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  تصحيح امللف ، مت : مالحظة

  .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٩للنسخة املطبوعة يف دار العلوم بريوت لبنان عام ترتيب الصفحات هنا يكون مطابقا علماً بأن 

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  ع والستونالتاساجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

   ظلهدام

  

  الطالقكتاب 

  اجلزء األول

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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

  



٥

  

  

  

  الطالقكتاب 

  األولاجلزء 

  

  

  



٦

  

   الرمحن الرحيمبسم اهللا

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  

  كتاب الطالق

  

قال ، املعىنفيه هذا ة لمكل تصاريف الك و،وهو من الطلق الذي معناه االنسياب يف قبال التقيد

  .  انطالق ألسنتهممبعىن )١(مكآهلتى علامشوا واصربوا  أن  منهمفانطلق املأل: سبحانه

  . يات من اآلك ذلريغ إىل ،مشيا أي )٢(ةبا يف السفينكر إذا  حىتفانطلقا: تعاىلوقال 

  : وقال الشاعر

   يألف الدرهم املضروب صرتنا ال

  ق لها وهو منطير علمين كل

  : وقال آخر

   ي تؤذن بانطالقاي دنىأر

  قدم وساقى علة مشمر

 ال ألنه لطلقالزيبق باى يسم و،وحنوهة د بوقف ذرييقينه مل  أل،د الطلقي املقري غكقال للمليومنه 

طليق  يقال و،ديومنه املطلق يف قبال املق، نطالقهاالة لطلقباة صالرصاى تسم و،اجلوامدكان كمليتقيد با

   وطليق الوجه يف، اللسان لفصيحه
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  .)١(نتم الطلقاءأاذهبوا ف: )صلى اهللا عليه وآله( ومنه قوله، بال عبوسهق

ذا إف، راداإيف حال التزوج ال انطالق هلا حسب ة املرأ ألن ،تاب بالطالقكهذا الى يسمإمنا و

  .نطالقاال كصار هلا ذل طلقت

  .قيده بالرحماخلارج بعد ت إىل نطالق الوالد من البطنلق الالطة حالة الدالوة قال حلاليو

االنطالق طبيعي يف  ألن ،ما أشبه بعد موت زوجها أو أو  قبل تزوجهاكبذلى تسم الإمنا و

  . انطلقتإمنا  ومل تطلق يف املوت أا ماك، ولاأل

  : حيث قال، املعىنيف  رناه من االحتادكذ رد ماي ملن إ ،ره اجلواهركذ علم وجه النظر يف مايومنه 

 حيث ىترعة مرسل أي طالقة ناق : يقال،كرسال والتراإلى عل ويطلق ،حل عقد ةًلغنه إ :ليق(

 أن ويف الصحاح بعد، شبهها وطالقة اح بصيغكقيد النة زالإوشرعاً ، تهمكتر إذا طلقت القوم و،تشاء

فهي طالق  لفتح تطلق طالقاًلقت هي باوطلق الرجل زوجته تطليقاً وط: قالة ر له معاين متعددكذ

نه إ دبوان األي عن دكويف املسال، طلقت بضم الالم: قاليال : شخفوقال األ: لقا أن إىل ،ةوطالق

  . )٢()ةلغ

الشارع  نعم زاد، ةان قبل البعثك ألنه ، الطالقيفة شرعية قيحق ال أن فالظاهر، حال أي ىعلو

  .قاعاتيما هي عادته يف سائر العقود واإلك ص،ونق

طالق الشارع إبعد   عدمهااألصلان كه جزء وما أشب  يف شرط أوكلو ش أنه كذلة وفائد

ة الصالكة ما قيل يف املهيات املخترعكة شرعية ان له حقيقك إذا خبالف ما،  يف التغيريك للش،الطالق

، ثركقل واألان من األك إذا اط يف العنوان واحملصل خبالف ماي االحتاألصل حيث إن، والصوم وحنومها

. صولور يف األكتفصيل مذى علة مكهي احملة والعقلية الشرعية ءالربا أصالة حيث إن
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ة العلل احلقيقيكة العلل االعتباري فإن ،نهايبة ثر وال للحالالطالق اسم للمؤثر ال لأل أن مث الظاهر

لعدم ة اخلفة انت هي يف غايكن إو، امبينهة ثر واحلالواألة  العل،أمورة سار تقوم بثالثكناال وسركمثل ال

بني ة احلالكا منهيبة احلال و،ساركناالكتطلق لواكالكسر  فالطالق ،ثرواألة لعلتعقل عدم امتداد بني ا

  . ةيويف الطالق اعتبارة سار خارجيكسر واالنكن الثالثي يف ال أمر األى منته،ساركنسر واالكال

 مع احتمال ،ةالطالق الذي هو الصيغ أي ،ةالطالق مثل جرد قطيف إىل ةالصيغ إضافةف، هذاى علو

قولنا  سر يفكال إىل ةلاآل إضافةمثل  هيلإة الصيغ إضافةف، واملؤثر ثربني األة الطالق اسم للواسطون كيأن 

. سركالة احلجر آل

 ثرلأل أو للعقد أو البيع اسم للنقل أن تاب البيع اخلالف يفكقد عرفت يف (: قال يف اجلواهر

ن كل، فيه خبالف البيعة املعاطاة  بشرعي نقلإن ملو ومثله يأيت يف املقام، ولصح األن األأو، احلاصل منه

  .)١()ةاخلاصة شارع يف الصحيح منه الصيغلن اعترب اإوة نشاء فراق االمرأونه امساً إلكنايف ي  الكذل

ما من  ألنساند اإلياح بكالن أن ماك، نسانالطالق بيد اإل أن ةالعقالئية  القاعدىتضقم مث إن

 كن فكمي فال، حانهه اهللا سباح رباط جعلكنل له بأن انيم معللد بالعنييحيفقول املس، ون االجتماعؤش

ه اهللا سبحانه رن قرإ ونساند اإليان بكالرباط  ذإ،  تامري غ،نساند اإليب ه اهللا سبحانهالرباط الذي جعل

. أيضاًون مثله كفالطالق ي ،اىلوتع

 منها ستثىني كان هناكن إو، ةراهك الاألصل أي ،صالةالطالق يف األة راهك يف إشكال المث إنه 

. بعض الصور

: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، فعن صفوان بن مهران

ة نفاق قيمإ مسلم ئفمن حظ امر، أال تزوجوا وزوجواب من شيء أحوما، ةامي   
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ت خيرب يف ي من بعز وجل اهللا إىل وما من شيء أبغض، احكعمر بالنيت ي من بعز وجلاهللا إىل 

. عين الطالقية لفرق باسالماإل

القول فيه من بغضه  ررك ويف الطالق دكوإمنا  عز وجلاهللا ن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أبو مث قال

. )١(ةالفرق

ه يت الذي فيب البحي عز وجلاهللا ن إ : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، هاشم أيب وعن

. )٢( من الطالقعز وجلاهللا  إىل من شيء أبغض وما، ه الطالقيت الذي فيبغض البي و،العرس

اهللا ن إ :قولي) عليه السالم( أيب مسعت:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ديبن زة وعن طلح

  . )٣(ذواق ول مطالقكبغض ي عز وجل

وب يأأبا  أن )صلى اهللا عليه وآله( نيببلغ ال:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ىخرأة يويف روا

  . )٤(مثإ أي ،وب حلوبيطالق أم أن إ :)صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا، يطلق امرأته أن ديير

ما من شيء مما :  قال)صلى اهللا عليه وآله( عبد اهللا أيب عن، واحد ريعن غ، ريعم أيب وعن ابن

. )٥(طالق الذواقبغض املي عز وجل ن اهللاإو، ه من الطالقيلإأحله اهللا أبغض 

 )صلى اهللا عليه وآله( مر رسول اهللا:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، فيد بن طريوعن سع

: قال،  سوءريمن غ: قال ، سوءريمن غ: قال، ا رسول اهللايطلقتها : قال ،كما فعلت امرأت: برجل فقال

  ، نعم: فقال ،تزوجت:  فقال)وآلهصلى اهللا عليه ( الرجل تزوج فمر به النيب مث إن
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فقال ،  سوءريمن غ: قال ، سوءريمن غ: قال، طلقتها: قال ،كما فعلت امرأت: فقال، مث مربه

من ة ل ذواقكل ذواق من الرجل وكلعن ي  يبغض أوعز وجلاهللا ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

. )١(النساء

الطالق  فإن ،تطلقوا تزوجوا وال :)عليه السالم( قال:  قال،خالقارم األك موعن الطربسي يف

  .منه العرش يهتز

. )٢( والذواقاتنيب الذواقحي اهللا ال فإن ،تطلقوا وال تزوجوا: )عليه السالم( وقال: وقال

. رراًك مكوتفعل ذل تزوج بآخرتالطالق من زوجها لة املرأة لون مبحاوكتة الذواق: أقول

. )٣(رههكالق قبيح وأنا أطال: )عليه الصالة والسالم( يعل عن، ةيوعن الدعائم يف روا

لم يف كتت أن رذاحو :هيان فكبن شداد ة رفاع إىل تاباًكتب كنه إ ،أيضاً )عليه السالم( وعنه

   .)٤(الي سبإليهوجدت  ه ماي فكالطالق وعاف بنفس

شيء  ال:  قال)يه السالمعل( آدمة يف قص )عليه السالم( عن جعفر بن حممد، ريبص أيب ةيف روايو

. من الطالق اىلاهللا تع إىل مباح أبغض

  . )٥(ةلعن اهللا الذواق والذواق :)عليه السالم( وقال
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وما أبغض اهللا مباحاً ، احكالنكما أحب اهللا مباحاً : )عليه السالم( قال رسول اهللا، وعن العوايل

. )١(الطالقك

  . )٢( من الطالقإليهئاً أبغض يأحل اهللا شما :  قال)صلى اهللا عليه وآله( وعنه

ب حياهللا ال  فإن ،ةبيمن ر إالّ نساءلتطلقوا ا ال:  قال،)صلى اهللا عليه وآله( عنه، ىموس أيب وعن

  .)٣( والذواقاتنيالذواق

 ريسألت زوجها الطالق من غة ا امرأميأ:  قال)صلى اهللا عليه وآله( يبالن إىل رفعهي نوعن ثوبا

. )٤(ةاجلنة ها رائحي علبأس فحرام

أصحها  فإن ،منها بالواقعة يلتق أشبه با)عليه السالم( احلسناإلمام ة يف قصة ات الوارديالروا مث إن

عن ، عي بز بنمساعيلإ عن حممد بن ،عن أمحد بن حممد، من أصحابناة عد  عنىفقد رو، ينيلكالة رواي

عليه (بن علي احلسن ن إ : قال)عليه السالم(  اهللاعبد أيب عن، العالء أيب بن حيىيعن ، ريجعفر بن بش

تنكحوا ال ة وفكمعشر أهل ال اي: فقالة وفك بال)عليه السالم( ي علمفقا، ة امرأني طلق مخس)السالم

 )صلى اهللا عليه وآله( ابن رسول اهللا فإنه حنهكواهللا لنن:  رجل فقالإليهفقام ، رجل مطالق فإنه احلسن

. )٥(ره طلقكن إ وكأعجبه أمس فإن ،)المعليها الس (ةابن فاطمو

. العالء أيب بن حيىي والثاين ،أمحد بن حممد أحدمها: فيها جمهوالنة وهذه الرواي

   )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ابن سنان إىل بسنده، الربقي يف احملاسنة أما رواي
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 عبد اهللا ونياحلس واحلسنن إ ،اًري مستشكجئت:  فقال له)عليه السالم( نياملؤمن ريرجل أمأتى : قال

 فإنه احلسن أما ،املستشار مؤمتن: )عليه السالم( نياملؤمن ريفقال أم، يلإخطبوا ) عليهم السالم(بن جعفر 

  .)١(كبنت الريخ فإنه نين زوجها احلسكول، مطالق للنساء

. ينيلكالة يثر ضعفاً من رواكفهي أ

 )عليه الصالة والسالم(الصادق اإلمام من ة يأشبه بالتق أا ،السندة يعدم متام إىل ضافةها باإليوف

، ةد بن زراريعن عب، ه التهذيب واالستبصاريروي ماى عل )عليه الصالة والسالم(اإلمام وقد قال ، ةيللروا

شبه ي ال ما مسعت مين و،ةيه التقيشبه قول الناس في ما مسعته مين:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

  . )٢(هيفة يتق  الناس فالقول

 ولو، )عليه السالم( مام احلسنلإلة زوجة  عشرىحدإخ أقل من يالثابت يف التار أن  إىلضافةباإل

ات زوجات يما أثبت أمساء وخصوصكان يهن وخصوصءخ أمسايثبت التارألة يما يف هذه الرواكان ك

. )والسالمة هم الصاليعل( نيواحلس يعلالرسول و

حيث اً يعاطف اً جبلب القبائل أوياسيسما إ ان السببكل ،جداًداً يفرضاً بعة يالروا ةفرض صح ولو

 سالم الفرس والروم قبل اإلنيانت تقع بكباعتبار احلروب اليت ة وفكات يف الريثكن كالنساء  إن

ر سك جرب )عليه السالم(اإلمام راد فأ الن بال و هن وبنانيت النساء فبقميأ بعشرات السنوات مما

ة مبصاهرة شراف إىل ضافةباإل، ةيجنسة وجب مالمسي كذل حيث إن، ةليقلة بالتزوج ملد خاطرهن ولو

ان ك )عليه الصالة والسالم(اإلمام  أن ىعل، ةي الرواكما تقدم يف تلك) صلى اهللا عليه وآله(ابن الرسول 

   تابك نا يفركوقد ذ، يف املستقبلة شياملعة وجب هلا راحي  مباريثكمبال ة زود املطلقي
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بن علي روي عن احلسن   واليت منها ما،كبذلة بعض الروايات املرتبطة اح يف باب املتعكالن

ل من يمتاع قل(: ةفقالت املرأ، ن ألف درهم وزقاقاً من عسليطلقها بعشرة متع امرأ أنه )عليهما السالم(

  . )١()ب مفارقيحب

ة طلق امرأيومل  ،ةانت له بأمكة متع امرأ )عليهما السالم(بن علي احلسن ن إ :ىخرأة ويف رواي

  . )٢(متعها الّإ

بن علي ان حتت احلسن ك:  قال،عن أبيه، عن احلسني بن سعيد، وعن ابن شهر آشوب يف املناقب

خربين مبا أعتدا وتمها فلأخرب: ما وقالإليهفطلقهما مجيعاً وبعثين  ،ةوجعفية  امرأتان متيمي)عليه السالم(

ة فأتيت اجلعفي، ذا من العسل والسمنكو ذاكمنهما بة ل واحدكالف واآلة شرع التقوالن ومتعهما

 مافلم تدر ة أما التميمي و،متاع قليل من حبيب مفارق: مث قالت الصعداءفست نفت ي،عتدا: فقلت

نت مراجعاً كلو : مث قالرض  يف األتكفن ،ةفأخربته بقول اجلعفي، نتكساء فسقال هلا الن حىت يأعتد

  . )٣(لراجعتهاة أالمر

 وما يأتيه من )عليه السالم( ي علموال من أوقاف األك تل)عليه السالم( ان للحسنكإمنا : أقول

  . يا بيت املالعطا

  .كما أشبه ذل أو والدجل األأل أوة صح من أجل الشهون إاإلمام ن زواج كفلم ي، حال أي وعلى

اإلمام  حول كما حية رثكنشاهده من ما ة ون الروايات من هذا القبيل صدرت تقيك مث يؤيد

 الرسول إىل  واليت منها نسبتهم،وأتباعهة اذيب بسبب معاويكاأل  من)عليه الصالة والسالم(احلسن 

   ح اهللاسيصل(: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(
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يف كف ةًانوا ضالال بغاكة معاوية مجاع أن مع وضوح، )١()ميتأباحلسن بني طائفتني عظيمتني من 

 مع )عليه الصالة والسالم(ى علة  حمارب مما يوجب اخلدش يفكذل )صلى اهللا عليه وآله( ول الرسوليق

القرآن  ومع القرآن يعلو ،)٢(مع احلق واحلق مع علي يعل: )صلى اهللا عليه وآله( وقد قال ،ةمعاوي

 ناقش بعض يف صلح بل، )٤(ةالباغية  الفئكستقتل: ارملع )صلى اهللا عليه وآله( وقال. )٣(مع علي

مع ة  اهلدن)عليه الصالة والسالم(فعل احلسن  مناإنه من املخترعات وأو )عليه السالم( احلسناإلمام 

  . هو واضح ماكغري الصلح ة واهلدن ،)رمحه اهللا (ره املفيدكذ يما ك ،ةمعاوي

ليه الصالة ع(احلسن اإلمام ره زواج ك لو )عليه الصالة والسالم(علياً  أن  إىلضافةهذا باإل

  . فوق املنربكيعلن ذل أن  إىلةحاج  بال،مطيع له أنه ومن الواضح، كان قال له ذلك ل)والسالم

حيث ة لبنت واحد أنه منه الظاهر، رجل واحد إىل )عليهم السالم(ة يف خيطب الثالثكمث 

 ضافةباإل، آخرة  مع وضوح النهي عن الدخول يف خطب،زوج أياً منهمي أن يف )عليه السالم( استشاره

غري  إىل ،يف مقاله )عليه السالم( مننيؤامل ريأماإلمام رد الرجل ي أن ةان من العناد والطفولكهل  أنه إىل

  .  من موارد الضعف يف أمثال هذه الرواياتكذل

  . كما أشبه ذل أخالقاً أو ديناً أوة غري موافقة انت املرأكذا  إالطالق ماة راهك من يستثىنمث إنه 

  ة أانت عنده امركنه إ ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، عن رجل، ىن بن عيسفعن عثما

                                                











١٦

 ،مل طلقتها: ليهافقال له بعض مو، كصبح يوماً وقد طلقها واغتم لذلأ ف،ان هلا حمباًكتعجبه و

. )١(من مجر جهنم جبلدية ألصق مجر أن رهتكه فتصفتنقَّ ،)عليه السالم(  علياًرتكين ذإ: فقال

ان قد تزوج كاإلمام  أن  ال،)عليه الصالة والسالم( يعلول معاداا لأانت كلها لع: أقول

