيالتقى النفقة عل يات نف يان الالزم محل روا   كل النفي   اتيداً لروا ين القول املشهور مؤ   يك ولو مل 

س للمعتدة عدة وفاة يل:  قال،ةربعب األاملذاهى تاب الفقه علكمن  ظهريما ك، يالنفى العامة متفقون عل 

مث فـسر آراء    ،  ل املـذاهب  يعدا تفص ففي  فسخ   أو   أما املعتدة بطالق   و ،حائالً أو   انتك النفقة حامالً 

   أو الزوجى ات النفقة علينه بعد قول املشهور البد من محل ظاهر روا أالإ، هاريغ إىل املذاهب بالنسبة

                                                











٢٣٨

 ، ظـاهرة ريلها غكحناء إ ب ني الطائفت نياجلمع ب  إىل   د ذهب املشهور  ق و ،حنوه و االستحبابى  احلمل عل 

  . يأم أرادوا عدم الطرح ال اجلمع االصطالحكو

  . ان هلا النفقة من مال الولدك وإن ،تيمن مال امل عيني، نفقة هلا ال أنه أخبارمحل نه إ خيفعن الش

السند  يف   اتيت الروا أافك اجلمع لو ت   بأس ذا  ال: مث قال ،  خي عن الش  كنقل ذل نه  إ عن شرح النافع  و

  . نه حمل نظركل، والداللة

ها من مال احلمل متام     ينفاق عل م باإل كر احل كأن أنه   ،ديتاب التمه ك يف   ديخ املف يعن الش ،  احلدائقيف  و

عرف لـه   ي  ال نيهو جن  و فأما،  اًيرض ح األ إىل   ون له مال عند خروجه    يكإمنا  الولد   إن(: قال ف ،اركناإل

 لوال   له مال من مال من ال   ى  احلبلى  نفق عل يف  كيف،  االتفاقى  مال عل  ال و اث له ريم فال اةيموت من ح  

  ).هاي فدخالاإل أو ةيالروا يف السهو

 ك والش ،اًي ح كولد بعد ذل   إذا   ماي ف له ماالً  أن   القاعدةى  مقتض فإن   ،اركنهذا اإل  يف   ما ال خيفى    نكل

ـ  يوالعقالء  ،  اًيالوالدة ح ى  لعادة عل ان ا ي بعد جر  ،ضري وت ال مي أو   اًيولد ح ي أنه   يف هـذه  ى  عتمدون عل

شهر مـع    إىل   نسان نفسه جر اإل ؤي أن   صحيلذا   و ،قررها أنه   ظهر منه يها مما   ريغيوالشارع مل   ،  العادات

 المكرنا بعض الكقد ذ و،ىفخي  مما الك ذلريغ إىل ،اثهريعزل للحمل م  يبل الشارع   ،  ىبقيعدم علمه بأنه    

  . رث اإلتابك يف هذا البحثيف 

استحقاق  يف قوال واألخبارواختلفت األ(: ث قاليح، نيره مناهج املتقكما ذيظهر وجه النظر ف  يمنه  و

 األولو،  ب ولدها يها من نص  ينفق عل ي: ليق و ،نفقة هلا  ال: ليفق،  ورة النفقة بعد وفاة املطلق    كاحلامل املذ 

 ،ه تردد يف و ،رقاربن باب نفقة األ   ب احلمل عند فقرها م    يها من نص  ينفاق عل  واحتمل بعضهم اإل   ،أظهر

  ثبوت  يف ه الترددؤمنش



٢٣٩

  . )هكاحلمل بتزلزل ملى قارب علنفقة األ

  . ما عرفتى  ظاهر الوجه علريور غكن التزلزل املذإف

ـ )قدس سره( يبه السأراد وـ  نياملتأخر ي من متأخرنينا احملدثخيبعض مشاو( :احلدائق يف قالو   

نفـاق  وجوب اإلى دل عل ات املسألة حبمل ماي روانياجلمع ب يف  احتمل،ارخبتب األى كه عليحواشيف  

 ماى نفاق علعدم اإلى دل عل محل ما و ،هي جتب نفقتها عل   ألنهانت حمتاجة   ك إذا   ماى  ب الولد عل  يمن نص 

  ).لو من قرب خيهو الو( :مث قال، )ن حمتاجةكمل تإذا 

 ،ثاينتجه ال ي األولى  فعل،  احلامل أو   فقة للحمل الن أن   ىاملسألة عل   بىن ثيح،  عن املختلف محل آخر   و

  . األولال فإو

وجـوب  ى  دل عل   املسألة حبمل ما   أخبار  نيالم هو اجلمع ب   كاحلدائق بأن مراده من هذا ال      يف   وجههو

 أنه  ىدل عل  محل ما  و ،للحامل هذه النفقة للولد ال    أن   ىبطنها عل  الذي يف    ها من مال ولدها   ينفاق عل اإل

 ال و تستحق النفقة للولـد    أنه    إىل مرجعه و ،النفقة للحامل ى   عل ،خبارثر األ كه أ يما دل عل  ك،  نفقة هلا  ال

  . تستحقها لنفسها

ـ  أنـه    ىن عل ياملتأخر ي من متأخر  نيبعض احملدث (النفقة  ى  دل عل  محل ما : احلدائق يف   قالو ستحب ي

ى خـر أ و مع رضا الورثة  االستحباب  ى   عل ة تار نيبيذالته يف   خيمحلها الش  سكوينال ةيرواو،  كللورثة ذل 

ـ ونه ذ كالعلم ب ى  زه بعد لتوقفه بعد عل    يب الولد قبل القسمة مت    ينصى  عل ـ أ أو   راًك  ثـاين لعـل ال   و ،ىنث

  .)١()أقرب

، همأخبـار  و الطائفـة ى   ملخالفة اخلرب لفتو   ،ةيالتقى  أقرب منه احلمل عل   و(: اً بقوله ريره أخ كأما ما ذ  

ـ   ال نهميأنا خالفت ب    ة مبعىن يون مراده من التق   يكأن   فالبد ،)٢()ة من العامة  يالروا أن    إىل مضافاً ى عل

  . شكال لإلان حمالًكال إ و،املشهور ة باملعىنيالتق

ـ  ،  ةيذم أو   انتك وت النفقة للزوجة مسلمةً   بث يف    عندهم إشكالال  نه  إ مث بعـضهم عـدم    ى  بل ادع

انت ك إذا   ماي ف لزامل اإل ي بدل كد ذل يقي أن   بجين  كل،  هريغ و اجلواهر يف   ماك كذل يف   شكالاخلالف واإل 

  .النفقة من الزوج هلاى تر الزوجة ال

                                                

 

 



٢٤٠

 دامإ و ه مـن طعـام    يلإام مبا حتتاج املرأة     يأما قدر النفقة فضابطه الق    و( :الشرائع يف   قال ):٢مسألة  (

  . )آلة االدهان تبعاً لعادة أمثاهلا من أهل البلد وخدامإان وكسإسوة وكو

فالالزم ،  هاريغ و نك واملس )١(سوة والطعام كفقة بأقسامها من ال   للن شرعير  يالشرع تقد  يف   سيل: أقول

ما أرسلنا  ى   مبقتض ،نهيعيمل   و ه الشرع يم عل كل موضوع ح  ك يف   ما هو الشأن  ك ،العرف إىل   الرجوع

 ،مهـا ريغ و قدر عقوهلم ى  لم الناس عل  كن أن   اء أمرنا ينبحنن معاشر األ   و ،بلسان قومه  إالّ   من رسول 

ـ ت أن  اخـتالف  و زواجاأل و اتمكان عن اختالف اإل   ئ ناش كذل و عرافألمن الواضح اختالف ا   و ون ك

 إىل ول حتتاجك واأل،تهريثر من صغكثوب أ إىل ة اجلسم حتتاجريبك مثالً، اجااياحت وة مرتبة يأ يف   الزوجة

ـ رون مدخل يفالعرف  ،  ك ذل ريغ إىل   ،ثركمرافق أ  إىل   ضة حتتاج يواملر،  الًكثر أ كأ ة الـزوج والزوجـة     ي

  . النفقة يف ةيون االجتماعؤات والشمكانن واإلوالزما

ر كذ ث من الواضح عدم توفر ما     ي ح ،إشكال املثال بال ى   حممول عل  ينيات من التع  يبعض الروا ما يف   و

من  قد تقدمت مجلة   و ،عطاء النفقة عرفاً  إواجلامع صدق املعاشرة باملعروف و    ،  ل زمان وصقع  ك يف   هايف

  . كذل يف لول هذا الفصأ يف اتيات والرواياآل

: قـال  ،زوجهاى  ماحق املرأة عل  : )عليه السالم ( عبد اهللا أليب  قلت  ،  ربه ح شهاب بن عبد   يصحيف  و

ا ي و سد جوعتها يها واهللا حقهـا   يلإى   فقد أد  كفعل ذل فإذا  ،  قبح هلا وجهاً  ي ال و ستر عور  ، قلـت :

   ،فاللحم: قلت، وم الي ووميباً غ: قال ،فالدهن

                                                





٢٤١

ـ  يف   والصبغ،  كثر من ذل  ك أ الشهر عشر مرات ال    يف   ونيك مرة ف  امأيل ثالثه   كيف  : قال ل سـتة   ك

ته من ثالثة يفقر بي أن ينبغي ال و،في للصنيثوب و للشتاءنية أثواب ثوب أربعل سنة   ك يف   سوهايك و ،أشهر

نسان منـهم   إل  كقدر ل يل و ،ايليع و يأقوت به نفس   ينإقون باملد ف  ي و ،تيالز و  واخلل اء دهن الرأس  يأش

، الـه يطعم منها ع أ إالّ   هة عامة كون فا كت ال و ،تصدق به  شاء وإن   ،شاء وهبه  وإن   ،لهكأشاء   فإن   ،قوته

   .)١(ياماألسائر  يف لهميني ئاً الي شكلهم من ذليني أن الطعام يف د عندهم فضليون للعيك أن دعي وال

ـ  أو   البعض يف   العادةى  عل أو   ضرب من الندب  ى  الظاهر محل هذا اخلرب عل    : اجلواهر يف   ولذا قال   ريغ

  .عرفت ال فالواجب ماإو، كذل

  .)٢(سون باملعروفك واملولود له رزقهنى علو: قال سبحانه

  .  باملعروفكولد ويكفيكما  يخذ: للمرأة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب قال و

عـرف   أو يف ،  رزمان آخ  يف   زمان مث  أو يف ،  ان آخر كم يف   ان مث كم يف   اناك ما لو أظهر  يمما تقدم   و

 إىل  ،ربكالفقر واملرض وال  ى ك خرأحالة   يف   الصغر مث  أو   الصحة أو   الغىنكحالة   أو يف ،  عرف آخر  يف   مث

  . ان واحلالةك الزمان واملكون النفقة موافقة لذلك تك ذلريغ

ما يف   أن   ماك،  ق املعاشرة باملعروف  يفهو من مصاد  ،  قبح هلا وجهاً  ي ال أنه   حة من يالصح ما يف    أما

 ذإ، اري اخت ريبغ أو    قاصراً صدر منها جهالً  يما  يالواجب ف ى   مشتمل عل  ،ات من غفران جهلها   يعض الروا ب

   ،أيضاًهو من املعاشرة باملعروف 

                                                







٢٤٢

  .صدورها منها ينبغي ال اليت خطائهاأ يف املستحبى علو

 ماى  ل عل د ه مثل ما  يدل عل ي و ،نياألمر يف   ورات فاملرجع التوسط  كبعض املذ  يف   اختلف العرف  مث لو 

  . نياختالف املقوم يف روهكذ

  : أمورة يالنفقة مثان يف الواجب أن رواكم ذإمث 

  . أيتيما سك ريمرادهم مثل احلنطة والشع و،طعاماإل: األول

  . حنوه واللحمكدام اإل: الثاين

  . سوةكال: الثالث

  . الفراش: الرابع

  . آلة الطبخ والشرب: اخلامس

  . فيآلة التنظ: السادس

  . ىنكالس: بعالسا

  . خدامانت من أهل األكن إ نفقة اخلادمة: الثامن

  .بعض يف دراج بعضهاإرها ستة بكر ذيالتحريف و

ـ  من النفقة الواجبة عرفاً ف     أيضاًما  إف،  شراب والعالج مها اإل  و ،نين آخر ي أمر إضافةالالزم  و شمله ي

بل ،  زمنةهذه األ  يف   زم من املتعارف  والسفر حسب الال  ،  حنوه و ر بالسراج ي التنو إضافةبل الالزم   ،  ليالدل

  الوسائل املتعارفة مـن طبـاخ      كالنفقة ملن شأا ذل    يف   دخليثة ف يزمنة الوسائل احلد  هذه األ  يف   ضافي

  . هاريو غ ة ماءيحنف وهرباءك وتلفون ومدفئة واطةينة خكما ومروحة وبرادة ومربدة وغسالو

عة مـن املوسـر     يعة والوض يمنهم من قدره مبد للرف    ف،  طعام خالف ر اإل يتقديف  و( :الشرائع قال ن  إ مث

 يكاحمل يف   خيالش إىل   أشار مبن قدره   قد و ،)هو أشبه  و سد اخللة ى  قدر واقتصر عل  يمنهم من مل     و ،واملعسر

   واحتج كنه قال بذلإف، من خالفه



٢٤٣

 نـصف  و دم و ن للموسر يدمب و  للمعسر كقدره بذل نه  إ عن مبسوطه  و ،همأخبار و  الفرقة إمجاعه ب يعل

  . عرافبعض األ إىل ر ما بالنسبةيلعل التقد و،نين القوليهذى ل عليدل ال أنه من الواضح و،للمتوسط

 الربكه غالب قوت البلد     ياملعترب ف  إن: قاليجنسه فرمبا    إىل   أما بالنسبة  و ،ة الطعام يمك إىل   هذا بالنسبة 

ل مطلق محله   كشأن   ألن   ،منيال يف   والذرة،  احلجاز يف   والتمر،  طربستان يف   رزواأل،  خراسان و العراقيف  

ل عرف حسب عـرفهم     كفي  ف،  العرف أوفق  إىل   حالةن اإل كل،   من املعاشرة باملعروف   ألنه ،املعتادى  عل

 ض واجلوز ياللنب والب  و ج واللحم ريالش و تيرز والسمن والز  والذرة واأل ب  ي والتمر والزب  ريمن الرب والشع  

ـ  و ،هاريغ و خيالبط و الدابوعة و املوز و لرمان والعنب ا و اءثه الق كالفوا إىل   بالنسبة و ،ك ذل ريغو  يف  كذلك

  . ونؤسائر الش

مث ،  )كحنو ذل  و حسب عادة البلد  ى  جنسه عل  و ه من طعام  يلإما حتتاج   يترجع ف ا  إ( :كاملسال يف   قال

ها وجنسها من  ريغ و اجلبة و ل واملقنعة يص والسراو يسوة من القم  كوال(: قال أن    إىل والتكر بعض املأ  كذ

 يانت مـن أهلـه مـن ذو       ك إذا   خدامواإل،  نيقئت ال يب دار أو  يف   انكس واإل ،تانكر والقطن وال  ياحلر

 أو ج مطلـق ريش أو تيترجله من ز أو تدهن به شعرها اليت  آالت االدهان  و ،واملناصب املرتفعة  احلشمة

 والصابون  نيغسل به الرأس من السدر والط     يما   و واملشط،  عتاديمها مما   ريغ أو   البنفسج أو   ب بالورد يمط

 اختلفت العادة ترجع وإن ،عادة أمثاهلا من أهل بلدها     يف   هيلإتاج  حي مما   كحنو ذل  و حسب عادة البلد  ى  عل

  . اجلملة يف رهكما ذكهو  و،)ق منه حبالهيليما يف يمع التساو و،غلباألإىل 

 أيب  ما عـن   و ،وم اجلمعة يون  يك و سبوع اللحم مرة  األ يف   هيعل أن   عن املبسوط من   ن ما  أ ظهريمنه  و

  ل ثالثة ك يف طعمها اللحمي أن املتوسطى عل أن من يعل



٢٤٤

 أو  املعـز  أو   ون اللحم مـن الـضأن     ك أن   ماك،  إشكالان حمل   كالعرف  ى  رتل عل يمل  ن  إ  مرة أيام

  . أيضاًما أشبه تابع للعرف  أو وريالط أو بلاإل أو البقر أو اجلاموس

ست يل أا   أمثاهلا فالظاهر  و القهوة و اقي والتر كالتنباما   أ ،أمثال زماننا من النفقة   يف  ى  الشا أن   والظاهر

 أو   املرض حاالً  كها ضرراً بالغاً بأن سبب التر     كتضررت بتر  أما إذا    ،انت ضارة ك إذا   من النفقة خصوصاً  

  .  من املعاشرة باملعروفألنه كه التداري فالواجب علمستقبالً

ات يالسماق واحلامض وات واملخلالت وامللحياملرب والقندكما أشبه  وةيحي التفرمورعرف حال األيمنه و

 فـإن   ما أشبه  و ليوالعطور واجلوز واللوز والنارج     ة والدىب يالباذجنان والبان كه الطعام   كواخلضروات وفوا 

  .  تابع للعرفكل ذلك

بعـض   يف   تعـارف ي مـثالً ،  ل حسب املتعارف  كبدال  مثان واأل ان واأل يعها األ يعطي أن   للزوجن  إ مث

ـ لإتبدهلا مبا حتتاج    اليت  هي  ا  إ مث،  ما أشبه  و وانيهل من اللنب والصوف واحل    طاء نفقة األ  عإاف  يراأل  ،هي

ـ وجـدت مـن النفا     ل ما كعه وأخذ مثنه مث تأ    يب أو   لهيتبد أو    فلها صرفه  أخذت الطعام مثالً  وإذا    اتي

هـا  كمتل أا   عرف من ل ملا ت  كمل تأ  وإن   دام والطعام تأخذ اإل  أن   فلها(: اجلواهر يف   قال،  فضالت املائدة و

  . )١()ح شهابيصح ما يف قد مسعت و،تءف شاكيخذ فلها التصرف ما باأل

عراف اختالف األ  إىل   ضافةباإل،  ف والصحة واملرض  يسوة الشتاء والص  كسوة ختتلف   كال إىل   وبالنسبة

 أو  طقةمن إىل   حنومها احتاجت  أو   الرجل أو   ضة البطن يانت مر ك وإذا   ،ثواب الرأس والرجل والبدن   أمن  

   تابع للعرف من الصوف والوبر أيضاًواجلنس ، ى املرضكطباء لتلصفه األيما أشبه مما  أو ةيارب طبوج

                                                

 



٢٤٥

  . هاريمن غ واحلال احلاضر يف من النفط أو رضصنع من نباتات األيما  وتانكسم واليبرواإل

، كالزوجة من أهل ذل   انت  كما  ياطة ف ياط واخل ياخل إىل   اجياء واالحت يزل األ يتفص إىل    بالنسبة كذلكو

  : ريالتحر يف قال

ـ   يعطـي    و ،العادة إىل   عددها و جنسها يف    واملرجع ،سوة للزوجة كه ال يجيب عل ( ص يالزوجـة القم

ـ ا ألهلا عوض النعل اخلف  و،ل خلادمها يب السراو جي ال و ،ل واملقنعة والنعل  يوالسراو ـ  ودخلي  ،رجخي

زاد ي و ،عادة أمثاهلا  إىل   جنسه يف   رجعي و ف للنوم حلا و ،قظةيادة جبة حمشوة بقطن لل    ي الشتاء ز  يفب  جيو

 إلزامقرب تان فاألكر واليانت عادا احلركولو ، تجمل أمثاهلا بهياب البذلة ما يثى ادة عليذات التجمل ز

ـ ب فـراش آ   جيال و ةحقمل و وسادة للنوم  و ه اراً يوالبد هلا من فراش جتلس عل     ،  سارهيالزوج به مع     ر خ

 مغرفـة  ومن آلة الطبخ والشرب من قـدر  و،لزمه له فراش ي ساء للغطاء وال  ك و سادة و للخادمة و ،للنوم

  . )تستحق خفاً خبالف اخلادمة وال، احلجر واخلشب وون من اخلزفيك أن يكفي ووز وجرةكو

ت آالت الطبخ   رياملدن املتحضرة تغ   يف   زمانناففي   الإو،   من باب املثال   كل ذل ك أن   ىفخي وال: أقول

 إىل  ،هاريغ و مغارف و زجاجات و مالعق و مقعرة و ظروف مسطحة  و طباخ أو   ةيغاز  أو ةينة نفط كمن ما 

  . ك ذلريغ

 بيحل والط كب ال جي ال و ،املشط والدهن هي   و فيمن مجلة الواجبات آلة التنظ    (: ر قال هاجلوان  إ مث

مـن تنـاول الـسم       و ،هةيركرائحة   ذي   لك و ل البصل والثوم  كله منعها من أ    و ،ل للصنان يب املز جيو

عـن  و،  مع الربد  إالّ   احلمام جرة احلجامة وال  أال   و للمرض ها الدواء يتستحق عل  ال و ،عمة املمرضة طواأل

   يركوالزوجة بامل يتركشبه الفقهاء الزوج باملنه إ املبسوط يف خيالش



٢٤٦

ـ راد للتنظ ي ألنه يتركاملى  بار واخلالء فعل  ة اآل يتنق و نسكالرش وال كف  يان من تنظ  كفما  ،  داراً  ،في

 الزوج  كذلك و ،األصل ألنه يركاملى  سرة فعل ك جذع من  يريتغ و بناء احلائط كة  ي حفظ البن  ان من كما  و

الفـصد  كة  يالبن و األصلتراد حلفظ    اليت   اءيشان من األ  كما و ،هيل الشعر فعل  يتزو و ه للنظافة يلإتاج  حي ما

ـ طعـام فعل  إلهو ا  و الدوامى  عل ةيفظ البن حيما   أن   هو و ء واحد يش يف   تلفانخيإمنا   و ،هايواحلجامة فعل  ه ي

  ). تفقانيما عداه يف وفترقانيهذا ففي ، دوا

 حال كذلك و،العشرة باملعروف يف انت متعارفة تدخلك إذا ليأدوات التجم فإن ،ما ال خيفىهما يفو

  حال احلمام  كذلك و ،قدرته و شأن الزوج  يف   انتكن  كة ل يانت غال ك وإن   ةية اجلراح يالدواء بل والعمل  

  . ان حمل تأملكزمانه  يف املتعارفى مل علحيمل ن إ خيالم الشك يف ماكء ه الفقهايتشب و،هريغو

ل يالل إىل   عمله من الصباح  ى  ان عل ك إذا   ما  ال ،هيما تؤذ يحنومها فله منعها ف    و ل الثوم والبصل  كأأما  و

زل ي لها ماكاستعملت بعد أ إذا ذاك و،ه بعد رجوعه عن عمله يؤذياستعملها الزوجة ظهراً مل      إذا    مما مثالً

  . ه رائحتهيتؤذ  مما الأيضاًان هو استعمله ك أو الرائحة

 أو  نيط أو   خشب أو   ها من آجر  ريغ أو   انت داراً كسواء  ،  ق ا يلي نها حمالً كسي أن   هيفعل  ىنكأما الس و

 يف  فرق ال و ،عرفه و شأنهحبسب  ل  ك ك ذل ريغ و مة والقصب يوخ واخل كهف وال كمثل ال   حىت و ،ما أشبه 

 ،حنوهـا  و الطعام والشراب والدواء  ك كستهليما   ريغ،  ها مما تقدم  ريغ و املالبس و تالسائر اآل  و نكاملس

 قسم من   مثالً،  هاية ف ية والعرف ي بعد توفر الشأن   كحنو ذل  أو   جارةًإ أو   ةًيعار أو   وقفاً أو   اًكون مل يك أن   نيب

 يف  ااكسإج  ق للزو حي فال،   من شأم  كس ذل يما أشبه فل   و وقاف واخلانات األ  ىنكترفعون عن س  يالناس  

  تقدم  ل ماك و،س من شأايل الذي كمثل ذل



٢٤٧

  . ايبجيواإل ه السليبيطرف يف كحنو ذل واملعاشرة باملعروف ونفاقلصدق اإل

خـدمت   الإ و ،خدام وجب األ يانت من ذو  ك فإن   ،عادا إىل   خداماأل يف   رجعيو( :مث قال الشرائع  

 اع خادمي ابتنيب و،ان هلا خادمكن إ خادمهاى اق علنف اإلنيار بيوجبت اخلدمة فالزوج باخل وإذا ،نفسها

انت مـن   كثر من خادم واحد ولو      كلزمها أ ي ال و ،يريس هلا التخ  يل و ،اخلدمة هلا بنفسه   أو   أجارهاتاسأو  

  . )صل احيتفاء كاال ألن ،احلشم يذو

ـ  اخلاصة الظروفى  ره حممول عل  كفبعض ما ذ  ،  املرجع العشرة باملعروف   أن   ث قد عرفت  يحو يت  ال

 هلا شرف وثروة ال    و ريبكت  يانت من أهل ب   كفإذا  ال  إو،  )تعاىل و رمحه اهللا سبحانه  (شها احملقق   يعيان  ك

انـت  ك إذا   مـا يذا ف ك و ،خدام املتعدد إب  جيتف عرفاً بالواحد    كمل ت  وإذا   ،خدامهاإه  يختدم بنفسها فعل  

  . كذل ى علياًنت العرف جاراك إذا فةين شركمل ت وإن خدام املتعددإ أو خدام واحدإ إىل ضة حتتاجيمر

ـ    ال و ،ما هو واضح  كب  جي احملرم هلا مل     ريخدام الرجل غ  إكلزم احلرام   ي تعارف ما  إذا   مث  نيفـرق ب

  .  حسب العرفك ذلريغ أو قتهايحد أو ارايلس أو خدام هلااإل

  .مثاهلا من اخلدم العادة ألك ذلريغ وقدراً ونه جنساًكمس ونفقته وجرة اخلادمأ يف واملرجع

خـدام  الزوج اإل ى  لزم عل ي ال،  خدمة نفسها عن رضا    يف   نها تتواضع كاخلادم ل  إىل   انت حمتاجة كوإن  

ه يختدم بنفسها فعل ثروة ال وهلا شرف وريبكت يانت من أهل بكفإن  ( :فقول اجلواهر ،  ك ذل ريغ يف   ماك

  .  حمل نظر)اخلدمة بنفسها يف تواضعت وإن خدامهاإ

دار  يف   ون الزوجة كت أن   نيفرق ب  فال،  حنوه و عشرة باملعروف ى  سميالعربة مبا    أن   ث قد عرفت  يحو

  الالزم  فإن ،أرفع من دار الزوج أو حنوه أنزل وهايأب
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  . انتكما ى حاهلا عل ن المراعاة حاهلا اآل

ترتفع  أن   ها دون يت أب يب يف   واالعتبار حبال املرأة  (: ث قال ي ح كقول املسال  يف   ظهر وجه النظر  يمنه  و

ثر من خادم   كب أ جي ال و ،ون هلا خادم  يكن  أقال  ق حباهلا بسبب االنت   يلي و ،ت زوجها يب إىل   لبعد االنتقا 

ثر وجب كأ ونيانت ممن ختدم خبادمك فإن   ،هايت أب يب يف   تمل اعتبار عادا  حي و ،ة به يفاكواحد حلصول ال  

 الطرقى دحإا بخدامهإهذا فالواجب  ى  علو( :مث قال ،  ) من املعاشرة باملعروف   ألنه العدد   كخدامها بذل إ

خدمة نفسها من صب املاء  إىل   رجع ي الذي ف ،منه ىيستحي ما ال يهذا ف ،  دمها بنفسه خي أن    أو ،سبقتاليت  

ـ  فلها االمتناع من خدمتـه       كحنو ذل  و ضيغسل خرق احل   و اخلالء إىل   محله و دهاى ي عل ا حمتـشمة   أل

اخلدمـة   يف   هيريمجاعة خت  و صنف امل أطلق و ، من املعاشرة باملعروف   كس ذل يل و ،ضر حباهلا يمنه ف  ييتستح

  . ىانته )هيلإجهاته  يف يريفالتخ، هياحلق عل ألن بنفسه مطلقاً

ـ  ك أراد صورة    يريلعل من قال بالتخ    و ،ثاينفرعه ال  يف   رهكذ والظاهر ما   أن  املعـروف ال  ى  وما عل

  .خراملعروف دون اآلى أحدمها عل

 ن والطعـام  كاملس إىل    بالنسبة كذلك و ،آخرخادماً واختار الزوج     هي   رناه فلو اختارت  كما ذ ى  علو

  . ارهياختى ارها علي اختميتقدى ل عليدل  الألنه، املعروفى المها علكان ك إذا ارهي قدم اخت،ك ذلريغو

قوم خبدمتها والحتشام الزوجـة عـن       أختتاره   ون ما كارها جلواز   ي اخت مياحتمال تقد (: عن الفاضل و

 أو  بـة يبدال خادمتها املألوفة غر   إ بل له    ،ارها خادماً ياخت و  بنفسه ار الزوج اخلدمة  يمسألة اخت  يف   اخلدمة

  . ارهاي اختميتقدى ل عليدل  الألنه ، ال خيفى ما فيهنكل، )هاريغ
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أراد الـزوج    و فلو أرادت بلـداً   ،  أيضاًالبلد  يف   يرجيمها  ريغ و اللباس و الطعام يف   ركذ ما أن   والظاهر

ـ  ريغ إىل   ،هاريأراد غ  و أرادت حملة  أو   ،سكبالع أو   ةيأراد هو القر   و نةيأرادت املد  أو   ،آخر  قـدم   ،ك ذل

  . نئذي لعدم حتقق العشرة باملعروف ح،ده الزوج من شأايري ون مايك الأن  إالّ ارهياخت

 يففقد تقدم   ،  هايما زدمت عل   و  بل ،ةي الثان مورل األ ك يف   رمتكمما ذ  ات مجلة يالروا يف   ركذيمل  : قالي ال

  .رمتوهاكذ اليت ضافاتن هذه اإليفمن أ، حنوه ويالعر يسك وات سد اجلوعةيالروا

 ةيمة آ ي بضم ك املال )رمحهم اهللا (لذا فهم الفقاء     و ،شبهة ات من باب املثال بال    يالروا ما يف    :قالي ألنه

  . مهاريغ وةرية باملعروف والسيرواو

 مالحظاً  ،ةيث الزوج يحالزوجات من   ى  نفاقه عل إعتاد  ياملناسب جعل املدار ما     (: اجلواهر يف   لذا قال و

قـع  ي الذي   ريال التقت  و ،نيرقع من املبذ  ي الذي   سرافال اإل ،  هو املراد من املعروف    ذيه حد الوسط ال   يف

  . )زان املعلوميقطع اخلصومة مالحظاً امل يف مكقدره احلاي فمع التنازع والتشاح ما، نيمن الباخل

ن عـن   كهلا املطالبة بالتفرد باملس   أن   صحاب واحد من األ   رير غ كذ(نه  إ :ر ممزوجاً مع الشرائع   كمث ذ 

 من املعاشـرة    ألنه ،هيحجر منفردة املرافق مع القدرة عل      أو    من دار  ،هاريغ أو    ضرة  الزوج رية غ كمشار

لعـل   و ...)١(هنيقوا عل يتضاروهن لتض  الو: تعاىللفهمه من قوله     و ، باملعروف مساكباملعروف واإل 

  .)٢()وىلأ رناهكذ الذي الضابط إىل هيالرجوع ف

  أشبه  ما وهكطعمة والفواشربة واألف من األيقدم للضيعتاد مما يعلم حال ما يمنه و
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  .ان من شأاكذا إ

سـنان  واأل،  فة البصر يواملنظرة لضع ،  والسماعة للصماء ،  حنوها و القرعاء يف   للرأس ةيحال شعر العار  و

 ،هـا بـدوا   ي حرجاً عل  ريون الس يك أو   ،ا إالّ   ريتقدر من الس   ال ازة لليت كوالع،  ة لساقطها ياالصطناع

ـ  كوال،  اتي االصطناع نيالع و عصبد والرجل واإل  يوال،  حنوها و املدرجة للمقعدة و ، فةي الـضع  نيحل للع

 أو  زالة الـشعر  إل والنورة،  مهاريغ و ظفر والشعر الزائد  واملقص لقص اإل  ،  هايلإسنان احملتاجة    لأل كوالسوا

  . العرفى علفى  ال خي مماك ذلريغ إىل ،حللقهى املوس

حـال الـزوج     وال،حال الزوجة وحـدها   ال، حاهلما معاً كل ذل ك يف   املعترب أن   عرفت  قد كنإمث  

 إىل  جاء ا  و ةيفيببنت ر  يتزوج ثر  إذا   لذا و ،فواعتبار أحدمها فقط خالف املعاشرة باملعر      ألن   ،وحده

 خالف العـشرة  كذلى ريالعرف ن  فإ،ناهاكحافة الشارع لس يف وخاًكضرب هلا  ي أن   ق له حينة مل   ياملد

  . باملعروف

  . سكالع يف عرف مالحظة حال الزوجة دونهيمنه و

 ،)١(اهوسـع  إالّ   لف اهللا نفساً  يك ال:  قال اهللا سبحانه   ،لف فوق طاقته  يكعسر الزوج مل    أ إذا   نعم

   .)٢(ما آتاها إالّ لف اهللا نفساًيك ال: قالو

  . تماالناح ،ال ه أويناً عليون الناقص ديكهل و

ال  و أَسِكنوهن ِمن حيثُ سكَنتم ِمـن وجـِدكُم        ةيآ يف   قال املعاصر (: رت العرفان  ك يكحم يف   قال

ه من قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفق ِمما آتاه اللّ        و ِلينِفق ذُو سعٍة ِمن سعِتهِ     :قولهإىل   روهن ِلتضيقُوا علَيِهن  اتض

النفقة حـال    يف   املعترب أن   ى داللة عل  ،)٣(ما آتاها سيجعلُ اللّه بعد عسٍر يسرا       إالّ   ال يكَلِّف اللّه نفْسا   

  ما  إالّ ال يكَلِّف اللّه نفْسا: تعاىلده بقوله ك أكلذل و،الزوج ال الزوجة
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 ف ما يلكت إىل   وقاتبعض األ  يف   كذلى  وج أد حال الز  ان املعترب حال الزوجة ال    كلو   ذإ ،)١(آتاها

ب جي أنه   صحاباألى  فلفتو: أوالً أما   ،ه نظر يف يعندو. ون ذات شرف والزوج معسر    كبأن ت ،  طاقي ال

 ال: تعاىلن قوله فأل: اًيثانو. ان تبعاً لعادة أمثاهلاكسإسوة وك ودامإه املرأة من طعام ويلإام مبا حتتاج يالق

لواجـب  اون  يك أن   نئذ جاز يح و ،ها الرزق يقدر ف  اليت   احلاليف   أي   ،دييبل للتق آخره قا  إىل   لف اهللا يك

: تعاىلالم بقوله   ك اتبع ال  كفلذل،  هيناً عل يدى  الباقى  بقي و نه اآل يقدر عل  ما يؤديهو عادة أمثاهلا ف    ه ما يعل

ارسٍر يسع دعب لُ اللّهعجيس)٣())٢( .  

نئذ يق هلا ح  حينه  إف،  هايضرراً عل  و حرجاً و ن عسراً يكمل   إذا   زوج مبا د حالة عسر ال   يقي أن   ينبغي: أقول

  . نهمايمام بق اإليات تفريمجلة من الروا يف قد تقدم و،طلب الطالق

 ،هيه من مواضع التنب   ي ملا اشتمل عل   ،طولهى  راده عل يإبأس ب  الماً ال كاملقام   يف   لبعض علماء السنة  ن  إ مث

   :قال، أيضاًه موارد للتأمل يان فكوإن 

هـا  ؤعطاإالواجب   أو   ،ياخلبز والطه  هي   هايعل و ،ها احلبوب واخلضر واللحم   ؤعطاإهل الواجب   و(

ختـدم   ال الـيت   سرانت من األ  ك فإن   ،تبع حال الزوجة  ي كذلن  إ :واجلواب ،طعاماً ناضجاً  و ئاًيخبزاً مه 

ـ   ك أما إذا    ،ةا من اخلدم  هانت ا علة متنع   ك إذا   ذاك و ،أيها بطعام مه  يأتي أن   هينفسها فعل  ى انت قادرة عل

 فالفصل،  جرةأ كذلى  تأخذ عل  أن   ل هلا حي وال،  تفعل أن   هايب عل جينه  إالطحن والعجن والطبخ لنفسها ف    

  هذا يف 
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هـي  ختدم وامتنعت عن اخلبز والط     مثل هذه الزوجة ممن ال     أن   ى عل ياًالعرف جار  ان ك فمىت،  للعرف

 ، أمثاهلا من الناس   نيهو متعارف ب   تفعل من اخلدمة ما    أن   هايب عل جيبل  ،  ال فال إ و كان هلا ذل  كواخلدمة  

هلـن   الذي   هن من الواجبات واحلقوق مثل    يعل أي   )١(هن باملعروف يعل الذي   هلن مثل و: تعاىلقال  

  .  الناسنيجبسب املتعارف ب

عليهـا  (فاطمـة    و ي عل نياة ب ي احل أعمالقسم   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا    أن   د هذا يؤيو

 أعمـال  )عليها الـسالم  (فاطمة  ى  جعل عل  و ، اخلارج أعمال )عليه السالم ( علي   ىفجعل عل  ،)لسالما

 هـذا ال  ن  إ :قوهلم و ،ىالرحى  طحنون عل يانوا  كم  أل،   املرتل شاقة  أعمالومئذ  يانت  كقد   و ،الداخل

النيب  ألن   دودمر،  هريه غ يقاس عل يالتواضع فال    و الزهديف  ى  علان املثل األ  كت النبوة   يب ألن   صلح حجة ي

الناس االقتـداء   ى  ب عل جيعة خالدة   يأقواله شر  و هأعمال و ،عاًيقدوة للناس مج   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

تعودت خدمة مرتهلـا     اليت   املرأة أن    للناس نيبي ،دستور عام  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  فعمل  ،  ا

ختدم  أن   هايانت أمثاهلا ختدم وجب عل     ك ئة فمىت ي للب كذل يف   نظريو. دار زوجها  يف   ختدم أن   هايب عل جي

  .هاجاهوعن قدرها بصرف النظر 

 مباشـرة مرتهلـا   ى  دة عل ين الس يها من متر  يع نساء زماننا ملا ف    يتعم مج  أن   بجية  يهذه النظر  يعندو

 أن  ،ئةيتها العادات الـس   يذر إىل   نقلها و الطرق يف   صرفها عن التربج   و ،بناا و ة أبنائها يتربى  بها عل يتدرو

ـ  ية تقوم بوظ  يبناا مراقبة فعل   و مراقبة أبنائها  و  شأنه ريتدب و تباشر خدمة مرتهلا   اليت   املرأة ـ  ق ريفتها خ  امي

 نيالعامل دة نساء يدة فاطمة س  يالس يف   سوة حسنة أللمسلمات املؤمنات   ن  أ و ، خدمة ريللمجتمع خ  يتؤدو

  . )السالم وهما الصالةيعل( نيد خلق اهللا أمجعيبنت سو
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ال بـل   ك،  انت موسرة ك إذا    خبادم وطاه  نيال تستع  و لف املرأة مبا فوق طاقتها    كت أن   هذا  ىنس مع يلو

 أن  عيتـستط  دها منها ما  يتعمل ب  و ،اًيشرافاً فعل إها  يتشرف عل  و ة بنفسها ي املرتل عمالر األ يتد أن   الغرض

فقـد  ،  حـوال  واأل  من الظروف  أطري أن    النافعة واستعداد ملا عساه    عمالاألى  ن عل يه من متر  يتعمله ملا ف  

سـرة جائعـة   تظل األ أن س من احلسنيفل، طعام به ان الكم يف سرةون األكقد ت  و ،اخلادم فجئة  يتفخي

ـ  و نهايدة حتول ب  يللسى   من سلو  عمالاألى  ب عل يالتدر يف    عما ة فضالً يل املرت عمالدة باأل يجبعل الس   نيب

  . انكم إىل انكالتنقل من م والطرق يف عكالتس

ضر هلا  حي أن   الزوجى  ب عل جينه  إ ف ،رناكما ذ كخلدمة املرتل   هي  الطواملرأة اخلبز   ى  علوجب  نه إذا   إ مث

ـ ى  عل إالّ   تطحن بالد ال  يف   انتكفإذا  ،  ئةي حبسب الب  كالت الالزمة بذل  اآل ـ وجـب عل  ى  الرح  أن  هي

ب جينه  إ ف نية والطواح يالت البخار اآلى ك  الرح ريجهات تطحن بغ   يف   انتكفإذا  ،  ىستحضر هلا الرح  ي

ب جينه  إها احلب ف  يعطيان  ك وإذا   ،قيسلمها الدق ي و طحن هلا احلب  ي أو   ،جرة الطحن أها  يلإدفع  ي أن   هيعل

  . هين فتعج الذي ضر هلا الغربال واملنخل واملاعونحي أن هيعل

 ،حسب حاهلا ى   عل كحنو ذل  و مالعق و مغرفة و انونكضر هلا آالت الطبخ من      حي أن   هيب عل جيذا  كو

 يف  مـا كحضاره  إها  يان عل كحتضر املاء بنفسها     أن   هاؤبلد اعتادت نسا   يف   انتك فإن   ، املاء أيضاًه  يعلو

ـ ال وجـب عل   إو،  استحضاره يف   أذن هلا  وإذا   ،ها النساء املاء بأنفسهن   يتنقل ف  اليت   ةريالصغى  القر  أن  هي

 الكايفاء  ضر هلا امل  حي أن   هيعل و ،اتياه احلنف يات امل كمن شر  أو   ضر هلا املاء بالوسائل املعتادة من سقاء      حي

  . وزكر واليها الزي مبا فكالت الالزمة لذلضره هلا اآلحي أن هيعل و،النظافة وغسل والوضوءلل

   بىن وتزوجإذا  إالّ ،ل نصف حول مرةك يف تفرض هلافإا سوة كأما ال
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ر يالحظ الفصول بتقـد   ي أن   بجي و ،تطالبه ا قبل نصف احلول     أن   هلا فإن   ،سوةكبعث هلا   يمل   و ا

 ،احلـر ى  دفع أذ يف ما   يفصل الص يف   و ،الربدى  دفع أذ ي فصل الشتاء ما   يف   زاد هلا ي أن   ينبغيف،  ةسوكال

  مـا  أيضاًسوة  كل ال متش و ،سوةكر ال يتقد يف    أمثاهلا نيلعرف ب  ا هايعلى  جر  ما أيضاًالحظ  ي أن   بجيو

  . حنوه ورأسها من مزرى عل ورجلها من حذاء يف تلبسه

ان طفـال   كإذا   إالّ   ،ولده و مرتل الئق حباهلما خال عن أهله      يف   ااكسإه  يب عل جينه  إف  ىنكأما الس و

مل  إذا   لـه ك هذا   ،مته خالف أن معه   كسي أن   هل له  و ،ضر وجوده ي نه ال إاجلماع ف   فهم معىن ي اً ال ريصغ

  .صحينه إنت مع أهله فكت فسيرض أما إذا ،ترض

 ،اجلمـاع   فهم معىن ي اً ال ريصغان  كه ولو   ريولدها من غ    ىنك ولو س  ،معها  ىنكوله منع أهلها من الس    

ـ  أما إذا ،مستأجرة أو هكان مل كته سواء   يب يف   انك إذا   هذا،  تهيترب و رضاعهإذا له منعها من     كو  يف انك

ـ  و شغلها عنه يا  ألته  يرضاع ابنها وترب  إله منعها من    إمنا   و ،امكسإعها من   نس له م  يفل هي   تهايب ضر ي

  .  حقه وحدهكذل ونظافتها وجبماهلا

منشر تنـشر    و مطبخ و اهيع املنافع الالزمة من دورة م     يمجى   عل ون مشتمالً يك أن   نكاملس يف   شترطيو

 دوات الالزمة له حبسب احلالة من فقـر ن من األكاملس يف ضرحي أن هيب عل جي و ،كحنو ذل  و لهايه غس يعل

  . حسب العرفكلزم بذليما  وستحضر الفرش والغطاء واملقاعدي أن هيفعل، غىنو

تتعلق بالـشعر    اليت   وساخل به األ  يما تز  و ،حنوه و تتنظف به من صابون     ما أيضاًضر  ستحي أن   هيعلو

تقطع رائحـة    اليت   ةي الروائح العطر  كمن ذل  و ،النظافة يف   ستعمل عادة ي مما   ك ذل ريغ و املشط والدهن ك

  . هيجتب علفإا العرق والصنان 

  ب جي نه الإ فكحنو ذل وخضاب الشعر وأمحر وضيأب وحلك من ك ذلريأما غ



٢٥٥

ـ ة حل ي الـضرور  مـور واعترض بعضهم بأن الدواء من األ     ،  هةكال فا  و لزمه دواء ي ذا ال ك و ،هيعل اة ي

 هـة ال كالـدواء والفا ن إ اجلواب و ،نيها من املوسر  ية ملن اعتاد عل   يون ضرور كهة قد ت  ك والفا ،نساناإل

تقوم  اليت   اتياحلاج  هو هذه احلالة  يف   الزوجى  والواجب عل ،  قاضي لل األمررفع   و حالة التنازع  يف   جتبان

  . اهللا مبعاملة زوجته أحسن معاملةنيب ونهيلف بكحالة الرضا فهو ميف  أما ،اة غالباًيها احليعل

 يه مثن الدخان والقهوة والـشا     يب عل جي  ال كذلكف،  هيبان عل جي ب ال يجرة الطب أ و ان الدواء كوإذا  

من ى  عل: ليق و ،هيعل: ليق و ،هايعل: ليقف،  جرة القابلة أ يف   قد اختلف  و ،هاكحنوها ولو تضررت من تر    و

  ).والدهى نفقته عل والولد إىل منفعتها راجعة ألن الرجلى عل أا واستظهر بعضهم، استدعاها منهما

  .  ذا القدرنا منهيتفكل ايهو طو و،المهكآخر إىل 

ن يكالشبهة مل    يوطانت من   ك إذا   نعم،  ا من النفقة املعروفة   ألالزوج  ى  جرة القابلة عل  أ أن   والظاهر

  .  عن مثله فتأملدلةالزوج النصراف األى عل

  . حنومها وامي الصأيامو علم حال مصارف الوضعيمما تقدم و

ن من  كمل ت  ماي ف ةي العاد ياماألى  علزادت   وإن   ،الزوجى  عل أا   فالظاهر،   الواجب  احلج أيامنفقة  أما  

ئة لوازم الـسفر  يه يذا سافر ا فالواجب عل إ علم حال ما  يمنه   و ،نفسهاى  علفهي   الإجزء االستطاعة و  

  . ثركأ  أو احلضرأيامأقل من انت كسواء ، هلا

  



٢٥٦

  ).جابتهاإب جي مل ،نفقة اخلادم ويل يدم نفسخأنا أ: قالت لو(: الشرائع يف قال ):٣مسألة (

رفعتـها   يف   لهو  لةذ مبت ريا تص أل ،بهى  رضي ال أن   له و ،سقط مرتبتها ي كذل( بأن   كاملسال يف   علّلهو

  . )١()سقاط حقهاإت بيرض وإن ،حيغرض صح وحق

 هـي  نفاق مباه اإليعل أن ماك ،تواضعت وإن انت من أهلهكن إ خدامه اإليعلن إ( :شف اللثامكيف  و

  . )ريت بالتقتيرض وإن أهله

ن هلا  يك  مل ختترها مل  فإذا  اخلدمة للرتاهة والدعة     ألن   ،مل تقبل اخلادم  ن  إ س هلا النفقة  يل(: اجلواهريف  و

  .)عوض عنها

ـ هو خالف دل   و ريالغ يف    تصرف ألنهها به   إلزامق للرجل   حيت بدون اخلادم مل     يرضن  إا  إ :هيفو ل ي

خدام جبار الزوج هلا باإل   إ ف ريالغ يف   التصرف يف   وجب حقه ي ح ال يالرجل له غرض صح    ونك و ،السلطنة

  . كنسان آخر بذلجبار انسان إلإمثل 

تقتـر   واملـة كتأخذ النفقـة ال  أن هلا احلق حيث إن ،ري عدم التقت  نيب و خدام اإل ني فرقاً ب  كهنان  إ مث