ينفع  ما )٢(ةاخلارجية  للمرأ)عليه الصالة والسالم(احلسني  علي بن طالقة رنا يف قصكوقد ذ، ةاخلارجي

. أيضاًاملقام 

 أن ريدأ ينإو  ـ)عليه السالم( احلسن يعين أباـ  دخلت عليه: قال ،ةمسلموعن خطاب بن 

ة امرأة زوجين مرأيب ن إ :)عليه السالم( فقال  فابتدأين، من امرأيت من سوء خلقهاىلقأ ما إليهو كأش

فيما بيين  فقلت، ك اليك قد جعل اهللا ذل، من فراقهاكما مينع: فقال، إليه كوت ذلكاخللق فشة سيئ

. )٣(ين قد فرجت ع:وبني نفسي

ثالث ترد عليهم : مسعته يقول: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  الوليد بن صبيحوعن

. )٤(كأمل جيعل أمرها بيد: امرأته وهو هلا ظامل فيقال لهى علهم رجل يدعو أحد، دعوم

مخس : )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا قال: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلارثي

ورجل ، ذيه وعندها ما يعطيها ومل خيل سبيلهاؤ امرأته وهي ترجل جعل بيده طالق، ال يستجاب هلم

سقط   حىت ومل يسرع املشيإليههو يقبل  وحبائط مائل جل مررو، هعه ثالث مرات ومل يبكأبق مملو

 ومل ،هم ارزقينلال: ورجل جلس يف بيته وقال، م يشهد عليهل فالً ماورجل أقرض رجالً، عليه

. )٥(يطلب

                                                













١٧

 إليهمقصد وال يسري  إىل جد السبيلل من وك املرادإمنا و، باب املثالمن  ةاخلمس أن والظاهر

دعو لنجاته ي أو ،تعلمي ال وصبح عاملاًي أن دعويمن ك ،يبيغيريد الوصول بطريق إمنا و، ةبالطرق املعتاد

 ولذا، مورل األكالالزم الدواء والدعاء يف إمنا و، ةمثل من األكغري ذل إىل ،دارهبدل ي من جار سوء وال

  . ر ثالثكوليد ذة يقدم يف رواي

 )عليهم السالم( عن آبائه، عن أبيه،  بن جعفرىموس إىل هسنادإ ب،فضل اهللا الراوندية  روايويف

 له رعذ رجل عليه دين فمات يف بالده ال، عذر هلم ال أربعة: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: قال

 يطلق  حىتله عذر ال بطن امرأته رجالًى علورجل أصاب ، ينهيقضي د يلتمس مارض يهاجر يف األ حىت

  . )١(احلديث ه يف الولد غريهك يشرالألن 

من ة  تزوج امرأ)لهآ عليه وصلى اهللا(رسول اهللا ن إ :احلسن البصري إىل بسنده، ايفكالة ويف رواي

ة وحفصة عائش اليهإفلما نظرت ، أهل زماا انت من أمجلك و،سنات: يقال هلاة بين عامر بن صعصع

صلى (  رسول اهللاك منىير ال:  فقالتا هلا، جبماهلا)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى عللتغلبنا هذه : قالتا

 ،أعوذ باهللا: ه فقالتدفتناوهلا بي )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى علفلما دخلت ،  حرصاً)اهللا عليه وآله

  . )٢( فطلقها وأحلقها بأهلها،عنها )آلهصلى اهللا عليه و( فانقبضت يد رسول اهللا

 أن ىرأ )صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن  ـةوهي بعيد ـ ةالقصة فرض صحى علالظاهر : أقول

مثل  أن من املعلوم إذ ،قالطال ون ضرها أقرب من ضركيف داره من الضرتني مما ية لكتوجب مش هاءبقا

ن من التبليغ كميت حىتة بيتيل قدر من اهلموم الكغاً عن ون فاركي أن يلزم )صلى اهللا عليه وآله( الرسول

   ،ولذا طلقها، ةيسالماإلة ومكرساء دعائم احلإامل وكال

                                                







١٨

ة  مسألاح يفكتاب النك  يفكل ذليرنا تفصكقد ذ و،أيضاًة يندكوالة يالعامرة علم قصيومنه 

  . )صلى اهللا عليه وآله( زوجات الرسول

  . )١(مث راجعهاة  طلق زوجته حفص)لهآ عليه وصلى اهللا( النيبن إ :روي، اللئايل ايلوعن غو

ها  أن أطلق)صلى اهللا عليه وآله( فأمرين النيبة ان يل زوجك: قالنه إ ،وروي عن ابن عمر

  . )٢(فطلقتها

 مسعت رسول اهللا: )عليه السالم( قال أمري املؤمنني:  قال،)عليه الصالة والسالم(اإلمام  وعن تفسري

 يأحدهم رجل ابتل أما، بل يعذم ويوخبهم، ستجيب اهللا هلمي الة ثالث:  يقول)وآلهصلى اهللا عليه (

: فهو يقول، وتفسد عليه آخرته رههاكوتضاره وتعيب عليه دنياه ويبغضها وية فهي تؤذي سوءة بامرأ

والتخلص ، كدي منها وجعلت طالقها بكها اجلاهل خلصتيا أي: قول اهللاي، رب خلصين منها للهم ياا

  . )٣( نبذ اجلورب اخللق املذقكنها طالقها وانبذها عنم

  

                                                









١٩

  

  فصل

  يف املطلق

  

  : ويعتربفيه شروط

  وفيمن بلغ عشراً عاقالً،الصيب قبل بلوغه عشراًة بعبارعتبار  ا فال،البلوغ: ولاأل(: قال يف الشرائع

. )جلواز فيها ضعفباة رواية وطلق للسن

يف  ماك بقسميه عليه مجاعبل اإل، خالف  فيه والشكالإ ال مماة اشتراط السن يف اجلمل: أقول

ة  صحأطلق أنه ي عن ابن اجلنيدك نعم ح،هل يصح طالق البالغ عشراً أم ال أنه الم يفكالإمنا و، اجلواهر

ة مساعة  بروايإليهد تنن اسإو، نه شاذك ل،ن مل يبلغ عشراًإوة فايك مما يظهر منه ال،طالقه مع متييزه

  .)١(ةتياآل

طالق ة من القدماء من صحة ي عن الشيخني ومجاعكملا حخالفاً ، مطلقاًة هور عدم الصحواملش

  .من بلغ عشراً

  حىتال جيوز أمر الغالمو، )٢(أعمد الصيب خط: مثل، ةالعام دلةاملشهور فقد استدلوا باألأما 

  : ةلروايات اخلاصاوب، أشبه وما )٣(حيتلم

                                                









٢٠

ليس طالق الصيب :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب نع، ناينكالصباح ال  أبوما رواهمثل 

  . )١(بشيء

الصيب  طالق املعتوه أو إالّ ،ل طالق جائزك:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وينكوعن الس

  . )٢(رهكم جمنون أو مربسم أو أو

  . )٣(رانك السال جيوز طالق الصيب وال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللاأيب عن  ،بصري أيب وعن

مل ن إ جيوز طالق الغالم ووصيته وصدقته ال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريكوعن ابن ب

  . )٤(حيتلم

  . )ال(ة  بدون لفظ)جيوز(ة نعم يف بعض نسخ هذه الرواي

ال جيوز :  قال،) السالممعليه( ي علعن، عن أبيه، دفر بن حممعن جع، وعن احلسني بن علوان

  . )٥(حيتلم  حىتق الغالمطال

ران والصيب واملعتوه ك عن طالق الس)عليه السالم( سألت الرضا:  قال،ريا بن آدمكوعن ز

  . )٦(جيوز ال: فقال ،من مل يتزوج بعد وعقلهى علواملغلوب 

وال : ثيقال يف حد أنه ،)عليه السالم( يإىل عل) عليهم السالم( ةئم بسند األ،اتيوعن اجلعفر

. )٨(حيتلم  حىتصيب ره والكوال م )٧(ةبصاحب قو الق صاحب هذيان والجيوز ط

                                                



















٢١

  . ةوجب ضعفيالعقل ف إىل سرييتقشر بسببها اجلسم وقد ينوع مرض ة بالقو: أقول

  .قرب منهي ما )عليه الصالة والسالم( يعلعن ، سالموعن دعائم اإل

 طالق انون املختبل يزجي ال :قال أنه )عليه السالم( عن جعفر بن حممد ىالدعائم رو أن ماك

 وال، عقلي ان نائماً الك إذا لفظ بهن إو  النائمطالق وال، عقليران الذي ال ك وال طالق الس،العقل

  . )١(تلمحي أن  الصيب قبلطالق وال، الطالقى علره كيره الذي ك املطالق

  : اتيمن الرواة الطالق فقد استدل جبملة من قال بصح أما

وز طالق جي:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن بعض رجاله، ريعم أيب  ابنما رواهمثل 

  . )٢(نيبلغ عشر سن إذا الصيب

  . )وزجي(: ةنسخى عل ريكعن ابن ب، ةالسابقة يومثل الروا

  . )٣(نيبلغ عشر سن ذاإوز طالق الغالم جي: )عليه السالم (قال ،ىخرأة يرواويف 

ة طلق للسنإذا  :فقال ،تلم وصدقتهحيمل  و عن طالق الغالم)عليه السالم( سألته: قالة وعن مساع

  . )٤(يف موضعها وحقها فال بأس وهو جائزة ووضع الصدق

  . )٥(جائزفطالقه ة  للسنطلقا ذإوالغالم : )عليه السالم( وعن الرضوي

لو  إذ ،ةًحتها داللبعضها سنداً وصراة يات العشر بعد حجي روامي تقدني الطائفتني اجلمع بىومقتض

  ه  هذميلزم طرح هذه خبالف تقدة املانعة الطائفقدمت 

                                                













٢٢

انت ك بعض احملامل ولوى علمحلها اجلواهر  ولذا،  اخذلأل يدع جماالً عراض املشهور الإ أن الّإ

لبعض ولو   عاقالًبلغ عشراً إذا طالق الصيبة ان صحكمإبيان ة رادإ كيبعد من ذل ال(: حيث قال، ةبعيد

 هو كذل أن نئذ يفيريب ح فال، حيصل فيها االحتالم يف بعض البلدان اليت ينبت فيها الشعر أوة مزجألا

 اجلمع بني النصوص بعد محل ىمقتض أنه ن بتوهميخرأاملت يخرأن وسوس فيه بعض متإو، ىقواأل

  ). هو واضح ماكا  منهسنادغري تام يف خرب قرب اإل أنه ىعلة افئكفرع املنه إ :وفيه، مقيدهاى علمطلقها 

قال  ولذا، ةما سيأيت يف باب الصيغكيوسعون يف الطالق ة العام حيث إن، ةالتقيى علن محلها كومي

، )ن أخبار عدم املضي أرجحكول، وقد وردت أخبار مبضي طالق من بلغ عشراً(: يف مناهج املتقني

  . ما حقق يف حملهكللترجيح  ون سبباًكت العدد فالة ثريكأ رناه من الرجحان أماكذ ما أنه أرادكو

لبلوغ عشراً فيمن يصح ا  أو،البلوغكالطالق منه ة  صحنيق حلطهل  أنه  يفكقد يشمث إنه 

  .يقاعاتيف سائر املعامالت واإل ماكفيه ة الصح أصالةان يجروالظاهر ، عنده

 فإن ،الفساد أوة مث يقلد من يقول بالصح، حدسنوات غري مقلد أل ه عشرنوكوقد يطلق يف حال 

تطابق الرأي يف املرجعني ومها يريان   أو،ان واجب تقليده يف حال الطالق ويف حال التقليد واحداًك

 ك بتقليده يف ذلأموراملرجع امل ألن الطالقحبال ة اختلفا فهل العرب أما إذا ،إشكال البطالن فال أوة الصح

ن اآليعمل  أن ن فيلزملّد اآلقإمنا و وقت الك يقلد يف ذلمل ألنه حبال التقليد أو ، املرجعكاحلال هو ذل

اً يف حال أمورونه مك إذ ،نمبرجعه اآلة ون العربكي أن يبعد ان الكن إو، احتماالن ، جمتهدهىير ماى عل

    املرجعكذل إىل الق بالرجوعطال



٢٣

  . بطالنه طالقه أوة ال يصحح له االستناد املطلوب لصح

 أو ،بالبطالن  قلد من يقولمثة احلال يقول بالصح كون مرجعه يف ذلكولو طلق عشراً يف حال 

ة الواقع أن  وغريه من)صولاأل( رناه يفك ملا ذ، مل يستبعد اعتبار حال الطالق ال حال تغري تقليدهسكبالع

تاب ك  يفكذل إىل وقد أشرنا، انقالب العمل عما وقع عليهى علدليل  وال، دينالواحده ال تتحمل اجتها

  . ضاع وغريهالرة اح يف مسألكالن

ن كببطالن الطالق يتممنهما فهل من يقول ،  التقليديفة والزوج ولو اختلف الزوج املطلق عشراً

   .زواجاألة خر معاشراآلة من معاشر

  : شخاصأطالق البالغ عشراً يؤثر صحته وعدمه يف  أن ىخيف ال

  . الزوج إىل ةبالنسب: ولاأل

  . ةالزوج إىل ةبالنسب: ينالثا

  . ةج ذه املطلقامن يريد الزو إىل ةسببالن: الثالث

 ريلغة بالربي أوة خت الزوج أأوة انت اخلامسك إذا من تريد الزواج باملطلق إىل ةبالنسب: الرابع

  . املدخول ا

  .  يف الطالقيالًكون وكمن ي إىل ةبالنسب: اخلامس

  . الشاهدين إىل ةبالنسب: السادس

يريد تزويج   أو،خت وحنومهاواأل ةخلامس باكبعد ذلوج الزريد تزوج يمن  إىل ةبالنسب: السابع

  . ةاملطلق

  . أبيها لولدها أوة النفقة ون واجبكت ال أو ونكحيث تة قلاملط إىل ةبالنسب: الثامن

. رثاإل إىل ةبالنسب: التاسع



٢٤

  . كغري ذل إىل ،حمارم الطرفني إىل ةبالنسب: العاشر

ى عل ثرألغريه املخالف لتقليده يرتب ا أن فالظاهرالبطالن  أوة لو طلق من يقول بالصح: أقول

س كولو انع، ن من الزواج اكوالثاين البطالن ال يتمة  املطلق الصحىفلو رأ، رأي املطلق  نفسه اليرأ

واال للبحث يف هذه الفروع ، يف نظر الثاينة ول وطي شبهها األؤن يطكمل ي إذا صح للثاين الزواج ا

. واهللا العامل، ه ملوضعهك حبث سيال نتر وهو،وأشباهها طويل

  .  العقل:يف املطلق الشرط الثاين

 بقسميه مجاعبل اإل، خالف أجده فيه بيننا اشتراطه بالن إ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 أو غماءإران وال من زال عقله بك وال الس،اً حال جنونهأدوار أو يصح طالق انون مطبقاً  فال،عليه

  ). مكه احليترتب علي ي لعدم القصد الذ،كحنو ذل أو مرقد ربش

: متواتر الروايات ويدل عليه

ة رجل يعرف رأيه مر: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،خالد القماط أيب عن مثل ما

 يؤمن يعرف حد الطالق وال ال: قلت ،يطلق له هو ال ما: قال ،جيوز طالق وليه عليهى خرأره كوين

. )١(يعين الويلاإلمام ة مبرتل إالّ ال أراه: قال، أطلقيقول غداً مل  أن طلق اليومن إ عليه

 وال ،املولّه ليس له طالقن إ :)عليهما السالم( عبد اهللاأيب جعفر و أيب عن، حيىيعن معمر بن و

. )٢(عتقه عتق

   طالق املعتوه إالّ زل طالق جائك:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وينكوعن الس

                                                







٢٥

  . )١(هركم أو جمنون أو مربسم الصيب أوأو 

 ،هأجيوز طالقعن طالق املعتوه الذاهب العقل ) عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،وعن احلليب

  . )٢(ال: قال ،صدقتها وعهايوز بجي أكذلكانت ك إذا ةوعن املرأ. ال: قال

ال : فقال ،ران وعتقهك عن طالق الس)عليه السالم( عبد اهللا أبا تسأل:  قال، احلليبعبد اهللاوعن 

 ال: قال، محق الذاهب العقلاأل: قلت: قال ،هو وما: قال ،وسألته عن طالق املعتوه: قال، جيوز

  . )٣(ال: قال ،هاؤ جيوز بيعها وشراكذلكة فاملرأ: قلت، جيوز

 أو عتقي أو ران يطلقكسألته عن الس:  قال،)السالمعليه ( عبد اهللا أيب  عن،ريجرسحاق بن إعن و

  . )٤(له ال جيوز: قال ،حالهى عل وهو كيتزوج أجيوز له ذل

ران والصيب واملعتوه ك عن طالق الس)عليه السالم( سألت الرضا:  قال،ريا بن آدمكوعن ز

  . )٥(ال جيوز: فقال ، ومن مل يتزوج بعدهعقلى علواملغلوب 

  . يطلق قبل الزواج أنه يتزوج بعدواملراد مبن مل 

  حىتطالق النائم ليس بشيء:  قال)عليهم السالم( ي إىل علةئم بسند األ،وعن اجلعفريات

  . )٦( وال جيوز طالق صاحب هذيان،وز طالق معتوه وال مربسمجيوال ، ستيقظي

   جيوز طالق ال: قال أنه ،)عليه السالم( عن جعفر بن حممد، سالموعن دعائم اإل

                                                















٢٦

ان ك إذا ن لفظ بهإال طالق النائم وو ،ان الذي ال يعقلرك وال طالق الس،ون املختبل العقلان

  . )١(حيتلم أن  وال طالق الصيب قبل،القالطعلى ره كي ه الذيرك وال طالق امل،نائماً ال يعقل

 ما: فقال ،وز طالقهل عن املعتوه أجيئسنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري  أبوما رواهأما 

  . )٢(منع: فقال ،محق الذاهب العقلاأل: فقلت: قال هو

 إذا يعين: الصدوق وقال. تويل الويل الطالقى عل و،ناقص العقل ال فاقدهى  علفقد محله الشيخ

  . يطلق هو فال أن  فأما،طلق عنه وليه

  . مطلقاًأعمال انونة عدم صحى علة الدالة الروايات العام إىل ضافةباإل

  : من الرواياتة ران وردت مجلكيف بطالن طالق الس مث إن

جيوز وال  ال: فقال ،رانكسألته عن طالق الس:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، فعن احلليب

  . )٣(ةرامك

  . )٤(ران بشيءكليس طالق الس: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ناينكالصباح ال أيب وعن

 وال ،جيوز ال: فقال ،رانكسألته عن طالق الس:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حلليبوعن ا

  . )٥(عتقه

   جبارإ وال إكراهوال يقع الطالق ب: ويف املقنع الذي هو متون الروايات

                                                













٢٧

  . )١(داً للطالقيون الرجل مركأن ي الإ ،ركسى علوال 

  . رادتهإراً خفيفاً ال يضر كان سكن إ  يقصد بهونكيأن إالّ  :قوله أن والظاهر

  . )٢(يعقل ران الذي الكوال طالق الس: )عليه السالم( وقد تقدم يف خرب الدعائم قوله

  . )٣(ركسى علجبار وال إيقع الطالق ب وال: )عليه السالم( وعن الرضوي

 ال ربط إذ ،ياً صح أموالان سفيهاًكن إو، يصح طالقه عمالياً فالأان سفيهاً ك فإن ،أما السفيه

  . حينئذلللطالق باملا

  .الطالقة صح أصالة جرت ،صاحياً أو ان فاقد العقلكحال الطالق  أنه  يفكش ولو

ن إ ألنه ،أنا جمنون ال ينفع: وقوله، ةالصح صالةطالقه ألة أنا جمنون مث طلق فالظاهر صح: قال ولو

 أنا : مل يصح قولهان عاقالًكن إو، ض انتقاء املوضوع لفر) العقالءإقرار( يشمله دليل ان جمنوناً واقعاً ملك

علم  إذا نعم، بطال الطالق أوضحإ فعدم تأثري قوله يف ، أنا جمنون:طلق وقال بعد الطالقن إ أما ،جمنون

  . الفراق يرتب أثر أن ان حال الطالق جمنوناً يلزم عليهك أنه بينه وبني اهللا هو

بناًء ، صل وللنبويران وشبهه لألكوال يطلق الويل عن الس(: ولذا قال الشرائع ممزوجاً مع جلواهر

بل هو ، أمد يرتقبفله زوال عذره غالب مثله  أن  املنع يف الصيب باعتبارىولفحو، كذلظهوره يفى عل

وال غريه من التصرفات  بل،  وال خالف يف عدم جواز طالق الويل عنهإشكال النائم الذي الكحيئذ 

  ). الطالق عن مثلفضالًة املالي

   أن  لوضوحك وذل،بل هذا هو املشهور بينهم، راهكذ ماكوهو 

                                                









٢٨

نه وأل، )١( يف حديث رواه اجلانبان)صلى اهللا عليه وآله( ما قالهك بالساق أخذالطالق بيد من 

  . دلة من األكولغري ذل ،ةتصرف يف حق الغري فيمنعه دليل السلطن

يعتاد يف بعض من ما ك ،كذل ه وحنوؤغما وإهره ونومك من دام سك من ذليستثىن أن نعم ينبغي

 إىل ةلنسب باكذلكو، وقت املوت إىل ناًوأحيا، حيث ينام سننية فريقي اإل بعص البالديفة تلدغه بعوض

  .غريه

  .ون من فاقد العقل صح طالقهكره خفيفاً حبيث ال يكان سك ولو

فالظاهر ، دهاش الشديدمن ما يوجب االنة عنيفة ما يتفق يف بعض من تصيبهم صدمكولو ت 

االختيار وهذا غري ى علدل  ما إىل ضافةإل باه،فيشمله دليل، ه املعتوه وحنوهشب ألنه ،أيضاًبطالن طالقه 

  .ملوله يف النصولعله املراد با، يقاعاتهإسائر معامالته وكاختياري الطالق فيه 

  : من الرواياتة صوص مجلوخل، أيضاًللطالق ة الشاملة العام دلة لأل،ويطلق الويل عن انون

محق الذاهب الرجل األ: )عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل:  قال،خالد القماط أيب مثل ما عن

 أطلققول غداً مل ي أن طلق هو أن ؤمني ال: قلت طلق هوي ومل ال: قال ،هيه عليوز طالق ولجيالعقل 

   .)٢(لطانالسة مبرتل إالّ هي ولىأر ما: قال، طلقي أن سنحي الأو 

 ،يطلق أن حيسن املعتوه الذي ال: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،وعن شهاب بن عبد ربه

   ترد: قال ، مقعدها ثالثاً يففطلق: قلت، ةالسنى عليطلق عنه وليه 

                                                







٢٩

  . )١(ةاحدقروء فقد بانت منه بوة ثالث هر أوأشة ذا مضت ثالثإف ،ةالسنإىل 

ين إيطلق عنه وليه ف: قال ، يف طالق املعتوه)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، خالد القماط أيب وعن

  . )٢(عليهاإلمام ة أراه مبرتل

  . )٣(أراد الطالق طلق عنه وليه إذا واملعتوه: الذي هو متون الروايات، ويف املقنع

ما كوهو ، )كلمن نصبه للنظر يف ذ أو ن له ويل طلق عنه السلطانكولو مل ي(: مث قال الشرائع

ان يف طالق الويل عن كن إو، بل ال يظهر خالف من أحد يف املقام،  وهذا هو املشهور بينهم،رهكذ

 )٥(ةودليل السلطن )٤(أنه للنبوي املتقدمكو، دريس حيث مل جيوزاهإانون خالف عن الشيخ وابن 

  . هو ما عرفته من املشهورة  القاعدىن مقتض أالإ ،مهاوغري

ناثاً ويهب إيهب ملن يشاء : ة وآي،ويل من ال ويل له ألنه ،فالسلطان بعد الويل، حال أي ىعلو

ة مكلياء العقد حايف باب أو احكتاب النك رناها يفكوالروايات اليت ذ، وغريها )٦(وركملن يشاء الذ

  . )٧(انالسلطة واليى عل

 ألن ،طلق الويل عن الصغرين مل يإو،  حبال صغره أم الون جنونه متصالًكي أن ال فرق بنيمث إنه 

   ولذا، ن جمال لالستصحابكمل يتغري  إذا املوضوع

                                                

















٣٠

  . )من غري فرق بني املتصل واملنفصل واجلدب لألانون مطلقاً ة والين إ( :قال يف اجلواهر

 يدوار نعم يف اجلنون األ،طباقيي واألدوارها بني اجلنون األنارك اليت ذحكام يف األال فرقمث إنه 

اً ثريكان الدور كن إو، مهاوغرية  مل حيق للويل الطالق للنبوي ودليل السلطن دور جنونه قليالًانكن إ

 فاقةصار يف حال اإلبأن فاقته إأثر حال جنونه يف حال  إذا نعم، الطالق طلق عنه الويل إىل مرواحتاج األ

  . ةاملتقدم دلةلأل حق للويل الطالقأيضاً املعتوه ك

حال عقل  ان لهكذا إي فدواراأل أما ،نون الذي يطلق عنه الويل املطبقراد باوامل(: قال يف اجلواهر

 املصنف أطلقن إو،  وللنبوي وغريه،له أمداً يرتقب ألن ،ران حينئذكالسكونه كامل يرتقب فالظاهر ك

 جوازه عنهحينئذ ه املعتوه اجتكون كوجه يى علفاقته إحال جنونه يف حال  نعم لو فرض تأثري. وغريه

ة هو بالنسبإمنا يل وكالوكي يف نفي طالق الويل عدم ظهور النبوى علبناًء  ـ املتجه أن ماك، أيضاً

  . )١()عمومها أو ةالوالي أدلةطالق صحته منه حينئذ إل ـ للفضويل وحنوه

ما استفيد من كاملراد باجلنون املطبق (: حيث قال، ك املسالإطالقومما تقدم ظهر وجه النظر يف 

ترقب عقله أقرب من الصيب  ألن ،الدورة  مل جيز الطالق عنه حالأدواران يعتريه ك فلوز، وااجل أدلة

  . )م فيهكعنا احلنالعموم م ولو أرادوا، انون مرتل عليهة املصنف ومجاع إطالقو ،املمتنع الطالق عنه

أي ـ  ق عنه الطاليفف، الطالقة فاقته مع مصلحإلو امتنع من الطالق وقت (: القواعد قال مث إن

  ).إشكال اجلنونـ حال 

  . عليهة  الواليكاقتضاء ذلعدم ة ضرور ،ىخيف ال ه ماي فه اجلواهر بأنيل علكشوأ

                                                

 



٣١

ان له الطالق فال حق ك ذا إأما، ن للويل الطالقكمل يإذا ما  ىعلة الم العالمكالالزم محل : أقول

مل مل نطلقها  إذا انك و، شهر مثالًهمت ودور جنونذفجة انت له زوجك إذا ماك، نعللمستفيق يف امل

يف حق له  لو طلقها الويل ال فإنه ،إليهذام اجلة ها عنه مما يستلزم سرايؤقصاإ و،قصائه عنهاإن من كنتم

 والشهر ،الويل داره وبعد البلوغ أظهر عدم الرضاباع  إذا الصيبحال فحاله  ،ةعدم القبول بعد الصحو

ان له دور كذا  إماك ، منهبل وأحياناً أوضح، كل أشباه ذلكيف  كذلكمر  فاألالّإمن باب املثال و

  . ر الطالقكنأأفاق وة  فطلق الويل وبعد السن،لهة ال مصلحة ان بقاء الزوجكشبه وأما  أو ةجنون سن

  . )االختيار: الشرط الثالث(: قال يف الشرائع

  . )النصوص إىل مضافاً ،عليهبقسميه  مجاعبل اإل، خالف أجده فيه عندنا بال(: ويف اجلواهر

 )صلى اهللا عليه وآله( عن الرسولة الرفع املروية طائف: طائفتانيف املقام ة النصوص الوارد: أقول

  :قامملباة خاصة ئفوطا، )١(متواتراً

: فقال ،ره وعتقهك عن طالق املهسألت: قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةرواه زرار مثل ما

ه بعتق وال عتق، بطالقهليس طالق ،ينإ: فقلتفقال ، بالعشار ومعي مال رجل تاجر أمر :به ما غي

فحفر ة  مترأخذ  مث،احلف له: فقال ،حلفين بالطالق والعتاق فإن :فقلت، استطعت وضعه مواضعه

  . )٢(اهلكآ أو لطالق والعتاقحلفت هلم با ايلبأما : فقال، ان قدامهك دا من زب

   رجالً أن لو: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب نع،  بن سنانعبد اهللاوعن 

                                                







٣٢

 ن كيطلق ففعل مل ي أو يعتق أن نفسهى عليتخوف   حىتطان فقهروهلبقوم ليسوا بسمسلماً مر

  . )١(عليه شيء

 بالعشار فيحلفين أمر: )عليه السالم( يب جعفرقال ألنه إ ،مساعيل اجلعفي يف حديثإوعن 

  . )٢(احلف له: قال ،اقبالطالق والعت

ال جيوز : مسعته يقول:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن احلسنعبد اهللابن  حيىيوعن 

جيوز عتق يف  وال، اهللاة معصيمن وال يف شيء ، رحمة وال جتوز ميني يف قطيع، راهكالطالق يف است

ريد به  أالطالق ماإمنا و: قال، يهشيء عل لّف يف شيء من هذا وفعله فالك أو فمن حلف، راهكاست

فمن خالف هذا ، طهر بغري مجاع وشاهدينى علة والسنة العدعلى ضرار إراه وال ك استريالطالق من غ

  . )٣(عز وجلتاب اهللا ك إىل  وال ميينه بشيء يرد،فليس طالقه بشيء

 ىلإ ب هذيانحجيوز طالق صا وال: يف حديث )عليه السالم( ي علعن، اجلعفرياتة ويف رواي

  . )٤(رهكموال  :قالأن 

ى علره كره الذي يكوال طالق امل:  قال)عليه السالم( بن حممد عن جعفر، سالموعن دعائم اإل

  . )٥(الطالق

   غالقواإل، غالقإال طالق وال عتاق يف :  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب، وعن الغوايل

                                                













٣٣

  . )١(راهكاإل

  . نظرة وركوايات املذالربعض ة يف داللن كل

 واملرجع فيه ،إشكالخالف وال  ه بالركيصح طالق امل فال(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

، وال مراد، ليس له وضع شرعي إذ ،ةالعرف واللغ إىل م شرعيكلفاظ اليت هي عنوان حلغريه من األك

  . )٢()خويف مما حيذرهرهه بتكاب ما يكارتى عل نسانمحل اإلة  لغكراهاإلن إ وقد قيل

رناه يف كتفصيل ذ على ،النقلعدم ة صالأل ،ةخوذ العرف ال اللغأاختلفا فامل إذا ةالعرف واللغ مث إن

  . باحثبعض امل

قد تسبب صدوره ة طبيعية  وقو،قد تسبب صدور العملة عاقلة  قونسانيف داخل اإل أن ىخيفوال 

متج ة الطبيع ألن ،ةال الطبيعية  بقوته العقالنيكيفعل ذلإمنا املر   فالشارب للدواء،وقد ال تتصادقان، أيضاً

 أزيد من األكل أن ماك، والشمالعني والسمع واللمس كئر احلواس ذا ما متجه ساكوه، الدواء املر

، ان العقل يأباهكن إو، الذوقة شهو أي ةلطبيعل ةله استجابكيأإمنا يضره  أنه كلاآليعلم  املتعارف مما

م أجربه جابر بشرب العلق إذا امكيان وقد تتف، ذوقه طيب وينفع جسده ل ماكمن يأكوقد تتصادقان 

  . أيضاً يضر جسده فيتنفر عنه عقالً أنه ويعلمحيث يتنفر منه مذاقه 

ان اختياراً ك آخر ضاغط عليه إنسانبدون تدخل  ربعة األقساماأل أي  يف فعالًنسانذا فعل اإلإف

 ماك، شرب العلقم الضار جسده واملنايف قد يصدر عن اختيار حىت إذ ،اًإكراهان كال إ و،إكراهبدون 

 ماك، رهك مإكراهينفع جسده ويالئم ذوقه من  وقد يصدر ما، اًإكراهى يسم  فال،ذا أراد االنتحار مثالًإ

ى علرهه كأ ذاإف، كبائه عن ذلالشراب الطيب إل أو ل الطعامكمر له بأيطيع زيداً اآل ال أن أرادإذا 

  . اًإكراهان كذوقه واملالئم لنافع جسده شرب ا

                                                







٣٤

مرين وبني العمل الذي  بني األكل ذلكال فرق يف  إذ ،يقاعاتون حال املعامالت واإلكذا يكوه

ول ان األكمإحيث  ،ةواحدة انت املادكن إو كراهواإلره ك يتبني الفرق بني الكوبذل، تبط بالغريال ير

رمبا  إذ ،ةال اخلارجية مكان بدونه صورته العلميبعدم اإلواملراد  ،ن الثاين بدونهك ميال ما، بينرهكبدون م

لفاظ األ إذ ، ال حقيقتهكراه فالفعل صادر عن توهم اإل،ره له واقعاًكوال م كراه اإلنسانيتصور اإل

  . ماًء نسانن تصوره اإلإفالسراب ليس مباء و ،ةال اخليالية  الواقعيللمعاينة موضوع

  .إكراهة ن يف احلقيقكن مل يإو ،)١(عن تراضة جتار لعدم صدق ،ةباطل ةنعم يف املقام املعامل

 ،أيضاً) نفسة طيب (عدم صدقك ،يقاعاتالعقود واإليف  كاملالة حدالطالق، لوكيقاع ومثله اإل

ال فالذي يعطي املال للجائر إو ،ايل الواقعي أواخليكراهرضا وطيب النفس بدون تدخل اإلما املراد فإن 

وطيب نه رضا  أالإ ،املهمى علهم ترجيح األة له رضا وطيب نفس من جهأيضاً  سيفه وسوطه خوفاً من

  . إكراهب

يعطي مثنها للجائر فالبيع  أن جلداره ألويبيع الّ قتله فيذهب إما من جيربه اجلائر بدفع املال وأ

 صدر عنإمنا ار ويختالعطاء مل يصدر عن ا ألن ، للجائراملال ال يصبح ماالًإمنا و، إشكال صحيح بال

فهو ، جبار مل يصدراإل ان لوالكن إو،  خبالف البيع الذي صدر عن طيب النفس وعن تراض،راهكاإل

والتعبري أحياناً ، بوب حيث يصح البيعحملولده ا عطاء مثنها لعالج نفسه وعالجإجل باع داره أل إذا ماك

    قباليفه يراد بإمنا  ،مضطراً أو جمبوراً أو رهاًك مك فعلت ذلينبأ

                                                





٣٥

الشارع أوقعه  ألن ،ان خالف االمتنانكمثل هذا البيع ة قيل بعدم صح بل لو، ةه مقدمونكعدم 

ن من اشتراء الدواء لعالج كيتم فال، ان البيع باطالًك أن املال ال يصبح ماله بعد ألن ،يف حمذور أشد

  . كأشبه ذل ما نفسه أو

جمرد انقداح  أن من: اسبكاملة يف حاشي) اهللا هرمح (صفهاينره الشيخ األكذ ومنه يظهر وجه ما

. رادتهإنه فعله بأحتت اختيار الفاعل وكونه الداعي من قبل الغري ال خيرج الفعل عن 

ه ِركون املك: ة ثالثأمورراه مامل حتصل كاإل يتحقق وال(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

مع عجز من هدد عن دفعه بنحو   وزاد بعضهم،حنومهاأو  تغلب أو ةفعل ما توعد به بواليى علقادراً 

توعد به مضراً  ون ماكوأن ي، هرك مع امتناع املكيفعل ذل أنه الظنة وغلب، ةأواستغاثة مقاوم أو فرار

جرحاً   أو الضرر قتالًكان ذلكسواء ، ب والولداألكنفسه ى رجم يرمن جي أو نفسهة ه يف خاصركبامل

، وعدمهة هانهني يف احتمال اإلركامل خريين خيتلف حبسب منازل باألكراهن اإلكول، ضرباً أو أوشتماً

 اجلرح والقتل كذلكوليس ، خبالف املبتذلة  عن الضربفضالًة الواحدة فرب وجيه تنقص فيه املشتم