 جرة اخلادم بعـد أ يف حقهاى ل عليدل ال إذ يختدم ه وتأخذ نفقة اخلادم  أن   س هلا يل و ،أيتيما  كببعضها  

  . س خالف املعاشرة باملعروفيجرة لعطائها األإعدم  فإن ،نفسها هي ختدمأن 

حة املتقدمـة  يفهم املناط من الـصح ن إ  نعم،صح فتواه وإن ل اجلواهر يعلت يف   ظهر وجه النظر  يمنه  و

 يف  فسهانى  ع مث تقتر عل   يل فتأخذ بقدر نفقة اجلم    كاش حال األ  يالر و ثاثه من األ  ريغ و ان حال اخلادم  ك

زاد  ل ما كون هلا   يك و ،ك ذل ريغ إىل   بيالطب إىل   عدم الرجوع  و الفراشى  عدم النوم عل   و ل واللباس كاأل

  . ك ذلريغ ومثن الدواء وبيجرة الطبأجرة اخلادم وأ الفراش ومن مثن

  أي ـ  ن هلا املطالبةيكذن مل إ ريولو بادرت باخلدمة من غ(: مث قال الشرائع

                                                

 



٢٥٧

  ).ما تربعت أا ادعت وإن ،بنفقة اخلادم أو لنفسها  ـجرةباأل

ـ خدام وال  اإل نيم بعدم الفرق ب   كل أصل احل  كشي(: اجلواهر يف   نكل الرجـوع   يف   طعـام سوة واإل ك

توقـف  يال   أنـه    الظاهر إذ   ، مثالً كعراض عما بذله هلا من ذل     سقاط منها باإل  إبالعوض مع عدم ظهور     

نفقة  ال و جرة هلا  أ ونه متربعة فال  كم ب كل هذا احل  ي من تعل  كاملسال يف فما. املطالبةى  استحقاقها النفقة عل  

 يف  دلـة  األ إطالق ضرورة   ،لتزمهي لعله ال  و ،سوةكطعام وال اإل يف   كلزمه مثل ذل  ي ،زائدة بسبب اخلدمة  

مـا هـو   كأسقطت حقها منه إذا  إالّ هيناً عليون ديكها يلإدفعه يمل ن إ وجهى ه علي علك ذل استحقاقها

  . )١()واضح

  . عدم التربعاألصلان ك ،تربعت أم ال أا  يفكش ولو

 األصلان  ك ،تستحق فسها فال عملت بن  أو   جرة هلا األ أو   ت باخلادم لتستحق النفقة   ءجا أا   كش ولو

  . ادعتهن إ ثباتها اإليعل وثاينال

  .فاًيانت ضك وإن ه النفقةيعل أن مما تقدم ظهرو

 أو  فطاراإلى  لام ع ي سواء زادت نفقة الص    ،ل نفقته كل أن   فطار فالظاهر ام واإل ياختلفت نفقة الص  وإذا  

 ملـرض  أو اناًيعص يمل تصوم: لقال الرج و،ادةيشهر رمضان وأرادت الز   يف   اميادعت الص   فلو ،نقصت

ان كفطار  ادة نفقة اإل  يفرض ز  و ضاًينت مر كث  يمل أصم ح  :  ولو قالت  ،ليالدل إىل   حباجةفهي   ،حنوهأو  

  .  فتأمل،ثباتالرجل اإلى عل

  

                                                

 



٢٥٨

  . )كنيومها مع التمي نفقة كالزوجة متل(: الشرائع يف قال :)٤مسألة (

ه فالواجب  ألجلوا حمبوسة   كام حباجتها وسد خلتها ل    يان املقصود من النفقة الق    كملا  (: كاملساليف  و

 واحلاجة تندفع ذا املقدار     ،الزمان يباق يف   ال وثوق باجتماع الشرائط    إذ   ،وماًيوماً ف يها  يلإدفع  ي أن   منها

جـوب لتحقـق    ستقر الو يل ل يالل إىل   لزمها الصرب يال   و طلع الفجر  إذا   وميل  كحة  يصب يف   جب دفعها يف

 ه الإصالحمؤنة  وحنوه وه دفع احلبيالواجب عل إذ ،الطحن واخلبز والطبخ إىل ا حتتاجأل و،احلاجة قبله

  . )أول النهار مل تنله عند احلاجة يف هايلإسلم ي فلومل ، بالعادةئاً عمالًيول مهك املأنيع

 ياممن األ ل مجلة   كل أو   وميل  كة ل يخصوص ث لزمت النفقة من جهة املعاشرة باملعروف فال       يح: أقول

 ريان الـالزم تـوف  ك ووميل ك الطعام ريتوفى قدر الزوج عليمل  إذا ماك ،صحي قد ال واألولصح  يفقد  

مـا  ك يام األكتل  ريغ يف    لعدم وجود السوق   كما أشبه ذل   و ل أسبوع ك أو   ل شهر ك أو   ل سنة كالطعام  

 أن   والظـاهر  ،ها هلا حسب املتعارف   ريه توف يون الالزم عل  يك ف ،افيرواألى  مجلة من القر   يف   كذلكهو  

  .اًيومي رين التوفكميما يالمهم فك

أوقات خاصة مثل يف  إالّ رين التوف كميمل   مايها ف ريغ و واخلادم وايناش واأل رسوة والف ك حال ال  كذلكو

  . ف مبدةية قبل الصيفي املالبس الصريتوف وة قبل الشتاء بزماني املالبس الشتوريتوف

عطاء قبل املدة ملـا     ه اإل ي لزم عل  كن من ذل  كتميمل   أما إذا    ،وقتها يف إالّ   عطائها هلا إنعم للزوج عدم    

  . املعاشرة باملعروفى مقتض أنه عرفت من

ـ أنه   إالّ   ،الم بعض ك يف   ملاعاخلبز فقد سبق اإل    أو   عطاء احلب إ أما مسألة  ـ  أن بجي ون حـسب  يك

  ئة يون يك بل رمبا ،نياألمرحد ة أليخصوص املتعارف فال



٢٥٩

  . من الحظ العرفى عل ال خيفى ماكهلا خالف العشرة باملعروف اً يوميالطعام املطبوخ 

توقف االنتفاع به من    ي ل ما ك يف   كذلك كذل أن   كح املسال يوظاهرهم بل هو صر   (: أما قول اجلواهر  

 يقتـضي  ان هو ال  ك وإن   ،كحنو ذل  و صابون و نيط و مشرب ودهن  و لكنه من مأ  يتالف ع إى  النفقة عل 

 مـا يف    جتـامع حـىت    أن   نكمي بل   ،باحة املطلقة  بالبذل واإل  ءتفاك اال انإمك ضرورة   ،هية ف كيار املل باعت

 يف  هنـا اعتـرف    من و ،كذلكون  يك باحة ما نه من اإل  إ ف ،عه وهبته يبى  ح املزبور من التسلط عل    يالصح

  . )١()باحةهو البذل واإلإمنا الواجب ن أ وهي فك القول بعدم اعتبار امللإمكانب شف اللثام ك

ـ  ح ،نيه د ي عل : مثل قوهلم  ،كمتل أا   ىة والفتو يالروا و ةياآليف  ) ىعل (ظاهرإذ   ،هيف ماى  فخي فال ث ي

والالم ) الالم (مقابليف  ) ىعل( فإن   ،اخلالفى  نة عل ي قر كانت هنا كإذا   إالّ   ،كه مال يمن له عل   أن   ظاهره

ـ   يبقن  إ قبضته  ما كمتلفهي   ، املنصرف منه  ألنهال    أو ،كره ابن مال  كما ذ ك كللمل شرائط ت جامعة لل

حة ي صح كذلى  دل عل ي و ، متزلزل كاملل أن    ال ،شاف اخلالف مع عدم بقائها جامعة للشرائط      كان  مبعىن

  . شهاب املتقدمة

ما ك ، اخلالف إمكاند من الظاهر ب   يرفع ال ي نه ال إ ف ،ل خالف ظاهر  ك يف   آت) نكمي (قول اجلواهر و

 عنـد  كتـر  وعن رجل سافر )سالمعليه ال(جعفر  سألت أبا: قال ،رواه زرارة شاف ما كاالنى  دل عل ي

 يف  فـضل عنـدها    ترد مـا  : فقال ،نياثن أو    مث مات بعد شهر    كحنواً من ذل   أو   أشهرامرأته نفقة ستة    

  . اثريامل

   :شف اللثام املتقدمكالم كقول اجلواهر بعد نقله  يف علم وجه النظريمنه و

  نئذ يوجه ح ال إذ ،هاكملسبب  يف ةيوجه اجلزئى  علكنيالتماعتبار ى  بناًء عل،نيمعنه إ(

                                                

 



٢٦٠

ون شرطاً يك أنه  مبعىن،تهيشرطى توجه بناًء علينعم قد . العلةى املعلول عل والسببى لتقدم املسبب عل

وم ي ال كذل ينقض ي حىتى  ها مراع ي ف كامللى  بقيقبضتها من الصبح     نئذ لو ي فح ،شرطاً لالستقرار  أو   اشفاًك

 دلةاأل يف   انك تم لو ي كذلن  إ هين ف ك ل ،نئذيستقر ح يأو  حينئذ  شف استقراره بأول القبض     كني ف ،نةكمتم

 اشـفة كالشرائط ال  يف   ما هو الشأن  ك ،نئذ مبا عرفت  ينهما ح يمع ب جيكي   كة قبضها للمل  يسب يقتضي ما

ون القبض ك عن  ة فضالً كياعتبار املل  يقتضي ما   كء من ذل  يش يف   سيل فل ى ك عل و ):قال أن   إىل( ،سيلو

 ضرورة ،لتزم بهيال أظن القائل  و املتعددةيامنفقة األ قبض   يف   أيضاً كاملتجه ذل ان  ك ولو سلم ل   ،هايسبباً ف 

  .)١()هريغ ووم احلاضري الني بكنية اشتراط التميفكي يف عدم الفرق

 مـن املعاشـرة     كان ذل ك إذا   ماي ف ياموم واأل يال  نيالقاعدة هو عدم الفرق ب    ى  مقتض أن   قد عرفت إذ  

  .باملعروف

نئـذ مهـا    يون ح يك ف ،ح الشهاب السابق  يصحما يف    و ،كذلى   عل مجاعاإلإالّ   نئذيس ح يفل(: مث قال 

 الفطـرة   ميتقد و سيوم اخلم ي غسل اجلمعة    مي حنو تقد  ،كنيها قبل حصول التم   كمل و وجواى  ل عل يالدل

 أو   فبعد حصول شـرطه    ،نئذي ح خراستحقاقها املؤ يساوي   ن القول بأن املقدم ما    كمال أل إ و ،قبل اهلالل 

  .)٢()هايلإها مبا دفع يرجع عليمع عدمه  و،قع التهاتر قهراًيبتمام سببه 

ى تعاملن مع مثن النفقة املعط    يالزوجات  ى  مها نر ريغ و حةيالصح و )ىعل (رناه من ظاهر  كذ الذي   ولذا

ـ  أن   بال املتشرعة ى  طر عل خي ال و ،ك ذل ريغ و ن والتصدق يعطاء الد إ و لي من التبد  ،كهلن معاملة املال   ل ك

 من الوجوه املـصححة     ك ذل ريغ أو   الزوج وهب املال هلن    أن   من باب  أو   ملة فضولة  من باب املعا   كذل

  .الفضول  الكلتصرف املال

قد  و ،ون باعطاء اخلبز  كقد ت  و ،عطاء احلب إون ب كقد ت  اليت   نفاقاإل يف   ةيمما تقدم من لزوم العرف    ن  إ مث

  ون كقد ت و،عطاء الطعام املطبوخإون بكت

                                                

 

 



٢٦١

 ،زمنة األ كتل يف   املتعارفى  لمام عل كظهر لزوم محل    ي ،ورةك املذ مور األ الثالثة من  أو   نيبأحد االثن 

  .الًكان مشك الإو

 يمع التراض  إالّ   مةيالق أو   اخلبز يف   قيم الدق يح بعدم وجوب تسل   يعن قواعد الفاضل من التصر     مثل ما 

  .منهما

ق واخلبز  يأما الدق و،  امهو الطع إمنا  الواجب   فإن   ها ظاهر ي ف األمرمة  يالق( أن   شف اللثام من  كما عن   و

 أما الزوجة فالظـاهر    و ،اخلبز والطبخ  و دفع احلب مع مؤنة الطحن     إذا   همايرب الزوج عل  جي ال أنه   ظاهرلفا

ـ ة اليما هو قضكتمل العدم حي و،رشادالم اإلكه يعطيما كالقبول  ى  جترب عل أا    مـا ال أل ،الم هنـا ك

  .)١()صلح له احلبي ع مايصلحان جلمي

 إىل  تـاج حي ال ماى  رب الزوج عل  جي بل   ،مؤنته و قبول احلب ى  جترب املرأة عل   ال أنه   ئق من ما عن احلدا  و

  . لمامك من ك ذلريغ إىل ، التناولريمؤنة غ

 نصب و،ىان لزوجته احلب والرحكهلة بالساملدن اآل يف احلال احلاضر يف أحدى لو أعط أنه ىولذا نر 

 السفر مـثال   يف    لو أعطاها  كذلك و ،ف العشرة باملعروف  ان خال ك ،وراً لتعمل لنفسها خبزاً   نداره ت يف  

ملحاً لتطـبخ مـاء   و محصاً وبصالً و حلماً،أوقات الطعام يف  حضار املائدة من املعطم   إه  يتعارف ف يالذي  

  . ك ذلريغ إىل ،ان خالف العشرة باملعروفك ،حلم

وإن ( :ف اللثام بقولـه   اشك و الم القواعد كره اجلواهر بعد نقل     كذ التأمل ما  يف   لماتك ال كمثل تل و

حقها  أن   علىها  ينصوص املقام من االقتصار ف      يف حاطة مبا  بعد اإل  كع ذل يمج ما يف    يكعل ال خيفى    انك

ما أشـبه   وخ والتمرياخلبز والطبكعمل  إىل كتاج بعد ذلحيما ال  ي مما هو أظهر ف    كسد جوعتها وحنو ذل   

  . تناول املرأةى عل الإتوقف ي  مما الكذل

ها حسب املتعارف مـن     ؤعطاإه  ي فالالزم عل  ،حنوه و امللبوس يف   المكعرف ال يول  كاملأيف   المكمن ال و

  ها ريغ أو طياملخ أو جيالنس أو الغزل أو الصوف

                                                

 



٢٦٢

حدمها خبالف العرف حسب رغبـة      أ يرضإذا   إالّ   حسب العرف ن  کا إذا   مايف الإ أحدها   نيتعي وال

  . خرالطرف اآل

ها يعطي أن    مثل ،صةيادة والنق يل والز يقبضت حق هلا التبد   فإذا   ،نيالع أو    الثمن ك قد عرفت مل   كنإمث  

بـدل اللحـم    يتـشتر  أو ها لهيثلث أو نها جتعل ثلثها ك ل ،تعارف جعل نصفها اللحم   ي و مثن الطعام مائة  

  . ك ذلريغ إىل ،ضيالب

طحـن  مؤنة ال  و احلب يكه متل يجب ف يالطعام ف أما  ( :القواعد قال  يف   مايمما تقدم ظهر وجه التأمل ف     و

 برضا صاحبه جـاز     كء من ذل  يش إىل   عدل أحدمها  فإن   ،مةيال الق  و ال اخلبز  و قيب الدق جيال   و ،واخلبز

دام من مثـن    اإل يف   ديتتصرف بأن تز   أن   هلا و ،اللحم وجب ك إصالح إىل   افتقر فإن   دامأما اإل  و ،فال الإو

  .)سكبالع والطعام

ـ  وومي الكفقة ذلوم استقرت نيالى منعها وانقض فلو(: الشرائع قالن  إ مث مل  وإن يـام األذا نفقـة  ك

  . )م اكحيمل  ومكقدرها احلاي

ـ  واحـد عل   ريغى   وادع ،ظهر من فتاواهم به   يما  ك ،إشكال ال و كذل يف   خالف ال: أقول ه عـدم   ي

 ملا تقدم مـن     كذل و ،اً حسب االستقراء  إطالقاملسألة   يف   ه لعدم خمالف  ي عل مجاع بل الظاهر اإل   ،اخلالف

  .ياموم واأليال ني فرق بري من غ،كذل يف مهاريغ وحةيالصح و)ىعل (ظهور لفظة

  .ثباتاإل إىل رت احتاجكنأ و،دفعت:  قال الرجلولو

 وإن  ك ذل الضمان بعد ى  ل عل يدل ال و ،هيعل ها ما يلإ دفع   ألنهئاً  ي ش كضمن بعد ذل  يولو دفع فتلف مل     

  .مثالً يان التلف بأمر مساوك

ان بقدر احلق   كنعم  : ولو قالت . ثباتاإل إىل    احتاج ،نقصأ بل:  فقالت ،دفعت بقدر احلق  : ولو قال 

  .ثباتاإل إىل  هي احتاجت، قلتهن التضخم أورثكل

  . ثباتاإل إىل  احتاج،طلب منها التفاوتيالترتل مما ى وم مث ادعيلى ولو أعط



٢٦٣

 ئد حباجـة  الزا يمدع فإن   ،ثركأ أو   أقل أو   دفع بقدر شهر  نه  إ هل أنه    يف اختلفا إذا   علم حال ما  يمنه  و

  .ليالدلإىل 

 حباجة هي   انتك ،نصف مد إىل   إالّ   نيحتتاج بل ال : قال و ،مد مثالً  إىل   حتاجأول ف كأ إين   :ولو قالت 

  . سكس بالعك والع،ليالدلإىل 

ذا لو  ك و ،تهكنة مل كّه وانقضت املدة مم   ريلت من غ  كها طعاماً ملدة فأ   يلإدفع   ولو(: القواعد قال ن  إ مث

مات هـو    أو   ماتت أو   نشزت  ولو ،وم الطالق ي الإ يثناء استعاد نفقة الباق   األ  يف طلقها فإن   ،استفضلت

  . )ياسترد الباق

جتب نفقة العبـد    : قالفإذا   ،أوقات الغذاء ى  عدمه عل  و نفاقوجوب اإل  يف   ن االعتبار  أ الظاهر: أقول

 قبل وصول   كن املل خرج العبد ع   أنه إذا     فهم منه عرفاً   ،ما أشبه  أو   والدهى  نفقة الولد عل   أو   هموالى  عل

مـا   أو   مات الولد  أو   اتم إذا   ذاك و ،نفقة ظهره  وىلاملى   مل جتب عل   هو وقت الغذاء مثالً    و وقت الظهر 

  . هكخرج بعده عن مل وإن الظهر وجبت النفقة إىل يبق أنه إذا ماك ،أشبه

ـ ه وجبت النفقة    ري غ كمل يف   دخل و هكه قبل الظهر مث أخرجه عن مل      يوجب عل  أنه إذا    دهيؤيو ى عل

 معلـوم   كذل و وقت الظهر  يف   نيوم نفقت يهذا ال  يف   ون الشارع شرع للعبد   يك أن   لزمي ف ،أيضاً  ري الغ كذل

  .العدم

 ني ففرق العالمة ب،همايموت أ و النشوز والطالق والفسخني فرق بري من غ ،كذلكالزوجة   يف   واحلال

  .  ظاهر الوجهريالنشوز واملوت غ والطالق

موضع آخر   يف   اجلواهر يف   عنهكى   فقد ح  ،القواعد يف   هذه املسألة يف   المهكأن العالمة اضطرب    كو

 موضع من القواعـد   يف   و ،نشزت أو   طلقها أو   أثناء النهار  يف   ماتت ما لو يالم ف كالإمنا   : قال ،ك ذل ريغ

 القـبض   مي مـن تقـد    إشكالى   عل ريخاأل يف   تها واالسترداد كا مل أل  نياألول يف   اجلزم بعدم استردادها  

  . ىاً مراعكته ملكملإمنا  فبالقبض كني مشروط بالتمكاملل أن من و قبل النشوزكلاملوجب للم



٢٦٤

باحـة  إوجوب العوض مع    ى  ه عل يل ف يدل تالف ال مع اإل  ذإ ،نيهذا مع بقاء الع   (: شف اللثام  ك يفو

  .)تالفاإل يف ذن شرعاً واإلكاملال

ـ    ال خيفى    ماك ،نياألول يف   أيضاً آت   شكال من اإل  ريخالوجه األ  أن   يكعلى  فخيال  و  نيعدم الفرق ب

  . كنيان عدمها بفوات التمك اليت ان الدفع بعنوان النفقةك أن عدمه بعد وتالفاإل

 يف  التجاوز عنـها   و عطاء النفقة إ: نيفعل أمر يالزوج غالباً    أن   ىريه  ريغ و تالف اإل نيلعل املفرق ب  و

 ،مطلقـاً  شرعيم ال كمستند احل ون  يك أن   نكمي غالب ال  أنه   سلم إذا   كن ذل ك ل ،صورة عدم استحقاقها  

  .صورة التجاوز فقط يف صحيإمنا و

ت النفقة  ك مل كنيبالتم أا    فلعل وجهه  ،ث ال يه ح ري دون غ  ،ث االسترداد ي الطالق ح  نيالفرق ب أما  

 أو  مات إذا    خبالف ما  ،طلقت  ذلة حىت امل تزل ب   و هو بدل النفقة   الذي   كنيث بذلت التم  يوم الطالق ح  ي

 ،موا من باب السالبة بانتفاء املوضـوع       أو   تسلم البدل مع موته   ي جل ال الر نحيث إ نشزت   أو   ماتت

  . ما ال خيفىه يف و،م مع النشوزيالتسلى على تبق الهي و

 يف  هايلإت املدفوع   كمل وإن   فهي(: ث قال ي ح ،شف اللثام عدم الفرق   كظهر من اجلواهر تبعاً ل    يلذا  و

 الـذي   جروامل  حنو ،زائهإب ال استرد ما  إ و كسلم فذا  فإن   ،املعوضكهو   الذي   كنيبالتمى  نه مراع كومه ل ي

 كنيتفاء ببذل الـتم   كر اال يتقدى   بل الالزم عل   ،بسالمة العوض للمستأجر  ى  اً مراع كجرة مل  متام األ  كلمي

لعله  و ،لتزمون به ي م ال أالظاهر   و ،وميأثناء ال  يف   دفع لو طلقها  يمل  ن  إ ذمته هلا  يف    االستقرار ،وميأول ال 

لـذا   و : قال ،هريغ و خياه عن قطع الش   كح أن   ل بعد كشف اللثام بأن الفرق مش    ك يف   ه اعترف لك كلذل

  .)١()قدمنا ماى هو املتجه بناًء عل و: قلت،وم الطالقياحتمل بعض العامة استرداد نفقة 

  علله به من قصة املقابلة  الصناعة مما إىل ان أقربكرناه كعلله مبا ذ ان لوكن إو

                                                

 



٢٦٥

  ال،االسترداد يف حق له ث ال ي ح ،نشزت بعد صرف طعام الظهر مثالً      إذا    حال ما  علميمنه   و كنيللتم

  . عياسترداد اجلم يف ث له احلقينشزت قبل طعام الظهر ح إذا  خبالف ما،ال نصفاً والًك

  . وقت الغروب إىل ىبقيطعام الظهر  إذ ، له احلقأيضاً األوىلالصورة يف ه إن: قالي ال

نـشزت  فإذا  ه  يعل و ،ما عرفت ى  عدمه وقت الطعام عل    و ل اعتبار النشوز  يالدلالظاهر من   : قالي ألنه

  . تستحق نصف الطعاما قال إي ال أول الظهر

انـت  ك فإن   لو تزوج بعد الظهر    و ،ه نفقة ظهرها  يان عل كلو تزوج ا قبل الظهر       أنه   ظهر منه يما  ك

 ةيانت عار ك إذا   ماك ،الوجوب يف   شبعهاي أن   لي لظهور دل  كذل و ،نفاقه اإل يال وجب عل  إشبعانة فهو و  

  . ك ذلريغ إىل ،سوهايكث يح

ـ خي  فال،البعض أو لكنشزت فله استرداد ال  أو   نصف النهار  يف   طلق إذا   مايخران ف أما القوالن اآل   ى ف

 وميع نفقة ال  يبل رمبا احتمل استرداد مج    (: ث قال ي ح ،هما اجلواهر يثان و اختار أوهلما بعض   وإن   ،همايف ما

 لعله ظاهر بعض العبارات    و ،لةيالل و وميمتام ال  يف   ونهك ل ، منها ريخاجلزء األ  يف    ولو كنيوات التم ة بف لياللو

ـ نفقة ال  يف   هذا متجه  و ،املعوضاتى  عواض عل ع األ يع حنو توز  يالنظر التوز يف  ى  قوي الذي   انكوإن   وم ي

 ريغ و النشوز و والطالقاستردادها باملوت    يف   خالف ال و إشكال هما فال يزاد عل  ما أما   نياضرلة احل يوالل

  ).كذل

ـ أل وىلسترد امل ي  ال ل طعام الظهر مثالً   كأ أن   باعه بعد  نه لو إ ف ،رناه مسألة العبد  كد ما ذ  يؤيرمبا  و ل ك

  . وىلاملى العبد عل االسترداد خالف ظاهر وجوب نفقة أن العرفى ريث ي ح،ال بعضه بالنسبة وولكاملأ

  تستعملها هي  وها النفقةيدر عليأخذ  وكظهر هلا ذليمل  ومث لو طلقها بائناً



٢٦٦

ن مستحقة للنفقة مـن     كمل ت ن  إو ا مغرورة أل ،ظهار اإل نياالسترداد ح  يف   عدم حقه  يف   إشكال فال

  . ةيجهة الزوج

 مـا ك عدة   ري طلقها بغ   مثالً ،ان سبب ضررها  كإذا   إالّ    اللهم ،مل تستعملها فله حق االسترداد     إذا   أما

عالمها أوجب ضـررها    إعدم   فإن   ،هاينفق عل يعلمت ممن    انت تتزوج لو  ك و ،ائسةي املدخولة وال  ريغيف  

  . تاب الغصبك يف ه املسألةذرنا مثل هكما ذك ضرر الل يتحمل الضرر لدلي أن هيفالالزم عل

ه من النفقـة    يان ما تتصرف ف   ك ،ما تقدم ى  علجنيب  ته األ يدخلت ب أما لو   كعالمه  إولو نشزت بدون    

مـع   و، ناشزة ريغ أو   اً ناشزة إطالقها  ينفق عل يون الزوج   يكأن   إالّ   ،ان النشوز كها الضمان مل  يعل و حراماً

  . نفاق اإلإطالق عدم األصل فكالش

فندق  يف   ناهاكمثل س  يوميار  جيإانا ب ك إذا   ماك ،ىنكسوة والس كال يف   ةيومين ال كمأن  إ أنه   مث الظاهر 

ن خالف شأا املوجـب لعـدم صـدق         كيمل   إذا   ،كثر من ذل  كه أ يق هلا عل  حي مل   ،اًيوميجرة  أخذ األ ي

ـ      ىنكالس و سوةكه ال يان عل كن  كميمل   أما إذا    ، للصدق ،املعاشرة باملعروف  جرة أحسب املتعارف ولو ب

املعترب صدق النفقة ممـا   فإن ،كذلكناً كمس أو ونؤسوة موقوفة هلذه الش  كها  ؤعطاإ أو   اًيسنو أو   اًيشهر

  . نفقاتأول باب ال يف هيلإما أملعنا ك كل ذلكصدق بي

 مـا ى  أقسام ثالثة عل  ى  انت النفقة عل  ك كل ذل كتحقق ب يهو   و ار الصدق ياملع أن   ث قد عرفت  يحو

  : رواكذ

  . حنوه والصابونكتالفه إى ه علؤتوقف انتفايحنوه مما  ولةيوم والليهو طعام ال و،كمل: األول

  . نفاقاإل يف كل عدم اعتبار املدلةحنومها مما علم من األ ون واخلادمكاملسك ،متاعإ: الثاين



٢٦٧

ن ياألمـر ال  كن  كمي أنه   قد عرفت  و ،كمل أو   متاعإ أا    يف وافقد اختل  و ،ما شاها  و سوةكال: الثالث

  . نيقولى ن اختلفوا علإ وة أحدمهايخصوصى ل عليدل ال إذ ،هايف

 ،لعله لظاهر ما تسمعه من املـصنف       و ،كمل أا   هريغ و املبسوط يكحم و القواعديف  (: اجلواهر يف   قال

 أشـهر نـه   إ اضيالر يف    بل ،فوائد الشرائع  يف   هيلإمال   و ،متاعإ أا   مهاريغ و شف اللثام ك و رشاداإليف  و

 ضرورة عدم   ،أيضاً كذل يقتضي األصل أن   طعام مع اإل يف    خصوصاً بعد ما عرفت    كذلكلعله   و ،أجودو

سـبب   لباذل له فـال   الفرض عدم قصد ا    و ، به شرعاً  أمورنفاق امل صدق اإل  يف   كبار املل تاعى  دل عل ي ما

  ). ال قصداً و شرعاًكللمل

ـ  أ وىلل للم يق إذا   لذا و ،ص بأحدمها يوجه للتخص   فال ،نياألمرال  ك قد عرفت صحة     كنكل ى نفق عل

آالت الطبخ  وثاث املرتلأ والفرشكسوة ك الريعرف حال غيمنه  و،همايصل بأحي أنه العرفى  ري ،كعبد

مثل   يفكذلك أنه ماك ،يك عدم التمل  األصلان  كعدمه   و يكالتمل يف   كش ه فلو يعل و ،هاريغ و فيوالتنظ

  . حنومها واخلادم والدار

ان الالم  ك مل )١(هنيعل الذي   هلن مثل  ةيسوة بآ كال يف   كاستدالل القائل باملل   أن   عرفي كمن ذل و

 يقتـضي العطـف    حيـث إن   ،كذلك )٢(سونك و املولود له رزقهن  ى  عل ةيبآ و ،كاملل يف   الظاهر

  . سوةك الكذلك فكالرزق مل أن ماك ف،ةيفكيال  يفاالستواء

   .)٣(سون باملعروفك وم رزقهنيكهلن عل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( يوبالنبو

                                                

 



 



٢٦٨

  .)١(نفقة هلا ذنه فالإ ريتها بغيذا خرجت من بإ: ةيبالرواو

 ،يـك  التمل جوب و  عدم أصالةها ب يمتاع ف استدالل القائل باإل  ك ، من أمثال هذه العبارات    ك ذل ريبغو

 مات أحدمها  إذا   ستردي أنه   سترد مع ياً مل   كان مل ك بأنه لو  و ،متاعتحقق باإل يهو   و ساءكبأن الالزم اإل  و

ـ   يبأن الالم لالختصاص بل ق     و طلقت هما أو ياح من أ  كفسخ الن  أو   نشزتأو   ـ  إىل   ،كل ظاهره ذل  ريغ

  .  حمل نظر،كذل

حنـوه فبـالنص     و االسترجاع باملوت أما   ،ل منهما كتحقق ب يهو   و ،ار الصدق ياملع أن   ذ قد عرفت  إ

شف عدم استقرارها   يكالنفقة  ك إالّ أا    فهم منها ي ث ال ي ح دلةالظاهر من األ   أنه    إىل ضافة باإل ،مجاعواإل

  . الطعام والشراب يف كقال مبثل ذلي أن نكمي بل ،ئ بعض الطوارأطر إذا مايف

 يواملسألة عنـد  ( :المهماكبعد نقل    الث ق ي ح ،املسألة يف   توقف احلدائق  يف   ظهر وجه النظر  يمنه  و

 يف  الت املتعارضـة  يهذه التعل  إىل   ونك والر ،ل والقال ي لعدم النص القاطع ملادة الق     ،إشكال و حمل توقف 

  ). ة جمازفة حمضةيام الشرعكحس األيتأس يف وس أقالمهمؤرى ة عليالمهم واجلارك

 ،ان مجلـة منـها    يبسيأيت   و ،نيروها للقول كذ  اليت الثماريف   عمل املستفيت يذا   ما أنه    إىل ضافةهذا باإل 

ـ  ؤبناإمنا   و ،هينص ف   ال ألنه عنده   إشكال حمل   أيضاًهو   و ،يقول بلزوم الصلح القهر   يأن   إالّ   اللهم ى ه عل

  . امكحاأل يف نص هلا ال وبالقرعة  أودلةستفاد من األيما ياالجتهاد ف

 اليت  ها للمدة يلإسوة املدفوعة   كخلقت ال  أ ول أنه    منها ،أمور يف   فائدة اخلالف تظهر   أن   رواكم ذ إمث  

  ه بدهلا يب علجي مل ،ها قبل املدةيلإجرت العادة ببقائها 
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 دلةاأل إذ   ،الزوج البدل ى  تالف مل جيب عل   اإل يف   قصرت لونه  إ :هيف و ،متاعاإلى  جيب عل  و كامللى  عل

وجـب احلرمـان    ي ر ال القصو أن   هوواملتعارف   ،املتعارفى  مرتلة عل هي   و سوةكه ال يعل أن   ىدلت عل 

  . ريخبالف التقص

احتمال كه  يالزائد عل ى  ل عل يال دل  و ،ساهاك ألنهصورة القصور    يف   احتمال عدم البدل   أن   علميمنه  و

 حال  ،سوةكه ال ية فعل يت عار يبق أما إذا    ،موجب للضمان  و  حرام ريالتقص ألن   ،ريالتقصى  عل  البدل حىت 

  .  حمل نظر،هاتالفإ يف قصرت أو رتقص إذا  حال النفقةكذل

ـ   ال األولى  عل( :مفروض هذه الصورة  يف   ث قال ي ح كره املسال كما ذ ير ف ظعلم وجه الن  يما  ك ب جي

 ،دهاي يف   ها النفقة فتلفت  كذا مل  إ  فأشبه ما  ،هيمبا عل    قد وىف  ألنه ،قطع به املصنف   الذي   هو و بداهلاإه  يعل

لزمها ضـماا   يمتاع  اإلى   عل ألنه  نيالقول ىبدال عل  إ ها بنفسها فال  تتلف أ  ولو ،بداله اإل يعل ثاينالى  علو

  . )١()ه املثليعل ومةيه القيالواجب عل فإن ،أا مل تتلف مع احتمالهكف

 املعتـاد أو  ى  ادة عل يها ز يثرة حتاملها عل  كء وقته ل  يولو خترقت قبل جم   (: لهو بق كره بعد ذل  كذ نعم ما 

  . القاعدةى  عل)٢()هاتتلف ألوما ك فهو ،هيلإفتقر يث ياهلواء ح يف نشرها وحفظها يف قصرت

  .  والقصوررين من التقصيورك املذنيالقسمى  علأيضاًالسرقة  حيث إنلو سرقت  ظهر حال مايمنه و

ط الغاصب يتسل يف   هاريتقص أو   ن لقصورها كفاقدة املس  أو   جائعة أو   ةيت عار يبق  فلو ،حال أي   ىعلو

ت يبى  عل و ،القصورى  الزوج البدل عل  ى   استحقت عل  ،كما أشبه ذل   أو   وخكحراق ال إ أو   نكاملسى  عل

  .  مضطرريل فقك حال ،نياملؤمنى ن فعليكمل  فإن ،ريالتقصى املال عل
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 ما أشبه أو صبغ د اخللق بدواء أويل جتد يمثل التبد  إذ   ،مهم من باب املثال   الك يف   لين التبد  أ مث الظاهر 

 أو  ع الثوب بالرقعـة   ين توس كميث  يت ح مسن إذا   عرف حال ما  يمنه   و ،شأاينايف   ع املخروق مبا ال   يترقو

دها يزيث  ية ح يالفرش القاشان كمة املمتع به    ي ولو ارتفعت ق   ،اطةياخل و قه بالقص يين تض كميث  يهزلت ح 

ادة يها دون الزكمل أما إذا ،ادة لهي والزاألصلف الإ و،ادة هلايانت الزكها مطلقاً كمل فإن ،مةياالستعمال ق

  . ل بقدر حصتهكها يان فكشتريما إ فكصح ذليث ي حاألمرمن أول 

ـ    فإذا   ،ليالزوج التبد ى   فعل ، فرضاً ريها بدون التقص  ريغ أو   سوةكسرق ال  ولو ى وجد املـسروق عل

 أما  ،ان الثالث أقرب  ك وإن   ،احتماالت ،نهمايار ب يباخل أو   ثاينال أو   األولالزوج  ى  رد عل ي فهل   يكالتمل

ـ خر فلمتع بأحدمها دون اآلأاختلف بأن  وإن ،حق لهالالكالسابق  أن  يف إشكال متاعاً فال إان  كإذا   ل ك

  .كما أشبه ذل أو البحر مث رد يف وقع إذا مثل السرقة ما و،مهكح

 ملـا   كتمل ذل حيان  ك وإن   ،ليالتبد و رجاعستاال يف   حق للزوج  مة ال يارتفعت الق   لو يكالتملى  مث عل 

  . سيأيت

بـدون    متاع مطلقاً حـىت   اإلى  ل عل يالتبديف   حقه فإن   ،هريبدله بغ يث  يمتاع فله احلق ح   اإلى  أما عل 

 يف شف اخلـالف ك ل،نيال احلالى كل عليه التبديترتل مبا صار خالف شأن الزوجة فعل     أما إذا    ،التضخم

لها اختار  يتبد أو   عله من شأا  جي نه ضم ما  ك ولو ترتل فأم   ،كامللى   انتهاء املدة عل   نيح إىل   اً هلا كبقائه مل 

  . نياألمر نيب

لبقائهـا   ثاين دون ال  األولى  ستقبل عل يسوة ما   كة طالبته ب  يسوة باق كلو انقضت املدة وال    نهإ :منهاو

  . دةيسوة جدكوجه ل تسائها فالكتها اليفرض صالح و،هكملى عل

صلح يها ما   يعطي أن   هيتصلح للشتاء فعل   ال و ف مثالً يسوة الص ك  األوىلانت  ك ن لو كل(: كاملساليف  و

   ،هارينت تصلح له مع غاكن إ هايدها عليزي أو للشتاء



٢٧١

  ). ةيانت باقك وإن بعد املدةى خرأهلا املطالبة ب متاع جوزإمه بأا ك مع حرشاداإليف و

  .هريغ أو ح شهابيلعله ملا تقدم من صحو

ـ ان التفاق حـسن ال    كن  إ كذلن  إ أيضاًه  يفو( :الم الشرائع ى ك اجلواهر فقال عل   يف   سكعو  سوةك

ى ها هلا عل  كمل أن    ضرورة ،أيضاً األولى  بدال عل منع وجوب اإل  ن  كمأخلقها  ى  عدم عروض ما اقتض   و

 فمع فرض اتفاق ،هايسوة علكزعم عدم بقاء اليهو إمنا ر للمدة شرعاً ف يتقد ال و ،مطلقاً نفاق ال وجهة اإل 

 أو  ،يبتحمل العر  أو   اب منها ي بلبس ث  كاستفضلت ذل  نعم لو ،  نفاقخطابه باإل ى  ل عل يدل ها ال يلإبقائها  

  .ىانته )استفضال الطعام يف  بنحو ما مسعتهكامللى نئذ القول بأن هلا املطالبة علين حكمأ كحنو ذل

 فإن ،تابع للقصد أنه متاع واإلكن من امللياألمرال كصح يث يرناه حكما ذى ان علكن إو، ديهو جو

قـصد   وإن ،لي دل ري من غ  ريسلطنة الغ  يف   ل تصرف يالتبد و ،هاك صار مل  ألنهله  يز له تبد  جي مل   كقصد املل 

  . ل السلطنةيدلى ه مبقتضؤبقاإما له ك ،لهيله تبد و لهألنهل يمتاع صح له التبداإل

 ،النفقـة  يف   األولى  ه عل يناً عل يسوة د كسها مدة صارت ال   يكمل  إذا  ( :ه من قول  كاملسال ما يف    :منهاو

 كذلى تبعه عل و،)نكمل تطالب باملس ومرتهلا يف نتكس ما لوك ،ناً مع احتماله ي د ريصي متاع ال اإلى  علو

لعل  و ،اً هلا يونه حقاً مال  كضمانه  يف  يكفي  نه  إ هيفو( :ة االحتمال قال  ياجلواهر تقو  يف   نك ل ،شف اللثام ك

 هـذا هـو   واً هلـا كسوة ملكون الكمل نقل ب وإن  ،ةية والروا ياآل يف   مسعته الذي   الالمى   هو مقتض  كذل

  . )املتجه

  ه ريغيمل  و واجب القضاءكذلمثل يرون العرف  ألن ،دي بعريهو غ و:أقول
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قد  و ،)١(هن باملعروف يعل الذي   هلن مثل و: قوله سبحانه ك ،النص ده مبا مسعته من   ي بل أ  ،الشارع

، )٢(ترجع  فقة هلا حىت   ن فال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (قال رسول اهللا    و ،القسم يف   تقدم قضاء حقها  

  .  من النصوص املتقدمةك ذلريغإىل 

وز جي ال و متاعوجه اإل ى  ه عل ريها غ يعطي و هايلإأخذ املدفوع   ي أن   لهأن  (  من كره املسال كذ ما: منهاو

 يف  نهاكسي و أخذها منها ي أن   ث له ي ح ،ون حاهلا حال الدار   يكف ،)٣()برضاها الإ يكوجه التمل ى   عل كذل

  .ما أشبه و اخلادمكذلك وى،خرأدار 

هـا وعـدم   كه باعتبار تزلـزل مل ي علأيضاً كلن القول بذكمينه إ هيبأن ف (ه  ي اجلواهر عل  إشكالأما  و

 يقتضيهو  وكظاهر الالم املل ألن ، ظاهرري فغ)استدامةً و ابتداًءكذل يف ري بل هو خم،ما قبضتهياحنصاره ف

  . )ىما تركأنه إالّ ( :اًري قال أخكأنه لذلك و،البقاء الدائم

وجـه  ى   اللبس عل  ريه بغ يالتصرف ف  الع املأخوذ و  يصح هلا ب  ي ال( أنه    من أيضاً كاملسال ما يف    :منهاو

مثله النفقـة   و،مهاريغ ون والتجمل يناف غرض الزوج من التز    يمل    ما يكوجه التمل ى  صح عل ي و ،متاعاإل

  ). حوالق بالزوج من األيلي ما ال و،الضعف إىل لك األريها بغيتصرفها فى دألو 

  .كأنه أراد بالغرض ذلك و،ديد خبالف القيقي الغرض ال ألن ،ان أوىلكد يولو بعد الغرض بالق

ـ  أنه ى بناًء علكامللى ه علينع تصرفها فميقد نه إ هيفو( :ه بقولهي اجلواهر علإشكالأما   ـ كمل ى  مراع

ـ  ال الذي   املال ويل الفض كون حنو مل  يكنئذ  ينه ح إ ف ،متام املدة  إىل   نةكّببقائها مم   إىل  وز لـه املبـادرة    جي

  نه قبل يع يف التصرف
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نة كان عليـه    مل تبق ممكّ   وإذا   ،ا التصرف ه امللك املطلق فل   دلةظاهر األ  إذ   ، نظر  فمحل )معرفة احلال 

، أيضاً وارد هناك    شكالهذا اإل  أن    مع ، النفقة كما صرح به صحيح شهاب      كذلك يف  و ،القيمة أو   املثل

  .  لهإطالق نة فالا بقيت ممكّمبه غري وارد فرإشكال أن  إىلةفضاهذا باإل

ولو تلف  ،  متاع دون التمليك  اإل على   جارةعارة واإل عطائها الكسوة باإل  إاز  منها جو و( :كيف املسال و

  ). الزوج على حكم بضمانه فالضمان وعارتاملس

جيـوز    ملكـاً ال   ىما يعط يف و ،متاعاً جيوز ذلك  إففي ما يعطي    ،  يناألمرنك قد عرفت جواز     إ: فيهو

  . ذلك

مـات   أو   حنوهـا  و املدة اليت تصلح هلا الكسوة    ثناء  أ لو ماتت يف   أا   يف مناهج املتقني من    ما: منهاو

  ذلك فال  حيث قد عرفت الكالم يف     و ، فوجهان األولعلى   و ، الثاين يسترد مطلقاً   طلقها فعلى  أو   الزوج

  . تكراره إىل حاجة

  . متاعاًإلو كان  مل تستعمل كان عليها اخلمس خبالف ما وةنلو كان ملكاً ودارت السنه إ :منهاو

تمكن من احلـج بفـضل    تكان أزيد من شأا مبا       إذا   امللك على   ب احلج عليها  منه يعلم حال وجو   و

كان هلا ثـوب     إذا   كذلك و ، باب احلج  ما ذكره مجع يف    على   بني الكسوة الالئقة حباهلا    و التفاوت بينها 

   .هكذا حال اخلمس و،كانت هذه الكسوة زائدة تتمكن من احلج ا وتلبسه

  . التصورغري ذلك من الفروع املمكنة إىل 

ية والرواية واحلق يف الالم يف اآل ألن ،الظاهر ال ،قلنا بأنه متليك إذا  هل للزوج احلق يف التمليك املقيد     و

لعدم  أا يفهم من قرينةه إن: قاليأن  إالّ اللهم، صحيح شهاب يؤيده  و  خصوصاً ، املطلق بعضها ظاهر يف  

  بقائها عارية املتحقق 
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  .ذلك للزوج احلق يف،  باملقيدوول

متاع مل يبعد كـون     إ أو   متليك أنه   شك يف فإذا   ،اخترناه ما على   متاعصح كل من التمليك واإل     ولو

  . خالفه على تقيم دليالًأن  إالّ ولو اختلفا فالقول قول الزوج،  مع الثايناألصل

 نفقة  صرفها يف  و عارا ورهنها إ و جاراإ و  الدين وهبتها  صرفها يف  و بيعها مما تقدم ظهر حال جواز    و

  . متاع فضويلاإل على بينما كل ذلك، امللك على غري ذلك من آثار امللك إىل ،واجيب نفقتها
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العادة مل يكـن هلـا       على   تشرب و استمرت تأكل معه   و دخل ا إذا  ( : الشرائع قال يف  ):٥مسألة  (

سائر يف   ذلك   على جلريان الناس  و  املسالك تعليله حبصول املقصود من النفقة      يف و ،)مطالبته مبدة مؤاكلته  

  . احلال هذه الستنكر وولو طلبت املرأة النفقة للزمان املاضي، عصار واكتفاء الزوجات بهاأل

دخلت  أنه إذا كما، كان هلا حق النفقة   الإ و ،مل يقصد الرجل التربع    إذا   يقيد ذلك مبا   أن   ينبغي: أقول

بـاء   بيـوت اآل ن مع أزواجهم يفحيث يعيشو،  الكثري من الزوجات العادة يفيبيت أب الزوج كما ه  

ينفق عن   أنه   ب األ زارتكا ألن   ،ب التربع هلا كان كذلك    مل يقصد األ   فإن   ،بفيأكلون مجيعاً من مال األ    

 املأكل أو امللبس أو سواء من جهة املسكن، تستعمله الزوجه نفقة قبول الولد ولو ارتكازاً جيعل ما والولد

  . غريهاأو 

 أما يف  و ، التربع فواضح  يف أما   ،نفاق عليها بقيت تطلب النفقة    يقبل الولد باإل   مل   وب أ تربع األ  إذا   أما

النـاس  فدليل ،  ملك الولد بدون رضاه تصرف يف سلطنته  شيء يف  إدخالن  صورة عدم قبول الولد فأل    

  .  ينفيهمسلطون

فقتها بيدها تفعل ا    هلا طلب كون ن    أن    مبعىن ،متناع من املؤاكلة ابتداءً   نعم هلا اال  (: اجلواهر قال ن  إ مث

طلب كون طعامها    و نفاقن املراد امتناعها عن خصوص هذا الفرد من اإل         أ ال،  غريه أو   تشاء من أكل   ما

 دلةظاهر األ  و ،وجوب دفع فرد خاص من النفقة      على    ضرورة عدم دليل معتد به     ،حنو ذلك  أو   حباً مثالً 

  ). ليها منهاإ متلك الفرد املدفوع يكان ه وإن ،هلاختيري الزوج بني مجيع أفراد النفقة املناسبة لعادة أمثا

ن أ و ، مـسكن الئـق    يسكنها يف  أن   للزوج فإن   ،ليهإملاع  كما سبق اإل  ،  ن فرعه الثاين تام    أ والظاهر