). ملاألة اللذان يستوي فيهما مجيع الناس من جه

: ةالظاهران الشروط مخس: أقول

. به توعد فعل ماى لعه ِركاملة قدر: ولاأل

  . به ه من الفرار الذي ال يضرركعجز امل: الثاين

  . ه ما توعد به وحنوهِركاخلوف من فعل امل: الثالت

. ه باملكرون ما توعد به مضراًكي أن :الرابع

. طلا بالبكراهون اإلكي أن :اخلامس



٣٦

بل ، دينفس الوعى علة لقدرلزم اي ال  نعم،إكراهن كيمل دراً ن قاكيمل  إذا نهفأل: ولأما الشرط األ

 كهتى عل ان قادراًك أو،سكبالع أو ،الضربى علنه قادر كلقتل لذا هدد باإف، شبههى علة شمل القدري

  .كراهنفذ املقدور حتقق اإلي و،لدهو أو عرض زوجته

علهما ف يمل ألنه ،أيضاًيقاع يف الواقع بطل العقد واإل ن قادراًكيه بالفتح قدرته ومل ركولو تصور امل

طيب عدم بل يشمله دليل ، كراهاإليشمله دليل   فال عرفاًاًإكراه يسم ن ملإو، اطر ورضاعن طيب خ

  .  وحنومهاالنفس والتراضي

، سكبالع  أو،جراء الطالق وحنوه إان قادراً عند التهديد غري قادر عندك إذا ومنه يعلم حال ما

 كذلكو، ه بالفتح جدهركان صرف ديد وزعم املك ،لهاز ألنه نفاذيريد اإل وهو ال هدد إذا وحال ما

  . ينفذه حفدته من ولده وجالوزته وحنوهمإمنا نه ال ينفذ وكهدد ول حال ما

نه مع قدرته بدون حمذور  فأل،الفرارى عله بالفتح قادراً ركون املكي ال أن وهو: وأما الشرط الثاين

ن من كفلو مت، ةرادأعم من الضرر واحلرج وعدم اإل ذورواملراد باحمل ،اًإكراهن كهاً ومل يركمل يسم م

الوطن لالبتعاد عن  ن من جالءكحيث يتمنه إ قالي  فال،اً عرفاًإكراه مسي ،يريده نه الكجالء الوطن ل

  .واحلرج والعسر مر خاصاً بالضررفليس األ، اًإكراهون كي سر الكه بالِركامل

  . سكبالع أو ،نكالفرار ومل يى علدرته ق بأن زعم ،هول يعلم حال االشتباومما تقدم يف الشرط األ

اخلوف  أن ىخيف وال،  عرفاًإكراهن كذ مل يين خوف عن التنفكنه لو مل يفأل: وأما الشرط الثالث

ان كوة واين املائشرب أحد األى علجيربه  أن مثل، ةبريكة انت املضرك إذا ةالواحد يف املائ  حىتيشمل

ان االحتمال كوان ،  من شرب مثلهنساناً لتجنب اإلهركه مييسمعرف هنا ال فإن ،أحدها مساً قاتالً

  .ةاملائ واحداً يف

   مل ،كذلكعدم نفع  أو ن ضرر معتد بهكمل ي إذا نهفأل: وأما الشرط الرابع



٣٧

لمه معه ال يضره ضرراً ك وعدم ت،مل يطلق زوجتهن إ لم معهكنه ال يتأهدده ب إذا ماك، إكراهن كي

واملراد بالضرر أعم من ، اًإكراهى يسمحينئذ ال  فإنه ،به عنه ال يوجب سلب نفع معتد  أو،معتداً به

  . احلرج والعسر

ان هو كن إو، دلة يف هذه األاً داخالًإكراهى يسم ان باحلق الك إذا نهفأل: وأما الشرط اخلامس

 ،ضربهة  الصالكان تاركمل يصل حيث  إذا هدده بأنه إذا ماك كوذل، حما هو واضكراه كنوع من اإل

 )صلى اهللا عليه وآله( ولذا هدد الرسول، ةيوجب بطالن الصال  الكراهن اإلكل، ةه بفعل الصالركمفإنه 

 أوة م من مينع عن زوجته النفقكدد احلاهذا يكوه، )١(مل يسلم قتله فأسلم إذا بعض من استحق القتل بأنه

ما دل ك ون الطالق حينئذ باطالًكي  بالطالق والهمل يعاشرها باملعروف أجرب إذا باملعروف بأنهة املعاشر

  . احكتاب النك تفصيله يف رناكوقد ذ، ىجبار النص والفتواإل هذاة صحعلى 

ذا أرادوا  إالإاللهم ، رهاً حمل تأملكالقيود اليت اعتربها املشهور يف وقوع الفعل م أن تقدم يعلم ومما

 مر ممنفي األكبل ي، االقتران غري الزم أن ومن الواضح، منه دي اشترطوا اقترانه بتوع مثالً،رناهكذ ما

 أنه إذا  بدون ديد وهو يعلم،طلق: قال له إذا ماك، ةطاع اإلكتر خياف منه وال يأمن من شره وضره لو

  . كأشبه ذل ما أو أضره ضرراً بالغاً مل يطعه قتله أو

في كيلظن غري الزم بل ا أن من الواضح إذ ،كالترى عل حال اشتراطهم ظن الترتب كذلكو

ة فايكبل لعل الظاهر ، ما عرفتى علة واحداً يف املائ اخلوف احلاصل من االحتمال العقالئي ولو

  احتمله هوإمنا ن عقالئياً وكاالحتمال ولومل ي

                                                





٣٨

ولعل مراد من قال باالحتمال العقالئي أراد ، ما أشبه أو ضعف نفس أوة ه بنفسه لوسوسركامل

هاً يف عمل ركنت مك: يقول أن ولذا صح، قالءعال إىل ةبسن بالكذلكيكن ن مل إو ،إليهة  بالنسبكذل

 ناشئاً ان احتماالًكن إو، ن عقالئياًكياحتماله مل  أن رهاً مبجردكن مكمل ينه إ وال يقول العرف، كذل

  .حنوها عنده أو ةمن الوسوس

بل مطلق الضرر املعتد ، كذلكون كي أن ال يلزم ألنه ه،ون االحتمال مضراً حبالك قوهلم بكذلكو

  . كذلكأيضاً عدم النفع املعتد به  أن وقد عرفت، يهفاف كبه 

 ،مسعت أوىل ما إىل مرال األكيإ أن كعليى خيفوال (: رناه اجلواهر بقولهكبعض ما ذ إىل وقد أشار

ني من كلتمعدم اأيضاً بل ال يعترب فيه ، في حتقق اخلوفكبل ي، ن بالفعلظالة عدم اعتبار غلبة ضرور

ى عل كحتديد مثل ذلة جلملوبا، أيضاًفيه ضرر عليه   مماكذل حنو لغري أو التوسل باالفرار عن بالده أو

وال ريب يف ، العرف أوىل إىل ىم يف النص والفتوك عنوان احلالكيإ ف،متعسر وجه جامع متعذر أو

نعم ال يتحقق ، ه املصنفكن ترإني واختالف القولى علاملضر به   املال املعتد به أوأخذحتققه بالتخويف ب

اً يف إكراهوال يعد مثله ، جلهه عليه ألرك مع الضرر اليسري الذي ال يستحسن العقالء فعل املكراهاإل

وال ، ضرارال فقد عرفت العنوان يف النص به وباإلإ و،كراه يف االندراج حتت لفظ اإلكل ذلك، العرف

  ). بور املزاملالى عل اخلوف خري يفريب يف حتقق األ

 حممد بن ما رواه ، حبقكراهان اإلك ذاإم فيما ك الرافع للحكراهعدم حتقق اإلى عليدل مث إنه 

أحدث ة امرأه عارفن إ : معي)عليه السالم( جعفر إىل أيب تب بعض مواليناك:  قال،شعرياحلسن األ

ى عل الرجل ىومض، افطلقه، كوأما رددتطلقت ما إ :فقالة أزوجها فهرب فتبع الزوج بعض أهل املر

  تب كف ،ة للمرأىتر  فما،وجهه



٣٩

  .)١( اهللاكتزوجي يرمح: )عليه السالم( خبطه

ما ال يالطالق فى عل فجربه ،باملعروفة  زوجته بدون العشركال حق للرجل يف تر أنه لوضوح

ى علجباره إ إذ ،باملعروف من خوف ظامل وحنوهة رادته العشرإان عدم كن إو، جائزة يريد العشر

  . ان العدمكبب سبأي ة عدم العشرى علالطالق الصحيح معلق 

ينبغي  وال،  بدون القصدكذل يرالعتق قد جيكيقاع اإل أو قدعال أو الطالقى عله ركامل مث إن

 مناإ و،بقصد اجلد إالّ نشاء ال حيصلاإل ذإ، ومثله ما لو قصد اهلزل واملثال وحنومها،  يف بطالنهشكالاإل

قصد املختار كقلبه ل كن عن كن مل يإو ذا قصد الشيء إ حبق فيماكراهان اإلكهاً فيما ركينفع اجلاري م

  . هرك خبالف املهؤشيء خارجي يلجى عله ؤجراإاملستقل ال يستند  أن الفارقإمنا  و،املستقل

  ولو،اقصدمه إذا هلما ير اإسالمحيث يصح يف ، الشهادتنية لمك يف كذلكمر ن األ أوالظاهر

  : أمورة فهنا ثالث، )٢(ن قلبه موافقاً للسانهكمل ي

جرامها أذا  إماك جراه استقالالًأوعدم القصد سواء ،  مع القصدكراهواإل، ل املطلق جداًالاالستق

يقولون  نييحياملسن إ :فهو مثل قولنا، امميإ عند  مثالًكاملسلمني يقولون ذل أن فادمافر لتالميذه إلكال

واملنافقون الذين ، سالمينفع اإل  وهذا الثالث ال،اًإكراهأجراه  أو ،)وح القدسب واالبن ورباسم األ(

، يداًك أو رجاًء أو خوفاًإمنا ن عن قلبهم وكن مل يإو، انوا جيروما عن قصدكهم إسالمانوا يقبل ك

   أحكامجراء إنه نافع يف كل، ةخرن ينفع يف اآلكن مل يإووهذا 

                                                







٤٠

  . غري دعاء املؤمنة ه عقيب الرابعؤميته حيث دعاى علة مثل الصال ،استثين ما إالّ ة عامسالمإلا

ه إكراهفر مع اك الإسالمم بكوال خيلو احل(: حيث قال، كره املسالكذا مومنه يظهر وجه النظر في

 ،بعده  فما)صلى اهللا عليه وآله( م به ثابتاً من فعل النيبكان احلكن إو، املعىنة عليه من غموض من جه

ه يلظاهر من حال احملمول علاو، قراراإلة يف الضمري مرتل ب عمااعرنازلتان يف اإلة لشهادلميت اكألن 

دينهم ى علاملسلمني واالطالع ة مع االنقياد ظاهراً وصحب أنه فيهة مكن لعل احلكل، اذبك أنه بالسيف

 كال غموض يف ذلإذ ). يف التصديق القليبسبباً لساين  القرارون اإلكفي،  تدرجياًيبيوجب التصديق القل

  . غري الشهادتني  سواء يف الشهادتني أو، مرفوعإكراه حبق ليس بكراهاإل أن عرفت أن بعد

 جعله أن ه حبق بعدركلفظ املى علم ك يف ترتب احلإشكالال (: ولذا قال يف اجلواهر يف رده

 من التلفظ  احلاصلسالماإلك ،يقاعات وغريها من غري فرق بني العقود واإل،سبابالشارع من األ

  ).هاًاركإ بالشهادتني ولو

 فاملنافق املعلوم حاله ال، ذبهكمل يعلم   قائلهما ماإسالمم بكاحل دلةظاهر األن إ :قد يقال(: مث قال

ن ك بل مي، الظاهريكراه واقعاً لإلسالماإلة ن مقارنكمي ذإ ،بالظاهر املزبورة عرب نعم ال، فرهك يف إشكال

، ة ممنوعكذل إىل ة بالنسبقراراإلة يلهما مرتلترتى دعوو، غموض قع وحينئذ فالصريورته داعياً له يف الوا

  ). باطن قائلهماة يعلم خمالف مل  وحقن املال والدم ماسالمم باإلكنعم هي سبب شرعي يف احل

  . ان فيه موارد للتأملكن إو

 ولذا أجراها ،حكامألاجراء إه نافعاً يف إسالمون كذبه يكعلمنا  إذا حىتنه إ :ذ يرد عليه أوالًإ

  نه أاذب وك أنه القرآنة املنافق بشهاد يب أُابن على )صلى اهللا عليه وآله( الرسول



٤١

  . )١(غريهى علما أجراها ك، ةنميانه جإاختذ 

فليس ة خرفر يف اآلكال أراد لو إذ ،غري تام، فرهك يف إشكال املنافق املعلوم حاله الن إ :وثانياً

عليه جيري الذي إمنا و،  يف عدمهإشكالفال ، فر عليه يف الدنياك الأحكامان يجرن أراد إو، الم فيهكال

ن كن مل يإو مها بقصد ال من أنشأ،ازل واملمثل وحنومهااهلك الشهادتني بقصد ئفر من مل ينشك الأحكام

. ظاهره موافقاً لباطنه

الم يف الثاين ال كال أن حلال وا،ثبات بالثبوتدخاله العلم يف املقام من خلط مقام اإلإن إ :وثالثاً

. ولاأل

 حمذور أي ه بدونركللمة انت سهلكن إ يقاع بدون القصدالعقد واإل جراءإبة التوري أن ىخيفمث ال 

 كفلو قصد اجلد مع ذل، فالظاهر لزومها، يوقعه يف الوعيد وجهه ماى عليظهر أويتلجلج  أن  ولو،حيتمل

سر كه بالِركاملة الفرار عن مواجهكا ه عرفاً ألركهو ليس مب  إذ،يقاعه إهاً وصح عقده أوركن مكمل ي

  .بله العوام، للخواص  حىتكذلة ن الغالب عدم سهولكل، بدون حمذور

  .هاًركان مك يقاع عن قصداإل العقد أوى جروأة سهلة ن التوريكمل ت ولو

. هلمة للتورية الغالب الذين ال سهولى علة  حممولكراهخبار اإلأو

مل ما يظهر وجه التأك ،مها مطلقاً وبعد،مطلقاًة ن بالتورييخريف القولني اآل علم وجه النظرومنه ي

ان كمإمه عدم كح  أوكراه اإلكراههل يعترب يف موضوع اإل(: حيث قال، اسبكيف قول الشيخ يف امل

يظهر من الذي  ،أم ال ،ةي عن مجاعكما حك، ضرر املتوعد به مبا ال يوجب به ضرراً آخرلالتفصي عن ا

   عدم اعتبارىالنصوص والفتاو
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 )٢(هركيف طالق املة وخصوص النصوص الوارد )١(كراهمحل عموم رفع اإل ألن ،ةالعجز عن التوري

د يبعة دهش جلهل أوة يالعجز عن التورة صورى عله ركم املك يف حةات والشهرات املدعامجاعومعاقد اإل

ى علة القدر أن من راجعها معى على خيف ال ماك، املوردة ح يف بعضها من جهي صحريبل غ، جداًً

. ) عرفاًكراهز اإليالم عن حكرج الخيال ة يالتور

 ،ةي التورري بغيالتفص مع العجز عن إالّ تحققي  الكراهوقوع الفعل عن اإل أن نصافواإل(: مث قال

ى علة  ومع القدر،كالترى عله هو خوف ترتب الضرر املتوعد به يون الداعي علكي أن هيفيعترب ألنه 

 فدفع الضرر ، التفصي معاًكه وتركترى علبل ، ه عليهرك املكترى علون الضرر مترتباً كالتفصي ال ي

 إالّ وال يصدر كل منهمال منهما كفهو خمتار يف ، ه عليه والتفصيركمرين من فعل املحيصل بأحد األ

يوجب ختيري الفاعل فيهما  ال  حىته عليهرك وليس التفصي من الضرر أحد فردي امل،إكراهباختياره فال 

الفعل  ألن ،رهاًكل منهما حينئذ مكمرين فيقع أحد األى علرهه ك ألو ماك،  عنهماكراهسلب اإل

 إذا يفسد اً فالإمجاعره عليه ك املأحكامعليه ى رولذا ال جي، بدل له ه عليه الركاملتفصي به مسقط عن امل

.)ان عقداًك

ان كمإبعد عدم ة  التوريك رخص يف ترعالشارأن  إالّ ،ةجارياً يف التوريان كن إرناه وكذ وما(

، ةالعجز عن التورية عد محلها على صورظهور النصوص والفتاوى وبرنا من كذ ملا ،التفصي بوجه آخر

 عند اخلوف اذباًكللحلف ة اوزة ثريكخبار ال األك يف تلاإليه شريان معترباً ألك عنها لوالعجز  أن مع

    خصوصاً يفكراهاإلو

                                                







٤٣

دوا فجاء اروأظهر هلم عمار ما أ، يب أبواه فقتالأف فركالى علهوا ركأ حيث ،)١(وأبويه عمارة قضي

ره كأمن  الّإميانه إفر باهللا من بعد كمن : ةيفرتلت اآل، )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل ياًكبا

ومل ، )٣( فعدكعادوا علين إ :)اهللا عليه وآلهصلى ( فقال له رسول اهللا ،)٢(ميانوقلبه مطمئن باإل

  .المهكآخر  إىل )ةالتوريى علينبهه 

املكره عليه ة السهلة  بالتورييالتفصان كمإوجعل مع ، وفعل آخر للتفصية حيث فرق بني التوري

  . مع وضوح عدم الفرق بينهما ي،متكن من فعل التفص إذا خبالف ما، إكراهصادراً عن 

ة عليهم الصال(ذب للتخلص عن الظامل من غري تعليمهم كمر بالورد يف األ ان م أ ظهركوبذل

لزموهم ا لوقعوا نوعاً يف أفلو ، لفنيكلنوع املة التورية  بسبب عدم سهولكذل أن ة لزوم التوري)والسالم

  .الضرر

واص للخ حىتة التورية  فلما عرفت من صعوب،عمار وغريهة  قصيفة التوري إىل ملاعوأما عدم اإل