   هذا الفردأن  أما ،يكسوها كسوة الئقةن أ و،يطعمها مطعماً الئقاً
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  . دلة األطالقبيد الزوج إلإمنا  و،ذاك الفرد فليس اختياره بيد الزوجةأو 

هلا االمتناع بعـد صـدق      من أين    إذ   ،ما ال خيفى   ففيه   ،بأن هلا االمتناع من املؤاكلة    : األولأما فرعه   

 حـرج  و مل يكن هلا عـسر     إذا   فيماكل   األ يفردها يف  أو   يؤاكلها أن   لذا كان له   و ،املؤاكلة على   الكلي

أوالد  أو   أوالدهـا  أو   كله مع الـزوج    من غري فرق بني كون املؤا      ،خالف املعاشرة باملعروف   أو   ضررو

  . عائلة غريبة أو عائلتها أو عائلة الزوج أو الزوج

 لـو  أما ،ذن الويلإكانت تأكل معه ب أو ،دةكانت املرأة بالغة رشي   إذا   هذا( أن   يف املسالك من   أما ما 

فغري ، )ذنهإ أو قبضه على  لتوقفهاوال يسقط نفقتها، مل يأذن الويل فالزوج متطوع به      و  عليها كانت موىل 

 ،مهما فيهما أو عد،رشد أحدمها وبلوغ أو ،رشدمها و كل ذلك بني بلوغهمافرق يف ال إذ ،ظاهر الوجه 

  . وليه أو قصد من يصح منه القصد من الزوج وكساءسكان واإلشباع واإلبعد صدق اإل

 يف و ن الشيء نفقـة    كو كان القبض له مدخلية يف    ن  إنه  إ :ه أوالً يف(: ولذا أشكل عليه اجلواهر بقوله    

 أو  فالبد حينئذ من قبـضه     أقواله عن القابلة   و فعال انون مثالً  أسلب    ضرورة ،ذن الويل إب  جيمل   امللك

 وإن  ،نفاقالزوج هو املخاطب باإل    أن    ذلك باعتباره  مدخلية له يف   كان ال  وإن   ، حصول امللك  وكيله يف 

حنـوه مـن     و ه للقبض يمدخلية ف  ك شرعي ال  لكنه متلي ،  يكون يف يده منه    كان من ينفق عليه ميلك ما     

ؤاكلـة  يسقط عنه خطاب النفقـة بامل      و ، ذلك يفاستئذانه   إىل   حيتاج فال،  سباب اليت يعترب فيها العقل    األ

 ما يدفعه من الطعام   يعدم اعتبار قصد الزوج التمليك ف     على   و ذلك على   لعل السرية والطريقة   و ،املزبورة

  ). كان هو ملك هلا شرعاًوإن  ،زوجته وعدم قصدها التملك لهإىل 
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أرسل  إذا   كما،  الويل والزوجة  يكون التعامل بني   و لةانون حينئذ يكون كاآل    أن   ان يرد عليه  كن  إو

عنـق   على    الكيس املعلق  ياها يف إورقة املشتريات فوضع البقال      و  مع املال  البقال مثالً إىل  نه  اوالرجل حي 

ذلك آثـار    على   ترتبي و ،مل يعقل احليوان   وإن    صدق البيع  كون التعامل بينهما يكفي يف     فإن   ،احليوان

  . املعاطاة

  فأخذا يأكالن منـه    ، بستان موقوفة بيده مثالً    سكن معها يف   لو أنه   فقد ظهر مما تقدم   ،  كيف كان و

تقدم من احتمال عدم  هذا يؤيد ما و، كونه منفقاً عليها ذلك يفىما أشبه كف وكتانه ويلبسان من قطنه  و

 ،املنفق طلبت منه النفقة    أنه   الرجل على   يصدق نعم لوكان الوقف عاماً حبيث ال     ،  أيضاً النفقة   التمليك يف 

 غرفة من غرف الوقف كغرف مسجد هكذا يكون حال سكنامها يف و،نفاقها من حيازة نفسهاإهو كإذ  

  . الكوفة مثالً

فهل يـصدق   ،  من البحر صيدي نفقتك   : قال هلا  و ،شبكة مثالً  أو   أعطاها شصاً  و كان صياداً  إذا   أما

ـ عريف فيـشمله ا   وأنه   ،لوال الشبكة والشص مل تتمكن من النفقة       أنه   نفاق باعتبار اإل  ألن  ،ال أو،  دليلل

 لكـن ال  ،   أقرب األولكان   وإن   ،احتماالن ،لة مشترك بينهما حيث العمل واآل     األقلعلى   أو   الصيد هلا 

  .  االصطياديبعد الفرق بني كيفية قصدها يف

 علـى   انقضت مدة مل تطالبه بنفقة مل جتب النفقـة         و مل يدخل ا   و تزوجها ولو(: ئع قال الشران  إ مث

  . )طلبه وثوق حبصول التمكني لو ال إذ ،شرط فيها أو القول بأن التمكني موجب للنفقة

مل يكن نشوز كان الـالزم      فإذا  ،   والنشوز مانع  ،العقد موجب  أن   ما سبق يلكنك قد عرفت ف   : أقول

  شك يف  ومل تطلبه وإذا ،طلبته إذا مستقبالًأو  عطاء حاالًاإل
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 أن   أو ،ما أشـبه   أو   الزوج عاص  ألن   ، املطالبة لرؤيتها عدم الفائدة يف    أو   حياًء أو   نه مل تطلب جهالً   أ

املسقط فحيث   إىل   احلق حيتاج  ألن   ،الزوج على    كوا األصلكان  ،  عراض عنها عدم الطلب من جهة اإل    

  .  احلقيمل يعلم بق

وسكىن  كالًأكان من جهة الزوج مبا يعد نفقة منه       فإن   ،ضيفهما مضيف  لو أنه   القاعدةقتضى  من  إ مث

تطلـب   أن   أجنيب مل يبعـد    أو   ولو كان من جهة الزوجة    ،   مل تكن للزوجة نفقة مدة الضيافة      ،أشبهما  و

،  املدن  يف افة كما يذهبت للض هي   و مل يكن الزوج بذل السكىن    أيضاً إذا   والسكىن  بل  ،  الزوجة منه النفقة  

بذل الـزوج   يمل   أما إذا    ،ليهإافة تاركة املسكن مث ترجع      يلكنها تذهب للض  ،  بذل الزوج السكىن  يحيث  

يأخذ الـزوج داراً    أن   مث بدل ،  جارة مثالً دار له حيث أخرجهما املؤجر النتهاء اإل        كما فيمن ال   السكىن

 ،الزوج من النفقة   على   ك مثل ما  فذل،  وقت حصول املسكن هلما    إىل   إحساناًجديدة ضيفهما جار هلما     

  . غريه وما عرفت من صحيحة شهاب على طعام الزوجةإتربع متربع بوإن 

قدمه للزوج فهو نفقـة     ن  إ نهإف،  غريه طعاماً  أو   قدم اجلار  إذا    يعرف حال ما    السكىن من الكالم يف  و

  . هلما حقت هلا الطعام من الرجل أو قدمه للزوجة وإن ،الزوجة

 مضت و ال عرضت نفسها عليه    و  منه يمل متنع ه   و مل يطالبها بالزفاف   و تزوجهاإذا  ( :قال يف املسالك  

النفقة جتب بالعقد بـشرط عـدم     أن    على  مبنيان ،ففي وجوب نفقتها تلك املدة قوالن     ،  ذلك مدة على  

: الثاينعلى   و ،هو النشوز  و عدم املسقط  و جتب بوجود املوجب  : األولفعلى  ،  به مع التمكني   أو   ،النشوز

 أي  ليك يف إ سلمت نفسي    :تقول له باللفظ   أن   فسره معتربه  ما على   املراد منه  ألن   ،متكني ال إذ   جتب ال

  وثق ببذهلا  وإن ،يكفي السكوت ال و،حنو ذلك ومكان ووقت شئت
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لكن ، تعليل املصنف بعدم الوثوق حبصول التمكني يريد به ذلك و،تقدير طلبه منها على التمكني عادة

، سواء حصل الوثوق به أم ال، التمكني بالفعل كما ذكرناه  التعليل بعدماألوىلبل ،  جيدةالعبارة عنه غري

 جتب بوجود الـتمكني ال    إمنا  النفقة   ألن   :حيث علل عدم الوجوب بقوله    ،   املبسوط قد أجاد الشيخ يف   و

تكلـف  إن   و ،هو عدم التمكني   و مهااحدإ ب كان يستغىن  و  القواعد مجع بني العلتني    يف و ، التمكني إمكانب

  . )١()متكلف للجمع بينهما مل ختل فائدة ما

النفقة جتب  إمنا   و ،قد عرفت سابقاً عدم متامية ذلك     وـ   التمكني إىل   تقدير احتياج النفقة   على   :أقول

ـ  والنشوز يسقط النفقة،بالعقد طلبـه   نه لـو  أاملعاوضة المقتضى  ألنهففعلية التمكني توجب النفقة   

 ألن  ،ب عليه تسليم الـثمن    جيبأن املشتري   : يقال فال،   سائر مقامات املعاوضة   فحال املقام حال  ،  بذلته

تقـدمي   ما يستحقان التـسامل ال    أالقاعدة  مقتضى   إذ   ،بالعكس أو   البائع لو طلبه املشتري يسلم املتاع     

  . مثل هذه املسألة إىل ملاعقد تقدم اإل و،خراآل على أحدمها

  اجلواهرإشكالعليه ف و،من يكتفي بالوثوق ومشترط اللفظ كضعف ، الشرائعمنه يعلم ضعف ما يف و

 ضرورة صدق حصوله عرفاً بالوثوق حبـصوله        ، التمكني فيه منع اعتبار ذلك يف    و( :املسالك بقوله على  

لكـن   و،علم من حاهلا ذلك أو فعل أو ذلك بقول على    سواء دلت  ،مكان أو   زمان أي   منها لو طلبه يف   

  . حمل تأمل ،)فالصحيح ما يف املنت،  عدم الوثوق باحلصول لو طلبه حينئذ الفرض باعتبارعدم النفقة يف

دار  إىل   ذهبت إذا    كما ،بل فعلية التمكني  ،  تسليم الذي اعتربناه فعلية قبض الزوج     لليس املراد با  نه  إ مث

   أو غماءلكن الزوج مل يعرف ذلك إل، الزوج
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علـى   حـىت    مةا مسلّ أل تستحق النفقة ا  فإ،  ما أشبه ذلك   أو    طرف آخر من الدار    ازدحام عليه يف  

  . حنوه و النفقة من التقاصحينئذ فلها التصرف يف و،بالعقد تقدير كون النفقة بالتمكني ال

تزوج هنداً   إذا   كما،  بل قطع بعدمه كان احلكم تابعاً للواقع      ،  مل يعلم الزوج التسليم    لو أنه   مث الظاهر 

الواجب عليه النفقة هلـا حلـصول        فإن   ،زينب أا   ها فزعم الزوج  مت اهلند نفس  سلّ و زينباً متعةً  و دائماً

بل احلال كذلك   ،   اخليالية مور األ ىعل  الواقعية ال  موراأل على   حكام معلقة األ فإن   ،زعم خالفه  وإن   الواقع

، زوجة دائمة  أا   مل تعرف الزوجة   إذا   كذلك و بل،  أراد الزنا ا  إمنا   و اًإطالقليست زوجته    أا   زعم لو

العمد خالف  وصورة العلم إىل احتمال االنصراف و،زانية مثالً أا  أومتعة أا  سلمت نفسها بزعم  منا  إو

  . الظاهر

ذلك مـن   إىل كما لو اضطر ،  مضطراً أو   ، مكره له  إكراهالتسلم بسبب    على   هاًجل مكر رولو كان ال  

 مكرهة  يكانت ه  أو   ،مل يتسلمها مضطراً   أو   بينما لو مل يكن مكرهاً    ،  رادته متريضها مريضة مثالً   إجهة  

كـان   بل احلال كذلك لو   ،  استحقت النفقة للصدق   و  حتقق التسامل  ،مضطرة أو   احلاكم أو   من قبل أبيها  

يغلـق   و كراهوقت شاء باإل   أي   مجعها و داره إىل   كراه بأن جاء ا باإل    ،هلا نفس الزوج  ) بالكسر (هاملكِر

 فعـدم   ،راديان إ ما فعليان ال  أل التمكني والنشوز    ذلك لعدم حتقق عدم    و ،باب الدار عنها كلما خرج    

  .  بعض صور املسألةتأمل يف على ،رادا التمكني مع فعلية التمكني غري مانع عن النفقةإ

 فكلما حتقق فعلية التمكني اسـتحقت       ،مما تقدم يظهر الكالم يف الصغرية وانونة والصغري وانون        و

إىل  الـصغرية  أو   ت انونة ءجافإذا  ،  من قبله  كانت من قبلها ال   إذا   ق مل تستحق  قكلما مل تتح   و ،النفقة

   وإذا ،هرب هو استحقت وداره
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كان النشوز مانعـاً   أما إذا ،كون التمكني شرطاً على  بناءً ،مل يأت ما وليهما مل تستحقها      و مل تأت 

 إىل  الفعل حباجـة   ألن   ،شزةهربت مل تكن نا    لوا  إ يقال فال،  فالالزم حصول فعلية النشوز مبنع النفقة     

  . أعمد الصيب خط ألن ،قصد يف الصغرية قصدها كال و،هي غري قاصدة يف انونة والقصد

  كل مكان   التمكني التصريح من ويل انونة املتمكن منها ببذهلا للزوج يف          يعترب يف  أنه   عليه فاحتمال و

 يقتـضي   دلـة  األ إطالقن  إ( :ال يف اجلواهر  لذا ق  و ، غري ظاهر الوجه   ،جيدي بذهلا نفسها   ال و ،زمانأو  

 الرجل الذي هو سد جوعتـها      على    فيثبت حقها  ، ضرورة صدق كوا حينئذ امرأة ممكنة      ،االجتزاء به 

بل هو أشبه شيء    ،  أقواله و  أفعال انونة بأفعال انون    ليس هذا من التسبيب املسلوب يف      و ستر عورا و

عدم كوا ممن يصح تـصرفها غـري     و ،وعه بأي طريق كان   حصول موض  على   باحلكم الشرعي املترتب  

 دفع مثن املبيع   كما لو ،  قباض كون املقبوض من أهل اإل     ال اعتبار يف   و ،قادح بعد استحقاق الزوج قبضها    

  نفسها له  االمرأةقد بذلت    و كان الزوج جمنوناً   كذا لو  و ، الطريق وجده يف  أو   جمنون أو   قبضه من صيب  و

  ).  املزبورطالق مطالبة الويل بالنفقة لإل يفى كف،وجه يصدق متكينهاعلى 

منه يظهر وجوب النفقة هلا عليه لوكانت مغلولة يف بيت الزوج يتمكن الزوج من جمامعتها حيـث                 و

ليها حيث  إلكن الزوج يذهب    ،  يف دار اانني   سجينة عند الظامل أو    أو   بل،  عليهامغمى  كانت   أو   ،شاء

لكن يتمكن من جعل حاجز عن الناس  أويف مكان عام، ة منفردةف غرا يفألاخللوة به  يتمكن من  و يشاء

هي تذهب   و ما أشبه  أو   يف دار اانني   كان الزوج سجيناً أو    إذا   كذلك و ،تشفياتس امل كما يتعارف يف  

  . تكون معه دائماً أو طلب وليه أو ليه كل ما طلبإ



٢٨٢

ضـرر ثالـث    أو ضـررها  أو ثرة اجلماعكانت رب منه لضرره بك لو أنه  إىلملاعنعم قد سبق اإل  

ال نـه   إبل تعد ممكنة ف   ،  ا ليست ناشزة  أل ، مل يضر ذلك بالنفقة    ثديها مثالً على   أو   اه بطن كالطفل يف 

  .  معصية اخلالق ملخلوق يفطاعة
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 أن  لو كان الزوج غائباً بعد    ( :التمكني على   تفريعاً ، الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر    قال يف  ):٦مسألة  (

 ،الصفة اليت فارقها عليها    على    مع فرض بقائها   إشكال خالف وال  كنته الزوجة وجبت نفقتها عليه بال     م

بذلت التمكني الكامل مل جتـب       و مل يكن قد دخل ا فحضرت عند احلاكم مثالً         و كان قد غاب  وإن  

ياه لو أراد   إفسها  تسليمها ن  و وكيله أو   ليهاإوصوله   و عالمه املتوقف صدق التمكني عليه    إبعد   إالّ   النفقة

  . حنو ذلك وآخر إىل نقلها من مكان

 وألزم  ،ليهاإوكيله   أو    سقط عنه نفقة زمان قدر وصوله بنفسه       مل ينفذ وكيالً   و نعم لو أعلم فلم يبادر    

 ،أيضاًولو أعلمته احلال من غري توسط حاكم فكذلك         ،  االمتناع حينئذ منه   ألن   ،ذلك على   زاد بنفقة ما 

ينقضي زمـان    و يعلم حىت   الطاعة مل جتب النفقة    إىل   مث عادت   كذلك يه و نهاقد غاب ع   و ولو نشزت 

  ). وكيله أو ليهاإميكنه الوصول 

 كانت غري ناشزة فغاب بقيت     إذا   عليه و ،والنشوز مانع  ،سبب النفقة العقد   أن   قد عرفت سابقاً  : أقول

جنيب  األ إدخالالغيبة سابقاً من      كما مثلنا للنشوز يف    ، ولو نشزت عند غيبته مل تكن له نفقة        ،النفقةعلى  

جنيب خراج األ إبعد  تابت   أو   البيت إىل   عادتفإذا  ،  ذنهإخروجها عن البيت بغري      أو   ،بيته حسب النص  

 فلـم   ذن مثالً بدون اإل  حضوره بأن كانت خارجة من البيت        ولو كانت ناشزة يف   ،  ليهاإرجعت النفقة   

 علـى  دليل ال إذ  ،عالمهإ إىل   ليها بدون حاجة  إلنفقة  لبيت رجعت ا  ا إىل    غيبته  مث عادت يف   تكن هلا نفقة  

 إىل  األمرعالم يوصل   اإل فإن   ،عالمترتبط باإل  الطاعة ال  إذ   ،ية اآل )١(عنكمطن أ إف بل يصدق ،  عالماإل

  كما يصدق الرجوع ، ثباتمرحلة اإل
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 نفقة هلـا  ها فال ذن زوج إأميا امرأة خرجت من بيتها بغري       : )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (يف قول النيب    

  . طالقعالم خالف اإلتقييد ذلك باإل فإن .)١(ترجعحىت 

 غائباً كان ،كلما حتقق التمكني أنه القاعدةمقتضى  حيث إن، منه يعلم حال اشتراط النفقة بالتمكني     و

 ليس هناك لفـظ  إذ  ،التمكني حتققت النفقة للصدق املذكور     أو   حاضراً مع سبق عدم التمكني     أو   الزوج

فما تقدم ، عالم مل يستفد منه اإلأيضاًبل لو كان هذا اللفظ ،  مدارهاألمريدور  حىت يف الرواية) كنيالتم(

العلم  فإن ،عالم غري ظاهر الوجهاإل على   غريمها من توقف صدق التمكني     و تصديق اجلواهر  و عن الشرائع 

  . مكني بهيقيد الت حىت حنوه وانصراف ال وثبات والتمكني يف مرحلة الثبوتملرحلة اإل

، يالزم الـدخول   التمكني ال  فإن   ،املثال على   حيمل أن    يلزم )مل يكن قد دخل   و( :قول اجلواهر ن  إ مث

لـذا قـال يف      و ،التسليم مل يدل عليهما دليل     و قوهلما بالوصول  و ،عالم احلاكم إقول الشرائع ب   أن   كما

لكن يـشترط   ،  أيضاًبلده جاز   ليه بغري توسط احلاكم الذي هو يف        إرسال  اإل على   ولو اقتصر (: املسالك

  ).  عدلنيخبارإثبوت ذلك عنده ب

قول نإمنا  و،شرعاًأو عرفاً  أو املعيار هو الثبوت علماً ألن ،املثال على  العدلنيخبارإحيمل  أن   نعم البد 

كان هناك استبانة   فإذا   ،)٢(يستبني حىت   ذلك على   شياء كلها األ: )عليه الصالة والسالم  (بالعرفية لقوله   

  . أيضاً كفى  ـ الذي ذكروا املبىنىعلـ  رفيةع

                                                



 



٢٨٥

 موضعه كتب احلاكمـ احلاكم  ـ ولو مل يعرف  ( : جمال لقول املسالكىيبق ال أنه مما تقدم يظهرو

مل يظهر فـرض     فإن   ،ينادي بامسه  و ليها القوافل من تلك البلد عادة ليطلب      إحكام البالد اليت يتوجه     إىل  

، طالقه أو   يظهر وفاته  أن   يؤمن  ال ألنه ،ليهاإيصرفه    مبا أخذ منها كفيالً   و احلاكم نفقتها يف ماله احلاضر    

 زمن ميكنه الوصول فلم يـصل       مضى و ،لكن بلغه متكينها بقول من يثبت به       و ،ليهإمل يرسل احلاكم     ولو

ولو مل يظهر له    ،  ذلك الوجه  على   ليهإثبت عنده وصول اخلرب      إذا    جواز فرض احلاكم هلا النفقة     األقوىف

  .)١()التمكني على القول بتوقفها على رسال والبحث عنه وقفت النفقةاإل مل يتمكن احلاكم من  أوخرب

املتجـه حينئـذ    (: املسالك املتقدمة بقوله  فتوى  منه يظهر وجه النظر يف مناقشة اجلواهر يف          أن   كما

م عنـد عـدم   املشروط عد إذ ،عالمه املفروض عدمهإ على سقوط النفقة لعدم حصول التمكني املتوقف 

 رسالمل يتمكن احلاكم من اإل مل يظهر له خرب أو  حنو ما اعترفوا به فيها من وقوف النفقة فيما لو،شرطه

  .) ضرورة احتادمها يف املدرك الذي هو ما عرفته،اعتبار التمكني على  بناًء،البحث عنهو

غاب عنها زوجها مث     و ولو نشزت (: حيث قال ،  ذكرناه هو الظاهر من عبارة مناهج املتقني       لعل ما و

  . )ظهر استحقاقها للنفقة من حني ارتفاع النشوزهو غائب فاأل والطاعة إىل عادت

غاب الزوج عن املرأة بعد حصول الـتمكني  وإذا ( :حيث قال، منه يعلم وجه النظر يف قول الكفاية   و

  غري نشوز فكذلككانت قبل التمكني من وإن ،من الزوجة وجبت عليه النفقة واستمرت عليه مدة غيبته

بذلت له  وحضرت عند احلاكم فإن قالوا، نفقة هلا القول باشتراط التمكني فالعلى  و ،القول املختار على  

  ال فرض هلا إليها وجبت النفقة حينئذ وإوصل  فإن ،م والطاعة أعلمه بذلكيالتسل

                                                

 



٢٨٦

ب عنها حني نشوزها مث     ولو غا ،  ليها عادة إه  ي زمان ميكنه الوصول ف    ياحلاكم النفقة من ماله بعد مض     

  ). ليهاإميضي زمان ميكنه الوصول  ويعلم عودها أن  إىلب نفقتهاجيمل  أنه فالظاهر، الطاعة إىل عادت

  . نوع تردد يف املسألة)قالوا(: ن كان يظهر من قولهإو

 أو  وصل سريعاً  أو   ،ال أو   هل وصل  أنه   ن اختلفا يف   إ القول بوجوب وصول اخلرب   فعلى  ،  كيف كان و

وصول  على   ولو كان حبيث ال يقدر    ،  الدليل إىل   الوصول السريع حمتاجاً   أو   الوصول يمدعكان   ،اًبطيئ

 ملا  ،القاعدة حقها يف الطالق بسبب احلاكم الشرعي      مقتضى   كان   ، بني اجلانبني  األمرليه النقطاع   إاخلرب  

، تطول غيبته عنها  أو   هاما ينقطع الزوج عن   يأنفق عليها هلا حق ذلك ف      وإن   الزوجة أن   ذكرناه يف حمله من   

 ويل  ألنهاحلاكم   إىل   األمرحيتاج  إمنا   و ،حسانالتسريح باإل  أو    باملعروف مساكاإلمقتضى  ذلك   حيث إن 

  . الغائب واملمتنع

  



٢٨٧

 ، املمكنـة سـقطت النفقـة      ةولو ارتدت الزوج  (: اجلواهر قال يف الشرائع ممزوجاً مع     ):٧مسألة  (

  . )بعها سقوط النفقة حينئذ فيت،خلروجها بذلك عن الزوجية ظاهراً

 ،ما أشبه  أو   طبيعية أو   صارت مشركة  إذا   كما،  ميكن وطيها  املرتدة اليت ال   إىل   هذا يتم بالنسبة  : أقول

ما أشبه   أو   حرمة وطيها  أو   سقوط نفقتها  على   دليل صارت أهل كتاب فال    إذا   من ميكن وطيها كما   أما  

ا دخلت يف ذلك املوضوع     أل ،مجيع أحكام الكتابية   يف   األولا تزوج كتابية من     إذبل تكون كما    ،  ذلك

مكن أطبق و وإن ،مل يطبق احلكم عليها فهي يف سعة لو إذ ،ينايف ذلك وجوب سجنها ال و،فيتبعه احلكم

هو قـادر    و نةمثل ذلك يف السابق فتكون هي ممكّ       إىل   ليها يف السجن كما أملعنا    إلعدم املانع من الذهاب     

  .وجه لسقوط النفقة ما أشبه فال وضرر وجوحر رليها من غري عسإللوصول 

عدل فهل فعلها املقدمة يكـون       أو   فعلت املرأة ما أوجب انقطاع الزوج عنها بظلم        لو أنه   ىيبقلكن  

سـرقت   أو، ليهاإميكن للزوج الوصول  ارتدت فحبسها العادل مبا ال إذا كما، نشوزاً يوجب منع النفقة 

ليها إميكن الوصول    ال السجن مما  لسارقة قطع اليد مع الشرائط ال     لم  احلك حيث إن ،   فحبسها الظامل  مثالً

ليس  إذ   ،يكون احلكم وجوب النفقة يف هذه الصور       أن   يبعد ال ،غري ذلك من موانع الوصول     أو   ،كذلك

  . ما أشبه أو جنيب األإدخال أو النشوز من اخلروج عن البيتموجبات فعلت من  ما

اخلروج عن البيت    إىل   غراض مما اضطرت  بيتها لغرض من األ    على   الًدلت اللص مث   إذا   كذا احلال  و بل

بل يشمله  ،  يشمله دليل اخلروج املوجب للنشوز     مثله ال  و ،يوجب النشوز  اخلروج اضطراراً ال   إذ   ،هروباً

   ،دليل رفع االضطرار



٢٨٨

فقـة يف قبـال     قيل بـأن الن   إذا   إالّ   اللهم،  فعلت مقدماا  ما أشبه مما   و جلاء واإل كراههكذا حال اإل  و

  . مل يعلم كون املقام من االستثناءو ثيناستما  إالّ االستمتاع

 فلـو ، ذلكيرى العرف  إذ ،فعلت ما فعلت بقصد انقطاع الزوج عنها     إذا   يبعد صدق النشوز   نعم ال 

 فإـا ما أشبه ليأيت فيخجل الزوج عن اجلمـاع          أقربائه أو  أو   أراد الزوج مجاعها فنادت بعض أقربائها     

  . ه مانعاً عن الزوجؤكان جمي وإن ،اًإطالقذا نادته ال ذا القصد  إخبالف ما، ناشزة ىتسم

  .يكون نشوزاً قد ال وقد يكون نشوزاًوأنه  ،هيما حنن فيمنه يعرف الكالم يف االرتداد فو

ا الزوج يريد اجلماع بينم    أن   نساناً بزعمها إنادت   إذا   ما،  فعلت املقدمة بالقصد   وإن   من غري النشوز  و

 عميـاء ال  لکوا  خارج الغرفة خارج الدار      أن   خرجت من غرفتها بزعم    أو   ،مل يكن الزوج أراد ذلك    

  . قصد النشوز نشوز أن  علىدليل ال ذإ، بل كان داخل الدار بينما مل يكن كذلك، تبصر مثالً

 يف  ارتدت ملنع الزوج عن اجلماع بسبب انقطاعها عنـه بالـسجن           إذا   كما،  منه يعرف حال املقام   و

حيـث  ،  سائر االستمتاعات  و  الزوج اجلماع  إرادة مث رجعت قبل     ،بالوطي يف املشركة مثالً    أو   ،الكتابية

كذا يف املرتدة املوجب     و ،انقطاع النفقة عنها   و يوجب نشوزها  ذلك ال  فإن   ،سجنت إذا    سراحها أطلق

  . سقوط النفقة وارتدادها للنشوز

قد  و الردة سبب السقوط   ألن   ،هاإسالم نفقتها عند    أسلمت عادت  و غاب لكن لو و( :قال يف الشرائع  

 ا بالنشوز خرجت عن قبـضته فـال       ألقد غاب عنها ناشزة      و الناشزة إذ   ،األوىلليس كذلك    و ،زالت

  . )قبضته إىل بعودها إالّ تستحق النفقة

 مهـا ال  وكال،  فاملسألتان من باب واحد   ،  عالماإل على   دليل ال أنه   قد ذكرنا يف املسألة السابقة    : أقول

  عالم اإل إىل الفرق بينهما باالحتياج أما ،عالماإل إىل حيتاج



٢٨٩

ما عللّه احملقق باخلروج عن القبـضة        إذ   ،ليه هنا فلم يظهر له وجه     إعدم االحتياج    و يف املسألة السابقة  

فرة يف  كلها متو  و ،الطاعة كما يف الروايات   إىل   أو   البيت إىل   بل الدليل الرجوع  ،   شرعياً ليس بنفسه دليالً  

  . هذه املسألة أو  سواء يف تلك املسألة،عالمالرجوع ولو بدون اإل

رمبـا  و( :عالم مبا ذكره اجلواهر بقوله    اإل إىل   أيضاًمنه يظهر وجه النظر يف وجه احتياج هذه املسألة          و

 مل يعلم الزوج بزواله     مىت و ،أشكل ذلك بأن االرتداد مانع شرعي من االستمتاع وقد حدث من جهتها           

يكفي جمرد كوا يف قبضته مع عدم العلم بزوال املانع الذي   وال،حضر وإن   واجب عليه االمتناع منها   فال

 فـإن   ،مل يعلم مـا    و كان املانعان حصال يف غيبته     نعم هذا الفرق يتم لو     ،جاء من قبلها فأسقط النفقة    

ها عن قبضته فالبـد مـن        خلروج ،بيته إىل   أسقط النفقة مل تعد برجوعها     إذا   نشوزها خبروجها من بيته   

التـسليم   فـإن    ،ملا يعلم ما   و لو ارتدت مث رجعت    حيصل ذلك حال الغيبة خبالف ما      ال و ،ليهإعودها  

ـ  فلم يتحقق من جهته االمتناع منـها         ،يعلم به  وهو ال  الوزحاصل مستصحب واملانع حصل      ، هألجل

  ). لو علم خبالف ما

 ما أشبه  أو   بيت جاره  إىل   ترك الزوج البيت   و  الرجوع تريد خرجت عن البيت مث ال     لو أا   منه يعلم و

علم بعـد   إمنا   و ،ومل يعلم الزوج برجوعها   ،  لكن الزوجة رجعت بعد زمان قصري كساعة مثالً       ،  أيامإىل  

  . السبب زال ألن ، مستحقة للنفقة كانتأيام

فيه  مما يشترط    لج بالدلي خر ما إالّ   ،اً كما يف سائر االحكام    إطالقجمال للعلم يف املقام      النه  إ واحلاصل

  .  فتأمل،ليس منه املقام يف خمتلف فروع املسألة و،العلم

  مسألة  وبذلك ظهر وجه النظر يف حماولة املسالك الفرق بني مسألة النشوزو



٢٩٠

هـو   و بدونه أو   مع التمكني ما  إ ، وجوب النفقة  ىن العقد ملا اقتض   أميكن القول ب  (: حيث قال ،  الردة

الـتمكني   ألن   ،خالل به حيصل معه اإل    واالرتداد ال  ،خيتل الشرط  أن    إىل جوا يقتضي و  األصل ف ،شرط

لوجوب النفقة عمله كما أشرنا      يقتضزال املانع عمل امل   فإذا  ،  كانت الردة مانعاً  إمنا   و ،من قبلها حاصل  

 حيـصل  ال و،بد باحلكم بوجوب النفقة من عوده  فالىالشرط والسبب قد انتف   فإن   خبالف النشوز ،  ليهإ

ال إسبب شرعي جديد و    على   قيل االرتداد ملا أسقط وجوا توقف ثبوا حينئذ        فإن   ،بتسليم جديد إالّ  

 الفـرض   ألنـه  ،هو العقد السابق املصاحب للتمكني     و  قلنا السبب موجود   ،فحكم السقوط مستصحب  

يفرق بني  ال  هذاىفعل،  الزوجية بالعقد السابق   إىل   هلذا لو أسلمت عادت    و ،رفعت حكم العقد   فالردة ما 

  ). عدمه وعلمه بعودها

 تزوجت برجـل    انقضاء العدة مثالً   و بعد متام املدة   و ،منقطع أنه   يزعمت ه  و كان العقد دائماً   مث لو 

فـرق يف    ال و ،ا ليست مطيعة  ألذلك   و ،مل تكن عاصية ملكان قطعها     وإن   ،نفقة هلا  ال أنه   آخر فالظاهر 

الزوج  على   النفقة أن   والظاهر،  بانتفاء احملمول ولو باملالك   أو   طاعة بني ما كان بانتفاء املوضوع     عدم اإل 

  . كان فاسداً إذا فكذلك العقد لو كان صحيحاً ضمن النفقة إذ ،)ما يضمن(اجلديد لقاعدة 

 علـى  نفقـة هلـا    حيث ال ،مل تتزوج  و ذا خرجت عن البيت بزعم انقضاء املدة       إ منه يعلم حال ما   و

 أا   أو ،فسخ نكاحها  أنه    أو الزوج طلقها  أن   تزوجت بزعم  أو   جت كذلك لو خر   األمر أن   كما،  الزوج

 انتهت املـدة لكنـها مل تبـال    أو  طلقها أنه   زعمت أما إذا    ،هلا احلق يف ذلك    أن   فسخت النكاح بزعم  

يغـري   الـزعم ال   إذ   ،زواج عصياناً بزعمها بعنوان الزنا كان هلا عليه النفقة        أخذت تعاشره معاشرة األ   و

 أخذت تعاشـر الـزوجني     و ما أشبه مث تزوجت    أو   الطالق أو   ولو زعمت انتهاء املدة    ،احلكم الواقعي 

  السابق الجتماع  على زوج كانت النفقة أنه زعمها والالحق بعنوانيف السابق عصياناً 



٢٩١

جنيب داره املوجب للنشوز املسقط للنفقـة يف         األ إدخالمن   أنه   واحتمال السقوط من جهة   ،  الشرائط

مثل هذه الصورة    صورة عصياا عمداً ال    إىل   جنيب األ إدخال منعه باعتبار انصراف     بعض النصوص ميكن  

  . فتأمل

 أو  ،دلةكون نفقتني هلا خالف األ     ذإ،  )يضمن ما(الرجل اجلديد لقاعدة     على   مث يشكل وجوب النفقة   

  . غريه وحملققتقدم عن ا ما على ،كوا مقبوضة له إىل دلةالزوج القدمي النصراف األ على نفقة ال: يقال

 زواج علـى    ذا مل يكونوا يعرفون املسألة فتزوجت بزوجني معاً بدون تقـدمي زواج            إ منه يعرف ما  و

 ما(دليل  وحيتمل يف تلك املسألتني انتصاف النفقة حيث دليل الزوجية و،زواجكانا يعاشراا معاشرة األو

  .  سبحانه العاملواهللا،  بضميمة عدم نفقتني المرأة واحدة من ناحية الزوجية)يضمن

  



٢٩٢

ـ أي املطلقة البائنـ  ادعتإذا ( :يف الشرائعقال  ):٨مسألة ( ليها يوماً إحامل صرفت النفقة  أا  

  ).فيوماً

 أو مل يتـبني  وإن نفاق عليها مبجرد دعواها احلمـل كالم املصنف وجوب اإلمقتضى (: يف املسالك و

ا مـن  ألكما يقبل يف احليض والعدة ، هيفيقبل قوهلا فهلا  إالّ يظهر احلمل يف ابتدائه ال أن  وجهه و ،نيظ

تقدير تبني عدمه ينجـرب      على   حق الزوج  و ،احلقني ه مجعاً بني  يف وألن   ،من قبلها  إالّ   تظهر  اليت ال  موراأل

ن إ قلنـا  مطلقاً لـو   أو   ،النفقة إىل   ضرار ا مع حاجتها   اإل إىل   ىد لوال القبول أل   ألنهو،  بالرجوع عليها 

 يتبني تفوت مدة طويلة بغري نفقة      أن    إىل ليهاإفلو أخر الدفع    ،  ىتقض قارب ال نفقة األ  ألن   ،ملالنفقة للح 

  ). هاؤالجيب قضاو

 ،)١(خلـق اهللا يف أرحـامهن      يكتمن ما  أن   حيل هلن  الو: وله سبحانه ق ب أيضاًرمبا استدل لذلك    و

الت إن كن أو  و:  سبحانه ال لكان لغواً، وقوله   إظهار مع وجوب القبول و    اإلوجوب  مالزمة  بضميمة  

مـن قبلـها    إالّ يعلم نفاق حيث ال  اإلميمة أن وجوب    بض ،)٢(نفقوا عليهن حىت يضعن محلهن    أمحل ف 

  .هي قبول قوله فمعناه عرفاً

كان غري   إذا   احلق و ،واملناط غري مقطوع به   ،  ذكر أول ما  على   دليل ال إذ   ،ىخيف ال لكن يف الكل ما   

 مل يكن بيت مال فالزوج     وإن   ،حنوه و ضرار يرفع بيت املال   واإل،   احلقني  جمال للجمع بني   ىيبق معلوم ال 

يـالزم   الكتمـان ال   والنهي عن ،  حنوه و كساء العاري املضطر  إشباع اجلائع و  إغريه سواء يف وجوب     و

ن الذين يكتمون إ: سبحانه قال أنه مع، احلكم الفالين حكم اهللا إن: قالالقبول ممن جيب  فهل   ،القبول

   الفائدة التحقيقإمنا  و،ية اآل)٣(ىا من البينات واهلدما أنزلن

                                                

 







٢٩٣

يكون احلكم عليـه بوجـوب       حىت   يثبت أن   كون أوالت محل يلزم    و ،الطرق الشرعية  على   حنوهو

  . حكم و حاله حال كل موضوع،نفاقاإل

 علـى   :يف التحرير  و ،ظهور احلمل  على   نفاقوالشيخ يف املبسوط علق وجوب اإل     (: مث قال املسالك  

وجوبـه   و الزوجة انقطع بالطالق البائن    على   نفاقوجوب اإل  ألن   ،لعله أجود  و ، من القوابل  أربعهادة  ش

  ). يتحقق حكم الزوجية به أن  إىل عدمهاألصلعليها مشروط باحلمل و

الظـاهر عـدم    أن كما، حنوه وولو بالشهود أراد ظهوره أنه  أولكن ظهور احلمل من باب املصداق     

 حىت ذلك على شياء كلهاواأل: )عليه الصالة والسالم  ( كما قال    ،بل االستبانة كافية  ،  أربع إىل   االحتياج

  .)الفقه (ما ذكرنا تقريبه يف بعض مباحث على ،تقوم به البينة أو تبنيست

  . )هيمن قبل املدعي صدق ف إالّ يعلم ال كل ما(نفاق بقاعدة رمبا يستدل لوجوب اإلو

  : هيلكن ف

  . لم مدركهاع يهذه قاعدة ملن إ :أوالً

  . حنوه واألصلالطرف احملكوم ب إىل ليه ال بالنسبةإهو بالنسبة إمنا التصديق ن إ :ثانياًو

 يعلـم  ال  كون املقام من قاعدة كل ما   ىكوضوح فساد دعو  (: أما جواب اجلواهر عن القاعدة بقوله     

يف  و ،وجه الـيقني   على   اقعغريه يف عدم معرفة الو     و ضرورة عدم الفرق بني املدعي    ،  من قبل املدعي  إالّ  

 كما يف غري املقام مما علَّق       ،حامل أا   وجه يصدق عليها   على   مارات الظاهرة اشتراكهما يف الطمأنينة باأل   

  ). الّ استعيدإصادف و فإن ،نفاقذلك هو املدار يف وجوب اإل أن الظاهر و،عليه حكم للحمل



٢٩٤

 حيمل حكم املـرأة    أن   ميكن  فال ،قني دون غريها  وجه الي  على   ميكن معرفة املرأة   إذ   ،ما ال خيفى  ففيه  

نفاق عليهـا   علمنا به وجب اإل    و شكت بعدم احلمل   أو   انعكس بأن قطعت املرأة    لو أنه   كما،  غريهعلى  

  .لتحقق احلكم بتحقق موضوعه

 أو  ،من الـزوج  نه  إ :يه فقالت،  من الزنا مثالً   من الزوج أو   أنه   لكن شككنا هل  ،  ولو علمنا باحلمل  

 حلكومـة   ،هما بالشك بأنه من أي     كما ال يعتىن   ،زنالفالظاهر عدم مساع كالمها يف كونه من ا       ،  من الزنا 

كان رمبا حيتمل سقوط النفقة يف صورة اعترافها بأنه من الزنا            وإن   ، الشاملة للمقام  الولد للفراش قاعدة  

  .  يف ذلكشكال لكن تقدم اإل العقالءإقرارعدة الق

ال إ و ،تبني احلمل بعد ما أنفق عليها فهـو       ن  إ أنه   ،بل هو املشهور   واحدفقد ذكر غري    ،  كيف كان و

 ،تـؤدي  حـىت     اليد ما أخذت   ىعل و ،)١(تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل    ال  لعموم ،استعيد النفقة 

 ، العامةدلةغري ذلك من األ و)٣(تبطل ن حقوق املسلمني الإف و،)٢(من أتلف مال الغري فهو له ضامنو

 أو  مـشكوكاً  أو   مظنوناً أو   خالف الواقع  على    فرق يف ذلك بني كون احلمل مقطوعاً به قطعاً         من غري 

عن  فما،  مل تكن ذات محل مل يكن احلكم      فإذا   ،)٤(محالوأوالت األ  احلكم تابع لدليل   فإن   ،موهوماً

حلمل فرجع به   دلست عليه ا  إذا   إالّ   صلالظن لأل  ظهر عدم الرجوع باملأخوذ يف صورة     األ أن   الرياض من 

  . غري ظاهر الوجه، للغرور

                                                

 









٢٩٥

 على  نفاقكان النص اإل   أن    بعد األصلنفاق خالف   اإل أن    ضرورة ،واضح الضعف نه  إ( : اجلواهر يفو

استحقاقها بـالظن كـان اسـتحقاقاً        و ،فلما ظهر فساد الظن علم اخلروج من النص       ،  محالأوالت األ 

  ). ىمراع

 وجود ه مما ظاهراالستحقاق كان مراعى أن ال، االستحقاقتبني عدم ه إن: قالي أن فضللكن كان األ 

  .استحقاق ما

وطي شبهة   أو    بأن كان زنا   ،احلمل مل يكن من الرجل     أن   ظهر بعد ذلك   مثله يف استعادة النفقة لو    و

 ولـو ،  ما كان احلمل من الرجـل     ي ف ىالنص والفتو  أن    يف إشكال ال إذ   ،من جذب الرحم من غريه     أو

 أو  علمنا بصدقها إذا   إالّ    مل يكف يف النفقة    ،هذا احلمل من الزوج    و مل من الزنا سقط   احل أن   ادعت املرأة 

  من وطيـه أشهرولدت لدون ستة  وإذا ،الدليل إىل احلمل اجلديد حباجة إذ ،ما أشبه عليه  أو   قامت البينة 

  . كانت ظاهرة احلمل وقت الطالق استعيدت النفقة وإن ملا بعد سنة أو ،بقيو

عـدم   أو    مل ينفع يف وجوب النفقـة      ،اهائمن الزوج لو وط    أو   من وطي الشبهة   أنه   يفمث لو شككنا    

من نه  إ  من غري فرق بني قوهلا     ،ال فال إللزوج أنفق عليها و    أنه   ثبتت أ نإف،  بل كان احملكم القرعة   ،  وجوا

 إطـالق و ،مثل ذلك  إىل   ملاعالشارع حكم القرعة يف مثل املقام كما سبق اإل         إذ   ،و من الزوج  أالشبهة  

  . من الزوج أو  يقتضي عدم الفرق بني قوهلا بأنه من الشبهةدلةاأل

 يكفي   احلديث مع وجودها يف كتب الفتاوى      عدم وجود الرواية يف كتب     أن   نا قد ذكرنا مكرراً   إمث  

 ) اليد ىعل ( اجلواهر يف رواية   يصنعه حمش  فما،  العامة فقط  إىل   ميكن نسبتها  ال و ،ليهاإيف صحة االستناد    

  .  غري ظاهر الوجه،قاعدة فقيهة أا إىل الثانية وكتب العامة إىل األوىل من نسبة) من أتلف(و

  ا مفقد عرفت في، وكيف كان(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرن إ مث



٢٩٦

 عن  يقال الشيخ يف احملك    و ،النصوص السابقة  و صلبائن غري املطلقة احلامل لأل     على   ينفق ال أنه   تقدم

عبد  أيب عن، رواه حممد بن قيس  ماطالق وإل،النفقة للولد ألن   ،البائن احلامل مطلقاً   على   ينفق: مبسوطه

   ).)١(تضع محلها حىت عليها نفقتها باملعروف وتضع محلها أن احلامل أجلها: )عليه السالم( اهللا

  . وجه لتكراره  فالحيث قد تقدم الكالم يف ذلك مفصالًو

لكن حصل احلمل احلالل من بعد الطـالق جبـذب           الزوج  من ماء  مالًمث املطلقة البائن لو كانت حا     

كان قبل   أنه   ولو شك يف  ،  كون احلمل من قبل الطالق    فتوى  ال و ظاهر النص  إذ   ،الرحم مل ينفع يف النفقة    

 أنه لكن كان الشك يف كان قبل الطالق  إذا   كذا و ، عدم تقدمه وعدم النفقة    األصل بعده كان    والطالق أ 

  . بعده أو عقدهل كان قبل ال

، تستحق النفقة  محل غري صحيح فال    أنه    فالظاهر ،ذ حال عدم العقد بعد العقد     وزرق املين املأخ   أما لو 

  .أيضاًنفقة  يصح تزريق املين املأخوذ حال العقد بعد الطالق البائن فال ال أنه كما

 ،مـا أشـبه   وبالفـسخ  أو البينونة هل حصلت للطالق البائن    أن   لكنهما اختلفا يف  ،  ولو بانت قطعاً  

  . من التداعيإمنا و، املقام ليس من املدعي واملنكر ألن ،صل عدم النفقةاألو، تساقطت الدعويان

  يف ذلـك حيـث ال  يشكت ه أو ،فسخ أو هل طلق بائناً أنه شك الرجل يف إذا منه يعلم حال ما و

ف الزوج حيـث يـذهب      مل حيل و  بالطالق البائن  يعلمت ه  إذا   نعم ، النفقة ألجلتتمكن من التقاص    

علم الرجل بأنه طالق     إذا   كما،   كان هلا حق التقاص    ،ما ذكرناه يف كتاب القضاء     على   احللف باحلقوق 

   يقطعت ه وبائن

                                                





٢٩٧

إمنا  قراراإل ألن   ،ها بعد العلم من الرجل    إقرارال ينفع يف ذلك      و ،ليهاإيصال النفقة   إبالفسخ كان عليه    

  . ذمة الزوج مشغولة ى فتبق،يثبت احلكم ظاهراً ال واقعاً

م ي فالالزم قاعدة العدل يف تقـس      األمر فسخ نكاحها واشتبه     خرىمها طالقاً بائناً واأل   احدإلق  ولو ط 

ما كان طالق كلتيهما    ي ف أيضاًمها واشتبهتا قسمت النفقة     احدإولو علم حبمل    ،  ا مع محلهما  مالنفقة بينه 

 وإذا  ، ملن بان محلها   ىيعط و  منها نصف النفقة   لكن من يظهر بعد ذلك عدم محلها يسترجع       ،  طالقاً بائناً 

  .استرجاع لو غرقتا قبل الظهور فال مل يظهر كما

 علي  كما اكتشفه ـ   مل ميكن استكشاف الواقع    و من أيتهما  أنه   تنارعتا يف الولد   و ولو ولدت احلاملة  

ـ  يف قصة املرأتني املتنازعتني)عليه الصالة والسالم( ملن حكمت  النفقة نصف ى ويعط،فاحملكم القرعة  

  . هلا القرعة بعد أخذه ممن حكمت عليه

  



٢٩٨

 أو  النفقة للبائنة احلامل مطلقة كانت     يرى   الشيخ أن   حيث قد عرفت يف املسألة السابقة      ):٩مسألة  (

  حامـل فـال  يه وفبانت منه( أي لنفي الولد )العنهاإذا ، قولهعلى فرع ( :قال يف الشرائع، غري مطلقة 

 إالّ أـا    كانت مطلقة وإن   فإا )طلقها مث ظهر ا محل فأنكره والعنها       كذا لو  و ،ولد ال ءنفقة هلا النتفا  

ولو أكذب نفسه بعد اللعـان      ( نفقة حينئذ هلا    فال ،ليه بعد نفي الولد باللعان    إصارت كاحلائل بالنسبة    

  .)١() من حقوق الولدألنهنفاق واستلحقه لزمه اإل

 ظاهر املنصف (: لذا قال اجلواهر   و ،من حقوق احلامل  نه  إ قلناذا   إ  حىت أيضاًنفاق  ب اإل جي أن   بل ينبغي 

قـد   و ،للحامل يف الصورتني   أا    على بناًء،  لو أكذب نفسه  فيما  بل صريح املسالك عدم وجوب النفقة       

  . هو كما ذكره و،)كل حال على يناقش فيه بأن الثانية حينئذ مطلقة حامل فاملتجه وجوب النفقة هلا

 الترديد يف هذه املسألة بأنه     إىل   حاجة  ال ،املختار دون احلمل   على   النفقة للحامل  أن   حيث قد تقدم  و

  .كذاهذا على  وهذا كذاعلى 

أيهما فهل تستصحب    أنه    مث شك يف   ،وكيله أحدمها  أو   صح كل من الطالق والفسخ ففعل هو       مث لو 

ب عليـه  جيكان  أنه من و،بلهنفاق قنفاق بعد الطالق غري اإل  اإل إذ   ،احتماالن من تبدل املوضوع    ،النفقة

  . هذه املسألة إىل ملاعقد تقدم اإل و، عدم انقطاعهاألصلشك يف انقطاع الوجوب كان فإذا ، نفاقاإل

 أو  هل طلق هـو    أنه   شك يف  أو   ،طلق أو   هل فسخ هو   أنه   لو شك ويل امليت يف     منه يظهر حال ما   و

  .حيث كانت وكلية يف الطالقشك يف فسخها وطالقها  أو ،ما كان هلا حق الفسخي فيفسخت ه

ـ      و كان منه حال طالقها بائناً     أنه    بعد وضع احلمل   يادعت ه  ولو  إىل  يمل نعلم صدقها احتاجت ه

  .أثبتت كان هلا النفقة الفائتةفإذا ، ثباتاإل

  حيث تستحق ، وضعته بعد قريب سنة من الطالقا إ :قالت مث لو

                                                





٢٩٩

 فـال ،   تأخر احلادث  صالة معها أل  األصلع كان   شككنا يف صدقها يف وقت الوض      و ،نفقة قريب سنة  

ة ذمة الزوج من الزائد من القدر املتيقن بل يشملها كوـا            ء برا األصليقال   حىت   ةقصل يف النف   لأل ىجمر

  . مصدقة

 شك يف و، طرف الرتاعيتكون ه حيث ال،  جمنونةيه وطلقها طالقاً بائناً إذا مما تقدم ظهر حال ماو

 أو  من الشبهة  أو   من الزنا  أو   من الزوج  أنه    أو ،بعد العدة  أو   بعده أنه    أو ،بعدهو   أ محلها قبل النكاح  أن  

 رت قواعد الـدعوى جكان وليها يقوم مقامها يف الدعوى   فإن   ،ما أشبه ذلك مما تقدم يف بعض الفروع       

  . صولجريان األ ال كان حملإو

 وحصلت أمثال هذه    ،وه الويل حن و  بأن كان الرجل جمنوناً وقام بالطالق      ،يظهر حال العكس   أنه   كما

  . ما أشبه أو جنونه أو الشكوك بعد موت الويل

  



٣٠٠

ـ    أن   طلق احلامل رجعية فادعت   فإذا  (: قال يف الشرائع   ):١٠مسألة  (  ،أنكـر  و عالطالق بعد الوض

  . )هلا النفقة استصحاباً لدوام الزوجية وهإقرارحيكم عليه بالبينونة تدييناً له ب و،فالقول قوهلا مع ميينها

قد ذكرناها مكرراً يف هذا      و ،معلوم أحدمها  أو   هذه املسألة من مسأله جمهويل التاريخ      حيث إن : أقول

  . الكتاب مل يكن وجه لتكرارها يف املقام

ولـدت   وحامل أا ادعت املطلقة بائناً   فلو،   كان هلا النفقة   لوكان البائن حامالً   أنه   نك قد عرفت  إمث  

كان  فإن   ،هذين الوقتني  إىل    احلمل نني عند العامة الذين جيوزون أقصى     سعند مخس    أو   عند سنتني مثالً  

 لـزام قانون اإل  ألن   ،الزوج شيعياً مل حيكم عليه     كان وإن   ،لزامالزوج عامياً حكم عليه بالنفقة لقانون اإل      

يلـزم   هنا ال  و ،سبقفيما  بعض فروعه    كما ذكرنا    ،أيضاًرث  كان قد يتبعه كأخذه اإل     وإن   ،له عليه ال 

  .الشيعي كما تراه زوجته العامية

حبكـم الربيبـة    وأنه   ،رثاتو فال ليس ولده  أنه   مذهب الشيعة  حيث إن الولد   إىل    بالنسبة األمرأما  

 ولدها منه فـريث منـها      أنه   بينما مذهب السنة  ،  غري ذلك  إىل   ،يتزوجها أن   حيق لولد الرجل   و ،للرجل

  . ري ذلكغ إىل ،خيها من أبيها زواجهاحيق أل ال و،ترث منهو

حيث حيق هلا النفقـة منـه لقاعـدة        ،  لزوجة شيعية امنه يعلم حال العكس بأن كان الزوج عامياً و        و

يأخذه الـشيعي يف     هو مثل ما   ذإ،  النفقة يف نفسه  هذه  لك بكون مذهبها حرمة مثل      ذيضر   ال و ،لزاماإل

  .لزامباب التعصيب من املرياث لقاعدة اإل

 ،نفقـة  كان الطالق بائناً عند أحدمها حيـث ال        خر شيعي لو  اآليف الزوجني الذين أحدمها عامي و     و

 يـرى   كان الزوج  فإن   ،ما كان مسرحاً هلا   ي ف أيضاً لزام جتري قاعدة اإل   ،خر حيث النفقة  رجعياً عند اآل  و

البينونة  يرى   كان الزوج  وإذا   ، عليها لزامانطبق قانون اإل  إذا   إالّ   ، دون الزوجة حق هلا أخذ النفقة      هالرجعي

   الرجعية فهل ىوجة تروالز



٣٠١

احلكـم   أنه ألجلبل ،  كما هو واضحلزامقانون اإل لال، يبعد ذلك ال ،تقاصاً حيق هلا أخذ النفقة ولو  

  . فتأمل،ما كانت الزوجة شيعيةيفيصح هلا اتباعه ف، الواقعي

 إذا   التزويج  يف قدر العدة صح هلا     ااختالف إذا   مثالً،  غريها من الفروع املرتبطة باالختالف املذهيب     إىل  

مل تـر   أيـضاً إذا    التزويج  هلا  كما يصح   ،  مل ير الزوج االنقضاء    وإن   ، شيعية يه و انقضت العدة عندها  

هلـا  شهود حيث يصح  طلقها بال إذا فهي كما،  لزاماالنقضاء لقاعدة اإل   يرى   كان الزوج فيما  االنقضاء  

  .  يف مذهبها بطالن مثل هذا الطالقى تريكانت ه وإن التزويج

كـذلك   و ،الكافران املختلفان حكماً   أما   ،كان الزوج مسلماً والزوجة كافرة     إذا   ه يعلم حال ما   منو

كان  وإن ، اشتراك التكليفصالةذلك أل على  حكمنا،كان أحدمها يوافق رأينا فإن ،راجعونا إذا العاميان

كـان   وإن   ،رامحكمت بني أهل التـوراة بتـو       لقاعدة   ،الرأيني أي   كالمها خيالفنا خترينا يف حتكيم    

  .هو غري أقرب ما وكان بني الرأيني ما هو أقرب إذا مذهبنا إىل هو أقرب حنكم مبا أن االحتياط يف

كمـا هـو    ،  حيكم بأيهما مذهبه   أن    حق للقاضي  ،كان كل واحد منهما يوافق رأياً من فقهائنا       وإذا  

القاضي حيكم حـسب     فإن   ،تقليداًأو   ما خيتلفان رأياً اجتهاداً   يالقاضي ف  إىل   كذلك يف مراجعة الشيعيني   

  .  ماذكر تفصيله يف كتاب القضاء على رأيه

من املشتبه مل حيق هلـا       علمت بأا محلت من الزنا أو      املطلقة البائن احلامل اليت جتب نفقتها لو      ن  إ مث

لـد مـن   كان الو إذا  ماي النفقة ف  لى دلت ع  دلة واأل ،الولد ليس من الزوج   بأن   ملكان علمها    ،أخذ النفقة 

  . علم ذلك مل يكن عليه إذا الزوج أن كما، الزوج كما هو املنصرف منها

  



٣٠٢

زوجته دين وامتنعت عن أدائـه       على   كان له إذا  ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر      ):١١مسألة  (

ـ      فينوي االستيفاء مبا   ،دلة األ طالقكانت موسرة إل  ن  إ يقاصها يوماً فيوماً   أن   جاز له  بيحة هلا عليه يف ص

أن  إالّ   ،ليهاإالتخيري يف جهات القضاء من أمواهلا        ألن   ،جيوز له ذلك مع عدم امتناعها      ال و ،كل يوم يوم  

  ). مثل النفقة اليت تستحقها منه بأن يكون له عليها يفرض التهاتر قهراً

  .تقدم بعض ذلك فيما إىل  التقاص كما أملعناأدلة دلةطالق األإمراده ب و،هو كما ذكراهو

 إالّ  املدين كلي الدين فليس يشخص عليـه       على   الواجب ألن   ،فهو كذلك ) ن التخيري أل: (ا قوله أمو

  . كتاب الدين  كما ذكرنا تفصيله يف،أكثر من ذلك على تدل  الوفاء الأدلة و،بتشخيصه

 النفقة حق  إذ   ،للسنة مثالً  حىت   كثر من ذلك  فالظاهر صحة املقاصة أل   ،  أما كون املقاصة يوماً فيوماً    و

صلى (كما روي عن رسول اهللا ، ها نفقة سنةؤعطاإلذا يصح له  و،تكون فعليتها يومياًإمنا  و،الزوجعلى 

   .)١( نفقة سنة لكل زوجة من زوجاته بعد فتح خيربىأعطنه إ )اهللا عليه وآله وسلم

غريه كانا يـضعان نفقـة الـسنة يف     وسلمان أن )عليه الصالة والسالم (مام الصادق    عن اإل  يحكو

كما يظهر من رواية الغالء يف ،  كانوا يضعون نفقة مدة مديدة يف دورهم    )عليه السالم (بل هم    ،)٢(لبيتا

   .)٣(خيلط الشعري باحلنطة كسائر أهل املدينة أن  لبعض غلمانه)عليه السالم(مام قول اإل و،املدينة

   طلقت أما إذا ،بقيت الزوجة إذا تصح مثل هذه املقاصة، حال أي علىو

                                                

 



 



٣٠٣

قاص  إذا   كذلك حال ما   و ،ا بقدر عدم حق النفقة هلا عليه      الحنومها كشف ذلك عن بط     أو   اتتمأو  

  .ما أشبه ذلك أو ارتدت أو نشزت أو طلقت أو صبيحة كل يوم الذي ذكروه مث ماتت

ما  و جن وإن   صحة املقاصة  و ،حنوه و تكرار النية كل يوم    إىل   حيتاج ال أنه   حنوها و فائدة مقاصة السنة  و

عطاء إيصح له   حيث ال،أشبه مث جين أو عطائها نفقة السنة  إحاله حال   ،   عليه نفقة كل يوم    ىا تبق أشبه مم 

 وإن   النفقة نفقة  ىحيث تبق ،  أعطاها أول السنة مثالً    إذا    خبالف ما  ،جن يف يوم جنونه    إذا   النفقة اليومية 

ـ     يه و طلبه منها الذي هو مائة دينار لنفقة سنتها        أن   ىونفإذا  ،  صار جمنوناً   وإن  ىتكفي نفقة السنة كف

حيتـاج  إمنا   و ، جنونه يامألتصح املقاصة منه     حيث ال ،   يوماً مث جن    يوماً أياميف   ىنو إذا   خبالف ما ،  جن

  . الويل إىل األمر

 لذا استثىن  و ،ما يفضل عن القوت   يقضاء الدين ف   ألن   ،عسارهاإجيوز له املقاصة مع      الو( :ما قاال إمث  

مع املخالفة جلنس احلق مع التضرر له بضعفها         الإبذلك مل يكن له االمتناع       ينعم لورضيت ه  ،  للمفلس

  ). عن حقه

سـواء  ، الـدائن  على التقاص غري الزم إذ ، حمل نظر)مل يكن له االمتناع   (: قولهأن   إالّ   ،هو كذلك و

  . ال سواء تضرر بالتقاص أو و،موافقاً أو كان خمالفاً جلنس احلق

بني كـون    ال و ،بعده أو   ني كونه طالباً منها قبل الزواج     بجل عن الزوجة    فرق يف تقاص الر    النه  إ مث

  . غري ذلك أو دية أو من جهة الضمان لتلف مال أو الدين من جهة االقتراض

 هـل يقـع     ،له عليها ملا تستحقه عليه      ما ةلو فرض مساوا   أنه   هو و ، شيء ىبق( :اجلواهر قال ن  إ مث

ذا حـصل    إ ما  ال فيما لو استوىف  هو  إمنا  تثناء القوت    واس ، ذلك  حيتمل ،كانت معسرة  وإن   التهاتر قهراً 

 حينئـذ فـال   و،كلي واحد الإليس هو  إذ ،ميلكه عليه ميلك عليه ما أنه  باعتبار عدم تصور،الوفاء قهراً 

  ولو ":  يف قولهإشكالينقدح 



٣٠٤

  ). له االمتناع حينئذمع اختالفه  و بأن يقال مع احتاد اجلنس يقع التهاتر قهراً،آخره إىل "رضيت بذلك

فمـا مل   ،  التهاتر تصرف يف سلطنة كليهما     إذ   ،بل باختيارمها ،  التهاتر ليس قهرياً   إن: قاللكن رمبا ي  

  . يدل عليه دليل مل يكن وجه لذلك

 مـا   :العرف يقـول   أن   لذا نرى  و ،من الواضح اختالف الرغبات واخلصوصيات يف التهاتر وعدمه       و

 ،كانت نفقتها صاعاً   و فلو طلب الرجل منها صاعاً من احلنطة      ،  بكخذ هذا حسب طل    و أطلبه منك دعه  

هذا الـصاع   ن  إ :ولو قيل ،  نه هو العريف الذي مل يغريه الشارع بدليل خاص        إف،  فال الإا اترا و  ءشافإن  

ليه إحيث تضطر   ،  ها جديداً قرضاً  ؤعطاإ مث يلزم عليه     ، الصاع الذي تطلبه نفقة    اله هلا يف قب   ؤعطاإاملراد  

ال إوباختيارمهـا  يكـون   أن التهاتر يلزم أن العمدة ما ذكرناه من و،كل من القفاذلك من قبيل األ كان  

  . كان خالف دليل السلطنة

فهـل  ، كان يطلب منه صـاعاً  وعطاء املضطر صاعاً لقوت يومه مثالًإذا وجب عليه  إكذا حال ما  و

   .يعطيه شيئاً ما يتهاتران فالإ: قالي أن يصح

  . املقام من باب االضطرارن إ :ن قيلإف

  . التأمل إىل  حباجةكانت املسألة بعد وإن ،اعتراف مبا ذكرناه من عدم التهاترنه إ :قلنا

قارب واململوك كالكالم يف نفقة الزوجة من هاتني اجلهتني جهة التقاص          الكالم يف نفقة سائر األ    ن  إ مث

  . وجهة التهاتر



٣٠٥

نفقـة الزوجـة عنـد       على   نفقة النفس مقدمة  (: ع اجلواهر قال يف الشرائع ممزوجاً م     ):١٢مسألة  (

  .)مهية النفس عند الشارع أل،إشكالال وبال خالف التعارض 

 أنه  ريدأن  إ أما   ،فيه إشكال نفسه دون زوجته فال    على   نسان ماله ريد جواز صرف اإل   أن  إنه  إ :هيفو

مـوت   و  بني موته  األمردار   إذا   حىت مل يظهر له وجه   نه  إ :ففيه،  جيوز له تقدمي الزوجة حبرمان النفس      ال

 النفس مطلقاً  أن   ىضتبل مق ،  ذلك على   دليل ال إذ   ،كذا غري الزوجة من موت مسلم حمترم       و بل،  زوجته

، ميـوت هـو    و خـر يعطيه لآل  أن   له و يترك غريه ميوت   و يشرب أو   كلأي أن   له أن   حمترمة عند الشارع  

  . بوب شرعاً وعقالًيثار احملشرعي من اإل أو كان لغرض عقالئي إذا خصوصاً

 ىهل أت كما يف قصة سورة     ،  يثار تقدمي الغري  غريه كان من اإل    أو   جيوع هو  أن   لو دار  أنه   يؤيدهو

   .)١(أنفسهم على  غريهم)صلوات اهللا عليهم أمجعني(ئمة واألوالزهراء يثار الرسول إغريها من مباحث و

املقتـول   أن   لذا ورد  و ،فضلأيثار  ن كان اإل  إ و ،يتخري بينهما وأنه   منه يظهر حال فداء النفس للغري     و

) عليه السالم (مام  واإل) لى اهللا عليه وآله   ص(يثار بعض الصحابة قتلهم وقاية للنيب       إ أما   ،دون أهله شهيد  

  . ليه للمقامإميكن االستناد  فال، املهم وهمفذلك كان واجباً عليهم من جهة األ

نفقة الزوجة مما فضل ن إ :قالوا(:  حيث قال،دد يف املسألةلعله ملا ذكرناه يظهر من مناهج املتقني الترو

 ما إالّ   قارباأل إىل   يدفع مث ال ،  ليهاإفما فضل عن قوته يصرفه      ،  قارب نفقة األ  ىعل من نفقة نفسه مقدمة   

  . )يفضل عن واجبات الزوجة

جتب هلا مـع    لذا   و ،قارب لكوا من املعاوضة   األ على   نفقة الزوجة مقدمة  (: شارحه و مث قال الشرائع  

 ،ة من املواسا  يقارب اليت ه  لو بأن تكون ديناً عليه خبالف نفقة األ        و ،فقره و  الزوج فقرها مع غىن   و غناها

 إىل يـدفع   مث ال،ليهـا إفضل عن قوته صـرفه   حينئذ فما و،عسارال تكون ديناً مع اإل و ىتقض لذا ال و

  قارب األ

                                                





٣٠٦

  . )تثبت يف الذمة وة معاوضةنفق أا يفضل عن واجب الزوجة ملا عرفت من  ماالّإ

فيها وجـوب   إمنا   و ،لفظ معاوضة يف الروايات    ال إذ   ،يف التعليالت املذكورة من النظر     ماخيفى   الو

بـل  ،  يقال بتقدمي الزوجة علـيهم     أن   فكيف ميكن ،  اءحد سو  على    والسياق يف الدليل   ،نفتقهم و نفقتها

 :)صلى اهللا عليه وآلـه    (قوله   و ،)١(ء الذكور يهب ملن يشا   و ناثاًإيهب ملن يشاء     سبحانه أنه   ىضتمق

بيكمالك أل  و أنت)ا أجنبية أ و ،)٢ عـني البنـاء     و رض من األ  ىتعط ال و ،صلة للرحم بينهما   لذا ال  و

اجلنـة حتـت أقـدام      ن  أ و ،دوا طاعتهما يف اجلملة  إوجوب   و ،والشجر بينما يعطون من كل ذلك     

غري ذلك تقـدمي     إىل   ،)٣( مرة برهو  ثالث مرات  برها: )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (قوله   و ،مهاتاأل

بل الالزم القـول    ،  ميكن ابتناء احلكم الشرعي عليها     أمثال هذه التعليالت ال   أن   إالّ   ،نفقتها على   نفقتهم

  .  وجوب نفقتهماأدلةبتساويهما حسب ظاهر 

شـعار  إمثل ذلك   أن  إالّ   ،نفقتها كون نفقتهم مقدمة    على   ظاهر بعض الروايات املقدمة لنفقتهم     بل

  . املعاوضة يف بعض الروايات يف نفقتها شعارإك

 قارب استناداً نفقة سائر األ   على   نفقة الزوجة مقدمة   أن   صحابعند األ و( :كأنه لذا قال يف الكفاية    و

  . )أعلم خالفاً يف ذلك بينهم الأنه  إالّ ،تعليالت ميكن املنازعة فيهاإىل 

  :  قال مازجاً مع ماتنه، يف املسألةمجاعد اإلاعتم أنه والظاهر من الرياض

                                                

 



 



٣٠٧

 ،قارب الواجيب النفقة  نفقة األ  على   نفقتها مقدمة  و ،الزوجةنفقة   على   نفسه مقدمة  على   نساننفقة اإل (

هو  و، عليهمجاع مجاعة اإلىبل حك، خالف يف شيء من ذلك  بال،فاتت دون نفقتهم  نفقتها لوىقضتو

  . مع تأمل يظهر وجههولاأليت يف ه مع النص اآلياحلجة ف

 خبالف نفقة القريـب     ،وجه املعاوضة يف مقابلة االستمتاع    على  فيه  بأن وجوب النفقة    :  الثاين واعللو

وجـه   على   وجب  مما ىوجه املعاوضة أقو   على   ما كان وجوبه   و ،فع اخللة د و وجبت للمواساة إمنا   فإا

  . مبضي الزمان خبالف نفقة القريب ال وهعسارإال ب وهلذا مل تسقط نفقة الزوجة بغناها و،ةساواملا

 ال و  فكانت كالعوض الالزم يف املعاوضـة      ،بأن نفقة الزوجة يف مقابلة االستمتاع كما مر       : الثالثو

  . )١()قارباملستحق خبالف نفقة األ إىل يصاهلاإب إالّ ةءحتصل منه الربا

 تقدمي النفس  على   دليل ال أنه    من ،وجةالز و  بني النفس  األمريأيت يف املقام ما ذكرناه يف دوران        نه  إ مث

  . داألوالبوين واأل على تقدمي النفس على دليل  الأيضاًهنا  و،الزوجةعلى 

عن رسول  ،  )عليهم السالم (عن آبائه   ،  عن أبيه ،  رواه الدعائم عن جعفر بن حممد      رمبا يؤيد ذلك مبا   و

   .)٢(هجييع أهل ويشبع الرجل أن ىنه إ :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

صـلى اهللا عليـه     ( يف حبث العلة يف جوع النيب        ،براهيمإ علي بن     عن علل حممد بن    ،رواه البحار  ماو

 )٣(مهامأأزواجه   و  باملؤمنني من أنفسهم   النيب أوىل : عز وجل  لقول اهللا    ،املؤمنني أبو   هونه  إ( :)وآله

  كان أب املؤمنني علم يف الدنيا   فما،هو أب هلمو

                                                



 

 



٣٠٨

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ع رسول اهللا    فجو ،جيوع ولده  و يشبع أن   بحيل لأل  ال و ،مؤمنني جائعني 

  . )١( علم يف أوالده جائعنيألنهنفسه 

  : وجوب نفقة املذكورين مجلة من الروايات على فيدل، كيف كانو

قلت : عمري  أيب قال ابن ،  بوين والولد نفقة األ على   إالّ   جيرب الرجل  ال:  قال ،عن مجيل بن دراج    مثل ما 

 يواري عورا  كساها ما إذا   : قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    عنسبة عن  ىقد رو : قال ،واملرأة: جلميل

 جـرب  أ لو: فقال ،ختنفقة األ  على   فهل جيرب : قلت،  الّ طلّقها إقامت معه و  أيقيم صلبها    يطعمها ما و

   .)٢(كان ذلك خالف الروايةخت نفقة األعلى 

  . )عليهما السالم(نا عن أحدمها أصحاب هذه الرواية بعض ىرو ى،خرأيف رواية و

الوالـدان  : قال ،نفقته على   من الذي أجرب  : قلت:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن احلليب و

   .)٣(الزوجة والوارث الصغري ووالولد

 خابن األ  و خغري يعين األ  والوارث الص :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  يف رواية حممد احلليب   و

   .)٤(حنوهو

 على  فأما الوجوه اليت يلزمه فيها النفقة     : )عليه الصالة والسالم  (عن الصادق   ،  يف رواية حتف العقول   و

 علـى  جـراء ليه من اإلإحيتاج فيما ه ؤعطا ودمهخم ومنكحه وملبسه ومشربه وهمخاصة نفسه فهي مطع   

 ،حوائجه على   الت يستيعن ا  آلة من اآل   أو   هتاج اليه حنو مرتل   حي ماومعىن   ،حفظه أو   محله أو   مرمة متاعه 

  أما و

                                                

 









٣٠٩

مملوكه الزم له ذلك     و والديه وامرأته  و ولدهفعلى  الوجوه اخلمس اليت جتب عليه النفقة ملن يلزمه نفقته          

   .)١(اليسر ويف العسر

 ،طون من الزكاة شيئاً   يع مخسة ال :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  الرمحن بن احلجاج   عن عبد و

   .)٢(م عياله الزمون لهأذلك  و،املرأة وم والولد واململوكب واألاأل

: قـال  ،تلزمين نفقته وجرب عليهأمن الذي   : قلت له :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن حريز و

الوالدان والولد والزوجة)٣(.   

من يلزم الرجل من قرابته ممـن       : قلت له : ، قال )معليه السال (وعن حممد بن مسلم، عن أيب عبد اهللا         

  .)٤(الوالدان والولد والزوجة: ينفق عليه، قال

  والقـوى  موالمن األ  :)٥(رزقناهم ينفقون  مماو: تعاىليف قوله    )عليه السالم (مام  يف تفسري اإل  و

يؤدون احلقوق   و  الكل حيتملون و جييزون بالصدقات  و موال الزكاة ينفقون يؤدون من األ   ،  واجلاه واملقدار 

رحام ذوي األ  و هلنياأل على   كسائر النفقات الواجبات   و استحب أو   لزم إذا   الالزمات كالنفقة يف اجلهاد   

   .)٦(مهاتباء واألوالقرابات واآل

صلى (النيب   إىل   جاء رجل :  قال ،)عليه الصالة والسالم  ( إىل علي     بسنده ،يف رواية الشيخ الطوسي   و

   فقهنأ: قال ،تأمرين به يا رسول اهللا عندي دينار فما: فقال )اهللا عليه وآله

                                                

 







 





٣١٠

 ،عندي آخر فما تأمرين بـه     : قال،  أبيك على   فقهنأ: قال ،تأمرين به  عندي آخر فما  : قال،  مكأعلى  

فقه يف سـبيل    نأ: قال ،عندي غريه  اهللا ما  و  وال ،تأمرين به  عندي آخر فما  : قال،  أخيك على   فقهنأ: قال

   .هو أدناها جزاًء واهللا

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  إىل  جاءرجالً أن :يةهم رووا يف كتبهم الفقأعن مجلة من الفقهاء و

معـي   :فقال،  ولدك على   فقهنأ: قالف ،معي آخر : قال و ،نفسك على   فقهنأ: قال ،معي دينار : فقال

: قالف ،آخرمعي  : فقال،  خادمك على   فقهنأ: قالف ،معي آخر : فقال،  أهلك على   فقهنأ: قالف ،آخر

فقه يف سبيل اهللانأ)١(.   

 ،ضعف السند يف بعضها    إىل   ضافة باإل ،نقيصة و كل املقصود بزيادة   على   مل تدل  وإن   هذه الروايات و

كان قد عرفت    وإن   ، والسرية القطعية كفاية   ى املدع مجاعيف جمموعها بضميمة الشهرة احملققة واإل     أن  إالّ  

  . هذكرو  يف بعض ماشكالاإل

مل تكن أمهية    إذا    فالظاهر التخيري  ،غريه أو   تعارض النفقة والدين سواء كان من جهة النفقة       إذا  نه  إ مث

خر من وجه آخر    كان كالمها ديناً أحدمها من جهة النفقة واآل        أنه إذا    كما،  همقدم األ  الّإ و ،يف أحدمها 

  . كان التخيري املذكور

فات مـن    ما على   قاربنعم قد تقدم نفقة األ    (: ث قال ومنه يعرف وجه النظر يف كالم اجلواهر حي       

ولذا قدمت عليـه يف     ،   الدين ن خبالف النفقة احلاضرة اليت هي أعظم م       ،نفقة الزوجة الذي قد صار ديناً     

أضعف منـه احتمـال    و،الزوجة يف غري حمله على  فما عن بعض الشافعية من تقدمي نفقة الطفل ،املفلس

  تقدمي نفقة القريب 

                                                





٣١١

  . )عليها باعتبار كوا من الديون اليت تقدم نفقة القريب عليها كما يف املفلسمطلقاً 

 دون  األولقضاء   على   دليل  فال ،قاربنفقة األ  و نك قد رأيت وحدة سياق روايات نفقة الزوجة       إمث  

الوجه املذكور أقـرب     فإن   ،فيه  قد عرفت ما   معاوضةحيث إنه    األولرفاقاً خبالف   إكون ذلك    و ،الثاين

 ألنه ،حد سواء  على   مهاؤ فالواجب قضا  ،حكم شرعي  على   يكون حجة   فال ،الدليل إىل   ستيناس منه باال

  . من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته: )عليه الصالة والسالم(قوله  إىل ضافة باإل،الظاهر من احلق املايل

مـن   أو   ،تضخم والترتل من جهة ال  كان بينهما تفاوت     إذا   السابق فيما  أو   هل القضاء باعتبار احلال   و

يبعـد مالحظـة     ال ،أرفع قيمة من املكان احلـايل      أو    يف مكان أنزل   جهة تغيري املكان حيث كانا قبالً     

الذهب والفضة يف اعتبـار العقـالء        حىت   النقد ألن   ،قدر النقد  حنومها ال  و مشرب و العروض من مأكل  

  . استعمله واقترضإذا  إالّ النقد  فالفائت العروض ال،صرف دالل يف البني

  مث صار الترتل عند الظهر، الغداء والعشاءألجل أحد واجيب النفقة صباحاً نقداً ىلو أعط أنه منه يعلمو

 ،عطاء التفاوت إب عليه   جييف العكس    أنه   كما،  به الطعام حق له استرجاع التفاوت      مل يشتر  و املغربأو  

  . هو واسطة حمضة كما عرفتإمنا النقد  و،عليه النفقةإذ 

  . قاربقي الكالم يف بعض فروع مسألة نفقة األب

  



٣١٢

كانوا عـن    إذا   د والوالدين األوالقارب املذكورين من    جتب نفقة األ   أنه    يف إشكال ال ):١٣مسألة  (

ا هولد الشبهة ولد حالل كما يظهر من الروايات اليت ذكرنا بعض      ألن   ،كانوا عن شبهة   إذا   كذا و ،حالل

 آباء لغـة   و م أوالد أ من   ،احتماالن ،بوين نفقتهم وبالعكس  األ على   بأوالد احلرام فهل جت    أما   ،سابقاً

يات والروايات كما    مستدلني باآل  ،غري ذلك  و لذا قالوا حبرمة التزاوج بينهم واحملرمية      و ،شرعاً و عرفاً بل و

 لكن ال ،  املنصرف من روايات وجوب النفقة احلالل      أن   من و ،منها يف باب حمرمات املصاهرة     تقدم مجلة 

  . مل أجد من ذكره يف املقام وإن  كما أملعنا اليه سابقاً،األولبعد ي

 طالق إل ،د كذلك جتب عليها نفقتهم    األوال على   م كما جتب نفقتها   األ أن    يف شكالينبغي اإل  النه  إ مث

  . ذكرناه يف بعض املسائل السابقة وذلك اجلواهر إىل قد أملع و،الروايات املتقدمة

  . )ظهره الوجوبأ ،مهام ترددأبوين وآباء األ على نفاقجوب اإلويف و(: قال يف الشرائع

 علـى   أمجع العلماء كافة  (: بل قال يف شرح النافع    ،  صحاباملشهور بني األ   احلكم بذلك هو  : أقول

بـاء  من عـال مـن اآل      إىل    الوجوب ىهل يتعد و( :قال أن    إىل ،)داألوالبوين و األ على   وجوب النفقة 

تردد  أو خمالف صريح على  هي بل مل أقف ف    ، ذلك صحاباملشهور بني األ   ،داألوالسفل من    أو   مهاتواأل

 داألوالارتفعا و وإن بويناأل على  يف وجوب النفقةإشكالال  وخالف ال( :يف احلدائق و،) املصنفىسو

  . )سفلواوإن 

 مث،  فعمن تردد احملقق يف الشرائع والنا      ىما يترائ  إالّ   يف ذلك  خالف   صحابمل يظهر من أحد من األ     و

  وافق  وجزم بعد ذلك باحلكم املذكورأنه 



٣١٣

 أنـه    بل يف كتاب املقدس البغدادي     ،صحابالوجوب هو ظاهر األ   ن  إ( :يف اجلواهر  و ،قول املشهور 

بـل مل   ،  غـريه  و  كما اعترف به يف الرياض     ،شعار مجلة من العبارات به    إ عن    عليه فضالً  مجاعحكي اإل 

  ). يف النافع و هنا املصنفىنعرف املناقشة من أحد منهم سو

 عدم األصلم والولد املرتبة الدنيا منهم وب واألكان املنصرف من األ  وإن   نهإ ف ،ذكروا والظاهر هو ما  

 ،)١(مالقإتقتلوا أوالدكم خشية     ال: املراتب العليا يف مثل    على   هاإطالقينفع يف ذلك     ال و ،الوجوب

كمؤنكح آبا تنكحوا ما الو)عطائهم الزكاةإاملستفاد من رواية عدم أنه  إالّ ،ما أشبه و)٢:  

والعـم  خت  خ واأل منها األ يعطى  يف الزكاة   :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  فعن زيد الشحام  

  .)٣(ال اجلدة و اجلدىيعط وال، والعمة واخلال واخلالة

ـ  أيب   عـن ،  الرمحن بن احلجاج   عطاء الزكاة يف رواية عبد    إبضميمة التعليل يف عدم      عليـه  ( د اهللا عب

م عياله  ألذلك   و ،م والولد واململوك واملرأة   ب واأل األ: يعطون من الزكاة شيئاً    مخسة ال  : قال )السالم

   .)٤(الزمون له

مخسة ال يعطـون مـن      : قال أنه   ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    إىل  يرفعونه ،ناأصحابرواية عدة من    و

م واجـيب   أنه يستفاد منها    إف ،)٥(النفقة عليهم  على    جيرب ألنه ،كالولد والوالدان واملرأة واململو   : الزكاة

  . النفقة

  : ين فقالاألمربني  ،وهو متون الروايات، ولذا مجع الصدوق يف املقنع

                                                

 







 



٣١٤

بوين والولد وال الزوج    تعطي من أهل الوالية األ     ال و ،أهل الوالية تعطي زكاة مالك غري      أن   جيوز ال

  .)١(نفقته على كل من جيرب الرجل و، واجلدةوالزوجة واململوك وال اجلد

  . نفقته على غري هؤالء ال جيربون الرجل إذ ،نفقته على د داخل يف كل من جيرباألوالبل لعل 

تعطي زكـاة    أن   ياكإو : حيث قال  ،ذلك على   )عليه الصالة والسالم  (منه يعرف داللة فقه الرضا      و

كل مـن هـو يف       و بوين والولد والزوجة واململوك   األ يةال تعطي من أهل الوال     و ،هل الوالية أمالك غري   

   .)٢(تعطه نفقتك فال

خـالف بـني     ال(:  حيث قال  ،مجاعيل منحصراً يف اإل   لمنه يعلم وجه النظر يف جعل املسالك الد       و

ـ سفل ففي تناول ا    من عال أو   فأما،  خراآل على   داألوالبوين و نا يف وجوب نفقة كل من األ      أصحاب نص ل

بوين واملصنف تردد يف دخول آباء األ      ،د عليهم بطريق احلقيقة   األوالباء و شك يف صدق اآل   هلم نظر من ال   

 سـحاق إبـراهيم و  إواتبعت ملـة آبـائي      : باء يف قوله   عليهم لفظ اآل   أطلققد   إذ   ،مهام لذلك أو

 من جواز السلب  و.  احلقيقة طالق يف اإل  األصل و ،)٤(براهيمإملة أبيكم   : تعاىلقوله   و ،)٣(يعقوبو

إمنـا   و ،نا يف دخوهلم هنا   أصحابالنعلم خمالفاً من     و ،مطلق االستعمال أعم من احلقيقة     و ااز على   الدال

  . لضعف الدليلاملصنف تردد 

                                                

 

 







٣١٥

هـو   و،كما نبه عليه يف مقدمة املعتـرب ، املعىن ذا مجاعيعتد حبجية اإل ال أن )رمحه اهللا(أصوله من  و

  ).حييد عنه املصنف احلق الذي ال

د بالـشك واخلـالف يف      األوالباء يأيت مثله يف      من وجه التردد يف اآل     )رمحه اهللا (ما ذكره   و( :المث ق 

املصنف اختار عدم دخولـه يف      ن  أ و يف الوقف فيه  قد تقدم البحث     و ،ولد الولد  على    اسم الولد  إطالق

  . )عاجلمي على نفاقكيف كان فاملذهب وجوب اإل و،التعرض له هنا األوىل فكان ، الولدإطالق

غري العمـودين    على   جتب النفقة  ال أنه   خالف حمقق يف   الو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    ن  إ مث

بل يف الريـاض  ،  غريهم و خوالعمام واأل خوة واأل النسب كاأل  قارب ممن كان له حاشية    د من األ  األوالو

  . ) يف الظاهر عليهمجاعاإل

عن أحـدمها   ،   واحلصر يف رواية مجيل املتقدمة     اعمج واإل األصل إىل   ضافةذلك باإل  على   يدل و :أقول

مجلة من الروايـات     ، وغريها )١(بوين والولد نفقة األ على   إالّ   جيرب الرجل  ال: )عليهما الصالة والسالم  (

النفقـة   على من جيرب أن  على بضميمة ما تقدم من بعض الروايات الدالة،عطائهم من الزكاةإ على   الدالة

يف :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب    عن ،الشحام تقدم من حديث    مثل ما  ،زكاةيعطون من ال   عليهم ال 

  . احلديث )٢(والعم والعمة واخلال واخلالةخت األ وخمنها األيعطى الزكاة 

 ،تعطي من الزكاة أحداً ممـن تعـول        ال:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  خدجية أيب   روايةو

عياله يزيدها   على   ليس عليه زكاة ينفقها   : قال ،كان عياله كثرياً   و مائة درهم كان لرجل مخس   إذا   :قالو

   يف طعام مل يكونوا يطعمونه ويف كسوم ويف نفقتهم

                                                

 





٣١٦

يسألون أحداً   اء عن املسألة فال   عفّأكان وحده فليقسمها يف قوم ليس م بأس          و ن مل يكن له عيال    إو

  .)١(أقسم بعضها يف سائر املسلمني ولكن أعطهم بعضاً واتعطني قرابتك الزكاة كله ال: قالو. شيئاً

هو بعمومه يشمل مـن      و عطاء القرابة إ جواز   )تعطني قرابتك الزكاة كلها    ال(: الظاهر من قوله  فإن  

  .  والعمومطالقغري ذلك من الروايات الشاملة لذلك باإل إىل ،ذكر

جتب النفقة    بأنه ال  صحابب فقد صرح األ   قارما عدا من ذكرنا من األ      أماو( :قال يف احلدائق  نه  إ مث

 ،الوارث على  بوجوب النفقةنقل العالمة يف القواعد قوالً و،كان وارثاً إذا امسي وال، عليهم بل يستحب  

، قل عنه يف املبسوط قطع باختصاصها بـالعمودين        ن ماعلى   أنه   الشيخ مع  إىل   أسند شراحه هذا القول   و

هذه  على   نكر مجلة ممن تأخر عنه الوقوف     أو،  االستحباب على   محلها و الرواية إىل   سند وجوا للوارث  أو

  . )الرواية

أيت أمـري املـؤمنني     :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  لعل مستند الشيخ هي رواية غياث     : أقول

  .)٢(ليه بني العشرية كما يأكل مرياثهإخذوا بنفقته أقرب الناس :  بيتيم فقال)عليه السالم(

  .)٣(حنوه وخخ وابن األوالوارث الصغري يعين األ: ىخرأيف رواية تقدم و

 إالّ  كافةصحابعراض األإ بعد مورميكن العمل مبثل هذه األ  لكن ال ،  ذلك صاحب املدارك   إىل   مالو

  . الوجوب فالرواية معرض عنها يف ظاهرها الذي هو، جيرب الرواية أن ميكن  ممن ال،من عرفت

                                                









٣١٧

 عصار املتعددة أمثال ذلك بعد استقرار الكلمة يف األ       إىل   ضرورة عدم االلتفات  ( :لذا قال يف اجلواهر   و

، مرسل زكريا املروي عن اخلـصال     يشعر به     املعتضدة مبا  دلةبعد ما مسعت من األ     و ،عدم الوجوب على  

ـ   أو  عمتني أو   ختنيأ أو   من عال ابنتني  : )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن ن ذإخالتني حجبتاه من النـار ب

  . املذكورات يف هذه الرواية على نفاق استحباب اإل خرجت البنت بالدليل املتقدم يبقىنه ملاإف ،)١(اهللا

 :تعـاىل يف تفسريه يف قوله     ) يه السالم عل(العسكري  بن علي   عن احلسن     ما أيضاًيؤيد االستحباب   و

مما رزقناهم ينفقون  و)قال )٢ :  سائر النفقات الواجبات   و الصدقات واحلقوق الالزمات   و من الزكاة 

يكن فرضاً   من مل  على   كالنفقات املستحبات  و ،هاتمباء واأل رحام القريبات واآل  األ يوذو هلنياألعلى  

   .)٣(سعاف والقرضكاملعروف باإل و،عليهم النفقة من سائر القرابات

 حدكم عن القرابـه   يعدلن أ  ال: قالنه  إ ،)عليه السالم (املؤمنني   عن أمري ،  مدي يف الغرر  رواه اآل  ماو

   .)٤(نفقهأن إ ينقصه ال ومسكهأن إ يزيده يشدها بالذي ال أن ا اخلصاصةيرى 

 )٥(الوارث مثل ذلك  على  و: يستدل به للوجوب موافقاً للسيد يف املدارك من قوله سبحانه          أما ما 

  . ية جمملةاآلن إ :ففيه

الْواِلدات يرِضـعن أَوالدهـن     و: ه قال سبحان  ،ما بعدها  و قبل هذه اجلملة   ذلك ما  على   كما يدل 

أَراد نِن ِلمِن كاِملَيلَيوةَ أن حضاعالر ِتميو نقُهِرز لُوِد لَهولَى الْمع   

                                                













٣١٨

و    فْسن كَلّفوِف ال ترعِبالْم نهتولَِدها     إالّ   ِكسةٌ ِبوواِلد ارضها ال تعسو لَ    وِبو لَه لُودوِدِهال م لَـى   وع

  ما     فإن   الْواِرِث ِمثْلُ ذِلكهراٍض ِمنت نأَرادا ِفصاالً ع ِهما    ولَيع ناحٍر فَال جشاوت إن   ومتدوا  أن   أَرِضعرتست

   كُملَيع ناحفَال ج كُمالدوفِ    إذا   أَورعِبالْم متيما آت متلّمس و  قُوا اللّهات وا ولَملُـونَ        أنّ اعمعِبمـا ت اللّـه

صريب)ا يقال بظهور هذه اجلملة يف     أن   مجاهلا لزم إب ولومل نقل    ،)١أي ،مرتبطة باجلملة الـسابقة  أ  ال

رجـوع  مقتـضى    كما هو    ،أيضاًر   يضا ال أن   الوارثفعلى   ال مولُود لَه ِبولَِدهِ    و تضار واِلدةٌ ِبولَِدها  

  . خريةة األاجلمل إىل حنوه واالستثناء

يـضار املـرأة     أن   ينبغي للوارث  ال: فقال ،ل عنه ئسنه  إ ،)عليه السالم (يؤيده املروي عن الصادق     و

   .)٢(يقتر عليه أن بغيني فال،  هلم عنده شيءاًكان عبدن إ يضار ولدها و،دع ولدها يأتيهاأال : فيقول

مـه يف   أتصار   أو   يضار بالصيب أن   ىنه  إ:  الوارث مثل ذلك   لىوع: تعاىلعن الكايف يف قوله     و

  ز)٣(كاملنيحولني تأخذ يف رضاعه فوق  أن ليس هلا و،رضاعه

أبيـه مـن     على   ع يف ماله الذي ورثه من أبيه مثل ما كان         يالصيب الرض على   أن   يراد منه  أن   حيتملو

 يف رجـل    ىقض أنه   )عليه الصالة والسالم  (أمري املؤمنني   عن   كما يف حديث     ،مهأ على   نفاق بالعروف اإل

   .)٤(مهأالصيب مما يرث من أبيه و جر رضاعأن أ :ترك صبياً واسترضع له وتويف

 ، الـوارث  ىوعل: ل عن قوله سبحانه   ئسنه  إ ،)عليه السالم (عن الباقر   ،  رواه العياشي  يؤيده ما و

   .)٥(الوالد على الوارث مثل ما على النفقة: فقال

                                                

 











٣١٩

ـ  النفقةأيـ  لكن تستحب(: وكيف كان ففي الشرائع  من عدا املذكورين من واجيب النفقة على  

  . )يتأكد يف الوارث منهمو

 فقـد  ،بعضهم على   ما تقدم من النص    إىل   ضافة باإل ،داخل يف صلة الرحم    أنه   ذلك على   يدل و :أقول

تقطعوها كما تتقون    أن   رحام اتقوا األ  مبعىن ،)١(رحامواتقوا اهللا الذي تسائلون به واأل     : قال سبحانه 

  .)٢(رحم حمتاج ذو وصدقة ال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، ختالفوه أن اهللا

: قلت،  أبيك  لبين ظنك وصوالً ين أل إيا ميسر   : قال:  قال ،)عليهما السالم (عن أحدمها   ،  وعن ميسر 

ـ  و عميت عطي واحداً أكنت   و جريت درمهان أأنا غالم و   و  فقد كنت يف السوق    ،نعم جعلت فداك   داً واح

   .)٣(لذلك يؤخر وجلك مرتنيأواهللا لقد حضر أما  :فقال، خاليت

الـرحم    فذكروا صلة  ،حنن مجاعة  و )عليه السالم (جعفر   أيب    على دخلنا : قال ىخرأ يف رواية    ،وعنه

 كل ذلك   ،مرتني جلك غري مرة وال   أقد حضر    أما أنه    يا ميسر : )عليه السالم (جعفر   أبو   فقال،  والقرابة

   .)٤(بصلتك قرابتكيؤخره اهللا 

 أن  ىلإ الصدقة بعـشر  : قال أنه   )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا    إىل    بسنده ،يف رواية اجلعفريات  و

  .)٥(ة وعشرينأربعوصلة الرحم ب :قال

 ال: مث قال ،   عليه ثىنأاهللا و   فحمد )عليه السالم (ؤمنني  خطب أمري امل  :  قال ،بن أم الطويل  ا وعن حيىي 

   كرامتهم وعن مدارام وولد عن عشريته ومال كان ذاإن  ويستغين الرجل

                                                













٣٢٠

عظمهم عليـه  أ له من ورائه واملهم بشقوته وةعظم الناس حياطأهم  ،  دفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم   و