رهني يف كثري من املكيقاعاً لإان كن منها كملن متة  التوري)عليه السالم(اإلمام بني  ولو، عن العوام فضالً

فلتات لسام وصفحات وجههم ى علظهر  ذا ورواإو، ةالتوريى علم يقدرون أحيث يزعمون ، احملذور

  . يوجب الوقوع يف احملذور مما

عليه (وتصديقه  ،)٤(مامان عادالن قاسطانإ :ة توري)لسالمعليه الصالة وا(اإلمام ويؤيده قول 

،  ال بالرفع قاصداً اخلرب،بالفتح قاصداً النداء) ركب رسول اهللا أباة خليف ( قول من قال)الصالة والسالم

  . كغري ذل إىل ،مورياً من ماء :)صلى اهللا عليه وآله( وقول النيب

  : ويقول، فالنجربين : نسانا يقول اإلولذ، راه مبعىنكن اجلرب واإل أمث الظاهر
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  حىت يصدقكراهواإل، السطانكبري كا بأن اجلرب صادر عن المرق بينهفيرمبا ان كن إو، ينهركأ

 حيث إن، سركه بالِركامل: وال يقال له ،)اجلبار (تعاىليقال هللا سبحانه و ولذا، من املساوي والصغري

ن إو، هِركم: يقال له وال، اجلبار: للسلطانذا يقال كو، ربكأهللا ا حمل زعم التساوي والصغر وكراهاإل

  . بري والصغري واملساويكمن الة ل الثالثى كعلهما إطالقصح 

  :كذل إىل ةشارإ بن سنان لعله عبد اهللاة يف رواي وما

يف  يف جرب وال رحم والة قطيعميني يف غضب وال يف  ال: )عليه السالم( عبد اهللا فقد قال أبو

 كراهون اإلكوي، طانلاجلرب من الس: فقال ،كراه اهللا فما فرق بني اجلرب واإلكأصلح: قلت: الق، إكراه

  .)١( بشيءكوليس ذل، بم واألواألة من الزوج

يف صدق ة عدم اعتبار العجر عن التفصي بوجه آخر غري التوريى علة  الشيخ ذه الروايكفتمس

.  حمل نظركراهاإل

ه ِركون املكلزم يف صدقه يوال ، ثرياًكبل يقع ، نكب أمر ممم واألواألة  الزوجإكراه أن ىخيفوال 

عدت  أولو أنه لوضوح، كالسجن والسيف وما أشبهة شديدة عقوبى علقادراً   أو،هركمن املى قوأ

 أو انتحرت ت حرمته خبرجها من داره بوجه ينايف عرضه أوك هلتيطلقها مثالًزوجها بأنه لو مل ة الزوج

ين إ: يقول أن وصح، ةهِركمكانت  كبأمثال ذل أوعدته  أو،ني وحنوهكله بالس ضراك كأشبه ذل ما

  .هذا العملى عله ركم

 سواء ستر ،الرجل إىل ةا أوعدوا بأعمال ينايف الستر بالنسبموالد فيب واألم واألحلال يف األ اذاكو

. كغري ذل إىل ،مب األمل يطلق األ إذا ةهددت البنت بعمل الفاحش مثالً، ستر عائلته نفسه أو

  :  قائالًكراه اإلأقسامبني الشيخ فرق  مث إن

   عناعتبار العجز من رنا كذإمنا (
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اب كارتى علره ك ومناطه توقف دفع ضرر امل، املسوغ للمحرماتكراههو يف اإلإمنا التفصي 

وقد ، ةباملعاملالنفس  ن املناط فيه عدم طيب أثر املعامالت فالظاهر الرافع ألكراهوأما اإل، ره عليهكامل

ة مطالع أوة ان خاص خال عن الغري متفرغاً لعبادكم ان قاعداً يفك من  مثالً،ان التفصيكمإيتحقق مع 

اره كدفع ضرره وهو ى علغري قادر ة عنده وهو يف هذه احلال بيع شيء مماى علرهه كأه من ءفجا

فالظاهر صدق ، هِركفونه شر املك اخلارج خدم ييفله كان ن لو خرج كل، انك املكللخروج من ذل

ان خدمه حاضرين عنده ك خبالف من ، الشيءكباع ذل  عدم طيب النفس لو حينئذ مبعىنكراهاإل

 كراههذا ال يتحقق يف حقه اإل فإن ،أمر خدمه بدفعه وطردهى عل الشخص إكراهدفع ضرر  وتوقف

 املثال كفرض يف ذل  ولو،رتل املكاخلروج عن ذلة راهكاعتذر ب إذا ولادعاه خبالف األ ذب لوكوي

راه كوقد تقدم الفرق بني اجلرب واإل.  املرتلكاخلروج عن ذلة راهكحمرم مل يعذر فيه مبجرد ى عله إكراه

ثر والرافع أل، ورك اجلرب املذ مبعىنكراه املعترب يف تسويغ احملذورات هو اإلكراهإلاف، ابن سنانة يف روي

واملعيار فيه عدم طيب  ،ةب والولد واملرأون من األكقد ي أنه ر فيهاك الذي ذكراهاملعامالت هو اإل

). كراهان هو املتبادر من لفظ اإلكن إو، جلاءواإلة النفس فيها ال الضرور

أشبه  ما أوة املطالع أو ةان للعبادكم من تفرغ يف فإن ،مرينال فرق بني األ إذ ،ىخيف ال وفيه ما

 أنه يصدق الغري ال بأمرة  فأوجد املعامل،رادتهإان خالف كن إ وال حرج ورحمذو ج منه بالونه اخلركوأم

 حرجياً ضررياً أواخلروج ان ك نعم لو، اب احلرامكه بارتركم أنه نه ال يصدق أماك، ه وملزم فيهاركم

   كراهصدق اإليعسرياً  أو



٤٦

  . بني املوردينال فرقف، فيهما

صرار ولده باع إل إذا ماكفهو ، ختياره باأجراها أن غري ضار بعدة باملعاملوعدم طيب النفس 

ه يف البيع ركمنه إ :يقال أن  فهل يصح،كذلك ىاشتر إذا ماكو، هرصراإيريد بالبيع اخلالص عن ، البيع

يريد منه انشراح  فطيب النفس املعترب يف املعامالت ال ،صرار مل يبع ومل يشتران لوال اإلكن إو، الشراء أو

ليس مقابل  فإنه ذا حال الرضا املعترب فيهاكوه، ام بدون دافع خارجيقدالصدر واشتياق النفس واإل

 ومن ،ياًإكراه بدون حتميل من الغري حتميالًة جراء املعاملإبل املراد من طيب النفس والرضا ، السخط

ة لامعامل تانكة سبب له املعاملن إ ما أشبه أو زوجته صرار ولده أوإالسخط فة  غايةسخط معامل

  . ةصحيح

 له ومورد سخطه اًروهكون بيع داره اليت هي ظل رأسه مك يف املضطر الذي يكذلكنه إ ماك

طيب  ال أنه  مع،رضي بالبيع وطاب نفسهنه إ لزام غريه يقالإ بال كباعها مع ذل لو فإنه ،نفسه ضوانقبا

  . ةاملعاملة بصح راح الصدر غري مضرشوعدم انة راهكفال، قدمت اململعىن رضا له بالنفسه وال

للتفصيل الذي ة ون مؤيدكت  فال،فقد عرفت املراد منها،  اليت استدل ا الشيخنابن سناة رواي أما

  . )رمحه اهللا(ره كذ

  :  قال، وحنن ننقله لبيان مواضع التأمل فيه،تبعه اجلواهر ر ماك ذكاملسال مث إن

 ىتفكن اكول، روه واقعاًكاملى عللفاظ يراد به احملمول األ غريه منكه ركلفظ امل أن كعليى خيفال (

الظهور املزبور منه ما يرفع فرض حصول  فلو، يف حتققه بظاهر احلال املستفاد من تعقب الفعل للتهديد

ختيار اال حصول ما يظهر منه أو، مانع ومل يتحققة راهكال أن ىعل بناًء ،الطالق للعموماتة م بصحكح

. م بتحققه ظهورهكفي احلكالشرط وي أنه ىعلبناًء 



٤٧

خمالفته  فإن ،ما محله عليه ره وأيت بغريكخالف امل إذا ا مكمن ذل أن رواكفقد ذ، ل حالى كعلو

  : وله صور ،ةراهكترفع ظهور الو له تشعر باالختيار أ

 األوىل   حىتيشعر برغبته واتساع صدره له فإنه ،فيطلق ثالثاًة واحدة طلقى علرهه كي أن :منها

أوقع  ولو، راه فيهاكاإل ىملقتضرض االيت ال معاألوىل تني دون خريأل مع احتمال وقوع ا،فيقع اجلميع

ان ممن يعتقد كن إو، ةمن أوقعها واحدكا فهو ة ان ممن يعتقد وقوع الواحدكوة واحدة بصيغة الثالث

لفظ واحد  ألنه هو يف السابق ماكثنني هنا بل ال حيتمل االلتزام باال، ثالثالثاً وقع عليه الثوقوعها 

  . ةره عليه ابتداًء خبالف الثالث املترتبكف للمخمال

 إالّ ،االختياريظهر منه ة املزبورة باملخالف فإنه ،ةواحدفيوقع ثالث طلقات ى علرهه كي أن :ومنها

. غريه إىل ةجابروه باإلكوقد يقصد دفع امل، ه عليهركض املعبة ون الواحدكة  ضرورىما تركأنه 

، أيضاًباختياره يشعر  فإنه واحدبلفظ فطلقها مع غريها ة معينة طالق زوجى علره ك ألو: ومنها

وقد حيتمل عدم الفرق ، ىخرعليها وبطل يف األ هركغري املى علطلقهما بصيغتني وقع الطالق  نعم لو

. بينهما

  .مسعته يف الطلقات  ما:وفيه، منهماة طالق زوجتيه فطلق واحدى علرهه كألو : ومنها

 كذل ألن ،يف الوقوعة شبه ال: كففي املسال، فطلق غريهاة معينة واحدطالق ى علرهه كأنعم لو 

. ك بذلكراهرفع اإل إىل ن قصده التوصلكمينه إ :وفيه، ل وجهكره عليه بكأمغاير ملا 

لي ك أحد أفراد الكذلن إ :وفيه، ةمعينة  زوجتيه فطلق واحدىحدإطالق ى علرهه كأ لو: ومنها

   ام وعدلاإلى عل اهكران اإلك نعم لو ،ره عليهكامل



٤٨

. ره عليه جزماًكغري امل ألنه كيف ذلة ال شبه: كبل يف املسال، التعيني وقع عليهاإىل 

س عند القائل كبالع أو ،نايات فطلق بلفظ صريحكمن الة نايكيطلق ب أن ىعلرهه كأ لو: منها

قد محله  ألنه ،ول األيقع الطالق خصوصاً يف فإنه ،صريح آخر إىل  بهأمورعدل من صريح م  أو،بصحته

 من كغري ذل إىل ،ره عليهاكاملة غري الصيغ إىل  وعند جموزه عدل،الصحيح إىل الطالق الفاسد فعدلى عل

). قلناه ماى علة املبتنية واخلاصة تب العامكيف ة وركاملذة ثريكالفروع ال

ما تقدم من شروط  يف مقام الثبوت فاملعيار أما، ثباتمقام الثبوت واإلبني ط لالم خكويف ال

. ة اخلمسكراهاإل

ون تطليقه ثالثاً من منطلق كفطلق ثالثاً فقد ية واحدة طلقى علرهه كأ إذا :ولففي املثال األ

يعيش مع  أن ىعليقدر   الكراهن حيث اإلكول، واحداً  مل يطلق ثالثاً والكراهلوال اإلحيث إنه ، كراهاإل

 أما إذا ، الطالقويف املقام يبطل،  سبباً للثالثكراهون اإلك ي مماكلغري ذل مناف لشرفه أو ألنه ةاملطلق

وهدده  يطلق هو أن اراد إذا ماك وفه، الواحد مل يبطلى عل كراهصادف انشراحه للطالق ثالثاً مع اإل

ون الطالق صحيحاً كوية رادبل عن اإل، كراهالطالق ليس عن اإل فإن ،ذاكمل يطلق فعل إن  همهدد بأن

. حينئذ

ره كما ذك فإنه ،ةثالث طالقات فيوقع واحدى علهه ركبأن ي: يعرف الوجه يف املثال الثاينومنه 

. اجلواهر

قد يريد طالق هند دون  فإنه ،ةواحدة بصيغ  بني طالقهما بصيغتني أوال فرق: ويف املثال الثالث

الق زينب دون فيبطل ط ،ةواحدة بصيغ طالق زينب طلقهما بصيغتني أوى علره كه املهأكر وملا ،زينب

. غريها



٤٩

 ام وعدلاإلى عل كراهان اإلك نعم لو :قوله الإ ،ره اجلواهركما ذك: بع واخلامساويف املثال الر

ام اإلى عل كراهالتعيني عن جهله بأن اإل إىل ان العدولك البطالن لوة  القاعدىمقتض فإن التعينيإىل 

 كذل أن وقد تقدم، ره عليهكغري م ألنه ان عن علمكلو ة والصح ،أيضاً يشمل التعيني كراهن زعم اإلأك

  .  بل لعدم طيب النفسكراهباطل ال لإل

. ثال السادسومنه يعلم احلال يف امل

بيع واحد غري ى علرهه كأ لو(: حيث قال، الم الشيخكومما تقدم يظهر مواضع الرد والقبول يف 

  . )كالإشة رك يف التذ،مها باع نصف أحدمعني من عبدين فباعهما أو

 مع احتمال ،رهاً دون الثاينكول مهره وقوع األااً فظجيان تدرك فإن بيع العبدين أما: أقول

خالف  ألنه اجلميعة احتمل صحة ولو باعهما دفع، س أم الك العىسواء ادع،  يف التعينيإليهالرجوع 

رهاً عليه وال كمها مقوع أحد، وبطالن اجلميع لوإكراهع شيء منهما عن قنه مل ي أوالظاهر ره عليهكامل

يف غري ما ة الصحى قوفاألة  غريه وباعهما دفعإليهبيع معني فضم ى عل كرهأولو ، ىقوول أ واأل،ترجيح

  . ره عليهكأ

مشول ى عله بناًء ِرك للمخر امتثاالًباع النصف بقصد بيع النصف اآل فإن النصفة وأما مسأل

ره بالنصف كيقنع امل أن ان لرجاءكن إ و،رهاً عليهك يف وقوعه مإشكال فال ،ةدفعاموع  لبيع كراهاإل

. مارات نظر مع عدم األكالبائع ذلى دعون يف مساع كل، اًإكراهأيضاً ان ك

  ذا ظهر البطالن  إالإة الصح األصلثبات فمقام اإل أما ،هذا يف مقام الثبوت
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ذا كزعمت :  وقالكراه اإلطلق بعد إذا ماك، ةمارأا يراه العرف مواليت منها قول املطلق فية بأمار

. كغري ذل إىل ،رأيت طبق ماى علفطلقت 

بعد رفع ة  ال ينفع يف الصحكراهالقصد املسبب عن اإل إذ ،يقاع الطالق مل يقعإه ركقصد امل مث لو

 ومن ،ال تعملة  أسقط أثر اللفظ وجمرد النيكراهاإل أن  من،يف وقوعه وجهان( :كفقول املسال، كراهاإل

. غري ظاهر )صحوهذا هو األ،  والقصدحصول اللفظ

رر من كوقد ت،  يف الظاهر دون الواقعكراهاإل أن  إىلكمرجع ذلن إ( :ولذا رده اجلواهر بقوله

ه ال إكراهه حال ركامل أن ويف البيع يف املقامة  والروضكخصوصاً الشهيد الثاين يف املسالة واخلاصة العام

ولذا ، نشاء والقصد فيهحتقق اإلة  ضروروفيه منع واضح، ةخاصفظ هو قاصد للّ مناإقصد له للمدلول و

 الطالقإمنا : )عليه السالم( بل ظاهر قوله، بالعقدة جاز حبق ومع تعقب اإلكراهثر مع اإلترتب عليه األ

اليت مل نوجبها ة ه من التوريركبل لعل عدم القصد للمدلول يف امل، هركمن املة رادحتقق اإل )١(آخرهإىل 

).  ال قصد اختيارإكراهنه قصد  أالّإ هغري حنوى عله قاصد ركوحينئذ فامل ،هعلي

ومثل هذا ، قلقصده املط إذا الطالق الواقع عنهة فالظاهر صح، كالّ قتلتإطلق زوجيت و: قال ولو

يف وقوع الطالق  أن  منكره املسالكذ فما، وما أشبه كال قتلتإ ومثله بع داري و،عرفاًة الكاللفظ و

ما كم اللفظ فصار ك يسقط حكراهاإل أن ووجه املنع(:  قال،ذنأبلغ يف اإل ألنه ني أصحهما الوقوعوجه

   خبالف أصالًة انون مسلوبة عبار أن بينهماوالفرق ، طلقها فطلق: لو قال نون
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، )أمور املإكراهمر قاصداً مل يقدح ان األك ذاإف، القصد ختلفرض ابعة ا مسلوبإه فركاملة عبار

  .حواض هو ماكحمل تأمل يف وجهه املنع 

 ،)وقد عرفت احلال، ه عن القصدركمسعت من خلو امل ماى علأيضاً هذا مبين (: ولذا قال اجلواهر

 الواقع ر يف الطالق بأن اللفظ املزبوةوليعدم جواز الفضى علل بناًء كنعم قد يش(: كنه قال بعد ذلكل

ذن ال يقتضي ونه أبلغ يف اإلك و،عنه شرعاًة الكالفرض عدم الو ألن ،هركن لفظ املكه مل يركمن امل

ال  ره عن القصدكن خال املإمر وتفاء بقصد األكاال ودعوى، مهكلفظه لفظه ليترتب عليه حة صريور

  . وفيه نظر )لكدون املو الطالقى عليل كره الوكلو أ الم فيماكال ذاك و،دليل عليها

ففي ، اً غدكبنضرأل أو ،كقتلنمل تفعل ألن إ :قولهكل مستقبل عده بفعلو تو(: قال كاملسال مث إن

الضرر حيصل   والتخلص من،ن ومن سالمته منه اآل،يقاع الضررإوف ب من حصول اخل، نظراًإكراهعده 