يقـبض  إمنـا   من يقبض يده عن عشريته ف      و ،مورنزل به يوماً بعض مكاره األ      أو   صابته مصيبة أن  إ حنواً

بـسط علـيهم يـده       و من حمض عشريته صدق املودة     و ،يد كثرية أه منهم   تقبض عن  و عنهم يداً واحدة  

  . جر يف آخرتهضاعف له اآل وياهننفق يف دأخلف اهللا له ما أوجده ابتغاء وجه اهللا  إذا باملعروف

 ينفعه ال و نفقهأن  إ يسدها مما اليضره   أن   به اخلصاصة  يرى   يغفلن أحدكم من القرابة    ال :قال أن   إىل

   .)١(مسكهأأن 

  . بواب صلة الرحمأ وبواب الصدقةأاملذكورة يف  غريها من الروايات الكثريةإىل 

النفقة  فإن   ،مل يكن متمكناً   مل يكن أب أو   إذا   إالّ   ،مب دون األ  األ على   نفقة الولد  أن   قد تقدم نه  إ مث

أبيه دون  لى   ع جتبإمنا  نفقة الولد    أن    هو صحاباملفهوم من كالم األ   (: قال يف احلدائق  ،  ماأل على   تكون

فكـذا  ،  باأل علـى    جره الرضاع أ فأوجب   )٢(جورهنأرضعن لكم فآتوهن    أن  إف: تعاىلمه بقوله   أ

  . )غريها من النفقات

 ، املستأجرات بجانكغريها من األ   فإا،  بل هلا االمتناع  ،  رضاع عليها  عدم وجوب اإل   أيضاًيؤيده  و

  . ب ملا صح ذلكولو كانت النفقة عليها واجبة كاأل

 أو مل يكن جدإذا  إالّ ،اجلد دون اجلدة على نفقة احلفيد حيث إن ،اجلدة و يعلم حال تقارن اجلدمنهو

  . تعاىل إن شاء اهللاتية سيأيت بعض الكالم املرتبط ذه املسألة يف املباحث اآل و،كان فقرياً

 عـدم    مبعىن خالف يف ذلك    ال :يف اجلواهر  و ،)نفاق الفقر اإل يشترط يف وجوب  (: الشرائع قال ن  إ مث

   ،)٣ ( عليهمجاعبل رمبا ظهر من بعضهم اإل، يقوته وجدانه متام ما

                                                









٣٢١

  . هذا هو املعروف يف املذهب:يف املسالكو

  .رسال املسلماتإرسله أغريه  ويف احلدائقو

 إىل   النصرافها ، السامل عن ورود الروايات املتقدمة عليه      األصل إىل   ضافةيستدل لذلك باإل   أن   ميكنو

  بـل  ،غنياء وال العكس  أوالدهم األ  على   ينفقون باء ال اآل حيث إن ،   بل السرية القطعية   مجاع واإل ،الفقري

تعطى الزكاة   أن    على دل  بضميمة ما  ،يعطون من الزكاة   هؤالء ال  أن    على دل مبا،  أيضاًرمبا الضرورة   و

أحدمها ،  قابلنيت م نفاق يف موردين من موارد الفقر     الزكاة واإل  أن   حيث يستفاد من اجلمع بينهما    ،  للفقراء

  . خر غريهمقرباء واآلاأل

لذي مرة   حتل حملترف وال   صدقة ال الن  إ :مسعته يقول :  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  فعن زرارة 

   .)١( فترتهوا عنهايوق يسو

حتل الزكاة ملن له سبعمائة درهم      :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  وعن حممد بن مسلم وغريه    

 ال و ،هأصـحاب يعطي البقية    و  منها بالبعض قوتاً لعياله    ييشتر و خيرج زكاته منها   و ،مل يكن له حرفة    ذاإ

   .)٢(حتل الزكاة ملن له مخسون درمهاً وله حرفة يقوت ا عياله

حتـل   ال: )صلى اهللا عليـه وآلـه     (قال رسول اهللا    :  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  عن زرارة و

 أن  حيـل لـه    ال: قـال  ، هذا معىن ما: قلنا،  يال حملترف وال لقو    و ،يذي مرة سو  ل  وال الصدقة لغين 

  .)٣(يكف نفسه عنها أن  علىهو يقدر ويأخذها

   .غريها من الروايات املذكورة يف باب الزكاةإىل 

   األولاحلسن  أيب عن، الرمحن بن احلجاج رواه عبد  ماأيضاًبل ويؤيده 

                                                









٣٢٢

أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ مـن الزكـاة         أو   عمه أو   الرجل يكون أبوه  سألته عن   : قال )عليه السالم (

   .)١(بأس ال: فقال ،ليهإحيتاج  يوسعون عليه يف كل ما كانوا الن إ فيوسع به

 ألن  ظهر اشـتراطه  األ ، عن االكتساب  زهل يشترط العج  و( :ومنه يظهر وجه قول الشرائع بعد ذلك      

  ). فهو كالغين سد اخللة واملكتسب قادرعلى النفقة معونة

 القولني الرياض   أشهرأنه   ادعىقد   و ،)خمالف هنا  على   هيعثر ف أ بل مل    ،شهراألبل لعله   (: يف اجلواهر و

  . أيضاً

يشترط عدم   الوأنه   رمبا قيل باشتراط الفقر خاصة    و( :قال ،)قيل( إىل   خريف احلدائق نسبة القول اآل    و

املكتسب و ،اخللةسد   على   دود بأن النفقة معونة   هو مر  و ،االكتساب حلصول احلاجة بالفعل    على   القدرة

  .)من الكفارات املشروطة بالفقر ومن مث منع من الزكاة وقادر فهو كالغين

  . غري ذلك من كلمام إىل ،ظهراألالكفاية جعله يف و

القادر  على    عرفاً لكن قد يناقش مبنع صدق الغين     (: اجلواهر حيث قال   منه يعرف وجه النظر يف قول     و

تلـبس   نعم لو ،   شرعاً حبكم الغين  أنه    على دليل وال،  حمتاج أنه   بل يصدق عليه  ،  كتسابالرض عن ا  املع

صلى (اخلرب املروي عن رسول اهللا       لعل هذا هو املراد من     و ،حبكمه أو   كتساب الساد خللته كان غنياً    باال

 أيـضاً  صحابم األ بل ميكن ترتيل كال    و ، مكتسب يلقو ال و  يف الصدقة لغين   حظّ ال :)اهللا عليه وآله  

  ). عليه

   ظاهراً يف فعلية االحتراف خباركان بعض األ وإن نهإف، ما ال خيفىه يذ فإ

                                                

 



٣٢٣

عن رسول ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن،  مثل رواية زرارة   ،الشأنية على   غريه دال أن   إالّ   واالكتساب

  . غريها واملتقدمة )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

التكـسب   على  القادرة االمرأة أن   وقع من بعضهم هنا    من الغريب ما  ( :لهنعم ما ذكره بعد ذلك بقو     

لقدرة والتكسب الذي هو حبكم     من الواضح عدم اندراج حنو ذلك يف ا        إذ   ،بالتزويج كذلك حبكم الغين   

 مـا  يفيعط، زوجته ويكفيه كان فقرياً ليس له ما إذا لزم مثله يف الرجل املتزوج الإو، هو كذلك  ،)الغىن

يقال له طلق زوجتك لتكـون       نه ال إف،  زوجته الواجبة النفقة مث يأخذ من واجيب النفقة نفقة نفسه         عنده ل 

  . نفقة غريك إىل حتتاج غنياً ال

يكلف من   فال،  يعترب يف الكسب كونه الئقاً حباله عادة       أنه   ما ذكره غري واحد من    ي ف إشكال النه  إ مث

  .  اخلسيسةعمالغري ذلك من األ وة والدباغنسحنومها الك وكان شريف القدر والعامل

ولو أمكن املرأة الكسب بـالتزويج   (: ذكره احلدائق حيث قال    ما إىل   كأن اجلواهر أشار مبا استغربه    و

  . )مبن يليق ا تزوجيه عادة فهي قادرة بالقوة

ما  أو   ولده أو    من أبيه  ستغيني حىت   منه يعرف عدم لزوم تزويج واجب النفقة بزوجة ثرية تنفق عليه          و

 إىل ،نفاق عليه مبهرها من املتعـة لإلهي  مه متعة حيث ترضىأ وختهأ و بنتهتزويج الرجل مثالً  ال و ،أشبه

  . قد ذكرنا بعض هذه املباحث يف كتاب الزكاة و،البيان إىل حيتاج غري ذلك مما ال

فإذا ،  بريالك و فرق يف ذلك بني الصغري      ال ،التكسب على   تقدير عدم وجوب النفقة للقادر    على  نه  إ مث

  . ذن الويل مل يكن واجب النفقةإوصل الطفل حداً يستطيع حتصيل نفقته بالتكسب مبا يليق به مع 

   حنومها وقعادإ أو عربة يف نقصان اخللقة بعمي ال أنه خالف يف  والإشكالنعم ال 



٣٢٤

 بعـض   واملخالف يف املـسألة   ،  دلة األ طالقصغر مع الفقر والعجز إل     أو    جبنون ةبنقصان احلكم  الو

  . العامة

 ،حنوهـا مـن احلقـوق      و هل يشترط متكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة        و( :احلدائق قال ن  إ مث

  . )طالقأظهرمها العدم متسكاً باإل: قال يف شرح النافع ،احتماالن

حيث ، احتماالً حىت به اجلواهراستغر وإن ، داخل يف ممكن التكسبألنهخر كأن االحتمال اآل و:أقول

 أغرب من ذلك ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم متكن القريب من أخـذ الزكـاة                 و( :قال

فطالب العلوم الدينية الذين يرتزقون     ،  ليس بتلك الغرابة  نه  إ يقال أن   كان ميكن  وإن   ،حنوها من احلقوق  و

  . )فتأمل، يبعد سقوط الوجوب عن واجيب نفقتهم باحلقوق ال

فهل االختيار يف قبول بعض دون بعـض        ،  بعض النفقة دون بعض    على   مث لوكان واجب النفقة يقدر    

يريد هو صـرفها يف      و املالبس أو   يصرفها يف الغذاء   أن    لو كان له مائة يتمكن     مثالً،  خذاآل أو   بيد املنفق 

، رادتـه إيبعد تقـدمي     ال ، معطيه إرادة أو   رادتهإفهل يقدم   ،  بينما يريد املنفق العكس   ،   دون الثاين  األول

  . هؤعطاإاملنفق  على بجيليس بناقص عنده  فما، املنفق سد نقصه على واجبال حيث إن

يعني  فال،  املكلف بالكليألنه ينفاق بيد املعط  خصوصيات اإل  أن   منتقدم يف الزوجة     نعم يأيت هنا ما   

  .كان ما يعطيه مصداقاً لذلك الكلي الواجب عليه إذا قسم خاص أو عليه نوع خاص

 أن  ن لـه   أ  فالظـاهر  ،االكتـساب  على   هو قادر  و ولده غري البالغ   على   ب مثالً مل ينفق األ  نه إذا   إ مث

 لسقوط واليته بعد ،مل يكن له منفق آخر إذا  ب بذلك مل يرض األ   وإن   ،جازة احلاكم الشرعي  إيكتسب ب 

  . عدم عمله باملصلحة

   بكسوا أو عسر الرجل بنفقة زوجتهأ إذا : قال،مثله ذكر التحرير يف الزوجةو



٣٢٥

، خيار للمرأة بفسخ النكاح ال و، عليهتعاىليوسع اهللا  حىت بنفقة خادمها نظر أو دامهاإ أو سكنهامبأو 

حيل هلا االمتنـاع مـن       ال و ،بل جيوز هلا اخلروج للتكسب    ،  قرب سقوط حقه من احلبس يف املرتل      واأل

 أما  ،مل ينفق عليها بالكلي    إذا   هذا،  عسارهإهلا املطالبة مبا اجتمع هلا وقت        أن   أيسر فالوجه فإذا  ،  التمكني

  . انتهى )لو أنفق نفقة العسر مث أيسر مل يكن هلا املطالبة بالتفاوت عن املاضي

 إىل بالنسبة أما ،ليه يف الرواياتإملاع كما تقدم اإل،  هلا احلق يف مطالبة احلاكم بطالقها      أن   لكن الظاهر 

ما أشبه فلها الرجـوع عليـه        أو   ت الناقص ال بأن اقترض  إو،  اكتفت مل يكن هلا   ن  إ أا   املعسر فالظاهر 

  . بالتفاوت

صـول  ه ملن عرفت من األ    يخالف أجده ف   جتب النفقة بال  و( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    ن  إ مث

  . ) عليهمجاعبل عن مجاعة اإل، خالف أجده فيه  بال،كافراً أو  ولو كان فاسقاً،والفروع

:  قـال سـبحانه    ،املخـالف  و املنافق و لة للكافر والفاسق   السابقة الشام  دلة األ طالقإلذلك   و :أقول

لى      وا عنهو هأُم هلَتمِه حيسانَ ِبواِلدا اِْإلننيصنٍ  وهو  نِ   وييف عام يل   أن   ِفصالُه ـكُراش و  كيإيلّ ِلواِلـد  

صريالْم، لى إن   وع داكأن    جاه         ِبِه ِعلْم لَك سيب ما لَي ِركشما تهِطعفَال ت وفًـا     ورعيا منما ِفي الدهصاِحب 

وأَناب نبيلَ مس ِبعإيلّات  لُونَ  إيلّثُممعت متِبما كُن ئُكُمبفَأُن كُمِجعرم)١(  

مـام  اإلنفـاق  إو،  املنافق بـه   أيب    بن عبد اهللا ابن   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (يؤيده وصية الرسول    و

   املخالفني يف الصفة يف قصة خروجه بالليل على )ليه الصالة والسالمع(الصادق 
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  . ليهمإذهابه باخلبز و

 )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (حكام كانت جارية بني املؤمن واملنافق يف زمن الرسول     األ أن   خيفى الو

قول  و ،)معليه الصالة والسال  ( علي   كذلك يف زمان   و ،بعضهم من الثاين   و األولحيث كان بعضهم من     

 قتل أباه مع وضوح نفاق أبيـه      ن  إ يقصر عمره نه  إ : لولد املتوكل  )عليه الصالة والسالم  (مام اهلادي   اإل

  . غري ذلك من املؤيدات الكثرية إىل ،)صلوات اهللا عليهم أمجعني(ل حممد نصبه العداء آلو

لَـم   و م يقاِتلُوكُم ِفـي الـدينِ     ال ينهاكُم اللّه عِن الّذين لَ     : كال احلكمني قوله سبحانه    على   يدلو

  ِدياِركُم ِمن وكُمِرجخأن   ي موهربو ت  م ينهاكُم اللّه عِن الّـذين     إمنا  ،  اللّه يِحب الْمقِْسطني   نّإ تقِْسطُوا ِإلَيِه

من يتولّهم فَأُولِئك هم     و تولّوهم أن   م ِإخراِجكُ  ظاهروا على  و أَخرجوكُم ِمن ِدياِركُم   و قاتلُوكُم ِفي الدينِ  

  .)١(الظّاِلمونَ

صلى اهللا عليه   (رسال الرسول   إورد يف بعض التواريخ من        ملا ،أيضاًبل رمبا يقال بالشمول للمحارب      

 ابن ملجـم   إىل   )عليه الصالة والسالم  ( علي   حسانإو،  كفار مكة  إىل   مجلة من غنائم خيرب    )وآله وسلم 

 )عليه السالم(واحلسن ، مجاعته مشهورة وعطاء املاء ملعاويةإقصته يف  و،روان وصفني ومجل اربيه يفحمو

زين العابـدين    و ،حماربته بسقيهم املاء   إىل   واؤالذين جا إىل  ) عليه السالم ( احلسني و ،زوجته اليت مسته  إىل  

  .  كما سيأيت،ر املدية عليه يريد قتلهمن ج إىل )عليه السالم(والصادق ، عائلته ومروان إىل )عليه السالم(

 أيب  بلغين عـن  :  قال ،سحاق بن عمار  إعن    مثل ما  ،روايات صلة الرحم   و  مجلة من آيات   إطالقبل و 

ن إ يا رسـول اهللا   : فقال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( النيب   ى أت رجالً أن   )عليه الصالة والسالم  ( عبد اهللا 

   إذاً :فقال ،رفضهمأة يل فقطيع وي علتوثباً الّإأهل بييت أبوا 
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تعفـو عمـن     و تعطي من حرمك   و تصل من قطعك  : قال ،صنعأفكيف  : قال،  يرفضكم اهللا مجيعاً  

   .)١( عليهم ظهرياًعز وجلفعلت ذلك كان لك من اهللا  إذا نكإف، ظلمك

لقد  حىت   يل ابن عم أصله فيقطعين    ن  إ :)عليه السالم ( عبد اهللا يب  ألقلت  :  قال ، بن سنان  عبد اهللا عن  و

قطعـك   و قطعته وإن   ،صلكم اهللا مجيعاً   و قطعك و وصلته إذا   كإن: قال ،أقطعه أن   يايإمهمت بقطيعته   

   .)٢(قطعكم اهللا مجيعاً

 جعفر  عبد اهللا  أيب   عندكنت  : ت قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن ساملة موالة  ،  محرأوعن هشام بن    

 علـي بـن     عطوا احلسن بن  أ:  فلما أفاق قال   ،عليه يغمأوحني حضرته الوفاة     )عليه السالم (بن حممد   

شفرة لبا محل عليك    جالًرأتعطي  : فقلت،  كذا و عطوا فالناً كذا  أو،  فطس سبعني ديناراً  هو األ  و احلسني

 الّذين يِصلُونَ ما أَمر اللّه ِبهِ     و: عز وجل ال أكون من الدين قال اهللا        أن   تريدين: قال ،يقتلك أن   يريد

  .)٣(يخافُونَ سوَء الِْحساِب ويخشونَ ربهم ولَيوصأن 

 :قال يل مبتدءاً من قبل نفسه      إذ   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   كنت جالساً عند  : قال ي،الرقعن داود   و

 من عملك صلتك البن عمك فـالن        ي عل ما عرض يفرأيت ف ،  اخلميس كم يوم أعمال ي عل لقد عرضت

كان يل ابـن عـم       و :وداقال د ،  قطع أجله  و صلتك له أسرع لفناء عمره     أن   ين علمت إ ،فسرين ذلك 

فلما صرت باملدينة   ،  مكة إىل   عن عياله سوء حالة فأجرت له نفقة قبل خروجي         و هنمعانداً خبيثاً بلغين ع   

   .)٤( بذلك)عليه السالم( عبد اهللا أبو أخربين
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  .  الختالف املوارد مجيعاًوصلكم اهللاما تقدم من  ومنافاة بني فناء عمره هنا ال: أقول

 )عليه الـسالم  ( عبد اهللا  أيب   بني و  بن احلسن  عبد اهللا وقع بني   :  قال ،وعن صفوان بن مهران اجلمال    

حت غـدوت يف    بأص فلما،  افترقا تلك العشية   حىت   ارتفعت أصواما واجتمع الناس عليهما     حىت   كالم

يب حممد قويل يا جارية أل: هو يقول و بن احلسنهللاعبد اباب  على )عليه السالم( عبد اهللا أبوفإذا  حاجة  

ـ   مـا  اهللاأبا عبديا : هو يقول و بن احلسنعبد اهللافخرج ،  بالباب)عليه السالم( عبد اهللا  أبو   هذا  ربكّ

عـز  قول اهللا   : قال ،ما هي  و :قال،  لقينق فأ عز وجل مررت البارحة بآية من كتاب اهللا       ه  إن: قال ،كب

:  قـال  ،)١(يخافُونَ سوَء الِْحسابِ   و يخشونَ ربهم  و يوصلَ أن   لُونَ ما أَمر اللّه ِبهِ    الّذين يصِ و :وجل

   .)٢(ية قط هذه اآلأقرأكأين مل :  بن احلسنعبد اهللامث قال ، اًعبكيا مجي وفاعتنقا

عليهم (اهلم   كما يف أفع   ،ه مصلحة أهم  يكان ف إذا   إالّ   احملارب مشكل  إىل    بالنسبة األمر ف ،كيف كان و

قد يناقش مبعارضة ذلك بالنهي عن املودة ملن نصب هللا احملادة  (:  قال ،جواب اجلواهر غري ظاهر    و )السالم

ريب يف ترجيح    يدفع بأنه ال   و ،وجوبلل املنايف   األصل إىل   التساقط والرجوع  همقتضا فإن   ،ولو من وجه  

 منع كون ذلك موادة خصوصاً      إمكانع   م صحاب األ  احملكي املعتضد بفتوى   مجاع اإل  مبا مسعت من   األول

ويتم بالنـسبة   ،  ذلك إىل   فهو حينئذ كاخلاص بالنسبة   ،   باملصاحبة باملعروف للوالدين الكافرين    األمربعد  

  ). والد بعدم القول بالفصللأل

بـل  ،  لغريمهـا  أو   جتد الية  ما آل إ و لالنصرافما  إ تشمل الكافر احملارب    ال دلةذ أمثال هذه األ   إ

  ب جيكل سبب (: وقول املبسوط،  منصرفة عن مثل ذلكضاًأي الفتوى
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 ألن  ،نا نوجبها مع اختالف الدين كما نوجبها مع اتفاقه        إملك ميني ف   و نسب و نفاق من زوجية  به اإل 

 ى،انتـه  )ا تستحق بالقرابة يف املواالة واختالف الدين يقطع املواالة        ألتفارق املرياث    و وجوا بالقرابة 

  .  للكافر احملاربغري معلوم الشمول

غرب احملقق الشيخ فخر الدين حيث    أ(: قالحيث إنه    ،ميكن االلتزام به    ال أيضاًحكاه املسالك    نعم ما 

 )يإمجاعذلك   أن   رمبا نقل عنه   و ،نفاقرث كالرق والكفر والقتل مانعاً من وجوب اإل       جعل املانع من اإل   

  .  يشملهمادلة األإطالق و،قنفاالكفر والقتل مانع عن اإل أن  علىدليل ال إذ ى،انته

الكفر فقد يقـال    أما  ( :حيث قال ،  هإطالقكأنه لذا الذي ذكرناه رجع اجلواهر يف أخري كالمه عن           و

زهـاق  إنفاق املنايف للحكم ب   اإل فإن   ،حنومها و احلريب و  يف غري حمقوق الدم كاملرتد عن فطرة       أيضاًبتمامه  

ولكن غري مناف   ،  نفاقمسعت من وجوب اإل     ما دلة واأل صحابأما حمقونه فظاهر األ    و ،نفسه غري متجه  

 ييقتـض  املخالفة يف الدين من حيث كوا خمالفة ال أن  لكون املراد،ملا ذكرناه من عدمه يف غري احملقون      

  ). كل كافر على ن املراد الوجوب أ ال،رثسقوط النفقة كاإل

 علـى   عدم وجوب النفقة   يرى   لف من هذه املسألة صورة كون الكافر واملخا       يستثىن أن   ينبغينه  إ مث

 كانوا ال  أما إذا    ، النفقة ىتر  كما ذكرنا مثله يف الزوجة اليت ال       ، حمكمة لزامقاعدة اإل  حيث إن ،  عموديه

 طالقال للشك يف مشول اإل     أو   ،دلة األ طالقتقليداً فهل جيب إل    أو   قريبه اجتهاداً  و نفقيرون الختالف امل  

 ، املـصاحلة يكان االحتياط يقتض وإن  ،احتماالن ،ستحق عدم حقه   امل إقرارمثل  حيث إنه   ،  هلذه الصورة 

  . التقاص إىل  القريب عدم النفقة واملنفق عليه وجوا بالنسبةىلو انعكس فرأ مثله ماو



٣٣٠

ـ إسبب عدم متكنها مـن   الزوجة مما على مل ينفق إذا الزوج أن هو و ،بقي شيء   حـىت  واؤدارة ش

كانت الزوجة ناشزة    أو   ،حيث يتمكن من التقاص منه     ث يعطيها أو  الزوج حي باالستدانة والرد من مال     

  الذي مل خيرج منه    دلة األ طالق إل ،بويناأل على   فالظاهر وجوب نفقتها  ،  ما أشبه ذلك   أو   نفقة هلا عليه   ال

  . طالق لإلفغري هذه الصورة يكون مشموالً، النفقة من الزوج على صورة حصوهلاإالّ 

فـرق   دلة املتقدمة ال  األ ألن   ،غنياء فعالً أمل يكونوا   ن  إ ذكورين االكتساب امل على   بجي أنه   مث الظاهر 

متكنت من االكتساب الالئق حباهلا      إذا   ماأل وحىت   ،قوةً أو   غريها يف وجوب النفقة فعالً     و فيها بني النفس  

 إذا كذا و،خرجتب عليه نفقة اآل الفعل فال أو ني بالقوة يكان كالمها غن   أما إذا    ،وجب عليها لنفقة ولدها   

  . خر بالقوةكان أحدمها غنياً بالفعل واآل

 مالـه يف    فعل حراماً كما لو ألقى     أو،  ميلك مبا هو من شأنه     أفقر نفسه بة ما    و ولو كان غنياً بالفعل   

صـار   حىت اًكان قادر وإن لو مل يكتسب مثله ما  و ، وجبت نفقته لتحقق احلكم بتحقق املوضوع      ،البحر

  . يوجب سقوط احلكم الوضعي العصيان للحكم التكليفي ال فإن ،فعالً ووةًهو فقري ق ووقت النفقة

بني االكتـساب    و ،منه يعلم وجه النظر يف فرق اجلواهر بني االكتساب لنفسه وزوجته فهو واجب            و

أصـل   قارب ففي األ أما نفقة و( :األولحيث قال بعد حكمه بالوجوب يف الشق        ،  قارب فغري واجب  لأل

 أخبار إطالق و ،هو نفقة املولود   و جر للرضاع عطاء األ إ ب األمر إطالق من   ،كالإشوجوب التكسب هلا    

صلى ( لنحو قوله    الغين على   وجوا على   قد اتفقوا و ،يف الشرع  التكسب غين  على   القادرن  أ و ،نفاقاإل

عـسر أحـدكم   أإذا  :)عليه السالم(قول الصادق   و ،)١(ول به عملعون من ضيع من ي    : )اهللا عليه وآله  

  رض يبتغي من ضرب يف األفلي
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خـالف  فيما  من االقتصار    و ،هو احملكي عن التحرير واملبسوط     و ،)١(أهله و ال يغم نفسه   و فضل اهللا 

 ال مواساة  و ،النفقة عليهم مواساة  ن  أ و ،حمل اليقني وهو الوجوب بشرط الغىن      على   غريهاوة  ءالربا أصالة

هِ ِلينِفق ذُو سعٍة مِ    :تعاىلوقوله   ،الفقريعلى   مل  و ،)٢(من قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفق ِمما آتاه اللّـه         و ن سعِت

  القادرإدخال أنه    مع ،نفاق ال الوجوب  اإل كيفية و لبيان قدر النفقة  نه  إ كان قد يقال   وإن   ،يقل فليكتسب 

  ). األول األقوىكل حال فعلى  و،االكتساب يف كل من ذي السعة خبالفهعلى 

يقاوم دليل   ما ذكره من دليل العدم ال      و ،وجه للتفكيك  د عرفت وحدة الدليل يف اجلميع فال      نك ق إف

  . الوجوب

مثل مـا    ،الغين فعالً  إىل    مما ال انصراف هلا    ،وجوب نفقة من يعول    على   هناك روايات متعددة تدل   و

   .)٣(يع من يعولهيض أن مثاًإ باملرء ىكف:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن هشام بن سامل

: )صلى اهللا عليـه وآلـه     (قال رسول اهللا    :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  غراب علي بن    عنو

ملعون ملعون من ضيع من يعوله، الناس على هلّ كَىملعون ملعون من ألق)٤(.   

صلى اهللا عليه   (قال رسول اهللا    :  قال ،)عليه السالم (طالب   أيب    إىل علي بن   سنادهإ ب ،عن اجلعفريات و

  .)٥(يضيع من يقوت أن مثاًإ باملرء ىكف: )وآله وسلم

  . من يعول :خرىأيف نسخة و

                                                













٣٣٢

صلى اهللا (عن رسول اهللا ، )عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم ( عن الصادق ،  سالمعن دعائم اإل  و

  .)١(جييع أهله ويشبع الرجل أن ىنه إ :)عليه وآله

  .)، خ لمن يعول ()٢(يضيع أهله أن )، خ لمثاًإ (الكاً باملرء هكفى: قالو

  . غريها من الرواياتإىل 

  .مل يكتسب فهو مضيع عرفاً ومن متكن من االكتساب أنه من الواضحو

هو يعلم عجـزه عـن نفقـة         و يستولدن  أ و ،هو يعلم عجزه عن نفقة الزوجة      و يتزوج أن   مث هل له  

  . كان حاله حال سائر الفقراء الإ و،فق عليهما فهوكان بيت مال أن فإن الظاهر ذلك ،داألوال

  . ينايف جواز الزواج ذلك ال والزوجة هلا مطالبه الطالق أن نعم قد تقدم

:  قال ،األول يف فرعه    شكالكان قد عرفت اإل    وإن   ،مما تقدم يظهر وجه متامية الفرع الثاين للتحرير       و

من قدر كفايته سـقطت النفقـة عنـه          إالّ   تمكنمل ي  فلو،  املنفق قدرته  على   يشترط يف وجوب النفقة   (

ولو كان يستفيض عن    ،  داألوالبوين و فضل فلأل  فإن   ،فضل شيء فلزوجته   فإن   ،نفقة نفسه  على   واقتصر

علم عجزه عن النفقة     وإن   ينكح أن   رحامه جاز له  أب نفقته عليه من ذوي      جيميون به من     قدر كفايته ما  

  ). عليهم

  .األولالترتيب املذكور يف فرعه  على ال دليل أنه ذ قد عرفتإ

 ملا ذكرناه مكرراً مـن وجـوب الفحـص يف           ،االكتساب لزم الفحص   على   يقدر أنه   شك يف  ولو

  . الشبهات املوضوعية خصوصاً يف مثل املقام

الغـزالن   و الطـري  و  السمك البيعها أمث  و يدخل يف الكسب حيازة املباحات     أنه    يف إشكالال  نه  إ مث

  ة املعدن زحيا و، واالحتشاشواالحتطاب امريحوالي

                                                







٣٣٣

 الدول الظاملـة    مورولو منعت من هذه األ    ،  ما أشبه ذلك   أو   آجراً أو   جعلها جصاً  رض للبيع أو  واأل

  . يغري قانون اهللا ال ألن ،متكن إذا غريها مل يضره املنع ويةسالمن يف البالد اإلكما يتعارف اآل

 بالقوة مما تقدم مجلـة منـها    الغىنأدلة فإن ، بل أحياناً حيرم،بجي كان خوف ضرر شديد مل  نعم لو 

رر جسدياً ضيكون ال أن ال يلزم و،رر يشمل املستثىنضدليل نفي ال أن   كما،  حنوها و ه احليازات دهل شاملة

  . ما أشبه داخل يف الضرر وسقاط االعتبار كالفضيحةإبل املايل والسجن و، حنوه وكالضرب

دليل االقتـضاء   ألن   ، يف وجوبه  إشكالما أشبه فال     و ياطأما االكتساب املكروه كعمل القصاب واخل     

  . ثة من املستحب واملكروه واملباحالحكام الثقتضاء الشامل لأل االال على يقدم

 كما عن كشف اللثـام      ،ذلك فهل هو داخل يف االكتساب      حنو و وأما االستيهاب والسؤال بالكف   

 :مث قال ،  )غريه على   مل يقدر ن  إ ستيهابيدخل يف التكسب السؤال واال    و( : كالمه يحيث قال يف حمك   

 املـؤمن ال  ن  أ و ،السؤال على   ورد من التشديد    ملا ،قدر عليه  إذا   ميكن القول بوجوب التكسب بغريه    و(

حيرم إمنا   و حرمة مطلق السؤال   على   ال دليل  أنه    بعد طالق لإل األول الظاهر   ،ال أو،  ى انته )يسأل بالكف 

  . قسم خاص منه

 صل والـسرية  االستيهاب لأل مبعىن  الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال الذي هو        (: رهاولذا قال يف اجلو   

بل هو ، نسان حفظه كالنفس واملال   اإل على   بجيحيرم منه ما به حيصل هتك العرض الذي         إمنا   و ،غريمهاو

فاحتمال وجوب  ،  فيهب مقدمة حلفظ النفس مع فرض االحنصار        جيكان قد    وإن   خري منهما أعظم من األ  

  . )بغريه مع التمكن يف غري حملهالتكسب 



٣٣٤

قال :  قال ،رواه حصني السلويل   مثل ما : مجلة من الروايات   إىل   ورد من التشديد   قد أشار الفاضل مبا   و

يثبت اهللا له    و ليهاإحيوجه اهللا    حىت   يسأل من غري حاجة فيموت     من عبد  ما: )عليه السالم ( عبد اهللا  أبو

   .)١(ا النار

: )عليهما الـسالم  (احلسني   علي بن    قال:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   نع،  عن مالك بن عطية   و

يسأل من حاجة أن  إىلاضطرته املسألة يوماً إالّ  أحد من غري حاجةليسأ ال أن ريب على ضمنت)٢(.   

ا اتبعـو : )عليه السالم (قال أمري املؤمنني    :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن ،وعن حممد بن مسلم   

نفسه باب مسألة فتح اهللا عليه باب        على   من فتح : نه قال إف )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (قول رسول اهللا    

   .)٣(فقر

 يف املسألة مـا     لو يعلم الناس ما    ،يا حممد : )عليه السالم (جعفر   قال أبو :  قال ،وعن حممد بن مسلم   

هـو   و من سأل نه  إ ،يا حممد : مث قال ،  رد أحد أحداً   يف العطية ما    ما يولو يعلم املعط  ،  سأل أحد أحداً  

   .)٤( اهللا خمموشاً وجهه يوم القيامةيلقغىن بظهر 

 أيامثالثة  عنده قوت    و من سأل الناس  :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن عنبسة بن مصعب   و

   .)٥(وجهه حلم على ليس ولقي اهللا يوم يلقاه

ـ بن فهدكما رواه ا ـ  )عليه السالم(عن الصادق و يأكـل  منـا  أمن سأل من غري فقر فك: قال  

   .)٦(اخلمر

                                                















٣٣٥

فتح اهللا   إالّ   نفسه باب مسألة   على   فتح اهللا رجل    ما ،هو حق  و قسم باهللا أ: )عليه السالم (عن الباقر   و

نفسه باب مسألة فتح اهللا عليه سبعني باباً من          على   من فتح : )عليه السالم (قال   و :قال،  عليه باب فقر  

   .)١(يسد أدناها شيء الفقر ال

هلم عـذاب    و ليهم يوم القيامة واليزكيهم   إينظر اهللا    ثالثة ال : )عليه السالم ( عبد اهللا  قال أبو  و :قال

  .)٢(يف بره ظهر غىن و والذي يسأل الناس، والفاحش املتفحش،الديوث من الرجل: أليم

  .  احلرمةقإطالذكره اجلواهر من عدم فيما غريها من الروايات الظاهرة إىل 

 إذا مث ،ةياألول على  الثانويةدلة حلكومة األ،بجيحرجاً مل  أو ضرراً أو كان عسراً  أنه إذا    خيفى لكن ال 

 الظاهر و ،أيضاًجنيب  األ أو   عائلته بل  أو    أهم سواء كان هو بنفسه     ألنه،  توقف حفظ النفس عليه وجب    

 إذا  ب التقاص جي أنه   كما،  و مطلب احلق   ليس من السؤال بل ه     ألنهاحلقوق الشرعية    الطلب من  جيبأنه  

جازة احلاكم الشرعي خصوصاً إ حوطلكن األ، ليس مبوجود ليعطيه أو، يعطيه حقه أن متكن منه ممن يأىب

 لو بأخذه من احلقـوق     و رجا متكنه من رده    إذا   لو متكن من االستقراض فالظاهر الوجوب      أما   ،يف الثاين 

  . واجب النفقة واجب والنفسلى  عنفاقواإل، االقتراض جائز ألن ،حنوهو

 مياه الشرب املـسبلة    و  يف املضائف  ىلو كان مباح يأخذه من يأخذه مثل ما يعط         أنه   مما تقدم يظهر  و

  .حنومها وجب حتصيلهو

غريها وجـب    و ما أشبه كاخلياطة واحلالقة والنجارة واحلياكة      و ولو متكن من االسترزاق بتعلم صنعة     

  . تيسر إذا حنوها واحلج والزيارة ولصوم والصالةمن االكتساب استيجار ا و،مقدمة

                                                

 





٣٣٦

جيـب   ال أنه   كما،  واجب النفقة  على   نفاقهإ ألجليزيد عن مستثنيات الدين      ب عليه بيع ما   جينه  إ مث

 ولـو كـان     ،تثنيات الدين كان عند القريب الزائد عن مس      إذا   القريب الواجب النفقة   على   نفاقعليه اإل 

نفاق يصرف الزائد يف اإل    و ليه كدار واسعة ميكن تبديلها بدار تليق بشأنه       إ أكثر من احملتاج     عنده مستثىن 

  . نفاقاملنفق اإل على بجيلو كان عند القريب كذلك مل  أنه كما، وجب

 دلةاملستظهر من األ   ألن   بعده فيحتمل الوجوب   أما   ،نفاق عليه مدة كفاف الزائد    جيب اإل  الإمنا  نعم  

كان عند القريب مائة دينار تكفيه لشهره فلم يصرفها يف الـشهر              فلو ،أكثر منه   ال  مستثىن قدر الغىن أن  

كـان سـبب     وإن    واجد حاالً  ألنهم  د لكن الظاهر الع   ،نفاق عليه بعد الشهر   املنفق اإل  على   كان الالزم 

قلنا بأن حال القريب حال الزوجة كما مل نستبعده سابقاً           لو أما   ،ىما مض ينفسه ف  على   وجدانه التضييق 

  .  فتأمل،نفسه على ن من صرفهادخر مبا يتمكن اآل وإن نفاق عليه لعدم وجوب اإلوجه فال

 علـى   نفـاق يف اإل  أي   )هيعقاره ف  و يباع عبده ه  إن(: قالذكرناه أشار القواعد حيث      بعض ما وإىل  

   :قال يف اجلواهر تعليال له و،القريب

ذكروه من تقدمي    ما على   ذلك اتكاالً يكون   أن   ميكننه  إ :وفيه ،عدم االستثناء  و دلة األ طالقلعله إل و(

 ،ذلك منها  إىل   يرجع ال نعم يتجه بيع ما    ، يف الدين  حنومها مما استثين   و عبده و نفقة النفس اليت منها داره    

 يف سقوط النفقة عمن هي علة وجود حنو ذلك          ييكف فال،  يتجه استثناء حنو ذلك يف املنفق عليه       أنه   كما

  ).  ا عن املنفقالنفقة اليت يستغىنمن مجلة ا  أ ضرورة،عند من وجبت النفقة له

 مؤنة الـسنة  الغىن  املعيار يف    ألن   ،القريب على   نفاقب اإل جيولو كان عند املنفق مقدار سنة فقط مل         

 أنفق الزائد ن  إ  لكنه كان عنده بقدر سنتني مثالً     أما إذا    ،ذكروه يف كتاب الزكاة واخلمس بأدلته      ماعلى  

  لسنة الثانية يتكفف  يف ايالقريب بقعلى 



٣٣٧

  . احتماالن ،ال أو ،بجيفهل ، الناس

  .أنفقه مل يبعد عدم الوجوبن إ ميوت جوعاً أنه علمن إ نعم

السفر  ألن   السفر املتعارف مل يبعد عدم الوجوب      إىل   يد من مؤنة السنة لكنه حيتاج     زكان عنده أ  وإذا  

عمليـة جراحيـة    إىل حيتاج أنه  ل عقالئياً احتم أما إذا    ،نسان ملن يتعارف عند السفر    ون اإل ؤشأن من ش  

 ،القريـب  علـى    نفاقب اإل جي فهل   ،ما أشبه  أو   هي واجبة  و أنفقه مل يتمكن منها   ن  إ غريه مما  أو   سهفلن

  . قرب عدم الوجوبكان األ وإن ،احتماالن

 أو  ته داب إصالح أو   تعمري داره  أو    زواج ولده  يفليه  إكان عنده زائد حيتاج      إذا   مما تقدم ظهر حال ما    و

  .نسانون اإلؤما أشبه ذلك من ش

متكـن مـن     القريب لو  أن   كما،  رض وجب  توفري النفقة من الضرب يف األ      ألجلولو احتاج املنفق    

  .ذلك إىل ملاع غين بالقوة كما تقدم اإلألنه ،نفاق عليهاملنفق اإل على الضرب فيها لتحصيل نفقته مل جيب

ا ذكروا  مكان ذلك حراماً ك    فإن    الظامل أعمالخول يف   الد على   قريبه على   نفاقاحنصر طريق اإل  وإن  

كان جائزاً   وإن   ،يطاع اهللا من حيث يعصى     النه  إف،   سقط الوجوب  ،يف مبحث الوالية من قبل الظامل     

  . نفاق الواجبوجب مقدمة لإل

 ،سـراف إ و متوسط وتوسعة  و جائز و حناء من تضييق حمرم   أ على   نفسه على   نساننفقة اإل  حيث إن مث  

ب جي أنه الظاهرأن  إالّ كانت جائزة وإن كلها و، بني الثالثة املتوسطة األمر يدور   ،خري واأل األولز  مل جي و

 على  نفاقب التوفري باإل  جيكما ال   ،  نفسه أكثر من املتوسط    على   يوسع واجيب النفقة بأن ال    على   التوفري

نفـسه   علـى   الواجب صرفه:يقال فال، ذلك إىل دلةنفسه باجلائز الذي هو دون املتوسط النصراف األ   

 واجب النفقة واجـب فـال      على   نفاقواإل،   بأنه جائز  واجب النفقة مستدالً   على   دون التوسط للتوفري  

  . يقاومه اجلائز



٣٣٨

  . ال مل جيبإ و،نفاقكان عنده أزيد من التوسط وجب اإل لونه إ واحلاصل

 علـى   نفاقتمكن بعد ذلك من اإل    مل ي  وإن   املرتبة الرابعة  أي   نفسه على   يلزم جواز التوسعة  : يقال ال

:  قال )عليه السالم (احلسن   أيب   عن،  عن معمر بن خالد     مثل ما  ،استحباب التوسعة  على   دل  ملا ،القريب

 يتمنوا موته  ال ألن   عياله على   يوسع أن   ينبغي للرجل،   ية وتال هذه اآل :حبـه   على   يطعمون الطعام و

ه يف  ءسـرا أيزيـد    أن   زيد يف النعمة   إذا    ينبغي ،ال الرجل سري عي األ: قال ،)١(أسرياً و يتيماً و مسكيناً

   .)٢(التوسعة عليهم

 علـى  أرضـاكم عنـد اهللا أسـبغكم   :  قال،)عليهما السالم(احلسني  علي بن   عن ،محزة أيب   عنو

   .)٣(عياله

   .)٤(عياله على ب عليه التوسعةجيصاحب النعمة :  قال،)عليه السالم(عنه ، نصر أيب عن ابنو

ن إ :)صلى اهللا عليه وآلـه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب   عن،  عمر بن يزيد  عن  و

   .)٥(أمسك عنه أمسك وإذا ،وسع اهللا عليه اتسع إذا ،املؤمن يأخذ بآداب اهللا

ينقص من قوت عياله     أن   ينبغي للمؤمن :  يقول )عليه السالم (مسعت الرضا   :  قال ،وعن ياسر اخلادم  

   .)٦(يزيد يف وقوده وتاءيف الش

  ينبغي للرجل : )عليه الصالة والسالم(احلسن الرضا  قال أبو:  قال،وعن الصدوق

                                                















٣٣٩

   .)١(تهويتمنوا م ال ألن عياله على أن يوسع

 فمن أنعم اهللا عليـه      ،هؤسراأعيال الرجل   ن  إ :)عليه السالم (احلسن   قال يل أبو  :  قال ،عن مسعدة و

   .)٢(تزول النعمة أن مل يفعل أوشك فإن ،سرائهأ على بنعمة فليوسع

  . غريها من الرواياتإىل 

املنصرف هو ن إ ،يقال عدم متامية ال على وجود قرائن يف نفس هذه الروايات     إىل   ضافةباإل:  يقال ألنه

ـ استحبت التوسعة ف   وإن   ،التوسط يف مثل املقام الذي هو يف مقابل واجب النفقة          مل يعارضـها    إذا   ايم

  .واجب

التـضييق   أمـا    ،مكاناستحباب التوسعة مع اإل    و ،قاربا تقدم علم عدم جواز دون التوسط لأل       ممو

  .إشكال سراف فهما حمرمان بالواإل

 يعد مصرفاً لـه     ألنهقريبه   على   نفاق الواجب القريب من اإل   على   يكون ما جيعله الظامل    أن   يبعد مث ال 

 نفقته يف كل عام مائة وهـو        مثالً،  القريبى   عل ه يوجب التضييق  ؤداأكان   إذا   فيشمله الدليل خصوصاً  

 القريب تكميل العـشرين   على   فإن   ليهإلظامل حيث يوجب ذلك التضييق      ينفق عشرين منها ل    ألن   جمبور

  . يكون متوسطاًحىت 

طعام والكسوة واملسكن    بل الواجب قدر الكفاية من اإل      ،وال تقدير يف النفقة   (: قال يف الشرائع  نه  إ مث

  ).نوماً و من زيادة الكسوة يف الشتاء للتدثر يقظةًليهإوما حيتاج 

مسعته  كالكالم يف الزوجة يف مجيع ما     فالكالم يف املقام    ،   مل يقدر يف النص ذلك     ألنه،  ما ذكره كوهو  

  .  عليهمجاعبل عن مجاعة اإل، هي عدم وجدان اخلالف فىيف اجلواهر دعو و،هناك

ما عرفت من    على   كانت غنية  وإن   نفقة الزوجة واجبة    إذ ،قرباءنعم فرق بني نفقة الزوجة وسائر األ      

  وجوب  حيث إن  خبالف القريب، عليهالنص والفتوىداللة 

                                                







٣٤٠

القريب نفقتـه    على   حنو ذلك ولو ليوم مل جتب      و ه بضيافة ؤفرض استغنا  إذا   لذا و ،هو لفقره إمنا  نفقته  

  . غريها وكذلك يف الكسوة واملسكن و،بقدر غناه

 املأكول إىل    باعتبار امللك فيها دوم بالنسبة     ،قرباءنفقة األ  و آخر بني نفقة الزوجة   م ذكروا فرقاً    إمث  

 إىل   بالنـسبة  دلـة األن  إ هيف و ،واستدلوا لذلك بأا فيها عوض ولذا يكون ملكاً خبالف غريها         ،  حنوهو

  . هو استيناسإمنا ما ذكروه  و،نسق واحد كما ذكرناه سابقاً على الطائفتني

دونه يف الزوجـة    خالف أجده فيه     متاع بال إقال بأنه فرق بينهما بأنه هنا        أن   اهر بعد لذا ففي اجلو  و

لكن قد يناقش بـأن     (:  قال ،حنوه و يف امللبوس  و حنوه من نفقتها   و اليت قد عرفت اعتبار امللك يف املأكول      

ريهـا يف   غ و صحيح شهاب املتقدم الذي هو العمدة يف اعتبار امللك هنا عدم الفرق بني الزوجة             مقتضى  

شاء تـصدق    وإن   شاء وهبه ن  إ نسان منهم قوته  إوليقدر لكل   : )عليه السالم ( لقوله   ،ملك الطعام منها  

بـل  ، امللك على الرحم باعتبار سد اخللة الذي ال يتوقف و ينايف ذلك كون النفقة هنا للمواساة      وال،  به

فه يف الزوجة اليت هلا ادخار نفقتـها         خبال ،حنوها و ليس له املطالبة به مع فرض االستغناء عنه ولو بضيافة         

حنوه عدم امللك  و ضرورة اقتضاء ذلك،ليها لكوا من قبيل املعاوضةإكانت غري حمتاجة     وإن   واملطالبة ا 

قبضه مستحقاً بقبضه لـه باعتبـار        أن   أنه اليكون ملكاً له بعد      ال ،وجه يكون من الدين له     على   عليه

  . آخر كالمه إىل )نفسه وهبته والصدقة بهلى  عفله حينئذ التقتري، ليهإحاجته 

حيث   ظاهر الدليلألنه ،منهما أي  علىمل ينفق إذا القريب كالزوجة يف املطالبة فيما أن   بل قد عرفت  

   عليه الصالة( مثل قول الصادق ،وحدة السياق يف اجلميع



٣٤١

  :يف رواية حتف العقول )السالمو

كه الزم  وممل و والديه وامرأته  و  ولده  فعلى ،ة ملن يلزمه نفقته   عليه النفق أما الوجوه اخلمس اليت جتب      و

  . ليهإملاع مثله غريه مما تقدم اإل و،له ذلك يف العسر واليسر

 ال كما  أو   ،يضمن كما لو سرقت   مبن   أياً من الطائفتني النفقة فهلكت يف يده          أعطى لو أنه   مث الظاهر 

  . تكليفه دى أألنهضمن  مل ي،غري ذلك من أمثلتهما إىل ،لو أكلتها اهلرة

بيـت   على   تالف كان اضطر بعد اإل  فإذا  ،  أتلفه املنفق عليه بنفسه أم ال      أن   منه يعلم عدم الفرق بني    و

  . أيضاًغري ذلك مما يكون يف غري واجيب النفقة  أو املال

 ،أوالدهـا  و أبويهـا  علـى    تكـون  أن   تلفت نفقتها مل يستبعد   أ إذا   الزوجة أن    سابقاً نعم قد ذكرنا  

 وإن  واملفروض عدم الكفاية  ،  صورة كفايتها بسبب زوجها    إالّ    النفقة الذي مل خيرج منه     أدلةات  طالقإل

  . التأمل إىل حباجةأنه  إالّ ،كان بسببها

  ).ولو أعطاه النفقة فهلكت يف يده مل يستحق ثانياً(: لذا الذي ذكرناه قال يف القواعدو

املنفـق البـذل    علـى  جيب ال و،أتلفه يف غريهاقصر هو و  وإن   ،بل لعل ذلك كذلك   (: يف اجلواهر و

 حنو  ،قيمته يؤديه له عند اليسار     اشتغلت ذمته مبثله له أو     وإن   متاعاً لكان املتجه ذلك   إولو كان   ،  جديداً

نعم ،  صريح آخر بعيد عن مذاق الفقه      و ،متاعية والتزامه كما هو ظاهر بعض     مسعته يف نفقة الزوجة اإل     ما

  .ىانته )متاعاً لقاعدة االجتزاءإونه قلنا بك قد يقال به ولو

متـاع  نك قد عرفت عدم الفـرق باإل      أعلى  ،  القاعدةمقتضى   هو   )قد يقال ( :ما ذكره أخرياً بقوله   و

  .سائر واجيب النفقة ووامللك بني الزوجة

 فيما مل يكن حكـم هلـم يف         ،ماً كما يف اوسية   أزوجة و  أو   ،بنتاً و كانت زوجة   فلو ،كيف كان و

  ، راجعوناإمنا  والًاملسألة مث



٣٤٢

  . مهااحدإل إالّ  نفقتهماأدلة لعدم مشول ،هلا نفقة واحدة أن فالظاهر

لذا يوجـدان   و،رث لشمول كال الدليلني بال حمذوراإل فإن ،رثنيإهلا ن إ هلا نفقتني كما  إن   :قالفالي

 بنت خال و بنت عم كانت   إذا    كما أيضاًبل رمبا ثالثة    ،  زوجة و كانت بنت عم   إذا    كما ،أيضاًيف غريها   

لذا  و ،قرابة أو    زوجية ألجل وحدة النفقة    دلةحيث ظاهر األ  ،   خبالف املقام  مثلةغريها من األ   إىل   ،زوجةو

  . أبيها وابنها وزوجها على مل جتب نفقتها

جتب للغين  حيث ال  خبالف نفقة القريبأيضاًالنفقة للزوجة الغنية  أن نعم يف الفارق الذي ذكرناه من  

 أو  منفقـة األ   زوجة اوسي معاملة نفقة الزوجـة ال       أي   ل مع هذه القريبة اليت هي زوجة       يعام ،منهم

  .  النطباق دليل الزوجية فقط عليها فيكون هلا حكمها كما ينعكس لو نشزت،البنت

صـادرت   إذا    كما ،مل يكن الشخص فقرياً واقعاً شرعاً      وإن   مناطه أو   رققد يتحقق موضوع الف   نه  إ مث

كـان مالكـاً     وإن   نهإف،  مرار معاشه بعد ذلك   إيتمكن من    الولد حيث ال   أو   بة أموال األ  الدولة الظامل 

 لـه   دلةمرار معاشه كاف يف مشول األ     إ عن   فقره فعالً أن   إالّ   ،زالة ملكه إيتمكن من    الظامل ال  إذ   ،شرعاً

  . قريبه على فتجب نفقته

،  فتكون النفقة كبدل احليلولة    ،ليهإواله  أرجعت الدولة أم  ن  إ  املنفق على د وجوب رد النفقة   عيب نعم ال 

 كمـا ،  خرج استرجع ما أعطاه    فإن   ،أمره القريب متشية  على   وقع متاعه يف املاء حيث جيب     ن  إ وكذلك

  . أعطاه مالبس بعد سقوط مالبسه يف البحرإذا 

 ان علمه به  زم إىل    ينفق عليه القريب   ،باطن الغىن  و  فهو يف ظاهر الفقر    ،يعلم به  كان له مال ال    إذا   أما

حجز العادل أمواله ملالك شرعي يف       إذا    العادل من هذه اجلهة كما     ملمثل الظا  و ،متكنه من التصرف فيه   و

  كان الالزم استثناء  وإن ،احلجز



٣٤٣

أمواله حيث ال يتمكن من الوصول       على   عنده بقدر النفقة فحجز    أن   زعم العادل مثالً  أنه   إالّ   ،النفقة

  . ليهإ

 كان عند القريب النفقة مبا     و ،يتمكن من االشتراء به     غنياً من جهة النقود لكنه ال      لوكان أنه   مث الظاهر 

ملكه القريب   أو   ،أشبهما  و   أ صلحاً أو   يبدهلا باملال بيعاً   ال أن    نذر مثالً  ألنه،  يتمكن من تبديلها باملال    ال

ه ؤعطاإجيب عليه   أنه   فالظاهر،  نسان اخلبز بشرط عدم التصرف فيه تصرفاً معاملياً       إكذلك بأن وهب له     

  . مناطاً أو اًإطالق الوجوب له أدلة لشمول ،لقريبه الفقري عن املأكول الغين من جهة الثروة

كان الدليل   وإن   ،ة عن موضعها  ياألولحكام  زالة األ إ تتمكن من   الثانوية ال  دلةاأل أن   نعم حيث ذكرنا  

مذاق من يـصحح     على   هوإمنا   ،يبدهلا ال أن   رنذ أنه   كان مثال ،  األويلالدليل   على   الثانوي مقدماً زماناً  

 فإن ،يستطيع مث استطاع أن كان النذر قبل و،يكون كل يوم عرفة يف كربالء مثالً أن نذر إذا كما، ذلك

نا أشكلنا يف ذلك كما تقدم تفصيله        أ الإ،  تسقط االستطاعة بالنذر املتقدم    أنه    إىل مجعاً من الفقهاء ذهبوا   

  . يف كتاب احلج

كانتا  إذا  اترت النفقتان ،هي غنية  و البنت يف اوسي فقرياً    أو   مكان زوج األ   لو أنه   هو و ،ءبقي شي 

مـع اخـتالف     أما   ،أب أو    ولد ألنهجتب عليها نفقته     و ، زوج ألنهحيث جتب عليه نفقتها     ،  متساويتني

  . قد تقدم الكالم يف التهاتر و،من عليه الزائد على النفقتني فالتفاوت

  



٣٤٤

يصريه ذا   أن   عفافواملراد باإل ،  )عفاف من جتب النفقة له    إجيب   وال(: قال يف الشرائع   ):١٤مسألة  (

 ،ما أشبه ذلك   أو   يعطيه مثن جارية صاحلة له     أو   ميلكه جارية  أو   يعطيه مهراً يتزوج به    أو   بتزوجيهما  إ عفة

  . هذا هو املشهور بينهم كما يف احلدائقو

 دلـة طالق النفقـة يف األ    إصل السامل عن معارضة      لأل ،فيهخالف معتد به أجده      بال( :يف اجلواهر و

هو املتعارف يف    يشمل ذلك من النفقة املزبورة املراد منها ما         ما إرادةالظن بعدم    أو   قطعلبعد ا ،  السابقة

  .)ما يتبعهما ونفاق من سد العوزة وستر العورةاإل

 ألن  ،عـال  وإن   بلوجوب لأل  القول با  صحابغريمها نقل عن بعض األ     و لكن يف املسالك واحلدائق   

االبن  على   فيجب،   من وجوه حاجاته املهمة    ألنهو،  ية ا يف اآل   أمورذلك من أهم املصاحبة باملعروف امل     

 أن  طلبه من الولد فلم يفعله حق لـه        إذا   ب بأنه بل رمبا يستدل لذلك يف األ     ،  القيام به كالنفقة والكسوة   

املوضوع عـريف واحلكـم      ألن   ل فيشمله الدلي  ،قاً حينئذ أصبح بذلك عا   أنه   والعرف يرون ،  جيعله عاقاً 

  . مستفاد من الشرع

بوين األ أن    على  ملا دل  ،أيضاًد  األوال إىل    بل قد يتعدى   ،م من الولد تزوجيها   ألطلبت ا  إذا   مثل ذلك و

  . مل يقوما حبقه إذا يصبحان عاقني للولد

صـلى اهللا عليـه     (قال رسول اهللا     : قال ،)عليهم السالم (عن جده   ،  عن أبيه ،  زيد بن علي  فقد روى   

   .)١(يلزم الولد من عقوقهما يلزم الوالدين من العقوق لولدمها ما: )وآله

  رواه  مثل ما، يزوجه أن الوالد على من حق الولد أن  علىدل  ماإضافةهذا ب

                                                





٣٤٥

 ،كتابـة مـه ال  يعلّ و ،ن امسـه  حيس: والده ثالثة  على   من حق الولد  : )عليه السالم (قال  :  قال ،الفتال

   .)١(بلغ إذا جهيزوو

: )صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    :  يف حديث قال   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن السكوين و

 يعلمـه   و يطهره و يعلمه كتاب اهللا   و يستحسن امسه  و مهأيستفره   أن   كان ذكراً  إذا   والده على   حق الولد

يعلمهـا سـورة     يعلمها سورة النور وال    و حسن امسها يست و مهاأيستفره   أن   نثىأنت  كا وإذا   ،السباحة

   .)٢(بيت زوجها إىل يعجل سراحها ويرتهلا الغرف ال ويوسف

قال ، وجوب النفقة شيء آخر والعقوق شيء فإن   ،خصوصاً مسألة العقوق   ،خيفى ال لكن يف الكل ما   

 جيوز له التصرف يف جاريـة      ال أنه    على  الدالة خباريؤيد املشهور القائلني باالستحباب األ    و( :يف احلدائق 

كمـا يف  ، االبن جلاز له التصرف فيها مطلقـاً  على ولو كان ذلك واجباً  ،  نفسه على   يقومهاأن   إالّ   ابنه

  . )ذن ا جيوز له أخذهاخالل اإلإنه مع إف، غريها من النفقة الواجبة

 حيل له طلبه لكن ال،  مينييقبل قوله يف الرغبة من غري و،النكاح إىل يشترط حاجته و( :مث قال املسالك  

  . )شق عليه الصرب وشهوتهصادفت إذا  إالّ حيث نقول بوجوبه

مشقة الصرب  وكأن مصادفة الشهوة و،من قبله إالّ يعرف  مما الألنهكأن قبول قوله من غري ميني   : أقول

  على ر ذلك بناءً   عدم اعتبا  ىميكن دعو نه  إ فيه( :لكن يف اجلواهر  ،  األصل املتيقن مما خيرج من      ألنهعليه  

 ال مدخليـة للـشهوة     و ،نفاقليه كغريه من أفراد اإل    إمن النفقة اليت يكفي فيها تعارف ذلك بالنسبة         أنه  

  . حنوها فيهو

                                                







٣٤٦

 ،من النفقة عرفاً   أنه   عفافاً باعتبار إ وجوبه من حيث كونه      صحابحمل البحث بني األ   قال إن   بل قد ي  

كـان   وإن   ،فهو خارج عن البحث    حنو ذلك  أو    يف مزاج  أذية أو   ليه لشدة شبق  إمع فرض االحتياج    أما  

فيـه   و،حنوه مما مل يكن من النفقة املعتـادة      و ليه من دواء  إالحتياج  لمندرجاً حينئذ يف البحث عما ينفق       

  . هو كما ذكره وى،انته ) كاملصاحبة للوالدينأيضاً مبعاشرا باملعروف أمور يف الزوجة املوجهان تقدما

 مـن قبلـه ال   إالّ يعرف ما ال ألن ،اليمني مع احتمال الكذب إىل  اعدة االحتياج القمقتضى   أن   كما

، األولالشارع أقام الثاين مقام      ألن   ،ميكن البينة لزم اليمني    فحيث ال ،  ثباتإب إالّ   آخر على   يوجب حقاً 

الوقود احملتاج  مثل   أما   ،الربد يؤثر فيه   ألن   ليهاإطلب كسوة أكثر يف الشتاء مدعياً احتياجه         إذا   فهو كما 

  . ما داخالن يف النفقةأحنومها فقد عرفت  وليها بالصيفإاملروحة احملتاج  وآالته يف الشتاء واليه

نفقة زوجة   أما   ،متعةً أو    دواماً ،غريها و يعرف الكالم يف الزوجة الثانية      األوىلمن الكالم يف الزوجة     و

كذا القول يف نفقة زوجة      و ،ال استحبت إت و وجب وجب  فإن   ،عفافتابعة لإل ا  إ( :ب ففي املسالك  األ

ا ألعفافه  إمل جيب    وإن   أوجب الشيخ يف املبسوط نفقة زوجته      و ،ب اليت يتزوجها بغري واسطة االبن     األ

  ). ليهإضرورته كنفقة خادمه الذي حيتاج  ومن مجلة مؤنته

  . من أشبه ودهأوال ونفقة زوجته  نفقة نفسه الدلةالظاهر من األ إذ ،ما ال خيفىفيه : أقول

  . ليهماإخادمه احملتاج  وكنفقة دابتهه إن: قالي ال

 لوازمها والولـد   و  دون الزوجة  ،ما أشبه يعد نفقة له     و الدابة حيث إن ،  يناألمرفرق بني   :  يقال ألنه

  لذا رده اجلواهر بأن حمل البحث يف وجوا  و،لوازمهو



٣٤٧

 يف  دلة وجوا عليه ضرورة اختصاص األ      والتحقيق حينئذ عدم   ،باأل على   للزوجة من حيث وجوا   

 أن  حنوه مما ميكن   أو   حق زوجة  أو   رش جناية أ أو   قضاء دين  أو   وجوب نفقته ال أداء ما عليه من كفارة       

أقـل مـن      ال ،املنفق واضح املنع   على    اندراج نفقتها يف نفقته الواجبة     ىفدعو،  سرية لل ،يكون ديناً عليه  

  . ةء الربااألصلالشك و

الوالد  على   وال،  زوجة والده املعسر   على   نفاقالولد الغين اإل   على   جيب ال(: ة يف املختلف  قال العالم و

  . )ةء الرباصالةزوجة ولده املعسر أل على نفاقوجوب اإل

 زوجته و ولده و يصرف نفقته الكافية له يف نفسه      أن   ب والولد والبنت  حيق لأل  أنه    يف إشكال النه  إ مث

يفعل املنفـق   أن قد عرفت فيما تقدم جواز ذإ، شراك الغري معهإفسه بن على غريهم بأن يضيق   و زوجهاو

  . شاء عليه بالنفقة ما

 كذا لو طلقها لنشوز    و ،استحباباً أو   عفاف بغريها وجوباً  نشزت جتدد حكم اإل    أو   ولو ماتت الزوجة  

 على  صر واملفوت  املق ألنهولو كان تشهياً مل يعد احلكم       (:  مث قال فيه   ، بذلك املسالك   كما أفىت  ،حنوهأو  

  . )نفسه

  .فوت نفقته مما تقدم الكالم فيه يكون ذلك كما لو و:أقول

ـ أبيه دون أوالده     على   ينفقو( : فمما تقدم يظهر وجه ما ذكره الشرائع       ،كيف كان و خـوة  أم  أل

  . يناألمر على ملا عرفت سابقاً من الدليل ى،انته )م أوالدألأوالده  وولده على ينفق و،املنفق

قر يف الذمة ولو قدرها     تتس ال و ا مواساة لسد اخللة   ألقارب   نفقة األ  ىال تقض و( :قوله بعد ذلك  أما  

قد يشكل أصل عدم وجوب القـضاء بـأن         (: ولذا قال يف اجلواهر   ،   فيه شكالفقد عرفت اإل  ،  )احلاكم

   ،يدم القضاء يف كل حق مايل آلاألصل



٣٤٨

  املزبـورة  دلة األ طالق إل ،كه واضحة املنع  ميكن تدار  خصوص السد الذي ال    كون احلق هنا     ىدعوو

 أو  تريقت أو   كان الفائت السد لضيافة    إذا   سلم فهو خمصوص مبا    لو أنه    على ،حرمة العلة املستنبطة عندنا   و

 فالعمـدة   ،تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالـسد        فإن   حنوه و كان قد فات بقرض    أما إذا    ،حنومها

  . )١() غري املفروضهو مع فرض متاميته يف ومجاعحينئذ اإل

  .ل بالقضاءوالقاعدة هو القمقتضى عليه ف و،ميكن االعتماد عليه فال،  ظاهر االستنادأيضاً مجاعواإل

ما أشـبه    أو   مدافعته أو   املنفق املنفق لغيبة  على   أمر احلاكم املنفق عليه يف االستدانة      م ذكروا لو  مث إ 

،  ذلـك ىلإ اكم مرتلة أمره لكون احلاكم ويل بالنسبةعللوه بترتيل أمر احل و،فاستدان وجب عليه القضاء   

مكـن  أ أيضاًولو مل ميكن عدوهلم     ،  القاعدةمقتضى  ولو مل يكن حاكم قام عدول املؤمنني مقامه حسب          

  . القاعدةمقتضى هو ذكروه ما  و،نفس املنفق عليه االجتزاء بنية

ه ؤولو سلم ادعـا   ،   مع الثاين  األصل أنكره املنفق عليه كان    و قريبه على   نفاق القريب اإل  ىادعن  إ مث

ال كـان   إكان استصحاب فهو و    فإن   ،وجوب النفقة مع اليسار    أن    حيث قد عرفت   ، العسر ىلكنه ادع 

 ،أبيـه  على جده أنفق أن  الولد مثالًىادع الدليل لو إىل مثله يف احلاجة   و ،الدليل إىل   حباجةيساره  مدعي  

 أو  النفقة إىل   حيتاج غين فال  أنه    أو و كان ضيفاً  أ،  عد ذلك أخاه أنفق عليه حيث مل تكن له حاجة ب         أن   أو

  . ما أشبه ذلك

 أنـه   ىولو ادع ،   مع املنكر  األصل كان   ، بل لشهر   فقال ،أبيه لشهرين  على   أنفق أنه    االبن ىولو ادع 

 ،أيـضاً العالج من النفقة     أن    حيث ذكرنا  ،أنفق عليه لشهرين فقال نعم لكنه صرف مقدار شهر ملرضه         

مل يكن فيهـا   فإن ،ب العاجز مثالًات األمولو كان هناك دار عجزة تقوم خبد     ،  ثباتاإل إىل   باحتاج األ 

  عليه غضاضة كان 

                                                





٣٤٩

 على  ا غضاضة بقي وجوب النفقة    هأما لو كانت عليه في     و ،ابنه مثالً  على   جتب نفقته  حبكم اليسار فال  

  . ما أشبه ذلك أو مرجعو  أبنفقة املنفق عليه من مجعية خرييةيقوم كذا حال سائر من  و،االبن

 يتمكن من وضعه يف املضاربة حيث        كما ،أشهر ستةملدة  ويكفية   ولو كان له مال يتمكن من صرفه      

 لتحقق احلكـم    ،افتقر إذا   املنفق على   صرفه بدون وضعه فيها كان     أما إذا    ،يكفيه دائماً فهو غين بالقوة    

  . بتحقق املوضوع

  . عمل به املعاصي أو  بل،حنو ذلك أو صرفه يف مسجد أو بهكان له مال يكفيه فوه إذا كذا حال ماو

 إذا  فيمـا  فيبيعه   ،ذلكبقدر  ما أشبه كان لولده حق منعه من النفقة          أو   قرباً أو   له كفناً  مبا ولو اشترى 

 ،ما ملا بعد املوت ليس من النفقـة        ألن   ،حنوه و الولد على   افتقر كان فإذا  ،  نفسه على   ينفق و كن البيع مأ

لكن مجاعة مـن    ،  من النفقة  أنه    على نسان كفنه مما يدل   استحباب يئة اإل   على   لك ملا دل  احتمل ذ وإن  

  . علمائنا املعاصرين كانوا يأخذون اخلمس من الكفن باعتبار عدم كونه من النفقة

متكن من حتصيل  إذا بل يتحقق الغىن، ببيع الزائد أو  املنفق عليه كونه غنياً باالكتساب     يلزم يف غىن   الو

 كان ذلـك مـن      ، عنه مال كثري   يزاء هديته والتخل  إفلوكان عنده قرآن كرمي يعطى يف       ،  ال مبا عنده  امل

  . مل يصح بيع القرآن احلكيم وإن  املسقط نفقته عن قريبهمكاناإل

 كمـا هـي العـادة يف        ،دام كونه هناك   ينفق عليه ما   و ى مريضاً يقبله املستشف   ب مثالً ن األ اولو ك 

 إمكـان مـدة    و ،مل يكن له وجه عقالئي لعدم الدخول       إذا    مل حيق له عدم دخوله     ،املستشفيات اانية 

  . الدخول يكون من القادر قوة

  كان نشوزاً بامليزان الشرعي  فإن ،م عن زوجها فلم ينفق عليهاولو نشزت األ



٣٥٠

 نشزت البنـت عـن   إذا كذلك و،كانت من الغنية بالقوة الإو، نفاق عليها اإلهحنو والولد على  كان

أو  منع أب الزوجـة    أو   لو نشز الرجل عن زوجة كانت تنفق عليه تربعاً         أما   ،باأل إىل   زوجها بالنسبة 

نسان غنياً جيعل اإل التربع ال ألن ،حنوه وولده على فالظاهر وجوب نفقته، أخوها النفقة عند نشوزه عنها  

  . مل يكن نشوزه عن وجه شرعي إذا مع احتماله يف مثله

املنفق عليه غين فلم     أن   زعم املنفق فإذا  ،  أيضاً ذكرناه يف الزوجة جيري يف القريب        التقاص الذي ن  إ مث

كان يعتقد عدم استحقاقه     إذا   هل حيق له التقاص    و ،ما أشبه حق له التقاص     أو   مل يعطه عصياناً    أو ،يعطه

ـ   فال،  التقاص حسب رأي املنفق عليه صحيح      ألن   يبعد ذلك  ال ،تقليداً أو   اجتهاداً صـحته  م  ديضر ع

  . لزاممشل املنفق دليل اإل إذا قد تقدم الكالم يف ما و،تأمل على حسب رأي املنفق

  



٣٥١

فقـره   أو   مع عدمه  و ،أبيه على   جتب نفقة الولد  (: قال يف الشرائع  ،  يف ترتيب املنفقني   ):١٥مسألة  (

 أبيهـا   ىلفقرها فع  أو   مع عدمها  و ،م الولد أ باء فعلى ولو عدمت اآل  ،   أب ألنهعال   وإن   ب أب األ  فعلى

  . نفاقمع التساوي يشتركون يف اإل و،قربقرب فاألعلوا األ وإن مهاأو

املولـود لـه    على  و:  لقوله سبحانه  ،ب أوالً األ على   النفقة أن   دلةيستفاد من األ   مامقتضى  : أقول

 ،املتقـدم ن سفيا أيب   حديث هند زوجة   و ،)٢(رضعن لكم أن  إف: تعاىلقوله   و ،)١(كسون و رزقهن

ـ  الإجيرب الرجل  ال: يف رواية مجيل )عليه الصالة والسالم(مثل قوله  :  الروايات املتقدمة  ملستفيضو  ىعل

   .)٣(بوين والولدنفقة األ

 :قال ،تلزمين نفقته  و جرب عليه أمن الذي   : قلت له :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  رواية حريز و

الزوجة والوالدان والولد)٤(.   

يلزم الرجل من قرابته ممـن       ما: قلت له :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  مسلمرواية حممد بن    و

   .)٥(الوالدان والولد والزوجة :قال ،ينفق عليه

  . غريها من الرواياتإىل 

واملـراد  ، الرضـاع  على جرةلذا تأخذ األ  و ،ماأل على   رضاععدم وجوب اإل   على    القطعي مجاعولإل

   .)٦(مجاع املذكورة واإلدلة األطالق إلى واخلنثىنثبالولد أعم من الذكر واأل

                                                

 

 

 





 



٣٥٢

 ،بأب األ  علـى    بكان املشهور كما تقدم يف الشرائع بأنه بعد األ         وإن   ،م ثانياً ملا تقدم   األ على   مث

خذوا :  يف خرب غياث)عليه السالم (بل واملناط يف قول أمري املؤمنني       ،  )رحامويل األ أ(داللة  مقتضى  هو  و

   .)١(س منه يف العشرية كما يأكل مرياثهبنفقته أقرب النا

 ،م ثالثـاً  م كـأب األ   من جهة األ    أو ،بب كأب األ   سواء من جهة األ    ،جدادقرب من األ  األ على   مث

  . خذوا بنفقته أقرب الناس منه يف العشرية كما يأكل مرياثه: رواية و،)٢()رحامويل األأ(ية ذلك آلو

ثالثـة   أو ،ةربعجداد األمن الطرفني كاأل   أو   ،مأبوي األ  أو   بتعدد من طرف واحد كأبوي األ      مث لو 

  . ية والرواية املتقدمتنيلآل، اجلميع بالسوية رابعاً على منهم كان

علـى   أنه    أو ،القرعة بينهما  أو   ،ماأل على   ب كترجيح األ   مطلقاً ىنثاأل على   احتمال ترجيح الذكر  و

 إطـالق ينهدم به    فال،  ب خرج بالدليل  األترجيح   إذ   ،وجه له  ال،  رث كمراتب اإل  ىنثالذكر ضعف األ  

كمراتب  أنه    على دليل ال و ، جمال هيكون للقرعة في   حىت    مشكالً األمرليس   و ،غريها و )رحامويل األ أ(آية  

  . رثال كقدر اإل نه كما يرث إالرواية فالظاهر منها أما ،رثاإل

  . املرأة قد ترث أكثر من الرجل أن رثقد ذكرنا يف كتاب اإلو

 ىلـدعو  أو    حبسب الظاهر  مجاعلإل( :فقول اجلواهر ،   فقط مجاعمستند املسألة ليس اإل    أن   لممنه يع و

مكـن القـول   اله ألولو، لغري ذلك أو انسياق ذلك من خطاب النفقة مع فرض تعدد عنوان أفراد املنفق  

  يكون التخيري  أو ،بالوجوب كفاية

                                                



 



٣٥٣

ذلك القتضاء  و،لقرعة بتعيني من ينفق منهمبا أو ،يديذوي األ على بيد املنفق عليه حنو رجوع املالك    

  . حمل نظر )فتأمل ،الثلث مع التعدد أو النصف اخلطاب تكليف كل واحد منهم بتمام النفقة ال

غريه من   و ذكر الشيخ (:  قال يف حمكي املسالك    ،ولذا الذي ذكرناه من التساوي مع تساوي الدرجة       

كون بالـسوية مـع   تر فيش،مهااأم و حكم آباء األعلوا وإن مهااأب وم األأحكم آباء  أن  صحاباأل

  . )قرب منهم ا مع عدم التساويخيتص األ و،التساوي يف الدرجة

: أيضاًقال   و ،)ليهإقرب عادت النفقة    نفاق ولو أيسر األ   ولو تساووا اشتركوا يف اإل    (: قال يف التحرير  و

  . )بأم األ ومأب األ أو ،بأم األ ومم األأكذلك  و،م فهما سواءأأم  ومأولو اجتمع أب (

لـذا قـال يف    و،ماأل علـى  بتقدمي أب األ على  فقد ظهر مما تقدم عدم دليل يعتد به ،كيف كان و

 ال،  قربقرب فاأل  األ ،ماأل على   كان معسراً قام أحد من آبائه مقامه مقدماً        أو   بفقد األ وإن  ( :الكفاية

  . )قامة احلجة عليه عسرإيف  و،أعرف يف ذلك خالفاً بينهم

ـ ب و فلوكان أب األ  ،  يف العمودين  بعد سواء كان يف عمود واحد أو      األ مث كل أقرب مينع    ب د األ ج

  . ب خامساًجد األ ب الأب األ على كان

يشترك بالتساوي مـع     و ،ال فهو ينفرد مع تقدم الرتبة     إو،  ىنثأ أو   مل يكن ابن ذكراً كان     إذا   هذا كله 

 ،بناال على كان له ابن وجد كان وإذا ،ابن اشتركا بالسويةو كان للفقري أبفإذا ، تساوي الرتبة سادساً

 خرب غياث  و )رحامويل األ أ(ية  ذلك آل  و ،هكذا و بأب األ  على   أب أب كان   و كان له ابن ابن ابن    وإذا  

  . غريمهاو



٣٥٤

 يأكل الرجل من كـسبه     أطيب ما ن  إ :)صلى اهللا عليه وآله   ( بقول النيب    أيضاًاستدل غري واحد له     و

 يهب  ،أوالدكم هبة من اهللا لكم     إن: قالنه  إ )صلى اهللا عليه وآله   (ما روي عنه     و ، كسبه ولده من وإن  

   .ليهاإاحتجتم  إذا أمواهلم لكم و،يهب ملن يشاء الذكور وناثاًإملن يشاء 

  :  حيث قالأيضاًيف اجلواهر  و،مما تقدم يعرف وجه ما ذكروهو

ناثاً الشتراك العلة   إ أو   اًركانوا ذكو ن  إ قدر النفقة  و نفاقولو كان له أوالد موسرون تشاركوا يف اإل       (

كشف اللثام احتمل التـشريك للتـساوي يف         و ناثاً ففي القواعد  إولو كانوا ذكوراً و   ،  من غري رجحان  

علـى  و: تعـاىل نسبة املرياث لقوله     على   و أ ،بالسوية النتفاء املرجح  ما  إ  والكون من كسبه   ،الوالدة

ليه إخذوا بنفقته أقرب الناس     : )سالمه عليه  و صلوات اهللا (أمري املؤمنني    ولقول   ،)١(الوارث مثل ذلك  

بل قد  ،  كانوا أكثر مرياثاً كانوا أقرب     م ملا ألاحتمل اختصاص الذكور     و ،يف العشرية كما يأكل مرياثه    

ن على م أقدر منهأالرجال قوامون على النساء، ون  أ و اجتمعا، إذا   منفاق دون اإل  ب اإل على األ  أن   يؤيد

ى ال يصلح اخلروج به عما دل على        راجلميع كما ت  أن   إالّ   ،نفاق الرجال  يف اإل  األصلالكسب، بل لعل    

  . وهو جيد، انتهى) لالشتراك بالسوية مع التعددينثى املقتضالنفقة على الولد الشامل للذكر واأل

   أن  من غري فرق بني، فيما ذكرى واخلنثىنثمنه يعلم تساوي الذكر واألو

                                                

 



٣٥٥

  . هكذا نازالً وبنت ابن وابن بنت أو ،بنت هلما أو ابن هلما أو ،بنت بنت وكون ابن ابني

ولو كـان يف    ،  ولو كان أكثر فالنفقة عليهم    ،  لوكان يف االباء واحد فالنفقة عليه      أنه   مما تقدم حتقق  و

 ،النفقـة عليهمـا   ولو اجتمع االباء واالبنـاء ف     ،  ولوكان أكثر فالنفقة عليهم   ،  االبناء واحد فالنفقة عليه   

  . الكالم فيه ولد الزنا فقد تقدم أما ،الفرق يف كل ذلك بني ولد احلالل والشبهةو

 ولـو  ،هكذا وولد من شبهة اشتركا يف وجوب النفقة عليهما له       و كان له ولده من حالل    فإذا  عليه  و

ولو ،  بت منهما الثا على   مل يثبت بدليل شرعي كانت النفقة      و خرشك يف اآل   و علم بأن أحد الولدين منه    

شك يف قدر  وليهإولو علم بأنه أقرب ، العدل أيهما فعليهما معاً لقاعدة    أنه   مل يعلم  و علم بأن أحدمها منه   

  . ذاك فعليهما معاً أو ولو مل يعلم هذا أقرب، املعلوم على خر كانقرب اآل

كان يف احتماهلا     وإن ،جتري يف املاليات   القرعة ال  أن   قد عرفت يف مواضع متعددة من هذا الكتاب       و

  . أيضاًوجه 

لكـن يف   و،طـالق خر مكتسب فهما سواء لإلولو كان له ابن موسر فعال واآل      (: واهر قال اجلن  إ مث

هـو كمـا ذكـره       و ،)هو يف غري حمله مع فرض كون الكسب كاليسار فعالً          و ،إشكال على   القواعد

  . اجلواهر

مـام اتهـدين    إقال   ،بل يتساويان  الأو   نفاق ذو املال  هل يقدم يف وجوب اإل    (: يضاحقال يف اإل  و

 لعدم  ،اجتمعا إذا   فيجب عليهما ،  كل واحد  على   نفاقه وجوب اإل  ؤمنش و ،إشكالفيه  : والدي املصنف 

ولو ،  هذا التقدير  على   نا نبحث بية أل ب يف الس  ملساواة القدرة يف الغين    و ، البقاء األصلخر و منع أحدمها اآل  

  املكتسب  على وجوا أن من و،مساويه ولو اجتمع الغين ذافك، جامع الغين غنياً لوجب عليهما



٣٥٦

رمحهما ( بترديده من غري ترجيح تبع والده        يضاحكأن اإل  و ى،انته )هي منفية هنا   و لضرورة عدم غريه  

  . )اهللا

  .القاعدة ما عرفت من تساويهمامقتضى لكن 

الكل مل  على خر يقدرجزء واآلعلى  إالّ مل يقدر أحدمهافإذا ، فعال أو النفقة مع الغين قوة   حيث إن مث  

ب كـل   كانت نفقة األ   إذا   كما،  ذي القدرة املطلقة   على   ذي اجلزء والبقية   يستبعد االشتراك بقدر قدرة   

 علـى   نه يكـون  إف،  درهمعلى   إالّ   يقدر فال ي عل ابنه أما   ،الكل على   ابنه حممد يقدر   و يوم ثالثة دراهم  

  . هكذا وعلي درهمعلى  وحممد درمهان

درمهني واحلـسني    على   كان احلسن يقدر   إذا   كما،   لو كان لكل واحد منهما قدرة حمدودة       هكذاو

 يف  إشـكال  خر يف الصيف فـال    نفاق يف الشتاء واآل   اإل على   ولو كان أحدمها يقدر   ،  درهم على   يقدر

  . كل واحد وقت قدرته على وجوا

هل الالزم التباين بأن يعطي من       ف ،خر يقدر يف نصف السنة    ا يقدر طول السنة واآل    كان أحدمه  إذا   أما

القادر يف طول    أن    أو ،يعطي من يقدر يف نصف السنة يف وقت قدرته         و يقدر طول السنة يف نصف السنة     

يف النصف الثاين فهو يشترك مع الولـد         أما   ،خر فيه  عنه اآل  زالسنة يعطي كل النفقة يف نصف سنة يعج       

 األمـر ولو شك يف    ،  الصناعة إىل   الثاين و ،العدلىل   إ أقرب األول ،احتماالن ،خر القادر نصف السنة   اآل

  . فاملرجع التصاحل

ولو كان ، البنت اليت هي أقرب لكونه والدها على ابن ابن فالنفقة وولو كان له بنت(: مث قال اجلواهر

 ،اختصاص البنـت بالنفقـة     و املرياث نسبة على   بالسويةما  إ ،بنت ففي القواعد احتمل التشريك     و مأله  

 ،م من الكتاب والـسنة    األ على   عدم الوجوب  على    من كسبه ولوجود ما يدل     ألنه األقوىو  ه و :قلت

  .)١()أكثر مرياثاً وة باملصاحبة باملعروف اليت هي أقربأمورخبالف البنت امل

  القاعدة مقتضى لكن 

                                                





٣٥٧

   .رواية غياث و)رحامويل األأ(ا عرفت من آية ذكره القواعد مل ما

سكت عليه مبا يظهر     و  وجهه يضاحذكر اإل  وإن   ،أيضاًلقواعد يف املسألة    منه يعلم عدم وجه لتردد ا     و

كونه  ألن   ،ثرهو القرابة فيتساويان يف األ     و تساويهما يف السبب  : األولوجه  (:  قال ،أيضاًد  درمت أنه   منه

  لـه  للتوليـد  إالّ   مدخل الوأنه   ،نوثةنفاق يف الذكورة فكذا يف األ     جياب اإل إولداً مساو لكونه والداً يف      

وجـه   و ،هو باطل  و  االبن واالم  ىتساول ،نوثيةلغي وصف الذكورية واأل   أ و يرد لو اعترب التوليد    و ،منهو

  . )١()فتقدم البنت عليها،  عنهةم متأخر واأل،بجد األ على البنت تقدمن إ :الثاين

كمـا تـصح    ،  هذا شهراً مثالً   و  بني الولدين املتساويني بأن ينفق عليه هذا شهراً        ةتصح املهايا نه  إ مث

غري ذلـك مـن      إىل   ،ذاك ملبسه  و كذلك يصح التصاحل بينهما بأن يكلف هذا قوته        و ،التشريك مطلقاً 

  . قساماأل

 أما إذا ،علي الولد الثاين كانت النفقة بعد تلك املدة عليهما ال   ،  ولو أنفق عليه أحد الولدين تربعاً مدة      

  . ثاين بقدر تلك املدةال على كان بعد تلك املدة،  بعنوان الواجباألولأنفق 

خر الولد فقط مل يضر ذلك يف وجوب تشريكهما يف نفقـة            لآل و ولد و حد الوالدين أب  ولو كان أل  

 على  كاننفاق الولد كامالً  إ على   خرقدر اآل  و نفاق كليهما إ على   ولد و مل يقدر من له أب     أما إذا    ،باأل

أمكن ذلك   و القريب على   نفاق القريب إجعل  الشارع ملا    ألن   ،نفاق ولده إالثاين  على   و نفاق أبيه إ األول

  الوالد حمتاجـاً   ىيبق حىت   يف املقام بالصورة اليت ذكرناها مل يكن وجه لوجوب التشريك بينهما يف الولد            

  . نصف النفقةإىل 

  . دلةالعرف يستفيد ذلك من األن إ احلاصلو

  

                                                

 



٣٥٨

، قال به املـشهور    وإن   نفس أوىل ال أن    على دليل ال أنه   قد تقدم ،  يف ترتيب املنفق عليه    ):١٦مسألة  (

الدابـة احملتـاج     و ليهإجاز تقدمي النفس كما اخترناه هل يدخل يف النفس نفقة اململوك احملتاج              إذا   لكنه

  . احتماالن ،قاربنفقة الزوجة واأل على فتقدم حينئذ، ليهاإ

 فروض جواز تقدميـه   نسان امل ما من نفقة اإل   ألذلك   و ،)١( )خيلو أوهلما من قوة    ال(: قال يف اجلواهر  

  . غريهعلى 

 لباسـه  و قوتـه  األويلالشأن  إمنا   و ،نسانالدابة واخلادم شأن ثانوي لإل     أن   احتمال الثاين من جهة   و

غري وارد  ،  الثانويعلى   األويللواجيب النفقة قدم     األويلتعارض الشأن الثانوي مع الشأن      فإذا  ،  مسكنهو

قولـه   ونـصاف اإلمقتضى أن  إالّ ،كان ما ذكره وإن الصناعةمقتضى  و،نسانبعد كوما من شأن اإل  

 عدم تقدمي النفس فيهما   ،  غريمها و يثار واإل ة بله املساوا  )٢(أحب لغريك ما حتب لنفسك    : )عليه السالم (

  . الغريعلى 

بل ظاهر مجلة من الروايات تقـدمي       ،  قارباأل على   تقدمي الزوجة  على   دليل ال أنه   نك قد عرفت  إمث  

 خالفاً للفقيه اهلمداين يف باب      ،ملطلق اجلمع و  االو حيث إن ،  نقول بذلك  كنا ال  وإن   وجةالز على   القريب

  . مؤخره على حيث استظهر من الواو تقدمي مقدمه، الوضوء

فرق بني   ال،  ذكروا ماعلى   أو   ما نستظهره  على    سواء ،القريب إىل   وصلت النوبة فإذا  حال   أي   علىو

 أوالد ذكور  أو   ،ناثاًإ أو   اًرنزلوا ذكو  وإن   داألوالبني   و ،م جهة األ  من ب أو علوا من جهة األ    وإن   باءاآل

  هو  وناث مع فرض حتقق الشرطإأو 

                                                

 





٣٥٩

  . من الفعل ال وحاجتهم بأن اليتمكنوا ال من القوة و،فعالً أو يساره قوةً

النفقـة  فتكون  ،  غريمها يكتسبان  و جيعل الولد الصغري وانون بل     ن أ للوالد وللقائم مقامه   أن   الظاهرو

 يف  خالفاً ملا  ،البنت يف ذلك   و  من غري فرق بني الولد     ،متكن من الكسب الالئق    إذا   كيسه من كيسهما ال  

هـذا   على   ال دليل  و ،جيعل الولد فقط  إمنا   و ال جيعل البنت تكتسب    أنه   من) ةربعاملذاهب األ  على   الفقه(

  . التفريق

 علـى   جيـرب  مـستحب ال   أو   وي واجب دني أو   كان طالب علم ديين    إذا   الولد أن   الظاهر أن   كما

 ،غري الولد من سائر واجـيب النفقـة       إىل   كذلك بالنسبة  و ،أبيه والقائم مقامه   على   لزم نفقته ،  التكسب

يعد طالب العلـم      ال ألنهال ف إو،  عيناً فهو  أو    مع عدم من يكفي    كان واجباً كفايةً  ن  إ العلم ألن   ذلكو

  . مب واألق يف ذلك بني األفر ال و،فعالً أو  قوةاً ممن له الغىنقمستح

يـصح  إمنـا    و ،املشهور على   ذن احلاكم الشرعي  إ بنفسها بدون    تتوىل انون ال  و م يف الطفل  نعم األ 

  .  غين بالقوهألنهحنومها  وتشغيل الصيب وانون

 وإن   من اخلمس  آيعط أنه   كما  من الزكاة  ىيعطوأنه   قد ذكرنا مسألة طالب العلم يف كتاب الزكاة       و

  . هناك من باب واحد واملسألتان هنا و،التكسب على دراًكان قا

 وكذلك،  يكفيه لكل السنة    يأتيه يف آخر كل عام ما      له وقفاً مثالً   أن   مث لو كان الكسب بالقوة مبعىن     

يستدين  أن   بلأل أن   كما،  احلقني حنوه ينفق عليه قرضاً مجعاً بني      و بفاأل،  ما أشبه  و كانت له أمالك  إذا  

  . أعطاه يف دينه أو ماله أخذ دينهجاء  إذا مث، له



٣٦٠

 أن ، املتقـدم )الـسالم  و الصالهعليه( علي قول و)٢()قربون أوىل واأل ()١()رحامويل األ أ (مث ظاهر آية  

 داألوالأوالد   و جـداد فـضل فلأل   فـإن    ،غريهـم  على   د املتساوين يف الدرجة مقدمون    األوالبوين و األ

 ،دىناأل علـى    مل يفضل اقتصر   فإن   ،بعداأل  إىل ىارتق درجة   دىنفضل من األ   كل ما  و ،أيضاًيتساوون  و

  . الدليل يف املقامني واحد ألن ،ذكرناه يف النفس  قرار ماىعل  اخلادم والدابةةمسألو

 كان ابناً  وكذا لو ،  يكفي أحدمها كانا فيه سواء     فضل له ما   و كان له أبوان  إذا  ( :لذا قال يف الشرائع   و

  . )قرب خص به األ وجدةًماًأ وولو كان ابناً وجداً، أباًو

 وإن ،احتماالت ،بدوا أو التخصيص بأحدهم بالقرعة أو كان املستحق متعدداً فهل له التقسيم إذا مث

 ،الكلي على   نفاقالواجب عليه اإل  ن  إ بل،  تقدمي أحدمها  على   دليل  ال ألنه ،كان الظاهر جواز كل ذلك    

  .  املذكورةموراألذلك يتحقق بكل و

 كما يعلم عدم وجوب     ،أقرع جازت املخالفة   عليه فلو  و ،جازت وإن   جوب القرعة منه يعلم عدم و   و

  . باالختالف وولو قسم كان له التقسيم بالسوية، التقسيم ختصيص أحدهم وال

هم مائة حيث يوجـب      و كان له خبز   إذا   كما،  فع القسمة مما يوجب كون النفقة هدراً      تنمل ت  إذا   نعم

كثـر مـن   لواحد فقط بل ولو أل    احتمل التخصيص ال  ،  أقل أو   منلةأ يكون لكل واحد بقدر    أن   التقسيم

جيش العسرة كانوا ميصون نصف متـر       أيضاً فإن   احتمل التقسيم    وإن   ،واحد بقدر ينفعهم بعد التقسيم    

مل  وإن   رمبا و بل،   به غريه  كان حيىي  إذا   ميوت أنه   علم وإن   يثارأعطاه أحدهم جاز له اإل     وإذا   ،نصف متر 

  حيي 

                                                







٣٦١

 إىل  حني كانوا ميوتون مستـشهدين     )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( الرسول   أصحابلذا آثر    و ،به غريه 

  .  بعض التواريخيفليهم باملاء كما إ جاء أحد الصحابة سبعة ملا

يستفاد ذلك باملناط    أن    بل ميكن  ،نفسه على   ميوت غريه الذي آثره    و كان ميوت هو   إذا   يثارفيجوز اإل 

فكما ميوت غـريه    ،  يثار يشمل املوت كما يشمل احلياة     اإل فإن   ،)الة والسالم عليه الص (يثار العباس   إمن  

  .  كذلكأيضاًعطشاناً فليمت هو 

حد من كان ولو فرض عدم االنتفاع يف الفاضل أل(:  قال،منه يعرف مواقع النظر فيما ذكره اجلواهر      و

مل ينسد خلة اجلميع    فإذا  ،  اخللههي لسد   إمنا  النفقة عليهم    ألن   ،يف الدرجة مع شركة غريه فالوجه القرعة      

ليـست كالـدين    و،بالقرعة إالّ ال ميكن الترجيح و،أكثر أو من تنسد به خلته واحداً  على   نفاقلزمه اإل 

لكن عن املبسوط والسرائر احتمـال القـسمة        ،  مل ينتفع أحد منهم مبا يأخذه      وإن   الذي يقتسمه الديانة  

 فينـدفع مبـا     ،مل يتعني  و ر املستحق فيه يف واحد    صحنياختصاص القرعة مبا     و لالشتراك يف االستحقاق  

بل لـوال عـدم ظهـور       ،  القرعة أعدل أن   إالّ   ،نعم قد يقال بالتخيري له يف اختصاص من شاء        . عرفت

 هـو   ألنه،  أيضاًمكن القول بالقرعة فيه     املخالف يف االشتراك مع االنتفاع الذي مل حيصل به سد اخللة أل           

  ). من واحد إالّ دم متكنهوالفرض ع، املكلف به املنفق

سقي  إذا  من اللنبكان قدراً قليالً إذا كما، اًإطالقخر لو أعطاه أحدهم انتفع به دون اآل أنه ولو فرض

كـان   إذا   كذا و ،األولنه يقدم   إف ،شرب اللنب  وإن   سقي الكبري حيث ميوت    إذا   الطفل عاش خبالف ما   

 علـى   مل يأكل  إذا   فيقدم من ميوت  ،  أكله إذا   يعيش خبالف الثاين حيث     ،أكله وإن    ميوت أحدمها أكوالً 

  الذي 
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  . ذلك لتدخل حفظ النفس يف املقام، أكل وإن ميوت

مل  إذا ميـوت  مل يستعمله خبالف غريه الذي ال إذا  للمريض حيث ميوتمتكن جعله دواًء إذا  كذلكو

  .فيجعله دواًء للمريض ال غذاًء للصحيح، يأكل

 علـى  مريضان أحدمها ميوت أو ،مل يأكل إذا صحيح ميوت و ،تقديركل   على   ولو كان مريضاً ميوت   

 الذي ميوت  على   مل يستعمل الدواء   أو   مل يأكل  إذا   قدم من ميوت  ،  مل يأكل  إذا   خر ميوت كل تقدير واآل  

  . كل تقديرعلى 

ن إ كان له لباس واحـد    فإذا  ،  غريها و اللباس والدابة  و كل يعلم الكالم يف الشرب    من الكالم يف األ   و

 ه ميوت سواء استعمله   نإخر ف استعمله اآل  إذا    خبالف ما  ،احلر و  يقيه عن الربد   ألنهتعمله أحدمها مل ميت     اس

مل يركبه القوي متكن من قطع       أما إذا    ، مات مل يركبه الضعيف مثالً    إذا   كانت له دابة   أو   ،مل يستعمله أو  

يبعـد   بل ال ،  كل تقدير  على   وتمن مي  على    قدم من حيتيي به    ،مثلةغري ذلك من األ    إىل   ،املسافة بسالم 

  . كل تقدير على ميرض من ال على حنوها وكل والشرب واللباسب تقدمي من ميرض لوال األووج

نـه  إخر ف اآل أما   ،ته من اللص  قَحدهم و أعطاها أل حيث إنه إذا    ،  يأيت مثل هذا الكالم يف الدار مثالً      و

، بقي خـارج الـدار     إذا   أشبه حمفوظ عن اللص    ما أو   زوجها أو   زوجته أو   مكانته االجتماعية  أو   بقوته

خر دون اآل،مل يقتلن إ حنوه ويصاب برمي أو خرقتل أحدمها دون اآلسواء ي .  