مل يفعل ن إ أنه ىعلجل  يف اآلكراهان حيصل اإلك نعم لو، ىقويقاعه عند خوف وقوعه يف احلال وهو أإب

اً لشمول إكراهونه ك ه اجته وقوع املتوعد ب ورجح، الوقتكن فعله ذلإجل واآله يف وراملكن أوقع به اآل

  ). احلد له

 يف والك ،غري ظاهر الوجه، )اً عرفاًإكراهالظاهر عده (: فقول اجلواهر يف رده، رهكذ ماكوهو 

ن مل ا اآلشر ان لوكن إو، ن حرامشرا اآل فإن ،شرب اخلمر غداً إىل يضطر أن مثلن فهو  اآلإكراه

. تقدر بقدرها  ـ وحنوهكراهومنه اإلـ  الضرورات إذ ،يقع احملذور غداً

ت كتر أو فرتك أو قتلت نفسي الّإ وكطلق امرأت: راه بأن يقولكاإل حيصلال : كمث قال املسال

  :  وال بأن يقول ويل القصاص ملن هو عليه،وحنوهاة الصال
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. أمورضرراً بامله ؤاستيفايعد  حقّه فال كذل ألن ،كالّ اقتصصت منإ وكطلّق امرأت

، ه بالفتحركاملى عل ون قتل املهدد نفسه ضرراًكرمبا ي إذ ،وليفصل يف فرعه األ أن ينبغي: أقول

 كالعرف يرون ذل فإن ،ما أشبه من ضروراته تدريسه أو  لتعمري داره أوإليهحمتاجاً  ان ولده أوكذا  إماك

. ذا مل يرتبط به إهاً خبالف ماركد بالفتح مواملهد، اًإكراه

، نسانعند اإلشياء األيف وبقاء النفس من أهم ك ،أيضاً كراهنه من اإل أفالظاهر: أما فرعه الثاين

 ن احلق قد أالإان حقاً كن إطلب الدين و فإن ،كطلبت ديين من الّإ وكطلق امرأت: قال الدائن لو ذاكو

مع  )١(خيافون سوء احلساب: سبحانه ولذا قال،  احلق الذي عليهنساناإل إىل ةبالنسباً يوجب سوء

.  مساه سوءاًكومع ذل، اهللا ال يفعل غري احلق أن وضوح

ل كيقاع إ بكراهيف صدق اإلة فال شبهأداء دينه  بيع داره أوى علره كأ لو: ولذا قال بعض الفقهاء

 فإنه بيع الدارى عل ائه وألزم عليه أودإارهاً عن كان كان أداء الدين خمالفاً لغرضه العقالئي وك لومنهما 

، عنه دلة وال انصراف لأل،كراه لصدق اإلفلو باعها وقع البيع باطالً، بيع دارهى علره كأ أنه يصدق عرفاً

  .يقاعات اليت منها الطالقسائر املعامالت واإل إىل ة احلال بالنسبكذلكو

 الة االنصراف عنه يف اجلمل ألن ،قراه حبكاإل راه عنكاإل ينايف ما تقدم من انصراف وهذا ال

  .  فتأمل،غري ظاهرة  فاحتمال الصح، واملعيار الصدق عرفاً،يالزم االنصراف عنه مطلقاً

  ة رت املرأكرهاً وأنكنت مك: مث قال، تلفظ بالطالق ولو(: كمث قال املسال
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طلق ملرض  ولو، الالّ فإقدم قوله بيمينه و ،حمبوساًان كصدقه بأن ى علتدل ة  قرينكان هناكن إف

ان زائل العقل يف ك أنه ىعلتقوم ة ببين إالّ قولهمسلوب القصد مل يقبل  أو يعلنت مغشياً ك: مث قال

ة ثريك بالقرائن لظهورها وك عن ذلكراهاإلى دعوعدلنا يف إمنا و، ة الصحاألصل ألن ، الوقتكذل

. )وقوعها ووضوح مراتبها خبالف املرض

ة القرائن املفيد أوة قامت البين إالّ إذا ة الصحاألصل فإن ،مرين بني األقال فر أنه الظاهر: أقول

. مكطمينان احلاال

ستعرف قبول قوله يف عدم القصد (: حيث قال، كره اجلواهر يف رد املسالك ذومنه يعلم وجه ما

 راه والغشيانكاإلكسبب  إىل كنعم قد يفرق بني نسبته مع ذل، ةصل الصحأيعارضه  وجه الى عل

، وال كلذلة  ولو بالطرق املفيد،رهاً مغشياً عليه عرفاًكونه مكصدق ى علون املدار ك وحينئذ ي،وعدمه

 أو ةوصاف الواقعيلفاظ واألاعتبار العلم يف مصاديق األة  ضرور،مل تفد علماً إذا ملطلق القرائنة خليمد

). مايقوم مقام العلم

شرب اخلمر ى علرهه كفلو أ، عن مثلها دلةاألالنصراف  ،ةثار الوضعي ال يرفع اآلكراهمث اإل

ولو ، والوضوءة غسل اجلناب إىل الغائط احتاج أو البول أو االستمناءى علرهه كأ ولو، تنجست شفته

بنت عليه اجلماع بزوجته حرمت ى علرهه ك أولو، خته وبنتهأمه وأاللواط بولد حرمت عليه ى عل هرهكأ

 ريغ إىل ،ةالرضاع احملرم نشر احلرمى علرهه كولو أ، املدخول اة رأاملة صارت ربيب أا باعتبارة الزوج

  .يارياللواط االخت إىل ختم واألاألالبنت وة يانصراف حمرمبقال يأن  إالّ اللهم، مثلة من األكذل

 حبيت الحت  صب اخلمر يف فمه مثالً بأنئأجل أو ،ةورك املذمورأحد األ إىل ذا لو اضطركو

 .كغري ذل إىل ،شفته
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أحدمها  أو ،على بيع دارهره أحدمها كأ مثالً، فعلنيى عل فعل أوى علره أحد الشخصني كأولو 

خر جلبنه وضعف  بادر اآلإليهيبادر مل  لو أنه حدمهاأعلم  فإن ،خر على طالق زوجتهعلى بيع داره واآل

ال  فإنه  ملزم للعملغري ألنه ،اًهرك غري اجلبان منسانون هذا اإلكفالظاهر عدم ، كقلبه وما أشبه ذل

. هركم أنه يصدق عليه عرفاً

  .هاًركون مكوخاف الوقوع يف الضرر املتوعد عليه ي خران اآليتإ يف كش نعم لو

 ملا تقدم باطالًأيضاً ان البيع والطالق  كيه،علره كأ ما إىل ان يبادركصديقه  أن كتبني بعد ذل ولو

  .ما عرفتى علراه كاإل  من بابك بالرضا وليس ذلعيقاد واإلمل يوقع العق ألنه ،كراهمن االشتباه يف اإل

ن من ديد عمرو كان زيد يتمكاً ووما لو هدد زيداً وعمرك ،مث لو هدد أحد الشخصني ببيع داره

ن له كمل ي أما إذا ،اً يف بيع دار نفسههركن مكعمرو ببيع داره مل يديد ان له احلق يف ك فإن ،ببيع داره

. ه يف بيع دار نفسهركم  عمرو فهواحلق يف ديد

المها كره كالعمل الذي أى علخر  اآلإكراهى علمها قادراً ان أحدكلو : ولذا قال بعض الفقهاء

، قله احل التخلص له مبا انكم إل،نفسه إىل ةهاً بالنسبركونه مكه حبق مل يصدق إكراهان ك فإن ،عليه

وجب سلب صدق يان التخلص باحلرام ال كمإ ألن ،حق ري بغقهي صدإكراهنه من كان متكلو خبالف ما 

  فإنه،)سركبال(ه ِركيقتل امل أن )بالفتح(ه ركان املكمإان بكبيع داره وى علرهه كأ إذا ماكفهو ، كراهاإل

. ال جيوزالقتل  ألن ،كراهان من اإلكباع داره إذا 

أشبه  ما أو ةطلخبار السإ أو ساحلبأو  ولو بالضرب )سركبال(ه ِرك احلق يف دفع امل لهانك إذا نعم

  ة جازإاب من ب ر أوكالنهي عن املن ر أوكمن باب دفع املن
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 حبسه أو ان حمذور يف ضربهك إالّ إذا ،اًهركميكن  والعرض واملال مل الشارع الدفاع عن النفس

  .يقاعاإل أو ن موجباً لبطالن العقدوك فيكراهيث يصدق اإلح، عليهة لطخبار السإأو 

أصابه يفعل ومل  يقوان الكعمرو الضعيف حبيث لو  أو يقوهل هدده زيد ال أنه  يفكولو ش

. عدم الرضاة ما باطل من جهإ وإكراهما إ  ألنه،يقاع بطلأو اإل العقدى جروأ، الضرر

 فنفذ ،ر ضعيفاً يؤثر فيه التهديد خبالف خالدكان بكو، خالد ر أوك ب)بالفتح(ه ركامل أن كولو ش

  .يقاعاإل أو  وبني من مل يرض بالعقد)بالفتح(ه ركبني م ألنه ،يقاع بطل أيظاًاإل أو در الضعيف العقكب

 ذاكو، ركملا ذأيضاً  ان باطالًك فطلق ،مل يصل أو ذا مل يطلق زوجته إهل هدده أنه  يفكولو ش

 ان منك، كراه الدينار من اإلأخذن ك دينار منه حيث مل يأخذب أو هل هدده بالقتل أنه  يفكش لو

. أيضاًالبطالن  إىل  وينتهي،عدم الرضا أو كراهاإل

ة  من جهإكراه  فهل هو،وسطه أو ولهأ فعمله يف ،الشيء يف الوقت املوسعى علرهه كأ ولو

، فرادال يبعد الفرق بني األ ،)بالفتح(ه ركن ليس مباآلحيث إنه شخص الوقت ة من جه ال أو ،ليكال

 فإن ،سبوعيف هذا األ طالق زوجتهى علرهه كأ إذا ماك، الوقته من أول ركفرمبا يفهم العرف بأنه م

يف أول  ق له الشربحي ال فإنه شرب اخلمرى علرهه كأ أما إذا ،ومي لو يف أول وإكراهصدر عن يطالقها 

 الّإ كراه عدم اإلأطلقمها من أول الوقت وملن  جوازأطلقخالفاً ملن  )قدر بقدرهات الضرورات( ألن ،ومي

. تيف آخر الوق

غسق  إىل  الشمسك من دلوكاردبع : يف وقت موسع فقال أمرى علرهه كأ لو: فقول بعضهم

 ،كذلك قبل ضيق الوقت وحيرم عليه شرا إليه فهل يصح بيعه لو بادر ،كذلكاشرب اخلمر   أو،الليل

  يفصل بني الوضع   أو،يبطل وحيلأو 
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الوقت بعد العلم جزاء أاخلمر يف مجيع العقد وشرب يقاع إى عل كراهالظاهر صدق اإل ،ليفكوالت 

بأن التخيري ة ما هو مفروض املسألك ،كذلكوليس له التخلص  آخر الوقت إىل كراهبأنه ال يرتفع اإل

من ة جياب الصالإ أن ماك، ئر أجزائها يف سكراهيقاعه آخر الوقت ال يوجب عدم صدق اإلإيف  عقالً

آخر الوقت ال يوجب عدم  إىل ها يف تأخريراً عقالًلف خمتاكون املكغسق الليل و إىل  الشمسكدلو

 ،ذاك أو انكاملهذا يف يقاعه إوهذا نظري اختياره يف ،  ا أول الوقتىلو أتة الفريضة فصى علوقوعها 

 الزمان أو انكاملهذا ره عليه يف كأ يقاع ماإه يف صرف الوجود وخمتار يف رك فهو م،كراهفهو ال ينايف اإل

). كاذأو 

  . وقياسه بالوجوب مع الفارق،ضطرار ال يتحققاال  أن ملا عرفت من،اهر الوجهغري ظ

كثر بعد عدم  على األإكراهال حيث إنه  ،كثرقل واأل بني األكراهكان اإل إذا حال ماومنه يعلم 

صبع إ أو زيد من املرفق قطع يدى عله كرهألو  مثل ما، ليكل واحد فرداً للكان كن إو، إليهاالضطرار 

ن  أالإلي ك فردين من الاناكن إما و أل،قطع اليدى عل كراهون اإلكال ي فإنه ،صابع رجلهمن أ

  .الضرورات تقدر بقدرها

  .أقل من الدارة  حيث الغرف،عمروة غرف حراق دار زيد أوإى علرهه كلو أ ومثله ما

 ،حرق داره أله أو قتالّإبيع داره و بطالق زوجته أو وعمر أو ين أحداً من زيدره أحد اجلباركولو أ

. ما عرفتى عل وعدم الرضا كراه لإل،انا باطلنيك ففعال

ن كمي، ه بهركوامل، ه عليهركوامل، ه بالفتحركوامل، سركه بالِركامل: ربعةاألل من كل أن ومنه يعرف

  .الترديدن كما ميكالتعيني 

ره أحد كأ ذا لوكهو، مها ففعل غري الواجب عليهأحدى علمها مبا جيب ره أحدكألو  ومثله ما

  . أحدنامنة ت عقوبلمل تفعل نن إ : قال رئيسان لزيد مثالً،اجلبارين

  مث ، رهه اجلبار ففعلكولو أ



٥٧

ان هو كولو،  بل لعدم الرضاكراهلإلأيضاً  ان باطالًك ،ان قد عزل الرئيسكنه عند الفعل  أظهر

صدر عنهما  ولو، رادته صحإن ن صدر عإو، راه بطلكاإل صدر عن فإن ،هِركرهه املكأأراد الفعل و

وطيب الرضا  إىل مل يستند ألنه ،أيضاًختالف فالظاهر البطالن باال أو  دخيلني بالتساوياانكسواء ، معاً

. النفس

أيضاً  بطل ،نه هو ارب فطلق أ فزعم زيد بن عمرو، اجلبار زيد بن خالد بطالق زوجتهكرهأولو 

  .إكراهن كن مل يإو لعدم الرضا

وبال ة ومع الواسط، صغرياً أو برياًك، افراًك مسلماً أو، جمنوناً أو ه عاقالًِركون املكي ن أ بنيوال فرق

  . يف اجلميعكراهلصدق اإل ،ةواسط

  يف أحد من شروطكبعد ذلة الزوج أخذالرجل الذي  أوة املطلقة الزوج أو ولو اختلف الزوج

. راهكاإل هميثبت أحدأن  إالّ ةالصح أصالةان يجرفالظاهر  ،ةماملتقدة سمراه اخلكاإل

عمل ى علره الشخص كجواً ية مجاعة  يمبعىن، جوائياًأون كوقد ي، ون شخصياًكراه قد يكاإل مث

 أو للمنفردين إالّ عطائهم العملإ املتزوجني بعدمى علجو الضغط ة مجاع أو ةومكاحلهيأت  إذا ماك، ما

. كما أشبه ذل أو االستهزاء م

فقلت ،  وهو بالعريض)عليه السالم( سألت العبد الصاحل:  قال،اه منصور بن يونسرو ولعل منه ما

ولد ة ان يل من املرأكوقد  ايلخة عليها ابنفتزوجت ، انت حتبينكوة ين تزوجت امرأإ كجعلت فدا: له

يد رأها مث خرجت من عند، مث راجعتها، ةالثاني مث طلقتها مث راجعتها، ةبغداد فطلقتها واحد إىل فرجعت

ا واهللا إليهال تنظر : خيت وخاليتأفقالت  ،ايلخة ابن إىل أردت النظرة وفكنت بالك إذا  حىتسفري هذا

  ليس لك،هو ما شأنك: يلفقال  ،طالقها من سبيل إىل يل ام واهللا مكوحي: فقلت، ةتطلق فالن  حىتأبداً

وخرجت من ة وفكانت هذه بالكوببغداد انت كوة منها ابنكانت يل نه إ :فقلت، طالقها من سبيلإىل 

   ها قبلعند



٥٨

أن  إالّ  ما أردت اهللا وال أردتكفداوال واهللا جعلت  ،تطليقها ثالثاً إالّ ىعلبوا أ بأربع فكذل

أما  : مطرقاً مث رفع رأسه وهو متبسم فقالطويالًفمكث  ،كقليب من ذل امتألداريهم عن نفسي وقد أ

. )١(كمن السطان أباا إىل كومقدن إ نكول، اهللا فليس بشيءوبني  كبين

 مبصر حيث صنعوا )عليه السالم(  يف جتارته له)عليه السالم( الصادقاإلمام  موىلة روايويؤيده 

. )فقه االقتصاد( هذا املبحث يفرنا ك ذوقد ،)٢(الضعف السوق السوداء فرحبوا

  

                                                







٥٩

مع اشتراط النطق ة حوهو شرط يف الص، القصد: الشرط الرابع(: قال يف الشرائع): ١ مسألة(

. )الساهي والنائم والغالطكمل يقع الطالق فلومل ينو ، بالصريح

النائم كفرمبا ال يقصد اللفظ ، ون القصد عن جدكوي املعىنيقصد اللفظ ويقصد  أن الالزم: أقول

  .طالق: فيقول، ة طاهرزوجيت: يقول أن واهلاذي والغالط يريد

ذا مل يعرف  إومن مصاديقه ما، جراء الببغاءإكلكنه ، ظاللفى رمن جي كاملعىنصد ورمبا ال يق

  .املعىن

ومن ، ومن يريد ضرب املثال لتالميذه، اهلازلك ،ون قصداً عن جدكن ال يكل، ورمبا يقصدمها

زوجيت : ويقول، لهة ال زوج أن ومن يتصور، شخص لتعليمهى عللقاء اإل أو نسانيريد تلقني الطالق إل

  .مثلة من األكغري ذل إىل ،طالق جاداً

ون يف سائر املوارد كما ال يك، ون مطلقاًكها ال يبدون أحد ألنه ،ةيشترط هذه القصود الثالثإمنا و

. عاتيقااإل أو  من العقودكغري ذل أو مضارباً أو مصاحلاً أو مشترياً أو بائعاً

  . )١(رانكبطالن طالق السى علة حاديث الدالوقد تقدمت األ

ى عل طلق رجالً أن ولو:  يقول يف حديث)عليه السالم( جعفر أبا مسعت : قال،اليسعة ويف رواي