و والظاهر عدم اعتبار شدة احلاجة لصغر أ      : كالم اجلواهر والعالمة يف مفروض آخر قال       أن   خيفى الو

ولو : قال العالمة ،  دليل عليه  لكنه ال ،  واعداحتمله يف الق   وإن   غريه يف ترجيح أحد املتساويني يف الدرجة      

  علة وجوب ن إ :يضاحيف اإل و،ب احتمل تقدمي الصغريقارب أشد حاجة كالصغري مع األكان أحد األ
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يف قبـال    و ، باحلكم كان حملها أوىل   و ى، كان تأثريها أقو   ىكلّما كانت العلة أقو    و ،نفاق احلاجة اإل

  .  متساويان يف املطلق من حيث هومها ومطلق احلاجة والعلة النسب أن ذلك

  .  أشبه باالستيناسيضاحاليت ذكرها اإل األوىلالعلة  فإن ،ذكره اجلواهر لكن الظاهر هو ما

 ،نسان يرزق بسبب الضعيف   اإل أن   ورد من  يؤيده ما  و ،مل نقل بالقرعة  ن  إ حوجفضل تقدمي األ  نعم األ 

  . صغار أوالًلل )صلى اهللا عليه وآله(ورد من تقسيم رسول اهللا  ماو

 الذي اندفعت ضرورته    األولفضل من الغذاء شيء أقرع بني من عدا          و أقرعفإن  ( :اجلواهر قال ن  إ مث

 يف القواعد احتماهلا بني اجلميع باعتبار عدم اندفاع ضرورة من خرجت القرعة   و ،ن منهم خبالف غريه   اآل

  . هو كما ذكره اجلواهر و،)ىا تركمأنه  إالّ ،فيبقي حينئذ استحقاقه معهم، له أوال يف بقية يومه

والتشريك يناقض الغرض من تسريع   ،  وجه القرعة استحالة الترجيح من غري مرجح      (: يضاحقال يف اإل  

والكـل هنـا    ،  القرعة كاشفة للمستحق من غريه     و ،من حيث تساويهم يف سبب االستحقاق      و ،احلكم

االستيناس  إىل بل هو، ال خيفىما يف سبب القرعة ضعف ك و ى،انته ) ليس فيهم من اليستحق    نمستحقو

  . أقرب

كل واحد منهم مؤنـة نـصف         أو ،هم مؤنة كل السنة   ديعطي أح  أن    بني األمردار   أنه إذا    مث الظاهر 

 ،خر امللبس يعطي أحدهم املأكل واآل    أو   ،يعطي أحدهم كل حاجاته للمأكل وامللبس      أن    أو ،السنة مثال 

ية اليت تستفاد من ظاهر     فالعر إىل   ضافةباإل،  قاعدة العدل مقتضى   ألنه قدم الثاين    ،مثلةغري ذلك من األ   إىل  

  . فكيفية استفادم حجة،  عليهم الكالمىامللق م همإ فدلةاأل

   الطعام إىل خراملالبس واآل إىل احتاج أحدهم إذا مما تقدم يعرف حال ماو



٣٦٤

 بـل يعطـي كـالً     ،  العكسيعطي حمتاج الطعام اللباس وب     أن   نه مل يصح  إف،  مل يتمكنوا من التبديل   و

  . متكنوا من التبديل خترين إ  نعم،حاجته

ـ  علـى    هو و ،القريب مع الشرط   على    وجوب النفقة  صحابظاهر األ (: اجلواهر قال ن  إ مث ه إطالق

ال لكان الواجب هلا نفقـتني      إو،  بنتاًأو    أماً لوكانت حىت   قد مينع يف ذات الزوج املعسر مثالً       إذ   ،مشكل

نعم ،  نفقة واحدة  إالّ   ال واجب  أن   دلةواملفهوم من األ  ،  قريبها على   ىخر واأل ،وجهاز على   مها ديناً احدإ

  . )نفقة القريب اجته حينئذ خطاب البعيد ا عسار كما يففرض سقوط خطابه ا باإل لو

فـإذا  ،  جب نفقة القريـب   االو حيث إن ،  دلة بل هو ظاهر األ    ،بأس ما  نفقتني طوليتني ال  ن  إ :فيهو

تربع أبوها   فإن   ، منه املستثىن إىل   ما أشبه رجع احلكم    أو   مل يتمكن الزوج  فإذا  ،  ستثين منه صارت زوجة ا  

ـ   تـربع اال   وإذا   ،عطاء النفقة انقياده إل  أو   ال أخذ النفقة من الزوج بعد يساره      إ و ، فهو مثالً  ىب مث أعط

 ،الغىن و من جهة الفقر    جهة الزوجية ال   ننفقة الزوجة م   أن   ملا ذكرناه سابقاً من   ،  الزوج كانت النفقة هلا   

  . خبالف نفقة القريب

ات يف الفـروع    دقرباء حال الزوجـات املتعـد     حال فقد عرف مما تقدم من الكالم يف األ         أي   علىو

  .مها مثالًاحدإل إالّ يكفي التقسيم فيما ال أو فهل يقال بالتخيري، السابقة

 أو  عطاء الدائمة إ جيب و  الشرط فهل يسقط ،   دائمة ىخرمها متعة مشروطة النفقة واأل    احدإولو كانت   

 أن الشرط أراد أن من و،كان أحدمها أصلياً والثاين عرضياً وإن    من الوجوب فيهما   ،احتماالن ،تتساويان

يتمكن مـن   احلكم الثانوي ال  أن   قد ذكرنا فيما سبق    و ،أعطي النفقة للمشروطة   إذا   األويليؤخر احلكم   

  . زماناً األويلم الثانوي جاء قبل جميء احلكم كان احلك وإن عن مكانه األويلزالة احلكم إ
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نسان آخـر  إنفقة  و،نسان يف ضمن العقداإل على نسان شرطاًإكان نفقة  إذا منه يعرف الكالم فيما  و

  .  بينهمااألمرتعارض  وكانت له نفقة واحدة و، بالقرابةوبالزوجية أ
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ولو كان له ، أبيه دون جده على فقتهكان له أب وجد موسران فن لو(: قال يف الشرائع ):١٧مسألة (

  . )أب موسران كان نفقتهما عليه بالسوية وابن

ب واالبن يف رتبة واحدة يف الفرض       بينما األ ،  األولبعد يف الفرض    قرب مينع األ  األ ألن   ذلك و :أقول

  . الثاين

 ، يشتركان م حيث ب واجلد لأل  غري املتشاركني كاجلد لأل    و منه يعلم حال سائر املراتب املتشاركني     و

  . ب بالنفقةم حيث ينفرد جد األأب جد األ وبكاجلد لألو

ولـو  ،   ملا تقدم من اشتراط يسر القريب      ،بعداأل على   بعد موسراً وجب  قرب معسراً واأل  ولو كان األ  

قـرب  األ علـى    قرب كانت النفقـة   بعد النفقة مث أيسر األ    بعد موسراً فدفع األ   قرب معسراً واأل  كان األ 

 فال،   كان واجباً عليه حني الدفع     ألنه ،بعد ا عليه  لكن ال رجوع لأل   ،  ل موضوعه حلصول احلكم حبصو  

  . أيسر إذا قرباأل على الرجوع على دليل

صلها الو كانت له أمالك موقوفة يأيت ح       كما،   موسراً يف املستقبل   ،نقرب معسراً اآل  كان األ  إذا   نعم

 إىل  قراض لريجـع  يصح له اإل   أو   ،بقراض لأل عطاء بدون اإل   اإل اجلد مثالً  على    فهل الواجب  ،بعد شهر 

حيث إنـه   جوره بالليل   أ ىيعط و عمل العامل  إذا   كما،   يعد غنياً  ألنهالظاهر الثاين    ،ب بعد جميء الغلة   األ

  .جوره أدي دينهأ أخذ إذا مث، ن بالقوة فيقترض لقوت عائلتهغين اآل

 بت مث أيـسر األ    فأعطى احلفيد القـو   اجلد الغين    على   ن فصارت النفقة  ب فقرياً اآل  كان األ أما إذا   

املوسر  على   لزمي أنه    بدليل ىامللك مراع على  حىت  حيث إنه   ،   له االسترجاع  العني موجودة حق  كانت  و

  . بقد ارتفعت احلاجة بيسار األ والقوت وقت االحتياج

  كان  لو(: ومما ذكرناه يظهر وجه القبول والرد يف قول اجلواهر حيث قال
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 لكن ال  و ،قرباأل على   قرب كانت النفقة  بعد موسراً فدفع النفقة مث أيسر األ      راً واأل  معس قرب مثالً األ

متاع إا ألنعم لو فرض يساره مع وجود عينها بيد املنفق عليه أمكن الرجوع ا ، بعد ا عليهرجوع لأل

  ). قرب بيسارهاأل إىل واخلطاب قد توجه، بيده

  .امللكعلى  حىت احلكم كذلكذ  إ،متاع قد عرفت ما فيهن التعليل باإلإف

 فإن  ،خرب نفقة اآل  األ على   له أب موسر وجب    و  نفقة أحدمها  ىعل الّإمل يقدر    و كان له ولدان  ن  إ مث

 خـر  نفقة اختص به ووجبت نفقة اآل      األقلكب يسع أحدمها بعينه     كان مال األ   و در النفقة قاختلفا يف   

حد فـذلك   اخيتص كل واحد منهما بو     أن   علىو   أ الشركة على   تساويا يف النفقة واتفقا    وإن   ،جدهعلى  

  .  كذا قالوا،القرعة إىل  رجعاالّإو

 األقـل واجلد بقية نفقته وكل نفقـة   كثرب بعض نفقة األ يعطي األ  أن   يصحنه  إ :لكن يرد عليه أوالً   

ب يعطي كل واحد منهما بعض النفقة فيقسم األ        أن   وكذلك جيوز ،  حد سواء  على   لشمول الدليل هلما  

  . عليهما واجلد يكملهماالنفقة 

  . دليل عليها يف املقام الوأنه   تقدم الكالم يف القرعةدق: وثانياً

  فتنازعا يف االبـن    ،خرنفقة الولد اآل   على   نفقة أحدمها واجلد موسر يقدر     على   ب يقدر ولو كان األ  

املكلف  ألن  ، للجد خر اآل ىيبق و ب فيما يريد   األ إرادة مل يبعد تقدم     ،ه النفقة ءعطاإالذي يريد كل منهما     

  . باأل بالذات هو وأوالً

م مل يبعـد    األ أو   ب فأراد كل واحد من الولـدين األ       ،م فقريان أولوكان ولدان موسران هلما أب و     

 أو   مع هذا الولد    السكىن ةكانت مسأل  إذا   مل ميكن النقسيم كما    أما إذا    ،ويةاألولتقسيمهما عليهما لعدم    

  . أولوية  الألنهال فاملخرج القرعة إو، ا مجع بني احلقنيأل قدمت ةمكن املهاياأ فإن ،ذاك
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 ، فقرياً ىخرمها غنياً وأب األ   احدإكان أب    و ،مهااحدإ نفقة   ىعل الّإيقدر   كان لرجل زوجتان ال    ولو

  امللقاة دلة للعرفية املستفادة من األ    ، ينفق عليها أبوها   ىخر واأل ،الزوجة اليت هلا أب فقري     على   أنفق الزوج 

  .كما تقدم شبه هذا يف بعض املسائل السابقة، عليهم

طعـام  إ فاختار الولد كان له أب غين مثالً و،اللباس أو  ين الطعام األمرمتكن االبن الفقري من أحد       ولو

نسان اإل ألن   ،نفسك على   لباسك و طعمكأ :يقول أن   بحيق لأل  ال و ،لباس أبيه له كان له ذلك     إنفسه و 

  .نفسه ىبن علب سلطنة االيرفع األ فال، ة الثانيةبملرتب يأيت يف انفسه واأل على مسلط

  .  ويف املقام فروع كثرية نضرب عنها خوف التطويل،مثلةغري ذلك من األإىل 
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بالقرض عليه   أو   خذ من ماله  أمر احلاكم باأل   ولو كان بعضهم غائباً   (: قال يف القواعد   ):١٨مسألة  (

  . )بقدر نصيبه

 هذا الشهر هذا الولد     ب مثالً األ على    بأن ينفق  ،ةاملهايا حنو على   األمرجيعل احلاكم    أن   ميكن و :أقول

جيعـل   أن    الصالح ىرأن  إ للحاكم أن   كما،  ئب أنفق عليه يف شهر آخر     الولد الغا  جاء إذا    مث ،احلاضر

سبوع القادم عليه   يف األ  و الولد احلاضر ثلث النفقة    على   سبوع جيعل يف هذا األ    مثالً،  عليهما باالختالف 

  .  الغائب بالعكسىثلثني وعلال

،  كل منهما لكل منهما    إمكانهلما االستبداد مع     كسائه مل حيق  إ أو   طعام الفقري إأراد كل منهما     ولو

 كما الكـسوة  أحد على   يقول أن   حق للفقري  وال،  بالتراضي إالّ   التشريك بالتساوي  أو   ةبل الالزم املهايا  

كما تقدم شبه هذه املسألة ، قام من شأن املنفق ال املنفق عليهامل إذ ،بالرضا منهما إالّ طعامخر اإلاآلعلى و

 آخر ينطبق عليـه   واملنفق عليه شكالً ، من الطعام ينطبق عليه الكلي     حيث يريد املنفق شكالً   ،  طعاميف اإل 

  . أيضاًالكلي 
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كان له وإن  ،امتنع حبسه وإن ،دافع بالنفقة الواجبة أجربه احلاكم   إذا  ( :قال يف الشرائع   ):١٩مسألة  (

متاع جاز له    أو   عقار أو   كان له عروض   وإن   ،يأخذ من ماله ما يصرف يف النفقة       أن   مال ظاهر جاز له   

  . )النفقة حق كالدين ألن بيعه

 مع  ،نقاذ حق املنفق عليه من املنفق     إاحلاكم حيث كان ويل املمتنع حيق له         أن   القاعدةمقتضى  : أقول

دليـل   ألن   ،أقل قدر ممكن مما يتحقق بـه احلـق         على   ماله و قيكون التصرف يف بدن املنف     أن   مالحظة

كيـسه   على   يستويلن  أ و ينفق حىت   حيسبه أن   دار أمره بني  فإذا  ،  السلطنة يقف دون املزيد من التصرف     

 أن  دار بـني    لو وأ،  عطاءاإل على   هإكراهبني   و لو دار بني حبسه    أو   ،الذي معه ليعطي منه للمنفق عليه     

 أقل تـصرفاً    ألنه ، يف كل املسائل املذكورة    األولقدم  ،  ما أشبه ذلك   أو   يببع داره  أن    أو يأخذه من نقده  

بـل  ،  املؤمنني مقامـه   لمل ميكن احلاكم قام عدو     وإذا   ،ي هو أكثر تصرفاً   يف النفس واملال من الثاين الذ     

لك فعـل   مل ميكن كل ذ    وإن   ، باملعروف والنهي عن املنكر    األمر من باب    ألنه أيضاًاحتمل قيام الفساق    

  . متكن بدون حمذور إذا هو ذلك

البيع  أو احلاكم ففي جواز استقالله باالستقراض عليه إىل الوصول على ولو مل يقدر(: قال يف املسالك

ـ      ألن   ،أجودمها اجلواز  ،غيبته وجهان  أو   من ماله مع امتناعه    ذ ذلك من ضروب املقاصة حيث يقـع أخ

  . كما ذكرههوو، )١()القريب يف الوقت والزوجة مطلقاً

يف الزوجة قبل    و صة يف القريب مطلقاً   اقد يناقش مبنع اندراجه يف دليل املق      ( اجلواهر عليه بأنه     إشكالف

حنوهـا ممـا ال      و جوازها لغري احلاكم مع الغيبة     على   دليل ال أنه    على مضي املدة لعدم امللك حينئذ عليه     

  ثبوت  على تتوقفإمنا  و، بوجهمدخلية هلا يف املقاصة عليه ال مث االستدانة، امتناع منه

                                                





٣٧١

جازت املقاصة جازت االستدانة     إذا   فانه.  حمل نظر  ى،انته )هي لغري احلاكم ممنوعة    و والية للمستدين 

  . مناطاً أو اًإطالق دلةيضر بعد التعارف املشمول لأل قبل مضي املدة ال و،املساوي أو وياألولباملناط 

  



٣٧٢

نفاقات كما جيـب     يستحب بعض اإل   ،وايات املرتبطه باملقام  نلحق ذا الباب بعض الر     ):٢٠مسألة  (

  . يف الوجوب وقد تقدم الكالم، البعض

  : يف حديث قال)عليه السالم(عن الصادق ، شعبة يف كتاب حتف العقول علي بن  حسن بنىرو

    كلها وجوه النوافل    و الل املفترض عليهم  موال يف مجيع وجوه احل    خراج األ إا  وأما الوجوه اليت أمر فيه

 ،نفقته و من يلزمه نفسه   على   سة وجوه ومخ،  خاصة نفسه  على   منها سبعة وجوه  ،  عشرون وجهاً  و ةأربعف

ة أوجه مما أربع و،يلزمه فيها من وجوه الصالت وجوه ما مخسة و،ثالثة مما يلزمه فيها من وجوب الدين و

  . يلزمه النفقة من وجوه اصطناع املعروف

 خمدمـه  و منكحه و ملبسه و مشربه و  فهي مطعمه  ،خاصة نفسه  على   فقةفأما الوجوه اليت يلزمه فيه الن     

حنـو  ن  بيفليه  إحيتاج    ما معىن و ،حفظه أو   محله أو   مرمة متاعه  على   جراءليه من اإل  إه فيما حيتاج    ؤعطاو

  . حوائجه على  انيالت يستع من اآلةآل أو مرتله

مملوكه الزم له  ووالديه وامرأته و ولده فعلى،عليه النفقة ملن يلزمه نفقته   أما الوجوه اخلمس اليت جتب      و

  . ذلك يف العسر واليسر

 واحلـج   ، فالزكاة املفروضة الواجبة يف كـل عـام        ،أما الوجوه الثالث املفروضة من وجوه الدين      و

  . هأيام واجلهاد يف ،املفروض

ني والتنفل يف    فصلة موقوفة وصلة القرابة وصلة املؤمن      ،أما الوجوه اخلمس من وجوه الصالت النوافل      و

  . وجوه الصدقة والرب والعتق

   .)١(جبات يف السنةإقراء الضيف وا فقضاء الدين والعارية والقرض و،ربعه األووأما الوج

                                                

 



٣٧٣

  .  كما ذكرنا ذلك يف بعض مباحث الفقه، داخل يف الزكاةألنهعدم ذكر اخلمس : أقول

 ىموال والقـو  األ من :)١(ناهم ينفقون ومما رزق : تعاىل يف قوله    )عليه السالم (مام  ويف تفسري اإل  

ويـؤدون  ،  موال الزكاة وجيودون بالصدقات وحيتملون الكـل      يؤدون من األ  ) ينفقون (واجلاه واملقدار 

ذوي  و هلنياأل على   وكسائر النفقات الواجبات  ،  استحب أو   لزم إذا   احلقوق الالزمات كالنفقة يف اجلهاد    

من مل تكن فرضاً عليهم النفقة مـن         على   لنفقات املستحبات وكا،  مهاتباء واأل رحام والقرابات واآل  األ

 ىويؤدون من قـو   . خذ بيد الضعفاء والضعيفات   سعاف والقرض واأل  كاملعروف باإل  و ،سائر القرابات 

 محل متاعـه   على   غري مسافر  أو   يعني مسافراً  و ،ينجيه من مهلكة   و بدان املؤنات كالرجل يقود ضريراً    األ

ويؤدون احلقوق مـن    . ىذباأل أو   كدفع عن مظلوم قصده ظامل بالضرب       أو ،قد سقط عنها   و دابةعلى  

جباههم ملن قد عجـز عنـها        يطلبوا حاجة  أو   ،يدفعوا به عن عرض من يظلم بالوقيعة فيه        أن   اجلاه بعد 

   .)٢(تعاىلا رزقه اهللا ممنفاق إوكل هذا ، مبقداره

  : ناثالتحف للعيال واالبتداء باإل يستحب شراءو

  حتفة فحملها  ىمن دخل السوق فاشتر   : )صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    :  قال ،فعن ابن عباس  

أعتق منا  أفك من فرح ابنة   فإن   ،ناث قبل الذكور  باإل أيبدل و ،قوم حماويج  إىل   عياله كان كحامل صدقة   إىل  

  إمنا  أقر بعني ابن فكنم و،مساعيلإرقبة من ولد 

                                                

 





٣٧٤

   .)١( أدخله اهللا جنات النعيم من خشية اهللاىمن بك و، من خشية اهللاىبك

  . نه يستحب التوسطإكان يتحمل التوسط فإذا  إالّ يستحب القناعة بالقليل واالستغناء به عن الناسو

من رضي من اهللا باليسري من املعاش رضي        :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  فعن هيثم بن واقد   

   .)٢(اهللا منه باليسري من العمل

 من هو فوقـك    إىل    بصرك عمطت أن   ياكإ: )عليه السالم (جعفر   قال أبو :  قال ،بن هالل عن عمر   و

 ما إىل   متدن عينيك  الو:  مث قال  ،)٣(ال أوالدهم  و تعجبك أمواهلم  الو: عز وجل  مبا قال اهللا     ىكفو

 عليـه   صلى اهللا (دخلك شيء فاذكر عيش رسول اهللا        فإن   )٤(احلياة الدنيا  واجاً منهم زهرة  زمتعنا به أ  

   .)٥(وجده إذا وقوده السعف وحلوه التمر وكان قوته الشعريإمنا ف )وآله

من : قال )صلى اهللا عليه وآله   (عن رسول اهللا    ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن سامل بن مكرم   و

   .)٦( أغناه اهللامن استغىن و،سألنا أعطيناه

:  يقـول  )عليه السالم (كان أمري املؤمنني    :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن هشام بن سامل   و

 فإن  يكفيك ال كنت تريد ما   وإن   ،فيها يكفيك  أيسر ما  فإن   يكفيك كنت تريد من الدنيا ما    ن  إ ابن آدم 

   .)٧(يكفيك فيها ال كل ما

                                                

















٣٧٥

الكثري مل يكفه مـن      إالّ   من مل يقنعه من الرزق    :  قال )عليه السالم (عن الرضا   ،  عن حممد بن عرفة   و

   .)١(نه يكفيه من العمل القليلإومن كفاه من الرزق القليل ف، الكثري إالّ العمل

 ابن آدم كـن     :مكتوب يف التوراة  :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  املقدام أيب   عن عمرو بن  و

 مـن  و ، من رضي من اهللا بالقليل من الرزق قبل اهللا منه القليل من العمل             ،كيف شئت كما تدين تدان    

   .)٢(خرج من حد الفجور وذلت مكسبه ورضي باليسري من احلالل خفت مؤنته

 أن مـن أراد : )صلى اهللا عليه وآلـه (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب   عن،  عن جابر و

   .)٣(يف يد غريه اهللا أوثق منه مبا يف يد  الناس فليكن مباديكون أغن

 رزقه اهللا فهو من أغىن من قنع مبا:  قال) السالمماعليه( عبد اهللا  أو أيبجعفر أيب  عن،  محزة أيب   عنو

   .)٤(الناس

من رضي من الدنيا مبا جيزيه كان       : )عليه السالم (قال أمري املؤمنني    :  رفعه قال  ،عن حنان بن سدير   و

  )٥(من مل يرض من الدنيا مبا جيزيه مل يكن فيها شيء يكفيه و،فيها يكفيه أيسر ما

  : اعاة العيال والتوسعة عليهم حسب القدرة والتوسطيستحب مرو

ستغلها يف كـل    أيل ضيعة باجلبل    ن  إ :)عليه السالم (يب جعفر   قال رجل أل  :  قال ،فعن حممد بن مسلم   

فقـال  ،  أتصدق منها بألف درهم يف كل سنة       و عيايل منها ألفي درهم    على   سنة ثالثة آالف درهم أنفق    

  لفان تكفيهم يف  األكانتن إ :)عليه السالم(جعفر  أبو

                                                

 











٣٧٦

 يف حياتك مبرتلة    كأجريت نفس  و وفقت لرشدك  و ليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك    إحيتاجون   مجيع ما 

   .)١(يوصي به احلق عند موته ما

 ى،اليد العليا خري من اليد السفل     :  يقول )عليه السالم (  اهللا أبا عبد مسعت  :  قال ،عن الربيع بن يزيد   و

   .)٢( مبن تعولأفابد

املـؤمن  : )صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  السكوينعن  و

   .)٣(واملنافق يأكل أهله بشهوته) خ لعياله  (يأكل بشهوة أهله

   .)٤(يضيع من يعوله أن مثاًإ باملرء ىكف:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن هشام بن ساملو

: )صلى اهللا عليـه وآلـه     (قال رسول اهللا    :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  بغرا علي بن    عنو

ملعون ملعون من ضيع من يعوله،الناس على ه كلّىمن ألق ملعون ملعون )٥(.   

بتاع به  أمعي درهم    و دخل السوق ألئن  : )عليهما السالم (احلسني   علي بن    قال:  قال ،محزة أيب   عنو

   .)٦(عتق نسمةأ أن من  إيلّليه أحبإ قد قرموا وحلماً لعيايل

  . القرم شهوة اللحم: أقول

 علـى  يكون القـيم  أن من سعادة الرجل:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن معاذ بن كثري   و

   .)٧(عياله

   اًإمث باملرء ىكف: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليهما السالم(طالب  أيب  علي بنعنو

                                                

 











 



٣٧٧

   .)١()خ ليعول،  (أن يضيع من يقوت

صلى اهللا (عن رسول اهللا ، )عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم  (عن الصادق ،  سالمعن دعائم اإل  و

   .)٢(جييع أهله ويشبع الرجل أن ىنه إ :)عليه وآله

 عـز وجـل   هللا  ا أحبكم عند  إن: قال )عليهما السالم (احلسني   علي بن    عن،  محزة الثمايل  أيب   عنو

أجناكم مـن عـذاب اهللا       وإن   ، أعظمكم فيما عنده رغبة    أعظمكم عند اهللا عمالً    وإن   ،أعماالًأحسنكم  

 وإن  ،عيالـه  على   اهللا أسبقكم  أرضاكم عند  وإن   ،اهللا أوسعكم خلقاً   إىل   أقربكم وإن   ،أشدكم خشية هللا  

   .)٣(أكرمكم عند اهللا أتقاكم

   .)٤(عياله على ع عليه مث قترليس منا من وس: قال )ه وآلهصلى اهللا علي(عن النيب ، عن الغوايلو

 ال ألن   عيالـه  على   يوسع أن   ينبغي للرجل :  قال )عليه السالم (احلسن   أيب   عن،  عن معمر بن خالد   و

سـري  األ:  قال ،)٥(أسرياً و يتيماً و حبه مسكيناً  على   يطعمون الطعام و: يةوتال هذه اآل  ،  يتمنوا موته 

   .)٦(ه يف التوسعة عليهمءسراأيزيد  أن زيدت النعمة إذا غيعيال الرجل ينب

ينفقون  آية أن    كما ورد  ،البطن أو   طالقاإل أو   باملناط ذكر أو   ية الكرمية لعله اقتباس من اآل    و :أقول

   نزلت المري )٧(عالنية وأمواهلم بالليل والنهار سراً

                                                

 















٣٧٨

  . غري ذلك إىل ،اخليل على اقنفنزلت يف باب اإل أا وورد، )عليه السالم(املؤمنني 

 علـى  اهللا أسـبغكم  أرضـاكم عنـد  :  قال،)عليهما السالم(احلسني  علي بن  عن،  محزة أيب   عنو

   .)١(عياله

   .)٢(عياله على صاحب النعمة جيب عليه التوسعة: )عليه السالم(عن الرضا ، نصر أيب عن ابنو

ن إ :)صلى اهللا عليه وآلـه (قال رسول اهللا : قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب   عن،  عن عمر بن يزيد   و

   .)٣(أمسك عنه أمسك وإذا ،وسع اهللا عليه اتسع إذا ،املؤمن يأخذ بآداب اهللا

ينقص من قوت عياله     أن   ينبغي للمؤمن :  يقول )عليه السالم (مسعت الرضا   :  قال ،عن ياسر اخلادم  و

   .)٤(يف الشتاء ويزيد يف وقودهم

 ال ألن   عياله على   يوسع أن   ينبغي للرجل : )عليه السالم (احلسن الرضا    ال أبو ق:  قال ،وعن الصدوق 

   .)٥(يتمنوا موته

 فمن أنعم اهللا عليه بنعمة      ،هؤسراأعيال الرجل   : )عليه السالم (احلسن   قال يل أبو  :  قال ،عن مسعدة و

   .)٦(تزول النعمة أن مل يفعل أوشك فإن ،سرائهأ على فليوسع

مل يكن الزائد    وإن   ،هو الوسط العريف   و يستحب االقتصاد يف النفقة    و ،لسرف والتقتري جيوز ا  النه  إ مث

شـخاص  مكنـة واأل  زمنة واأل ختتلف باختالف األ   و  الثالثة عرفيات  مورواأل،  ص عنه حراماً  قالنا و عليه

كـان هنـاك    إذا   إالّ   ، عدم احلرمة  األصلعدمها كان    و ولو شك يف احلرمة   ،  غريها و والنظم االجتماعية 

  ، استصحاب

                                                















٣٧٩

  . كذلك التقتري و،بعضها مكروه والسرف له مراتب بعضها حرام أن كما

بـني املكـروهني     ما: فقال ، عن النفقة  )عليه السالم (حلسن   ا سألت أبا :  قال ،بانأ بن   عبد اهللا فعن  

   .)١(قتارسراف واإلاإل

سراف قلـة  مع اإلن  إ :)معليه السال ( عبد اهللا  قال أبو :  قاال ،يوسف بن عمارة   و يعفور أيب   عن ابن و

   .)٢(الربكة

نفقـوا مل  أ إذا الـذين : عز وجـل  يف قول اهللا )عليه السالم(احلسن  أيب  عن،  عن حممد بن سالم   و

ر تاملقعلى   و املوسع قدره  على   ،القوام هو املعروف  : قال ،)٣(كان بني ذلك قواماً    و مل يقتروا  و يسرفوا

  . )٤(ما آتاها إالّ يكلف اهللا نفساً ال هلم وح لهمؤنته اليت هي صال وقدر عياله على ،قدره

أحدهم كان له    ،يستجاب هلم  ة ال أربع: )عليه السالم ( عبد اهللا  قال أبو :  قال ،عاصم أيب   عن عمار و

   .)٥(أمل آمرك باالقتصاد: فيقول، مال فأفسده فيقول يارب ارزقين

الـسرف أمـر     وإن   ،القصد أمر حيبه اهللا    إن: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن داود الرقي  و

   .)٦(يبغضه اهللا

، بني املكروهني  ما: فقال ،العيال على    يف النفقة  )عليه السالم (استأذنت الرضا   :  قال ،عن العباسي و

  قتار كره اإل وسرافاهللا كره اإل إن: قال ،أعرف املكروهني ال: قلت

                                                

 









 



٣٨٠

   .)١(كان بني ذلك قواماً وتروامل يق وأنفقوا مل يسرفوا إذا والذين: فقال

 إذا والـذين : تعاىل و اهللا تبارك قال يف قول،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،   بن سنان  عبد اهللا عن  و

عـن   و ،حناها شيئاً  و فرق أصابعه  و ط كفه س فب ،)٢(كان بني ذلك قواما    و مل يقتروا  و أنفقوا مل يسرفوا  

خيـرج   القوام ما : قال و ،هكذا: قال و  فبسط راحتيه  ،)٣(تبسطها كل البسط   الو: تعاىلقول اهللا   

   .)٤( يف الراحة منه شيءىيبق وصابعمن بني األ

الغين ينفـق  ن إ ،رب فقري هو أسرف من الغين :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  بصري أيب   عنو

   .)٥(ويتما أ والفقري ينفق مما ،ويتأمما 

آتوا حقه  و: عز وجل  عن قول اهللا     )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   ل رجل سأ:  قال ،عن هشام بن املثىن   و

كان له   و )مساه (نصاريكان فالن بن فالن األ    :  قال ،)٦(ب املسرفني حي النه  إ تسرفوا يوم حصاده وال  

   .)٧( ذلك سرفاًتعاىلعياله بغري شيء فجعل اهللا  و هوىأخذ يتصدق به فيبق إذا كان وحرث

 ال تجعلْ يدك مغلُولَـةً و: عز وجل  يف قول اهللا     ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن ،بن يزيد  عن عمر و

   .)٩(حسار الفاقةاإل: قال ،)٨(ال تبسطْها كُلّ الْبسِط فَتقْعد ملُوما محسورا وعنِقكإىل 

                                                





















٣٨١

 يده  مكتل فيه مثر فمأل    إىل   قام فجاء سائل ف   )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   كنت عند :  قال ،عن عجالن و

مث جاء آخـر    ،  مث جاء آخر فسأله فأخذه بيده فناوله      ،  مث جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله       ،  فناوله

يسأله أحد من الـدنيا      كان ال  )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا    إن: قالمث   ،ياكإ و اهللا رازقنا : فقال

: فقـل ،  ليس عندنا شيء  : قال فإن   ليه فاسأله إانطلق  : ة ابناً هلا فقالت   ليه امرأ إ فأرسلت   ،أعطاه إالّ   شيئاً

 ال جتعل يدك مغلولة   و:  فقال ،القصد على   ليه فأدبه اهللا  إ به   ىفأخذ قميصه ورم  : قال،  عطين قميصك أ

   .)١(تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حمسوراً ال وعنقكإىل 

ال إو) ياك أعين وامسعي يا جـارة     إ (من باب  ) عليه وآله  صلى اهللا (النيب   إىل   تأديب اهللا بالنسبة  : أقول

فعلـه   و قولـه  و عمله فإن   ،أصعب منها  و  بل موركان مكلفاً بأمثال هذه األ     )صلى اهللا عليه وآله   (فالنيب  

 األمر و ،)٢(ىوحي يوح  إالّ   هون  إ ىما ينطق عن اهلو   : تعاىل قال   ،تعاىل و كلها من قبل اهللا سبحانه    

  . لتفصيل الكالم حمل آخر و،ليس خاصاً بالنطق

: )عليهمـا الـسالم   (احلسني   علي بن    قال:  قال )عليه السالم (جعفر   أيب   عن،  عن بريد بن معاوية   و

  املزيد  إىل أقرب و للنعمةىذلك أبق فإن  ،خرتهيقدم منه الفضل آل    و ،بلغة الكفاف  و لينفق الرجل بالقسط

   .)٣(أنفع للعافية ومن اهللا

 وإن  ،عـز وجـل   القصد أمر حيبـه اهللا       إن: قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا    أيب نع،  عن داود الرقي  و

   .)٤(صبك فضل شرابك وحىت ،تصلح لشيء فإا النواة طرحك حىت ،عز وجلالسرف أمر يبغضه اهللا 

  يسألونك و :عز وجل يف قول اهللا )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،عمري مرسالً أيب عن ابنو

                                                







 



٣٨٢

   .)٢(العفو الوسط: قال ،)١(العفوماذا ينفقون قل 

   .)٣(ة والسرف مفوا،ةالقصد مثرا :)عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  رفعه قال،حممد علي بن وعن

: )صلى اهللا عليه وآلـه    (قال رسول اهللا    :  قال ،)عليهما السالم (احلسني   علي بن    عن،  محزة أيب   عنو

والفقرفذكر الثالث القصد يف الغىن، ثالث منجيات )٤(.   

   .)٥(يفتقر ال أن ضمنت ملن اقتصد: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن مدركو

 أنفق ما يف يديه يف سبيل مـن         رجالً أن   لو:  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن محاد اللحام  و

اهللا ن  إ أحـسنوا  و التهلكة إىل   ا بأيديكم ال تلقو و:  أليس اهللا يقول   ،ال وفق  و سبيل اهللا ما كان أحسن    

   .)٧( يعين املقتصد)٦(حيب احملسنني

الـسرف يـورث    ن  إ عبيد يا: )عليه السالم ( عبد اهللا  قال أبو :  قال ،عن أبيه ،  عن مروك بن عبيد   و

   .)٨(العفو يورث الغىن وإن ،الفقر

فـإذا  ،   عليكم فجودوا  تعاىل و  تبارك أجاد اهللا إذا   : قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن رفاعة و

   .)٩(ال جتاودوا اهللا فهو أجود وأمسك عنكم فأمسكوا

                                                

 



















٣٨٣

مـا   و،الرفق نصف العيش:  يقول)عليه السالم( ىاحلسن موس مسعت أبا:  قال، بن بكرىعن موس و

  .)١( يف اقتصادئعال امر

مـن  : )صلى اهللا عليه وآلـه    (قال رسول اهللا    :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن ابن سنان  و

   .)٢(من بذر حرمه اهللا و،اقتصد يف معيشته رزقة اهللا

 ال أن   ضمنت ملـن اقتـصد    :  يقول )عليه السالم (  اهللا أبا عبد مسعت  :  قال ،براهيم بن ميمون  إعن  و

   .)٣(يفتقر

مـاذا  يـسألونك   و: قول اهللا   يف )عليهما السالم (جعفر   أيب   عن  أو عبد اهللا  أيب   عن،  عن يوسف و

   .)٥(الكفاف: قال ،)٤(ينفقون قل العفو

   .)٦(القصد :بصري أيب يف رواية و:قال

نكون  ناإ: قال لهنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، هأصحابعن بعض ، العزيز سحاق بن عبدإعن و

قـد   و لـدقيق يكون معنا خنالة نتدلك ا من النورة فتدلكت با         حرام فنطلي فال  يف طريق مكة فنريد اإل    

ليس فيما أصلح : قال، نعم: قلت سرافأخمافة اإل: )عليه السالم(قال  ،دخلين من ذلك ما اهللا أعلم به

 املـال وأضـر     سراف فيما أفـىن   اإلإمنا  ،  ين رمبا أمرت بالنقي تلت بالزيت فأتدلك به       إ ،سرافإالبدن  

  : قال ،فما القصد: قلت، غريهعلى  أنت تقدر وأكل اخلبز وامللح: قال ،قتارفما اإل: قلت، بالبدن

                                                

 













٣٨٤

  .)١(مرة هذا واللنب واخلل والسمن مرة هذا واخلبز واللحم

ذكرنـا  إمنا   و ،عمغريها مما تتعلق بالنفقة مبعناها األ      و بوابغريها من الروايات الكثرية يف هذه األ      إىل  

  .  واهللا العاصم،زمنة عند كثري من الناسهذه اجلملة الكثرية منها لتعارف السرف يف هذه األ

  

                                                

 



٣٨٥

 نسان من رقيق  ميلكه اإل  ما على    جتب النفقة  ،القول يف نفقة اململوك   (: قال يف الشرائع   ):٢١مسألة  (

ال تقـدير    و مـن كـسبهما    وأنفاق عليهما من خاصته     مة فموالمها باخليار يف اإل    العبد واأل  أما   ،يمةو

عادة مماليك   إىل   يرجع يف جنس ذلك كله    و ،كسوة و دامإطعام و إبل الواجب قدر الكفاية من      ،  لنفقتهما

يستوي يف ذلك القن     و ،نفاق عليه اإل أو   بيعه على   جربأنفاق  امتنع عن اإل   لو و ،أمثال السيد من أهل بلده    

 فـإن   ،رضي إذا   جيعل الفاضل له   و ملوك بأن يضرب عليه ضريبة    خيارج امل  أن   جيوزو .الولد أم و واملدبر

يضرب عليه ما يقصر كسبه عنـه        أن   جيوز ال و ، التمام املوىل على   نال كا إليه و إكله   و فضل قدر كفايته  

  . )١()قام ا املوىلإذا إالّ يفضل معه قدر نفقته  ال وال ما

  : قد تقدمت مجلة منها و،وجوب نفقة اململوك متواتر الروايات على يدل و:أقول

 باأل: ن الزكاة شـيئاً   يعطون م  مخسة ال :  يف صحيح ابن احلجاج    )عليه السالم (مثل قول الصادق    

   .غري ذلك و،)٢(م عياله الزمون لهألذلك  و،اململوك وم والولد واملرأةاألو

خوانكم خولكم جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان إ: )صلى اهللا عليه وآله(يف رواية عن رسول اهللا  و

   .)٣(يلبس يلبسه مما وأخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل

  منه  البدوأنه   نظام الرقسالم اإلإقراروجه  مهاغري والعتق وقد ذكرنا يف اجلهادو

                                                









٣٨٦

ذكـر الفقهـاء     إىل   ضافةباإل،  ليس يف احلال احلاضر حمل االبتالء     حيث إنه   لكن  ،  يف النظام الصحيح  

  .  واهللا املستعان،البحث الالحق إىل ية املفصلة نتعرضهتفصيل الكالم يف ذلك يف كتبهم الفق

  



٣٨٧

  

  فصل

  في البھائم

  

  : الكالم يف البهائم يقع يف أمرين ):١سألة م(

، خصوصياا و الروايات يف حقوق احليوانات    و يات فقد أكثرت اآل   ، املرتبطة ا  موربعض األ : األول

  . جملدات أو جملد إىل تفصيل الكالم حوهلا حيتاج و،توالروايات منها كثرية جداً فهي تبلغ املئا

   .)١( سوأة أخيهيرارض لرييه كيف يويف األاً يبحث فبعث اهللا غراب :قال سبحانه

   .)٢( اهلدهدىأر يل ال تفقد الطري فقال ماو: تعاىلقال و

  .)٣(الطري و معهويبأيا جبال : قالو

   .)٤(قالت منلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم: قالو

   .)٥(زينة وواخليل والبغال واحلمري لتركبوها: وقال

   .)٦(مم أمثالكمأ إالّ طائر يطري جبناحيه ال ورض األمن دابة يف ماو: قالو

                                                

 









 



٣٨٨

   .)١(لتأكلوا منها حلماً طرياً: قالو

   .)٢(فمثله كمثل الكلب: قالو

   .)٣(كمثل احلمار حيمل أسفاراً: قالو

   .)٤(تذحبوا بقرة أن ن اهللا يأمركمإ: قالو

   .)٥(واهلدي جعلناها لكم من شعائر اهللا: قالو

  . ياتها من اآلغريإىل 

 املتعرضة لذكر احليوان يف خمتلف املناسبات فهي كثرية مـذكورة يف كتـاب              ىالفتاو و أما الروايات 

غسل من قتـل     و ،سئارواأل،  النجسة و واحليوانات الطاهرة ،  قربوس الفرس  على   الطهارة يف حبث التيمم   

اب الزكاة فيما يتعلق    يف ب  و ،صالة املطاردة  و قربوس الفرس  على   يف الصالة يف مسألة السجود     و ،الوزغ

يف باب احلـج حيـث يـذكر         و ،حصتان من الغنيمة    للفارس ىيف باب اجلهاد حيث يعط     و ،الزكاة ا 

 ،شـربة طعمة واأليف باب األ و،الذباحة ويف باب الصيد و،يف مقدمته أحكام الدواب  و ،حرامحمرمات اإل 

يف باب احلدود حيث حيد فاعل احلرام        و ،تاجري ال ما و يف باب التجارة فيما يتاجر به      و ،يف باب العشرة  و

  .لبعض احليوانات الدية حيث إنيف باب الديات  و،مع احليوان

  . غريها وكتب املعاجز والتاريخ والتفسري وأحواهلا تذكر يف مجلة من اموعات مثل الفقه أن كما

  : حقوق احليوان إىل ملاعإيف روايات كثرية و

   واصيها اخلريناخليل معقود ب: )صلى اهللا عليه وآله(سول اهللا قال ر:  قال، الصدوقىفقد رو

                                                













٣٨٩

   .)١(يقبضها املنفق عليها يف سبيل اهللا كالباسط يده بالصدقة ال و،يوم القيامةإىل 

 الّذين ينِفقُونَ أَمـوالَهم ِباللّيـلِ     : عز وجل يف قول اهللا     )صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا     و :قال

م     و  ِسراً النهاِرو م   و عالِنيةً فَلَهم أَجرهم ِعند ربِه نزلـت يف  :  قـال )٢(ال هم يحزنونَ  و ال خوف علَيِه

   .)٣(اخليل على النفقة

نزلت يف أمري املـؤمنني      أا    على بعض الروايات الدالة   و قد ذكرنا وجه اجلمع بني هذه الرواية      : أقول

  .  فيما تقدم)معليه الصالة والسال(

   .)٤(يكون دوابه مساناً أن من مروة الرجل: )عليه السالم(احلسن  قال أبو:  قال،عن العلويو

   .)٥(الفرس السري وحسن وجه اململوك و فراهة الدابة،ثالث من املروة: مسعته يقول و:قال

: )صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    :  قال )السالم و عليهم الصالة (عن آبائه   ،  عن جعفر بن حممد   و

ال يضرب وجههـا     و ،مر به  إذا   يعرض عليها املاء   و ،نزل إذا    بعلفها ؤ يبد ،صاحبها خصال  على   للدابة

ال يكلفها مـن   و،ال حيملها فوق طاقتها و،يف سبيل اهللا إالّ ظهرها على ال يقف و،تسبح حبمد را  فإا

   .)٦(ما تطيق إالّ املشي

  اللهم : الدابة تقولن إ :يقول )صلى اهللا عليه وآله(سول اهللا مسعت ر:  قال،ذر أيب عنو

                                                

 













٣٩٠

   .)١(طيقأيكلفين ما ال  ال ويسقيين وارزقين مليك صدق يشبعين

اللـهم اجعلـه يب     : قالـت  إالّ    أحد دابة  رىما اشت : قالنه  إ )عليه الصالة والسالم  (عن الصادق   و

  .)٢(رحيماً

   .)٣(سقيها و حني يرتل علفهاأمنكم بدابة فليبدمن سافر : )عليه الصالة والسالم(وقال 

   .)٤(ذكر مثلهنه إ )عليه الصالة والسالم( علي عنو

حيملها فوق    ال ،صاحبها ستة حقوق   على   للدابة:  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  عن السكوين و

   .)٥(نزل إذا  بعلفهاأيبد و،ال يتخذ ظهرها جملساً يتحدث عليها و،طاقتها

أبـواب   و  يف أبواب احلـج    ، غريها من الروايات الكثرية املوجودة يف الوسائل واملستدرك والبحار         ىلإ

م كانوا يوقفـون للكـالب      إ وحىت   لذا كان املسلمون يرفقون باحليوانات     و ،غريمها و الصيد والذباحة 

  . واهلررة

  

                                                













٣٩١

، مل تكـن   أو   اء كانت مأكولة  سو،  أما نفقة البهائم اململوكة فواجبة    و( :قال يف الشرائع   ):٢مسألة  (

ن إ ذحبهـا  أو   بيعها على   جربأامتنع   فإن   ،ال علفها إت بالرعي و  أاجتز فإن   ،ليهإوالواجب القيام مبا حتتاج     

  . )كانت تقصد بالذبح

  عدم جواز ترك احليوان املعتد بـه       ،الضرورة عند املتشرعة   و بل،  تقدم من الروايات   مامقتضى  : أقول

 الغـذاء   بل الالزم توفري  ،  ال أو   سواء كانت مملوكة  ،   أمر غري ذلك   ألجل أو عطشاً أو   ميوت جوعاً حىت  

  . والوقاية من احلر والربد املميت له واملاء

 ترك احليوانات يف احلظرية    و ،وي للدجاج  كافتراس ابن اآل   ،هلا جيوز تركها يؤذيها حيوان مؤذ     كما ال 

البغـال واحلمـري     و بل والشاة والبقر واخليل   إلمن غري فرق بني ا    ،  ما أشبه  و والعقرب تلدغها احلية حىت  

 وحىت  يايل والسباع واهلر والكلب احملترمني    الغزالن واليحامري واأل   و مساكاأل وحىت   بل،  والطيور بأنواعها 

  : اًأمورهناك  فإن ،غريها والنحل ومثل دود القز

ـ وز قتلهمااحليوان املؤذي حيث جي ويف قبال الكلب اهلراشـ  احليوان احملترمن إ :األول جيـوز   ال  

 أيـضاً اهلر   و ذكرنا الكلب إمنا   و ،ما أشبه ملا تقدم من الروايات      و عطش و ميوت من جوع   حىت   تركهما

ما مشموالن للروايات العامة واخلاصة كما تقدم بعضهاأل .  