. )٢(ون طالقه طالقاًكالطالق مل ي طهر من غري مجاع وأشهد ومل ينوى علاهللا وة سن

 جعفر أيب عن، الواحد بن املختار وعن عبد، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، اليسعة ويف رواي

. )٣(ملن أراد الطالق إالّ ال طالق: ما قاالإ، )عليه السالم(
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. )١(ريد به الطالق أما إالّ ال طالق:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةعن زرارو

  . )٢(ملن أراد الطالق إالّ ال طالق: ال ق،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن هشام بن سامل

 إالّ ال طالق:  يقول)عليه السالم( جعفر أبا عتمس:  قال،نصارياأل الواحد بن املختار وعن عبد

. )٣(ملن أراد الطالق

 إىل فالن تب ياكا: عن رجل قال لرجل )عليه السالم(جعفر أبا سألت: قال ،ايلالثمة محز أيب وعن

 ون طالقاً وال عتقاًكي ال: قال ،عتقاً أو  طالقاًكون ذلك ي،عبدي بعتقه إىل تبكا أو ،امرأيت بطالقها

ون كوالشهود ية هل منه باألكون ذلكوي، العتق أو ريد الطالقيخيطه بيده وهو  أو ينطق بلسانه حىت

. )٤(غائباً عن أهله

  . خط الطالق بيده ألنه بأنه قد طلقة تثق املرأ أن واملراد باخلط بيده

 جيوز ال: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن احلسنعبد اهللابن  حيىيوعن 

عتق يف  وال جيوز ،اهللاة رحم وال يف شيء من معصية ال جتوز ميني يف قطيعو، راهكالطالق يف است

ريد به  أالطالق ماإمنا و: قال، شيء عليه فمن حلف أوحلّف يف شيء من هذا وفعله فال ،استكراه

فمن خالف هذا ، دينطهر بغري مجاع وشاهى علة والسنة العدى عل ،ضرارإراه وال كالطالق من غري است

. )٥(عز وجلتاب اهللا ك إىل  يرد،فليس طالقه وال ميينه بشيء

   من: قولهإمنا و، ليك ريد به الطالق أالطالق ماإمنا : )عليه السالم( ولهق أن ىعلبناءاً 
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  . ما هو املنصرفك من باب املثال ضرارإراه وال كغري است

الطالق الذي حيبه اهللا الذي : مسعته يقول:  قال،)السالمعليه ( جعفر أيب عن، ن أعنيبة وعن زرار

من ة رادإوشاهدين ة بشهادبال الطهر قيطلقها يف است أن ،والرجلة هو العدل بني املرأو ،يطلق الفقيه

  . )١(احلديث القلب

 وال، ريد به الطالقأ ما إالّ ال طالق:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةوعن عبيد بن زرار

  . )٢(ريد به الظهار أما إالّ ظهارإ

طالق النائم ليس : قالنه إ ،)عليه السالم( ي إىل عل)عليهم السالم( ةئم بسند األ،وعن اجلعفريات

  . )٣(جيوز طالق صاحب هذيان وال: قال أن  إىل،يستيقظ  حىتبشيء

ولو طلقها :  حديثيف قالنه إ ،)عليه السالم(بن علي حممد جعفر  أيب عن، سالموعن دعائم اإل

  . )٤(طالقه طالقاًيكن ومل ينو الطالق مل 

  . )٥(ون مريداً للطالقكمن غري مجاع وية طاهرا إ ومنها: )عليه السالم( وعن الرضوي

 من )عليه السالم(  يعين أمري املؤمنني،روينا عنه: قال ،ةستغاثتاب االكويف يف كالقاسم ال أيب نوع

  : ربعةجيتمع احلدود األ  حىتطالقاًالطالق ون كال ي: قالنه إ )السالمعليه ( طريق أهل البيت

  .طاهره من غري مجاع يقع ا من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيهة أون املركت أن :أوهلا

  .ه وال جمرب عليهركون الرجل مريداً للطالق غري مكي أن :والثاين

  .ياهاإه حيضر شاهدين عدلني يف وقت تطليق أن :الثالث

  . )٦(عند الشاهدين بالطالقلسانه ينطق  أن :والرابع
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 جاء حممد بن مجهور )عليه السالم(  الرضاىملا مضنه إ :بسنده، وعن ابن شهر آشوب يف املناقب

 وساق اخلرب ،ةدينامل إىل ثري من سائر البلدانكلق مهزيارو خعلي بن  وكمدرعلي بن واحلسن بن راشد و

يف  تقول بن رسول اهللا ما يا: فقال الرجل الثاين:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب ىعل ر دخوهلمكذ أن إىل

: قوله إىل الطالقة  سورأاقر: قال، نعم: قال ،نآالقر تقرء: قال ،رجل طلق امرأته عدد جنوم السماء

ة رادإ مجاع بري طهر من غ يفنين عدليشاهدة شهاد: خبمس إالّ طالقال ا هذا ي ،)هللاة  الشهاداوأقيمو(

  . )١(ال: قال ، القرآن عدد جنوم السماء يفىا هذا هل تري، عزم

إمنا و ةبالني إالّ ال عمل أنه ىعلدل  ا مم،للمقامة الشاملة الروايات العام إىل ضافةهذا باإل

  . )٢(عمال بالنياتاأل

ي كم يف مقابل احمل املقاالنصوص يف خصوصة اضف استأنكو(:  اجلواهر ممزوجاً مع الشرائعيفقال 

: ولعله لذا قال املصنف، ةتايكيف ال  نعم هو معترب،من عدم اعتبار القصد مع النطق بالصريحة عن العام

مطلق  فإن ، عنهكتفاء بذلكاالعدم ة  ضرور،مع قولنا باشتراط النطق بالصريحة وهو شرط يف الصح

الساهي ك ،ن نطق به مل يقعإطالق وال مل ينو وحينئذ فلو، بالصريح أعم من قصد الطالق بهالنطق 

والغالط الذي هو يف ، يفيق  حىتأحد من رفع القلم عنه  والنائم الذي هو،م سهوهكاملرفوع عنه ح

  ). املعىنمل يقصد اللفظ وال ة احلقيق

 فالظاهر ،الفافا والتاتامكاحلروف الذي يعقد لسانه عن نطق بعض كامل كاللفظ الجير مل  مث لو

  ، )طالق(ان نقصه يف غري لفظ ك خصوصاً فيما ،طلقه  أنلصدقة الصح
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 ة وأراد الزوجكتعمد الغلط يف ذل بل لو،  بالراء)وجيتر(:  بالزاء)زوجيت(ما لو قال عوض ك

 بالفاء مثالً) فالق (قال عوض طالق لو أما ،بالتاء ال بالطاء )ةزوجيت فامت(: قال  لوكذلكو، صح طالقاً

  . الصحيحى عليقدر  أنه واملفروض، ليس بلفظ طالقألنه  ،عمداً مل يبعد عدم الوقوع

  . )جوزت عوض زوجت صح: لوقال(: ةليتابه الوسكيف ) رمحه اهللا (صفهاينيد األالسنعم قال 

 خالف الواقع غري أون منشكرمبا ي ذإ، ون بني السهو والغلط عموم من وجهكي أن مث ال يبعد

ذا أراد إف، الطاءى عللسانه  يرجي معلمه ال ألن ،)لقطا(عوض  )فالق(معلمه علمه  إذا ماك، السهو

ه ؤون منشكورمبا ي، ذمل يسه بشيءإ، ون غلطاً ال سهواًك ي)زوجيت فالق(: التلميذ طالق زوجته وقال

إمنا و، مل يأت بشيء غلط فإنه ،)طالق  ـةعوض هاجدـ  ةزوجيت ساجد(: أن يسهو فيقولكالسهو 

  . سهو ما لوغلط عن منشأكتمعان ورمبا جي، أيت بشيء بدل شيء سهواً

 أن املراد به(: كن يف املسالكل، خرعم من نفسه ومن اآلاألى علا مل واحد منهكهذا ورمبا يطلق 

مث عدم القصد قد ، لفظه من غري قصد معناه ىل إفي القصدك وال ي، معناهون قاصداً بلفظ الطالق مثالًكي

صلى اهللا ( قال وقد، ومثله الساهي، سانهلى علالطالق ة لم كيرالنائم جيكون متخلفاً عنهما معاً كي

  حىتوعن انون، يستيقظ  حىتموعن النائ، يبلغ  حىتعن الصيب: رفع القلم عن ثالث: )عليه وآله

   لفظ الطالق إىل ن سبق لسانهأكالغالط ك ،دون اللفظ املعىنون القصد متخلفاً عن كوقد ي، )١(يقيف
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  ). معناه إىل ال يقع طالقه لعدم القصد فإنه ،ىخرأة لمكلم بكيت  أنان يريدكيف حماورته و

لسانه من ى جرن كل ةراد طالق فاطمأ ف،زينبى خرواألة مها فاطماحدإانت له زوجتان كمث لو 

 ،ةجراء لفظ فاطمإ لعدم قصد زينب وعدم ، مل يقع الطالق عن أيهما،لفظ زينبى علغري اختياره 

  : ببنيف لسك مل تكبعد ذلة جازواإل

  .  وهذا مثلها،اتفقوا عليه ماى عليقاعات اإل يفة فضولي النه إ :ولاأل

 فلو، ةوليضالعقود اليت تصح فيها الفك ،كتصح يف مثل ذل  الةالفضولي يرفيما جي حىتنه إ :والثاين

ان يجرفالظاهر عدم ، اينكبعت د: اشتبه عند النطق وقاللكنه ان وأراد بيع الدار كود ان له دارك

  . ان من قبيل لفظ النائمكالدبلفظ التلفظ  إذ ،ان نافذاًكالدبيع ون كي  حىتيف تصحيحهة جازاإل

 كأجزت ذل: لسانه فقالى عللفظ الطالق ى جروقد النائم استيقظ  ولو(: كقال يف املسال

  ). لغو  فهو،أوقعته أو الطالق

 يقاع أولإلة خصوصية ره من جهكنه ذ أال، رهكيف مقام الطالق ذ )رمحه اهللا( انكوحيث 

  .كذلكها لكالعقود كيقاعات سائر اإل فإن ،للطالق

 ،زوجيت زينب طالق:  وقال،التفننولو رد بل ، زينباً لقصد عقالئية  زوجته فاطمىمس نعم لو

 ما يفة بل ال يبعد الصح، نبيباسم زى خرأة انت له زوجك ولو، ةصح طالق فاطمة وأراد طالق فاطم

ة يتسميف الة ال مشاح إذ ،الفاطمتان طالق: مها فقال مثل فاطمتني أوة بلفظ التثنية فاطمى عللو اصطلح 

ان كم )ةطاهر(: يقول أن فهو مثل، غلط ألنه فالظاهر البطالن، طالقتان: قال أما إذا ،واالصطالح

  . حيث ال يقع الطالق، )طالق(

  ى خراألى علمها احدإب وغلّة انت له زينب وفاطمك لو أنه ومما تقدم يعلم



٦٥

  . أشبه من قبيل الشمسني والقمرين واحلسنني وما فإنه  صح طالقهما،فاطمتان طالقتان: فقال

 أنه بل ظين، الساهي والنائم والغالط :ةنا يف بطالن طالق الثالث خالف عندال(: قال يف اجلواهر

هو يف إمنا  كن ذلكل، ن مل يعتربوا القصد يف النطق بالصريحإو، ة عن اخلاصفضالًة  عند العامكذلك

اليت يعترب قصد ة نايك خبالف ال،تفاء يف النطق بالصريح بقصد معناهك االمبعىنة نايكاعتبار قصده بالة مقابل

ن قصداً كل املعىنقاصد اللفظ و ألنه وجوزوا طالق اهلازل:  قال،هافي قصد معناكي وال، الطالق ا

اح والطالق كالن ،جدهن جد وهزهلن جدة ثالث :)صلى اهللا عليه وآله(وقد رووا عن النيب ، هزلياً

  . )بل من املقطوع به خالفه، ومل يثبت اخلرب املزبور عندنا، )١(ةوالرجع

سواء ، أيضاً مجاع وعليه اإل، ملا تقدم من النص،رانكال يف بطالن طالق السكشاإل ال ينبغيمث إنه 

، حراماً أو ،حنوها عطش أو إىل ضطرارا  ملرض أووسواء شرا حالالً، هاغري أو ره عن مخركان سك

ة رقيقة عقله غشاوى علان كن إو، طالق الصاحيكون طالقه كر خفيفاً جداً حبيث يكان السك إذا نعم

  .كعن مثل ذلة  منصرفىوالفتاو دلةواأل، أشبه صحما و  أاملستيقظ عن نومه جديداًة غشاوك

ره استصحب عدم كقبل س أو ركسأن   بعدكان ذلكنه ال يعلم هل كولو طلق بعد شرب اخلمر ل

  . ركر استصحب السكالس أوة ره ومل يعلم هل طلق يف حال الصحوكولو طلق يف أواخر س، ركالس

   له بسوء ةًخذاران عصياناً مؤكطالق السة قد جوز العام(: ويف اجلواهر

                                                





٦٦

د استفاضت يقاس عليه املقام الذي ق ال  وحنوه مما،مسعته منا يف القصاص منه ما اختياره حنو

  . )تواترت ببطالن طالقه أو )١(النصوص

  .)٢(ىركاح السكنة صحى علة ض الروايات الدالعاح بكتاب النك  قد تقدم يفكذلكو: أقول

ة  لفظ العربيظالفارسي الذي يلفك ،نه ال يفهم معناهكقصد الطالق من اللفظ الصحيح ل ولو

 يقاعاتاح وسائر العقود واإلك حال النكذلكو، ةصحفالظاهر ال، مجاالًإ إالّ فينطق ا بدون فهم معناه

 ،حتهاكأن: قال فلو، معىنة يطابقها أية ل لفظكاللفظ عارفاً بأن  يرون جمكي أن لزومى علال دليل ألنه 

  . احك صح النةفالنة ح ذه اللفظكين أنه يعلم مناإو،  التاء وال اهلاءومل يعلم معىن

 للتعليم أوة ر الصيغكمن ذى علم الطالق كان حيجربعدم ( :رناه سابقاً قال يف اجلواهركذ وملا

، املزبور املعىنيريد منها الطالق ب  مما ال،كذل حنو أو ها وال فهم لهقصد ملعناتلقيناً من غري  أو ةايكللح

 ما اللفظ حنوقصد ن إو، املدلول إىل  ال لتخلف القصدا عرفتبطالن طالق اهلازل مل أن ك ظهر لكوبذل

ذي مل الوجه املزبور الى علن كل، املدلول إىل فيهما معاً حتقق القصدة  ضرور،هرك بعده يف املمسعته من

  ). ىوفتو يعتربه الشارع نصاً

ة عليهم الصال(م إليهنرد علم هذا احلديث الذي رواه اجلعفربات  أن جيب أنه ومما تقدم يظهر

ة مجيلى تسممها احدإانت له امرأتان ك يف رجل، )عليه السالم( ي إىل علندهس بىفقد رو، )والسالم

: فقال ،اذهيب فأنت طالق ثالثاً: فقالة مجار أا فظنة يف ثياب مجارة مجيلفمرت ، ةمجارى خرواأل

ةشارباإلة  وطلقت مجيل،باالسمة طلقت مجار)٣( .  

                                                









٦٧

ة لر املسأكما ذك ،لزام من باب اإلكر ذلك ذ)عليه الصالة والسالم(اإلمام ون كي أن وحيتمل

  . لزاموغريها من باب اإلة ياملنرب

ين رأيت يف املنام إ: أتاه رجل فقالنه إ ،)عليه السالم( ي إىل عل بسنده، اجلعفرياتما رواهأما 

ة الطالق يف اليقظإمنا  ،ك امرأتك لن حترم علي، من الشيطانكذلن إ :فقال له ،أين طلقت امرأيت ثالثاًك

  . ما هو واضحكة  القاعدىتضفهو مق. )١(وليس الطالق يف املنام

ر مل يقع كمث ذ، زوجيت طالق أو، نسائي طوالق: فقال ،ةله زوج أن نسي لو(: الشرائع قال مث إن

  . )ةبه فرق

ما أشبه  ل أويكزوجه الو ما لوك ، لو مل يعلمكذلكمر بل األ، للنسيانة خصوصي وال: أقول

  . كذل

ذا لو قال كو، صد لطالق زوجته من اللفظ أصالًغري قا ألنه ،خالف أجده فيه بال(: ويف اجلواهر

 بظن خلوه من ،زوجيت طالق: قال أو ،منه ةًالكو أو الغري هازالً ةزوج أا  لظنه،أنت طالق: لزوجته

بل مل أجد ، إليه مما هو فاقد قصد الفراق بينها وبينه والعمد كوغري ذل، جهيله زوكو أن وظهر، ةالزوج

يف املقام  دلةولعله لظهور األ، ماله أنه من باع مال الغري فبان روه يفكن ذإو، يف املقامة من احتمل الصح

يتجه  ومع فرض احتاد املقامني ،وركفيه االحتمال املذ يرجي الوجه املزبور حبيث الى علباعتبار القصد 

  ). كنفيه هناى علاالستدالل ا 

   )مكعقود(يشمله  مل يبع فال ألنه ،أيضاًالبيع ة عدم صحة  القاعدىن مقتضكل

                                                





٦٨

  .)١(فوا بالعقودأو املستفاد من

 ،وال تطليق شهر دون شهر، نصف الرجل أو ،ةوال تطليق نصف الزوج ،ةمث ال يصح نصف تطليق

: قال أو ،ةطلقتها نصف تطليق: قال إذا ماك، منه أو عضو دون عضو منها أو، انكان دون مكمأو 

دون ة  وشهر ذي القعد،لشهر رمضان دون شوالطلقت  أو ،طلقت لنصفي أو ،طلقت نصف زوجيت

ون زوجته ويف بغداد كففي النجف ت، يف النجف ون يف بغداد الكطلقت حيث ن أو ،ذاكوهة ذي احلج

 أو ،طلقت رجلها دون سائر جسدها أو ،بغداد أو إىل النجف إىل لما سافركذا كوه، ةون مطلقكت

 مثل بيع ،ن صح بعضها يف البيعإو، دلة األ خالفكل ذلك ألن ،دون سائر جسدي طلقت رجلي عنها