 النار فرأيت امرأة تعـذب     على   سري يب أاطلعت ليلة   : )صلى اهللا عليه وآله   (عن النيب   ،  يف اجلواهر و

 حـىت   رضمل تدعها تأكل من حشاش األ      و مل تسقها  و مل تطعمها  و ربطت هرة ا  إ :فقيل ،فسألت عنها 

   .)١(ماتت فعذا بذلك

                                                





٣٩٢

 ،فـسألت عنـها   ) يعين زانية  (اجلنة فرأيت امرأة مومسة    على   واطلعت: )صلى اهللا عليه وآله   (قال  و

اهللا  روي فغفـر   حىت   صرته يف حلقه  زارها يف بئر فع   إمرت بكلب يلهث من العطش فأرسلب       ا  إ :فقيل

   .)١(هلا

  : اش واحليوان املؤذي فللنصوص اخلاصة فيهمارأما جواز قتل الكلب اهلو

بعثين : )عليه الصالة والسالم  (قال أمري املؤمنني    :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  فعن السكوين 

 كلباً ال و ،ساويته إالّ    وال قرباً  ،حموا إالّ   تدع صورة  ال: املدينة فقال  إىل   )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   

   .)٢(قتلتهإالّ 

 أن  بلغـين : قال له الـسائل    و ، عن رجل يقتل احلية    )عليه السالم (احلسن   ل أبو ئس : قال ،عن أبان و

 كتطلب  ال حيةفإا  : قال،  من تركها ختوفاً من تبعتها فليس مين      : قال )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   

   .)٣(ال بأس بتركهاو

ل عن قتل احليـات     ئسو : يقول )عليهما السالم (مسعت جعفر بن حممد     :  قال ،عن مسعدة بن زياد   و

ال تقتلوا من احليات عـوامر   و حراقهنإبأس بقتلهن و   ال: )عليه السالم (قال   ،آذين إذا   والنمل يف الدور  

كانت لـه   و حدأيوم   )صلى اهللا عليه وآله   (  نصار خرج مع رسول اهللا    شاباً من األ   إن: قالمث  ،  البيوت

 ال:  فقالت لـه   ،ليها بالرمح إرآها أشار    هو بأمرأته تطلع من الباب فلما     فإذا  امرأة حسناء فغاب فرجع     

هذا : فقالت املرأة لزوجها،  فراشه على   هو حبية مطوقة  فإذا  فدخل  ،  يف بيتك  لكن ادخل فانظر ما    و ،تفعل

   ليهاإأسها مث علقها فجعل ينظر فطعن احلية يف ر، الذي أخرجين

                                                





 



٣٩٣

صلى اهللا عليـه وآلـه      (خرب رسول اهللا    أ ف ،سقط فاندقت عنقه   إذ   فبينما هو كذلك  ،  هي تضطرب و

مـا  أف،   ذلك ىفما سو ،   من تركهن خمافة تبعتهن فليس منا      :قالن  أما م و،  فنهي يومئذ عن قتلها    )وسلم

   .)١(عن قتلهن يومئذ )وآلهصلى اهللا عليه ( لنهي رسول اهللا ،اج عمار البيوت فال

  . اتبيؤذين أحداً خبالف غريهن من الغري عمار البيوت ال أن من املعروف و:أقول

سألته عن قتل النملـة     :  قال ،)عليه السالم ( بن جعفر    ىعن أخيه موس  ،  جعفر يف كتابه   علي بن    عنو

   .)٢(تؤذيكأن  إالّ تقتلها ال: قال ،أيصلح

  . غريها من الرواياتإىل 

جـواز قتـل    على حرام مجلة من الروايات الدالةقد ذكرنا يف حمرمات اإل     و ،يذائهاإ إىل   ضافةذا باإل ه

 يل اهلراش هذيتها بنوع آخر كتأ   أمل ميكن رفع     إذا   هو فيما إمنا  اجلواز   إن: قاللكن رمبا ي  ،  احليوان املؤذي 

 ،ذية كقلع سن احلية مثالً    دة األ ما بسلبه ما  إ و ،بالتأهيل كما ميكن يف السباع    ما  إ جعل املؤذي غري مؤذ   و

 إطالقذلك متسكاً ب   و ،املتعارف سابقاً  بالقتل كما هو   إالّ   ميكن ما ال  إىل   دلةذلك الحتمال انصراف األ   و

 ما ال، إ القدر املتيقن   فالذي خرج منه هو    ، واملناط يف مجلة من الروايات     ،أذيته و  حرمة القتل للحوان   أدلة

 النصراف  ،غريها من احلشرات   البعوض والذباب  و لوزغ واخلنفساء والبق  علم منه جواز القتل كالنملة وا     

  .  بالقتل كتأذي احليوانات الكبريةىتتأذ أا مل يعلم و،قتلها على السرية جارية و، املنع عنهاأدلة

                                                

 

 



٣٩٤

 ما أشبه  أو   عطشاً أو   ميوت جوعاً  حىت   تركه أذيته أو  و  حرمة قتل احليوان الكبري    األصلن  إ :واحلاصل

  . يف بعضها الكراهة كقتل النملة و، اجلوازاألصلحنوها ف واحلشرات أما ،ما خرجإالّ 

 كان قـابالً ن إ ذحبه أو ،غريمها وترك احليوان ليستفيد هو من الطعام والشراب    ما  إ الواجبن  إ :الثاين

أقسام وا مبختلف   ؤمن يقوم بش   إىل   نقلها أو   ،كذبح السباع لالستفادة من جلودها     االستفادة أو   كللأل

 أو العطـش  أو اجلـوع  أو  الربدحصرها فيموت من احلر أو أما ،ما أشبه وجارة واهلبةالنقل كالبيع واإل 

بالطري أمام اهلررة فالظاهر     أو   بالدجاج يف حمل الثعالب    أو    بالشاة يف املذئبة   ىافتراس املفترس هلا كأن يلق    

  . عدم جواز ذلك

مـا أشـبه     أو    ميوت حىت ترك مجلة من احليوانات    أن   ،ةالسابق دلةبعض األ  إىل   ضافةيدل عليه باإل  و

نسان يـريب هـررة     إ مثالً،  مثل هذه الكلية مشكل    على   قامة الدليل إكان   وإن   ،هو غري جائز   و سرافإ

 ،جاجة ذلكالد و يريب الثعالب فيفعل بالديكة    وأ،  بقصد عقالئي فيصيد العصافري واحلمام ليعطيها هلا حية       

  . غري ذلك إىل ،هيريب الذئاب فيعطيها الشيا أو ،رانب احليةاأليريب احليايا فيعطيها أو 

لـو   و،خراحليوانات األ  على   اهللا سبحانه سلط احليوانات املفترسة     وألن   ،صلبل رمبا يقال باجلواز لأل    

  .خالق اهللاأختلقوا ب: )عليه السالم(ورد من قوله  ما إىل ضافةباإل، كان ظلماً مل يفعله سبحانه

إمنا واهللا  ،  ورد من النهي عن الظلم      بضميمة ما  ،ميكن التمسك به بعد كونه ظلماً عرفاً        ال األصللكن  

ال فاهللا سبحانه مييـت     إ و ،نسانيفعله سبحانه جيوز لإل    كل ما  أن    على دليل ال و ،يفعل ملصلحة  يفعل ما 

  . غري ذلك إىل ،غريه ماتةإنسان جيوز لإل ال وميرضه ونساناإل

  )عليه السالم(اهلدهد قال لسليمان ن أ وه يقتص للجماء من القرناءاهللا سبحانن إ :قد وردو



٣٩٥

ختلقـوا  ـ  ف ،)١(ذحبنهأل أو   عذبنه عذاباً شديداً  أل: تذكر وقوفك بني يدي اهللا حيث هدده بقوله       

  . ما أشبه والشجاعة والعفو والكرم والصرب و مثل احللم،نسانخالق الطيبة لإليراد به األ بأخالق اهللا

  .)عليه السالم (فيكف هدده سليمان: يقال ال

  . نسان املخالف يستحق العقوبة فكيف باحليوانواإل، ملخالفته:  يقالألنه

  .طفال ريش ديك فلم ينههم عن املنكراهللا مل يرحم ذلك العابد حلضوره حال نتف األن إ :قد وردو

  . جاز الإ و،نص خاص مل جيز أو سرافإ أو كلما كان ظلم إن: قالرمبا يو

إذا  إالّ   اللهم،  حنوه و ذية بتخديره احليوانات بشرط عدم األ    على    التجارب العلمية  إجراءجيوز  : الثالث

  . التجارب عليها بدون التخديرجراءهم واملهم حيث يضطر إلكان من مسأله األ

  .ذحبه أو جيوز حتنيط احليوان بعد موتهو

  هو املتعارف بالشروط املقررة يف الـصيد        كما ،كل واالنتفاع كما جيوز ذبح احليوانات للفائدة كاأل     

  . الرحم إىل  أقربألنهبل لعله يستحب ذلك ، والظاهر جواز ختديرها قبل الذبح، الذباحةو

غـري   إىل   ،عدم ذبح حيوان أمام حيوان آخر      و رائتها احليوان إعدم   و ورد من حتديد الشفرة    يؤيده ما و

  . غريه وسمكفرق يف ذلك بني ال ال و،ذلك من املؤيدات الكثرية

 انقطاع النسل وقتلها   إىل   احليوانات اليت تشرف   جيوز للسلطة الشرعية منع اصطياد     أن   يبعد ال: الرابع

  أن  إالّ كان اجلواز فإن األصل وإن ،ذلك لبقاء نسلهاو

                                                





٣٩٦

التسخري لكل ما يف الكـون      ن  أ و ،جيب الفساد  واهللا ال  كون مثل ذلك يعد فساداً عرفياً     مقتضى  

ولو كان التسخري ملنفعة     سخر لكل البشر   بادة بعض ما  إحيق لبعض البشر     فال،  ال جليل خاص  لكل البشر   

  >عدم اجلواز، ما أشبه ذلك أو االنتفاع أو الرؤية

 يهِلك الْحـرثَ   و  ِفي اَْألرِض ِليفِْسد فيها     ى سع ويلِإذا ت و: بل ميكن االستدالل لذلك بقوله سبحانه     

لَوسالن و اللّه   الْفَساد ِحبال ي ، إذا   و        منهج هبسةُ ِباِْإلثِْم فَحالِْعز هذَتأَخ ِق اللّهات و قيلَ لَه  الِْمهاد لَِبئْس)١(، 

  . التأمل إىل  حباجةكانت املسألة بعد وإن ،النسل شامل لذلكفإن 

 يستفاد من قـول     ،خرج بالدليل  ما إالّ   حرمة احليوانات مطلقاً   إىل   لعل الكلي الذي ذكرناه بالنسبة    و

  :  حيث قال،العالمة يف القواعد

 ،ليهإ بقدر ما حتتاج    ،ال أو   سواء انتفع ا   و ،ال البهائم اململوكة سواء أكل حلمها أو      على   جتب النفقة (

 علـى   جربأكانت مما يقع عليه الذكاة       فإن   نفاقولو امتنع من اإل    .علفها الإت بالرعي كفاه و   أاجتزفإن  

كان بيـع    أو   مل يكن له ملك    فإن   ،مل يفعل باع احلاكم عليه عقاره فيه       فإن   ،كيتهاذت أو   بيعهاو   أ علفها

نفـاق يف   اإل على   هل جيرب و. البيع أو   نفاقاإل على   جربأولو مل تقع عليها الذكاة      ،  الدابة أنفع بيعت عليه   

كل حيوان ذي    و ،قرب الثاين األ ،كيةذالتعلى   أو   عليه أو   ،غري املأكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد       

 احليـوان على   أو   مملوكه على   ينفق مل جيد ما   ولو،  روح كالبهائم فيجب عليه القيام كالنحل ودود القز       

مل جيد غريه كمـا      إذا   وأخذه امتنع الغري من البيع كان له قهره       وإن   ،وجد مع غريه وجب الشراء منه     و

  . )٢( )الطعام لنفسه على جيرب

                                                







٣٩٧

جيب النفقـة  (:  حيث قالأيضاًهو ظاهر التحرير  و،ن هذا الكالم احترام احليوان مطلقاً فانه يستفاد م  

ـ  ،ليهإوالواجب القيام مبا حيتاج     ،  ال للبهائم اململوكة سواء كانت مأكولة أو      ت يف الرعـي  أاجتـز إن  ف

 صد للذبح قتكانت  ن  إ ذحبها أو   بيعها على   جربأامتنع   فإن   ،وجب عليه علفها   الإ و ،ىاملرع إىل   أخرجها

  .)١()نفاق عليهااإلأو 

  . بل هو الظاهر من غري واحد من الفقهاء

ليه من  إوالواجب القيام مبا حتتاج     ،  نفقة البهائم واجبة سواء كانت مأكولة أم ال       (: ففي مناهج املتقني  

 به خلـصب  ئجتتز وىت مما ترعنكان إ ترد املاء وىيقوم مقام السقي والعلف ختليتها لترع   و ،ماء و علف

يـضيف   أن  فعليهى مبا ترعئجتتز كانت ال ورضأجدبت األ وإن ،حنوه ومل يكن مانع من ثلج    و رضاأل

 علـى  امتنع من ذلك أجربه احلـاكم   فإن   ،يطرد ذلك يف كل حيوان حمترم      و ،يكفيها عليه من العلف ما   

مل  وإن   ،ية اجللد لتذك أو   حمكانت مما تقصد بالذبح للّ    ن  إ ذحبها أو   التخلية أو   صيانتها بالعلف  أو   بيعها

 أو تطيقه من تثقيـل احلمـل   ال جيوز تكليف الدابة ما  وال،  البيع أو   نفاقاإل على   ينتفع ا بالذبح أجربه   

  .  بتلخيصىانته )مل يضر ولدها وإن ،كان يضر البهيمة لقلة العلف إذا جيوز احللب ال و،السري دامةإ

  :  فوائده قال يف،ليهمإ املذكورة موريف احلدائق نسبة كل األو

  . دامة السريإ ويطيقه من تثقيل احلمل ال الدابة ما جيوز تكليف ال: قالوا: األوىل(

كمـا جيـوز    ،  مل يبذله املالك بالعوض    و مل يوجد غريه   إذا   بقائهاجيوز غصب العلف إل   : قالوا: الثانية

  . القيمة أو كان يلزمه املثل وإن نسانغصبه كذلك حلفظ نفس اإل

  مل يضر  وإن ،كان يضر بالبهيمة لقلة العلف إذا جيوز احللب ال: قالوا: الثالثة

                                                





٣٩٨

  . )ضرار بالبهيمةفيه من تضييع املال واإل ضرار ا ملاإمل يكن يف احللب  إذا تركه وولدها

  : قال أن ىلإ

 ايتـها منـه   ف مالكها القيام بك   تعيش بالتوت فعلى  إمنا  ديدان القز    حيث إن قد صرحوا بأنه    : الرابعة(

  ).يكفيها  هلا منه ماىمل يعنت ا باع احلاكم من ماله واشتر وعز الورق فإن ،من التلفحفظها و

  . سائر الكلمات املذكورة يف هذا البابإىل 

بني  و  بني الواجب للحيوان   وب مجعاً ليؤدي املط  احلاكم يفعل أقل قدر من رفع سلطة املالك ملا        ن  إ مث

  علفـه أو ألجلجارة احليوان إمكن  أفإذا  ،  أنفسهم و مواهلمأ على   فادة من سلطة الناس   تسلطة املالك املس  

عطـاء  إمكـن  أ وإذا ،بعضه لعلفه فعل الثاين أو مكن بيع كل احليوانأ وإذا   ،األول ذلك قدم    ألجلبيعه  

  . هكذا واألولاشتراء علف بدرهم له قدم  أو  باحليوانىجرة نصف درهم ملن يرعأ

ما يراه ممـا     على   جباره ناب احلاكم عنه يف ذلك     إتعذر  إن  ف( :يف مسألة جرب احلاكم    قال يف اجلواهر  

مل  فـإن    ،ما تعتلف به من ماله     إىل   مل ميكن التوصل  ن  إ حنوه لعلفها مثالً   و فقد يبيع عقاره  ،  يقتضيه احلال 

مل  و مكـن أن  إ يفي بنفقتها  كل يوم بقدر ما    أو   كان بيع الدابة أنفع له بيعت عليه كالً        أو   يكن له ملك  

 وباجلملة يراعي   ،وجرتأكانت أنفع له     و يفي بعلفها  جارا مبا إكن  أم وإن   ،ل أنفع للمالك  يكن بيع الك  

د االمتنـاع   رللحاكم ذلك مبج   أن   بل قد عرفت سابقاً    .مصلحته يف ذلك لكونه الويل عنه يف هذا احلال        

 ما  إمكانكل حال فما ذكرناه من التخيري مع        على   و ،مباشرة ذلك  على   جبار املالك إ إىل   من غري حاجة  

 البيع أو   نفاقاإل على   جربأفرض عدم وقوع التذكية عليها       فلو،  وجب املمكن  الّإ و ،فرادفرضناه من األ  

  . آخر كالمه إىل ،)حنوه دون التذكيةأو 



٣٩٩

 ،حنوهـا  و  كالتسمم بلدغ احلية   ،حنوه و جيوز ترك احليوان ميوت من مرض      ال أنه   مما تقدم يظهر  ن  إ مث

 جرة الطبابـة  أكانت   وإن   ،حنوه وجب  و نقاذه بالتطبيب إمكن  أفإذا  ،  ة يف املقام   املتقدمة جاري  دلةاألألن  

مل يتأذي بـاأل   ال ألن   مكن بالذبح أ أن   راحتهإيبعد وجوب    كان ال  وإن   ،أكثر جاز الترك   قيمة الدواء و

  . سرافإميوت  حىت تركه ألن ، بالذبح وجبهحنو واستفيد من جلدهان إ أما ،املتزايد

ـ   ىحيـث رأ  )صلى اهللا عليه وآله   (ن اعتراض الرسول    ورد م  يؤيده ما و   يفى احليـوان امليـت ملق

   .)١(الشارع

كذا جيوز  و( : قال يف كشف اللثام    ،بذلك إالّ   هؤمل ميكن بقا  ن  إ ومما تقدم من غصب العلف للحيوان     

  . )نفي الضرر والطعام لنفسه لالشتراك يف حرمة الروح على غصب اخليط جلراحته كما جيرب

نه جيب له يئة زوج     إ ف ،ذا تضرر احليوان بعدم زوج له ضرراً بالغاً كما يف القرد           إ لم حال ما  منه يع و

  .غري ذلك إىل ،يستريح حىت يذحبه أو جيد الزوج حىت ما أشبه أو بيعه أو له

 إالّ  لكن حتقق املوضوع مشكل   ،  كانت ضرراً بالغاً له    إذا   خافة احليوان إمنه يعلم عدم جواز      أن   كما

  . ذلك حنو أو جدع أنفه ذنه أوأصلم  فقاء عينه أو أو رجله أو كذلك حال قطع يده و،نادراً

وكذلك حـال   ،  جيوز فعله بقدر حيرم     فال ،مل عليه لكن الالزم ختفيف األ   ،  نعم جيوز التخصية للدليل   

  . التحريش بينها

                                                





٤٠٠

   .)١(خال الكالب عن حتريش البهائم ما )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا ى:  قال،فعن الصدوق

 فسألت أبـا ، فلم جيبين ،خصاء عن اإل)عليه السالم(  اهللاأبا عبد سألت  :  قال ،عن يونس بن يعقوب   و

   .)٢(بأس به ال:  قال،)عليه السالم(حلسن ا

خصاء الدواب والتحريش   إكره  نه  إ :)عليهما السالم (عن أبيه   ،  عبد اهللا  أيب   عن،  عن طلحة بن زيد   و

   .)٣(بينهما

كلـه  : فقال؟  سألته عن التحريش بني البهائم    :  قال )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  العباس أيب   عنو

   .)٤(الكالب إالّ مكروه

كـره  أ:  فقال ، عن التحريش بني البهائم    )عليه السالم (  اهللا أبا عبد مسعت  :  قال ،عن مسمع كردين  و

   .)٥(الكلب إالّ ذلك كله

 ال: قـال  ،خـصاء الغـنم  إسألته عن :  قال،)عليه السالم ( احلسن أيب   عن،  عن يونس بن يعقوب   و

   .)٦(بأس

حنومهـا والتحـريش     و  الصيد واحلراسة  ألجلالكلب   أن   يكون استثناء الكلب من جهة     أن   ال يبعد و

  . ذلك على يوجب مترينه

ليـه  امتنع البيع يف غري مأكول اللحم مما تقع ع        ن  إ نفاق خاصة اإل على   هل جيرب (: اجلواهر قال ن  إ مث

  وجهان  ،أيضاًالتذكية على  أو عليه أو التذكية للجلد

                                                















٤٠١

يف كوـا أحـد طـرق        و ، أقوامها الثاين لكون التذكية فيها كالتذكية يف مأكول اللحم         ،بل قوالن 

لعله لكوا غري مقصودة بالذبح يف أصـل         و  خاصة األولف خالفاً للمحكي عن ظاهر املبسوط    ،  التخلص

  . هو كما ذكره اجلواهرو ،)ىكما ترأنه  إالّ ،الشرع

  .ذ ال خصوصية ملا ذكره املبسوطإ

البيـع   علـى    يبعد جربه  مل يكن غريه ال    و جحاف يف القيمة  حنومها اإل  و ولو أراد بائع العلف والدواء    

  . غريمها ويف مسأله التسعري و كما ذكروا يف مسألة أكل املخمصة،دلةابالقيمة الع

حنوه من عدم الطعـام      و  عليه التلف  ىكان خيش  و ،يوان مالك مل يكن للح   إذا   مما تقدم يظهر حال ما    و

ما  أو   ذحبه أو   توفري حياته  و احلاكم الشرعي حفظه   على   حيث يلزم ،  ما أشبه  و احلر والربد واملرض   و واملاء

  .مل يكن حاكم شرعي قام عدول املؤمنني مث غريهم مقامه وإذا ،أشبه مما تقدم

  .  وجب النهي عن املنكر مبراتبه،غريه ويذاءاحليوان باإل على أراد شخص التعديوإذا 

حيـوان   أو   جمنون أو   أراد ذلك صيب   إذا   يذائهإ و منه يعلم وجوب احليلولة دون قتل احليوان اعتباطاً       و

  .حنو ذلك أو بلإ أو لدغ شاة أرادت حية إذا كما، آخر

عليـه   و  للحرام كان فاعالً  الإو،  عزر و حيوان مملوك مبا يوجب الضمان ضمن      على   نسانإ ىتعد ولو

إمنا الضمان   أن   والظاهر،  حيوان غري مملوك مبا كان التعدي حراماً       على   ىتعد إذا   كذلك و ،التعزير فقط 

 علـى   يكون مقدراً شرعاً كما ذكرناه يف كتاب الديات يف بـاب التعـدي            أن   إالّ   يكون بقدر النقص  

  . احليوان

مة ولد يرضع وفر عليه من لبنها قدر كفايتـه          كان للبهي فإن  ( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر    ن  إ مث

ميوت  ال حىت   يقيم الولد  بقاء ما إجيب   أنه إمنا    عن بعض العامة من    فما،  لكونه النفقة الواجبة عليه حينئذ    

  . واضح الضعف



٤٠٢

بعضاً جاز له أخـذ      أو   علف كالً  أو    الولد بغريه من رعي    أكذا لو اجتز   و ،نعم له الفاضل بعد ذلك    

  . )فيه من تضييع املال بولدها ملا وا ضرارفيحرم ترك احللب مع عدم اإل، بعضاً أو اللنب كالً

يـأيت   و ،املشهور كما يظهر من كلمام يف هذا الباب         بل هو  ،كذا ذكره غريمها   و ،ما ذكراه كهو  و

 ،يذحبه أو بيعه ملن ينفق عليه أو غريه له أو جعل شيء من احلليب أو  الكالم هنا يف التخيري بني ذبح الولد      

  . املناط يف اجلميع واحدألن 

 ال و ،يـذائها بـالقرص   إظفاره حترزاً من    أيقص   أن   يستحب له (ذكره اجلواهر بعد ذلك بأنه       أما ما 

كذا الـشاق    و  بل ،لذا ي عن ارتداف ثالثة عليها      و ،دامة السفر إتطيقه من تثقيل احلمل و     ال يكلفها ما 

  . )١()عليها املنايف للعادة

قد  و ،ال كان كما ذكره   إو،  ذية زائدة أيذاًء للحيوان   إكان   إذا   ن ذلك كله واجباً فيما    يكو أن   فينبغي

قال رسـول اهللا    : )عليه السالم (قال أمري املؤمنني    :  قال ،رواه يعقوب بن سامل رفعه     ما إىل   شار بالنهي أ

   .)٢(أحدهم ملعون فإن دابة على يرتدف ثالثة ال: )صلى اهللا عليه وآله(

 مثل ما عـن     ،بعض الروايات اخلاصة   و صل لأل ،يذاًء زائداً هلا  إمل يكن    إذا   ز وسم الدابة  والظاهر جوا 

يف  إالّ   بأس ـا   ال: فقال ، عن مست املواشي   )عليه السالم ( عبد اهللا  أبا   سألت:  قال ، بن سنان  عبد اهللا 

   .)٣(الوجوه

مسها : فقال ،م يف وجوهها  اسم الغن : )عليه السالم ( عبد اهللا يب  قلت أل :  قال ،عن يونس بن يعقوب   و

  . )٤(يف آذاا

                                                











٤٠٣

 تضرب وجوههـا   أن    عن الدابة أيصلح   )عليه السالم (براهيم  إ أبا   سألت:  قال ،جعفر علي بن    عنو

   .)١(بأس ال: قال ،يومسها بالنارو

   .)٢(كان يف الوجه ما الإبأس به  ال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

توسـم يف   : فقال ، عن وسم املواشي   )عليه السالم (  اهللا أبا عبد سألت  :  قال ،بن عمار سحاق  إعن  و

   .)٣(غري وجوهها

تنكبتم  إذا بسمت املواشيبأس  ال:  قال،)عليهما السالم(عن أبيه   ،  عن جعفر ،  عن مسعدة بن زياد   و

   .)٤(وجوهها

  . قد ذكرنا مسألة عرقبة الدابة يف كتاب اجلهادو

ليـه  إاحتاجت   لووأنه   يبقي شيئاً من العسل يف الكورة      أن   يستحبنه  إ( :غريه و سالكذكر امل نه  إ مث

أمـا   و،ـا  يضرأن  إالّ يبقي أكثر من الكفاية أن  يستحب و ،يكفيها عادة  بقاء ما إلوقت الشتاء وجب    

مل  و عز الـورق   وإن   ،حفظها من التلف   و  مالكها كفايتها منه   تعيش بورق التوت فعلى   إمنا   القز ف  ديدان

  . )يكفيها  هلا منه ماىيعنت منها باع احلاكم من ماله واشتر

ينبغي التخيري (: لذا قال يف اجلواهر و،التخيري املتقدم يف سائر احليوانات آت هنا    أن   لكن الظاهر : أقول

جاء وقتـها    إذا   ولكن،  مسعته يف االمتناع من نفقة احليوان الذي هو منه         بني البيع عليه حنو ما     و بني ذلك 

للـسرية   و  للغرض املطلـوب منـه     هالكها حتصيالً  إىل    ذلك ىأد وإن   ،از جتفيف جوزها يف الشمس    ج

  . مصارعصار واألاملستمرة عليها يف سائر األ

                                                











٤٠٤

 ،مساعيل رفعـه  إ علي بن    فعن،  جرائها لغرض صحيح  إسائر الدواب و   و يستحب تأديب اخليل  نه  إ مث

رميه  و ،يف تأديبه الفرس  : يف ثالث  إالّ    املؤمنني باطل  كل هلو : )صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    : قال

   .)١(مالعبته امرأته و،عن قوسه

عدم ،   كذلك ىخر كما ذكرنا مجلة من املسائل األ      ،اداً املرتبطة باحليوان نذكرها استطر    من املسائل و

مل جيـز يف     وإن   ناد اآل تجواز تزريقه باملين افف كما يع      و ،أخته و أمه و حرمة تزويج الذكر منها بابنته    

  . ا ذكرنا تفصيله يف بعض مباحث النكاحم ك،نسان من غري الزوجاإل

سـأل  :  قال،نصر أيب فعن ابن،  خطر و كان مثار ريبة   إذا   بل رمبا حرم  ،  مام الناس أنعم يكره التزويج    

مبـا  بأس   ال: قال ،مه وابنته أمن احلمام يفرخ عنده يزوج الطري        عن الزوج    )عليه السالم (رجل الرضا   

   .)٢(كان بني البهائم

 مر  )عليه السالم (علياً  ن  إ ):عليهم السالم (عن آبائه   ،  )عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عن،  وعن السكوين 

مل فعلت ذلك يا    :  فقيل له  ، بوجهه )عليه السالم ( علي    فأعرض ،ظهر الطريق  على   فحل يسفدها  و ببهيمة

 يراه رجل  تواروه حيث ال  أن   إالّ   هو من املنكر   و يصنعون ماتصنعوا   أن   ينبغي اله  إن: قالف ،أمري املؤمنني 

   .)٣(امرأة الو

ه احليوان لنفسه سواء كان     ؤيطاإو،  ىنثأ أو    حرمة وطيه ذكراً كان    أيضاًمن املسائل املرتبطة باحليوان     و

  .  كما ذكرنا تفصيله يف كتاب احلدودىنثأ أو  ذكراًىاملوط

  مل يظهرا  إذا  مل نتعرض هلما، دينهما ذلككافرة جيوز يف أو كان كافراً إذا نعم

                                                

 







٤٠٥

 غريمها يف حرمته   أو   كلباً أو   ستمناء باحليوان قرداً كان   الكذلك حال ا   و ،ظهار املناكري إ حلرمة   ،ذلك

ن إ بأس به  ه احليوان فال  ؤمناإ أما   ،لزام لقاعدة اإل  ،كان من دينه ذلك   ن  إ الكافر على   جوازه و املسلمعلى  

  .  هو حمظور فيحرمفيه الريبة مما مل يثر

  : خنتم هذا الفصل جبملة من الروايات املرتبطة دا البابو

م أقالت  :  قال ،)عليه السالم ( يف حديث وفاة أمري املؤمنني       ،احلسن البكري  أيب   عن،   البحار ىفقد رو 

ـ ،  ماءهناء فيإمعي  وذان فلما الح الوقت أتيته   رقب وقت األ  أفجعلت  : كلثوم  وءمث أيقظته فأسبغ الوض

عليـه  (أخـي احلـسني      إىل   هديأوز قد   أكان يف الدار     و الدار إىل   مث نزل ،  فتح بابه  و لبس ثيابه  و قامو

   كان قبل تلك الليلة مل يصحن و،صحن يف وجهه وه ورفرفنءفلما نزل خرجن ورا، )السالم

 على  يقدر ال و ليس له لسان   د حبسيت ما  ق،  تيهأطلق ما إالّ   بنية حبقي عليك   يا: مث قال  :قالت أن   ىلإ

   .)١(رضال خلي سبيله يأكل من حشائش األإ و،أسقيه ووأطعميه، عطش أو جاع إذا الكالم

: قال يف حديثنه إ ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ناأصحابعن بعض ، سباط يف نوادرهأ علي بن عنو

عليه السالم( احلسني بن علي  اهللاأبا عبديعين ـ  ولقد قتلوه(  ـ  اهللا  رسول ىقتلة)  صلى اهللا عليـه

   .)٢(لقد قتل بالسيف والسنان وباحلجارة وباخلشب، يقتل ا الكالب أن )وآله

   .)٣(لعن من مثّل باحليواننه إ :)صلى اهللا عليه وآله(عنه ، عن غوايل اللئايل يف احلديثو

                                                









٤٠٦

   .)١(بالكلب العقور حىت متثلوا وال: )صلى اهللا عليه وآله(يف رواية مشهورة عنه و

: )صلى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    : قال ،)عليه الصالة والسالم  ( إىل علي     بسنده ،عن اجلعفريات و

    رأيت يف النار صاحب احملجن الذي كان يـسرق احلـاج            و ،ة اليت غلها  ءرأيت يف النار صاحب العبا

ـ   أومدبرة كانت ورأيت يف النار صاحب اهلرة تنهشها مقبلة   و ،مبحجمه مل  ون تطعمهـا ثقتها فلـم تك

   .)٢(دخلت يف اجلنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه و،رضترسلها تأكل من حشائش األ

قوم قـد    على   مر )صلى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   ن  إ :)عليه الصالة والسالم  ( إىل علي    عنه بسنده و

   .)٣(لعنهم اهللا ،من هؤالء: فقال، نصبوا دجاجة وهم يرموا

 فـإن  ،كـالوزغ  عليها ىن حاحلشرة الضارة حىت  قتل احليوان  ىرأ أنه إذا     باحليوان المسمن رفق اإل  و

نـسان كمـا    نسان بصب مادة الربص يف الطعام مما يوجب الربص لإل         يضر اإل  أنه   طباءاملعروف عند األ  

  . راحتهإمع ذلك استحب تعجيل  و،غسال املستحبةذكره الفقهاء يف باب األ

 ،له مائة حـسنة  األوىلمن قتل الوزغة يف الضربة  : قال ،)لى اهللا عليه وآله   ص(عن النيب   ،  فعن الغوايل 

   .)٤(من قتلها يف الثانية فله سبعون حسنةو

  . كان احليوان كلباً وإن ينظر احليوان ونسانيأكل اإل أن يكره أنه من رفقهو

    يأكل)عليهما السالم(بن علي رأيت احلسن :  قال،عن جنيح، فعن البحار

                                                

 





 



٤٠٧

أرجـم هـذا    أال   بن رسول اهللا   يا: فقلت له ،  كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها     ،   أيديه كلب  بنيو

أنا آكل   و يكون ذو روح ينظر يف وجهي      أن   تعاىلستحيي من اهللا    ين أل إدعه  : قال،  الكلب عن طعامك  

  . أطعمه مث ال

  



٤٠٨

 دم وجوب عمارة العقار   خالف يف ع   ال أنه   ال روح فيه فالظاهر    ماأما  ( :قال يف اجلواهر   ):٣مسألة  (

  ).حنومها أو غرس أو  بزرعهحنوو

  .)ولو ملك أرضاً مل يكره له ترك زراعتها(: بل يف القواعد

ـا   أضر إذا   قد حيرم نه  إ :بل يف كشف اللثام   ،  اخلراب إىل   ىأد إذا   اجلزم بالكراهة : لكن يف املسالك  

  . باخلصوصكراهته  و بل،فيه منع حرمة مثل هذا التضييع و،الترك للتضييع

 ال و ، تضييع ألنهالسقي ففي القواعد كره له تركه        إىل   حنومها مما حيتاج   أو   شجراً أو   نعم لوملك زرعاً  

  . جيب تنميته نسان متلك املال فالاإل على جيب وال،  من تنمية املالألنهسقيه  على جيرب

  . العدممهاأشهر:  قوالنمكانالشجر وحرثه مع اإل ويف املسالك يف وجوب سقي الزرعو

 بقاء ملا ملكه وصون له من الـضياع       إنه  إ فيه و :لكن يف كشف اللثام يف شرح ما مسعته من القواعد         

  . جيرب عليه لكنه رمبا دخل بذلك يف السفهاء فيحجر عليه نعم يلزم القول بأنه ال، هو واجبو

يقـر   فـال ،  للمالتضييع  حيث إنه   ه بالعمل من    إلزامقرب  يتلف بترك العمل فاأل    مان  إ :يف التحرير و

  . عليه

جيـب   ال أنـه    صحاب فاملفهوم من كالم األ    ،روح له كالعقار   كان من املال مما ال     ما: يف احلدائق و

  . اخلراب إىل ىأد إذا لكنه يكره تركه، رضال زراعة األ وال زراعته وعمارته

 وجوب سـقي    يف و : قال صحاباخلراب يف العقار من األ     إىل   ىأد إذا   يف الكفاية بعد نقل الكراهة    و

  .  العدممهاأشهر ، قوالنمكانحرثه مع اإل والزرع والشجر

مل يكن كذلك لكن يتوقـف   ما و،أدلة طالقتبذيراً حرم إل أو سرافاًإكان العدم    ن ما  إ الظاهر: أقول

  ترك كل واجب  ألن ،عليه نفقة واجيب النفقة كان تركه حراماً



٤٠٩

ال إو ،)صولاأل (ذكرنا تفصيله يف كتاب    ما على   ، ثبوت حكمني يف طريف شيء واحد      مبعىن ال،  حرام

  . فالظاهر الكراهة لبعض الروايات

  : )الفقه(قد ذكرنا مجلة من الروايات يف ذلك يف بعض مباحث و

 زرع يزرعه فيأكل    عمالاأل خري: يقول) عليه السالم ( أيب   كان:  قال ،)عليه السالم (جعفر   أيب   فعن

 ،أما الفاجر فما أكل منه من شـيء يلعنـه          و ،شرب يستغفر له   و ل منه الرب فما أك   أما   ،منه الرب والفاجر  

   .)١(يأكل منه السباع والطريو

م معبـد   أيف بـستان     )صلى اهللا عليه وآله   (دخل رسول اهللا    :  قال ،نصاري األ عبد اهللا عن جابر بن    و

ما من مسلم   : فقال،  يا رسول اهللا غرسها مسلم    : فقالت ،مسلم أو   هذه الغروس غرسها كافر   : فقال

   .)٢(يوم القيامة إىل يكتب له صدقةأن  إالّ طري أو دابة أو نسانإيغرس غرساً يأكل منه 

ن إ جعلت فداك أمسع قوماً يقولون    : أنا عنده فقال   و سأله رجل :  قال ،)عليه السالم ( عبد اهللا  أيب   عنو

اهللا ليزرعن   و ، وال أطيب منه    أجلّ عمل الناس عمالً   اهللا ما  و ،ازرعوا واغرسوا : فقال ،الزراعة مكروهة 

   .)٣(ليغرسن الغرس بعد خروج الدجال والزرع

بعث  ما و ، من الزراعة  تعاىلاهللا   إىل    شيء أحب  عماليف األ  ما:  قال )عليهما السالم (عن أبيه   ،  وعنه

   .)٤(نه كان خياطاًإدريس فإ إالّ زارعاً إالّ اهللا نبياً

  بن علي قال احلسن : قالنه إ ،)ليه السالمع( بن جعفر ىعن موس، عن هشام بن احلكمو

                                                

 









٤١٠

   .)١(ةءواستثمار املال متام املرو:  يف حديث)عليهما السالم(

   .)٢(جعل استصالح املال من املروةنه إ :)عليه السالم(يف رواية عن احلسن و

  . ةغريها من الروايات الكثرية املوجودة يف الوسائل واملستدرك يف أبواب مقدمات التجارإىل 

ما يتلف   و سقي الزرع  أما   ،جيب عمارة العقار والدار    الو( :منه يظهر وجه قول التحرير حيث قال      و

  . )يقر عليه تضييع للمال فالحيث إنه ه بالعمل من إلزامقرب بترك العمل فاأل

مل يكن اخلـراب    ن  إ خترب حىت   حنوها و حيرم ترك عمارة الدار    أو    يكره :منه يظهر مستند من قال    و

هو حرمة مثل هذا  و ضرورة احتاد املدارك يف اجلميع    ،عدمه كما مر   و جبار عليها القول يف اإل   و ،اأصلح هل 

  . موال بني العقار والكتب والثياب وغريهاالتضييع للمال من غري فرق يف األ

 يقتضي عدم حرمة مثـل هـذا   )٣(أمواهلا على عموم تسلط الناس   و السرية و  إن األصل  :قالفما رمبا ي  

 يف عد   إشكال ال إذ   ،حمل نظر ،  بل ال يعد مثله سفهاً    ،  عمل و معاجلة إىل    املال احملتاج حفظه   تالف يف اإل

قد ذكرنا بعض املباحث املرتبطـة       و ، أدلتها إطالقتضييعاً فيشمله    و تبذيراً و سرفاً و من أفراده سفهاً   كثري

حياء املوات والغصبإ يباملقام يف كتاب .  

  . ب النكاح واهللا املتقبل املستعانوهذا آخر ما أردنا ايراده يف كتا

  هللا رب   واحلمد،املرسلني على سالم و،سبحان ربك رب العزة عما يصفون

                                                









٤١١

  . آله الطيبني والطاهرين وحممد على  وصلى اهللانيالعامل

اء رابع عشر   ربعقد كان ذلك عند العصر تقريباً يف يوم األ        و( :قال يف اجلواهر يف انتهاء كتاب النكاح      

 دب اهللا يف شوال سابقتها    أهي السنة اليت     و لف واملائتني ني بعد األ  ربع السابعة واأل  ةلثاين من سن  من ربيع ا  

غريهـم   و أهل كربالء  و أهل النجف  و يف ذي القعدة منها أهل احللة      و  أهل بغداد  نيربعالسادسة واأل أي  

كم له من نعمـة      و ة منه بعض متعلقينا بالنجا   و أطفالنا و عيالناعلى   و بالطاعون العظيم الذي قد من علينا     

  . )نه املنان الكرمي الرمحن الرحيمإف

حـسب  ) الفقه (متام كتاب النكاح الذي هو الد الثامن والستني من        إقد من علينا سبحانه ب     و :أقول

ذي القعدة احلرام يف    من  يف عصر يوم اخلميس الثالث عشر       ) بل والثانية يف بعض جملداته    (  األوىلالطباعة  

  . مخسة ومائةأربع وة ألفمن سندسة مدينة قم املق

بتسليط الكفار عليهم يف كل      ،سالملتركهم أحكام اإل    اهللا املسلمني  ىيف هذه السنوات العجاف ابتل    و

بتحطيم  و بتمزيق بالدهم  و ،سالم السجون م يف كافة بالد اإل      مبأل و ،شعال نار احلروب عليهم   إ و ،مكان

ويل بأس شديد فجاسوا خـالل      أبعثنا عليكم عباداً لنا     : حانه كما قال سب   ،لقاء الفتنة بينهم  إحريام و 

 إالّ  ال عـالج هلـم     و ،ن يف املسلمني  ية الكرمية موجود اآل   مناط اآل  فإن   ،)١(كان وعداً مفعوال   و الديار

ليـه  إنـا   إ و نـا هللا  إف،  متهأيف   )صلى اهللا عليه وآله   (الكتاب والعترة كما خلفهما الرسول       إىل   بالرجوع

خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم     وإن   غالب لكم  ن ينصركم اهللا فال   إ  املوفق املؤيد املسدد   هو و ،راجعون

   .)٢(من بعده

  قم املقدسة

  حممد بن املهدي احلسيين الشريازي

                                                







٤١٢

  



٤١٣

  

  المحتویات

  

  ٧................................... ـ لو غاب أحد الزوجین٣مسألة 

  ١٠....................یكون قرار الحكمین سائغا أن  ـ یشترط٤مسألة 

  ١٣.................................ذلت له ـ لو منعها شیئا فب٥مسألة 

  

  داألوالفي أحكام  فصل

  ٥٦ ـ ١٩

  ٢١............................... الولدإلحاق موجب لعدم نزالعدم اإل

  ٢٤.............................................أشهرأقل الحمل ستة 

  ٣٢..........................................األقوال في أقصى الحمل

  ٣٨.................................................یلزم عادیة الوالدة

  ٤٢........................................لو كان األب كافرا ثم أسلم

  ٥٠....................................................القیافة والتكهن

  ٥٨.................................لو كان فراش وعلم أحدهما بالنفي

  ٦٤........................... بالنسب ـ الوطي بالشبهة یلحق١مسألة 

  

  ي أحكام الوالدةف فصل

  ١٧٦ ـ ٦٧

  ٦٨.....................................................غسل المولود



٤١٤

  ٧١..........................................قامة في أذنیهذان واإلاأل

  ٧٣.................................................األسماء المستحبة

  ٨٢.......................................ما یكره من األسماء للتسمیة

  ٨٨.................................................حلق رأس المولود

  ٩٤......................................................كراهة القنازع

  ٩٦.................................................الختان قبل البلوغ

  ١٠٤..........................................استحباب خفض الجواري

  ١٠٨..............................................ذناستحباب ثقب األ

  ١١٠..................................................استحباب العقیقة

  ١٢٨..........................................استحباب التهنئة بالمولود
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  ١٤٤...........................................الرضاع حولین أو أكثر

  ١٥٠...........................................لیس للمرأة فوق الحولین

  ١٥٦...............................................شرائط حضانة األم

  ١٦٢............................................بعد الرضاع الولد لمن

  ١٧٠......................................لو مات األب فالحضانة لألم

  

  في النفقات فصل

  ٣٨٦ ـ ١٧٧

  ١٧٧.....................................قة الزوجة الدائمة ـ نف١مسألة 



٤١٥

  ١٨٤...................................عدم تحقق النشوز بتركها الحرام

  ١٩٢...........................................لو ادعى الرجل النشوز

  ١٩٤...........................................لو كانت الزوجة صغیرة

  ١٩٨.......................................ال یحتاج التمكین إلى اللفظ
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  ٢١٢.........................................ً أو مذهباًلو اختلف تقلیدا

  ٢١٦........................................................ننفقة البائ

  ٢١٨...................................................لو وطئت شبهة

  ٢٢٤..........................................ال فرق بین أقسام الحمل

  ٢٢٨......................................................نفقة الحامل

  ٢٣٤.................................. عنها زوجهاىنفقة الحامل المتوف
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  ٢٦٦.......................................................أقسام النفقة

  ٢٧٥.....................................كانت تأكل معه إذا  ـ٥سألة م

  ٢٨٣.......................عالم ـ الطاعة تحصل ولو بدون اإل٦مسألة 

  ٢٨٧................................ ـ لو عملت ما یمنع الزوج٧مسألة 

  ٢٩٢............................حامل أنها  ـ لو ادعت المطلقة٨مسألة 



٤١٦

  ٢٩٨...................................العنها لنفي الولد إذا  ـ٩مسألة 

  ٣٠٠........................... ـ لو اختلفا في الدین والمذهب١٠مسألة 

  ٣٠٢.................................جین ـ المقاصة بین الزو١١مسألة 
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  ٣١٢............................داألوالبوین و ـ وجوب نفقة األ١٣مسألة 

  ٣٤٤...........................عفاف المنفق علیهإ ـ ال یجب ١٤مسألة 

  ٣٥١........................................ ـ ترتیب المنفقین١٥مسألة 

  ٣٥٨............................ ـ اكتساب الصغیر والمجنون١٦مسألة 
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  ٣٧٢............................نفاق الواجب والمستحب ـ اإل٢٠مسألة 
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  في البهائم فصل

  ٤١١ ـ ٣٨٧
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