براء إكيقاعات  من سائر العقود واإلكغري ذل إىل ،شهر دون شهرة جارإمثل ة جارواإل، نصف املتاع

  . يف ذمته نصف ما

أو حيمل ، أهلها إىل )والسالمة عليهم الصال(عنهم ة يلزم رد بعض الروايات الوارد أنه ومنه يعلم

  . لزاماإلى عل

أنت طالق : مرأتهيف رجل قال ال قال أنه ،)عليه الصالة والسالم( يعل إىل  بسنده،عفرياتفعن اجل

  . )٢(سركوليست الطالق ة هي واحد: قال ،ةنصف تطليق

 قال إذا يتجزأالطالق ال : قال أنه ،)عليه السالم( عن جعفر بن حممد، يف الدعائم ولذا ورد

فهي ، كشبه ذلأما  أو ربعاً أو ثلثاً أو ةنت طالق نصف تطليقأ: ما جيب من الطالقى علمرأته الرجل ال

  . )٣(ةواحد

  ة بصيغفلو أوقع وقال بعد النطق (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

                                                









٦٩

ة مل خترج املرأ  ما،ن تأخر تفسريهإو، باطناًة بني قبل منه ظاهراً ودين ،مل أقصد الطالق ا: الطالق

  إىل نسبتهكبل يف املسال، ي من مبسوطه وخالفه وغريهكصرح به الشيخ يف احمل وفاقاً ملا، ةعن العد

 إالّ خبار عن نيته اليت مل تعلمإ ألنه ،كذلى عل مجاعح اخلالف اإليبل عن ظاهر املبسوط وصر، ثركاأل

ر ظاهر حال العاقل املختاى علم ا قبل التفسري اعتماداً كحإمنا  و، عدمهااألصل ىومقتض، من قبله

  ). منه مبا ينافيهى دعومل تصدر ال  ماكاملعلوم حجيته يف ذل

 ان ممثالًكنه إ ، من قولهبطال الطالق بسببهإيريد  ل ماكعدم قبول قوله يف ة  القاعدىمقتض: أقول

  .كل ذلكيف ة الصح أصالةان ي جلر،كغري ذل ئماً أونا أو راناًكس أو غالطاً أوملقناً  أوهازالً أو

ة ظاهر العبار ،سبق اللسانى دعووهل يقبل : حيث قال، أيضاً كالظاهر من املسالرناه هو كذ وما

،  عدم القصداألصلن وأل،  فيهإليه عجمن قبله فري إالّ  أمر باطين ال يعلمكذل أن ووجهه، يدل عليه

، عن العاقل املختار وقوعها عن قصدة قوال الصادرفعال واألاأل  يفاألصل ألن قبولوحيتمل عدم ال

وجد  فإن وأما يف الظاهر، ال يف الظاهر مرالم املصنف عليه يف نفس األكن محل عدم الوقوع يف كومي

  . فال الإالقبول و يقوتدل عليه ة قرين

ة  عن امرأ)عليه السالم( سأل الرضا أنه ،مساعيل بن بزيعإعن حممد بن  رناه ماكذ ماى علويدل 

  . )١(متزح فال أا علمفإن  :قال ،متزحون كت أن خاف فإن :فقال، جاريتهاأحلت لزوجها 

 ذاك: فقال ،جاريتهايل أحلت ة  عن امرأ)عليه السالم(احلسن  سألت أبا: قال ،ىخرأة ويف رواي

   علمت فإن يف قلبها  مباكيف لك: فقال ،انت متزحك فإن :قلت، لك

                                                





٧٠

  .)١(ها متزح فالأ

 عدم ىالطالق مث ادعة أوقع صيغ ولو(: قالحيث ، ره مناهج املتقنيك ومنه يعلم وجه النظر فيما

يف  وال فرق، العمل مبعتقده الواقعي اىلاهللا تعوبني بينه   وعليه فيما، قبل قوله ظاهراً،مضموا إىل القصد

عدم خروجها  نعم يعترب،  وعدمهكذلى علله ة وال بني تصديق املرأ، ةبائن أوة رجعية ون العدك بني كذل

  ). ل قولهمل يقب الّإوة عن العد

 بعد ،فيقبل قول الرجلة قبل اخلروج عن العد أي ،ولاليت أقامها املفصلون للشق األ دلةاأل مث إن

  : أمور ،ة القاعدىمقتضة المهم بعدم القبول بعد العدكالشق الثاين من  أن وضوح

 أن  فيلزممن قبله إالّ ال يعلم أنه ة بضميم،خبار عن نيتهإالم الشرائع بأنه كم يف دما تق: ولاأل

  .احهاك ننساناإلة دارإما أشبه عند  أوة خلي ذات بعل أو أا عنة خبار املرأإك ،يقبل

 أو حيث مل يتقدم عقدة خبار املرأإ وفرق بني ، هلذا الدليلتدع جماالً الة الصح أصالةن إ :وفيه

يف قياس ال مسرح له ال أن  إىلضافة باإل،خريقاس أحدمها باآل  فال، املقامنيبطاهلما وبإيقاع تريد إ

  . ة الشرعيحكاماأل

  .وقد تقدم، )٢()السالمة عليه الصال(اظم كعن ال، بن يونس موثق منصور: الثاين

مثل  أن ومن املعلوم، ةاأراد املدارإمنا وة جدية رادإالرجل الطالق ة رادإظاهر اخلرب عدم ن إ :وفيه

  . ون طالقاًك ال يكذل

   الفرق بني الطالقن إ :يقال أن األوىللعل (: ره اجلواهر بقولهكذ ما: الثالث

                                                







٧١

يقاع من اإل طرف واحد وهو إالّ  بأن الطالق ليس له،يقاع وبني غريه من العقودوما يشبهه من اإل

 ،ع مثالًي خبالف الب،من قبله إالّ ال يعلم فيه بعد اعتراف فاعله بفساده ما يرال جية  وأصل الصح،املوقع

 أصالةعورض بة ان أصل الصحيجر وعدم ،بهجياإلقصد املقتضي لفساد جب عدم ااملو ىادع لوفإنه 

، جياباإلة العلم بصحى علاليت ال تتوقف ة  فيه الصحاألصلو ،أيضاًالقبول الذي هو فعل مسلم ة حص

 إىل ةيف حقه بالنسب إالّ متضي ال ريب يف حتققه مع دعواه اليت الذي الة في فيها احتمال الصحكبل ي

 بعد املوضوع اليت تتبع حكاممن األفيه ة  خبالف املقام الذي حق الزوج،سببه منهماب كالعقد املر

وجه يقتضي عدم ى علالغري ى دعوعدم القصد من الزوج منافياً لى دعو فليس حينئذ قبول ،حتققه

يف نفسها لوال هذا ة انت هي مقبولكن إو، كذلك هيغريها من الدعاوي اليت ك ،مساعها من مدعيها

 واللفظ ،من قبله إالّ  فيصدق فيه مبا ال يعلم،له بالسبب واختصاصه بفعلهال من استقا عرفتمل ،رضاتعلا

 كولعله بذل، العاقلالفاعل م به بظاهر حال كحإمنا و، نفس القصدى عللعدم داللته رض امبجرده غري مع

ار منه لعموم كنيقبل اإل فمع فرض حتققه عرفاً ال، م فيه صدقهك الذي يتبع احلقراربني املقام واإليفرق 

  . )١() العقالءإقرار

ون ك أن  إىل مضافاً،ره أشبه باالستيناسكذ وما، أعم من الصورتنية الصح أصالةة داللن إ :وفيه

وقف أرضه  عتق العبد أوأ أو  املديونأأبر إذا كمبثل دل  وهل يقال،ظاهرغري الطالق فيه طرف واحد 

قاعات يبطال اإلإ كريد بذل ياهلزل مما حنو  أو هزالًكل ذلكفعل  أنه ى مث ادعكما أشبه ذل مسجداً أو

  ، ةوركاملذ

                                                





٧٢

ما دامت فيها نه إ ةم املزبور بالعدكقد يقال يف وجه اختصاص احلنه إ :مرين بقولهاأل وفرقه بني

مبا خبار صاحب اليد  إوجه يقبل قوله بالفعل املتعلق ا حنوى عل لبقائها يف تعلقه ويف يده كيقبل منه ذل

ال يقبل قوله يف الفعل ة ون أجنبيكتة  وخبروجها عن العد،ال مل يقبل قولهإ و،كذلكدام هو  يقبل منه ما

  ). يدهمن خبار صاحب اليد باملال بعد خروجه إاملتعلق ا حنو 

 وصحته ،الطالقة صحى علوعدم اخلروج عنها متوقف ة اخلروج عن العد ألن ،فيه ماى خيفال 

وجه ى يبق ال كوبذل، ةالطالق بعدم اخلروج عن العدة ثبات عدم صحإن كمي فال ةالصح أصالةمسرح 

فيها ى يبقهلا ة مد يقاع اليت ال اإلأقسامن الفرق بني الطالق وغريه من كومن هنا مي( :كلقوله بعد ذل

عدم القصد ى دعوال يقبل منه  فإنه ،دخول ااملطالق غري كله ة ومنه الطالق الذي ال عد، التعلق

من قبله مع بقاء  إالّ خباره مبا ال يعلمإحنن فيه قبول  فيما األصلون كيوحينئذ  ،ةحينئذ لصريورا أجنبي

ن مل يثبت هلا إو، ال ينايف تعلق الزوج ا بالعذر املزبور فإنه ،ةانت بائنكن إو متعلق اخلرب حتت يده

وجه يترتب عليه ى علق املزبور ال يقتضي سقوط التعلة شبهة ءللموطوة وثبوت العد ،ة الرجعأحكام

  ). وركم املذكاحل

 ه أوركمع فرض قصد الطالق بأنه طلقها وهو مة  يف العدىادع إذا  فيماكوهل يقول مبثل ذل

  . بطال الطالقإ مما يريد به كما أشبه ذل واح أكيقاع النإقبل  صيب أو جمنون أو

:  قال،وعلله مبا تقدم بور عن الشيخ وغريهم املزكر احلكذ أن بعد فإنه ،شف اللثامكعن  ما: بعاالر

ورمبا تزوجت بغريه ، وبعدها قد بانت ،ةالزوجية قيف علة يف العد أا وما قبلهاة والفرق بني ما بعد العد(

  ن إو يسمع قوله يف حقه فال



٧٣

  وهذا فرق ما،ذبهكيف ة ظاهرة زواج قرينوتعريضها لألة انقضاء العد إىل مهالاإل نوأل، صدقته

  ).ةا مبجردها ناقل حيث ال يقبل قول العاقد فيها أل،بني سائر العقودنه بي

ة ء العداانقض إىل مهالاإل ونكستدالل بالتزوج بالغري واال  أن إىلضافةاإل ب، ما تقدم:وفيه

  .ستدالل به عليهاال نكمي  فال،خصعم باألتعليل لأل ةظاهرة زواج قرينوتعريضها لأل

صدقته  أما إذا ،ذبكينه إ :قالت أو ،ذبهكال أعلم صدق الرجل عن  :ةقالت املرأ إذا لهكهذا 

 ، مث صدقت حيث مل يقبل قوهلاكما لو تزوجت بعد ذلك ،ن حق ثالث يف البنيكمل ي أنه إذا فالظاهر

  . ال مدعي يف البني إذ قبل، اعتراف يف حق الغريألنه 

 إطالق يظهر وجه النظر يف كومن ذل، ةالبينة ومكذما سقط قوهلما حلى كعلة قامت البين إذا نعم

 ألن ،صادقته إذا ال خالف أجده يف قبول دعواه(: حيث قال، المهكول من ره اجلواهر يف شقه األكماذ

تاب كمن بعضهم يف  ن قد يظهركل، ةمع انقضاء العد  حىتكبل ظاهرهم ذل، منحصر فيهمااحلق 

الصادر ى علم به بظاهر الشرع كفرض صدور ما حينه فمع أش اىلالشهادات العدم باعتبار تعلق اهللا تع

  ). أيضاًة الم يف احلريكذا الكو، اليت تنفع مع احنصار احلقة املزبورة املصادق يجتدمنه ال 

ة  يلزم عدم قبول قول رجل وامرأ،مل يقبل مع عدم املدعي شقه الثاين بأنه لوى عليرد  أنه ماك

  .كغري ذل إىل ، مع وضوح القبول،فيهة  يء نفس هذه العل،زواج بادعاء التزويجاألة يتعاشران معاشر

عدم الدخول ى علولذا محل الفقهاء عدم قبول قوهلما فيها لو تصادقا ، دلة األإطالقهو  والسر

  . ضرب من التأويلى عل

فريخي عليه وعليها ة الرجل يتزوج املرأ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،بصري أيب فعن

  ، أتاين ما:  فتقول،كهل أتاة ل املرأأست ف،ر ويغلق الباب مث يطلقهاالست
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عن ة تدفع العد أن تريد أا ك وذل،يصدقان ال: فقال ،اآمل :  فيقول،ويسأل هو هل أتيتها

  . )١(انا متهمنيك إذا  يعين،يدفع املهر عن نفسه أن  ويريد هو،نفسها

خي الثيب فري أو ركالبة يف الرجل يتزوج املرأ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةعبيد أيب ةويف رواي

: قال ،مل أمسها: ويقول هو، ميسىنمل : فتقول، قهالها الباب مث يطيلق عليه وعليغ أو عليه وعليها الستر

ويدفع عن نفسه املهرة تدفع عن نفسها العد ألنه ،يصدقان ال)٢( .  

  .احكنلتاب اك منهور املباب ذلك يف الم يف كرنا بعض الكوقد ذ

، صدق أم الة  قرينكون هناكت أن حنوه بني اهلزل أوى دعومث الظاهر عدم الفرق يف عدم قبول 

 :ولذا قال يف اجلواهر، رنا مثله يف حبث سابقكما ذك ،ان املعتمد االطمينانكنعم لو أورثت االطمينان 

 أو الغلط أو اهلزل إضافةعدم القصد وى عودى علقتصار اال بني م املزبوركالظاهر عدم الفرق يف احلن إ(

ة ني مع القركراهاإلى دعو نيبالفرق د من يناه عن الشهيكح سابقاً ما قد مسعت نعم، كحنو ذل أو السهو

  ). هي ما فكيعلى خيف وال، االختالل أو ض عدم القصدياملرى دعو ني وب،وعدمها

 أو الرجل بأنه هزل قول الثالث صدق أو ةأاملر أو علم الرجل فإن الواقع أما ،له يف الظاهركهذا 

ن كل، مكم احلاكنئذ حيالتنازع والفاصل ح إىل كورمبا اجنر ذل، ثر الواقعأه ي وجب عل،حنوه يف الطالق

  .من علم خطأه إىل ة الواقع بالنسبريغي مه الكح

 د اجلد مثيرأ ينإ: ولو قال، ان هزالًك مث أجراها ،الطالقة غيأهزل بص أن ديرأين إ: ولو قال الرجل

   جراءد اإلوبعى جرأ ولو، ان جداًكأجراها 
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  .ةالصح صالةأليقبل  مل ،ان هزالًكنه إ :قال

 إالّ إذا اجلدى عل مث أجراها محل ،يريد اجلدنه إ ىخرأ و،يريد اهلزلنه إ :ةجراء تاراإل ولو قال قبل

  . جراء لو قاهلما بعد اإلكذلكو، ثبت خالفه

  .جراءراناً حني اإلكنت سكين إ:  مث أجراها مث قال،رانكين سإ: قال لو ومنه يعلم ما

  . جراءان جمنوناً حني اإلكنه إ :جراءقال بعد اإل أو ، مث أجراها،ين جمنونإ:  لو قالكذلكو

اليت تريد الزواج ة خت الزوجأو والثالث الذي يريد الزواج اة مث لو اختلف الزوج والزوج

ان ك العقد أوى علة  والذي يريد الشهاد،د بني الزوج املطلق وبني غريهاجراء العقإ والذي يريد ،بالزوج

 ،عدمه للهزل وحنوه د أوالطالق للِجة يف صح، هم من أطراف املبحثغري إىل ،الطالقى علشاهداً 

مل جيز  ان هازالًكبأنه ة  وقبلته الزوج،ان هازالًكنه إ : لو قال الزوجمثالً، ليفهكل حسب تكعمل 

  .  من صور االختالفكغري ذل إىل ،نت جاداً وقبلتهك :لو قال  خبالف ما،اج بهخت الزولأل

لزم الرجل مبا التزم أ ،وطلقها هزالًة شيعية  والزوج،ان الزوج سنياً يصح عنده طالق اهلزلكمث لو 

  .ةن عدكمل ت إذا فوراً أوة  وتزوجت بعد انقضاء العد،به

ى علة  بقيت زوجته السني،نده اهلزل وطلق هزالًان الزوج شيعياً ال يصح عكس بأن كولو انع

اهلزل مل جيد الرجل ة  صحىتر االفراق ألى علأصرت هي ن إ نعم، اهلزل باطل عنده ألن ،به احهاكن

  . الطالق اجلدي أو ةخضاعها بالقوإبداً من 

 ين والشيعيالسكمذهباً  أو ،ةافركاملسلم الذي حتته ك ،ديناًة ومما تقدم يعرف حال الصور املختلف

  افرين ك حال الكذلكو، ذهباًمالسنيني املختلفني أو 
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 سواء ،بني الشيعيني أوتقليداً،  مراجعتهما لناىحتت السين لدة افرك وحال ال،اجعونايرالذين 

ة والزوج، ةخت الزوجأ أو ةالزوج يريد اخلامسك ،أحدمها والثالث إىل ةبالنسب أو الزوجني إىل ةبالنسب

غري  أو العقد اجلديد أن يشهد الطالق أو جراء العقد أوإمن يريد  إىل ةبالنسب أو ،وج آخرتريد الزواج بز

  . كذل
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  . )صحاألى عل وللحاضر ،اًإمجاعيف الطالق للغائب ة الكوجتوز الو(: قال يف الشرائع): ٢ مسألة(

:  قال،)سالمعليه ال( عبد اهللا أيب عن، عرج سعيد األما رواهمثل ، دلةطالق األ إلكوذل: أقول

 فيطلقها ،فالن إىل ةين قد جعلت أمر فالنأاشهدوا : فقال، رجل إىل سألته عن رجل جعل أمر امرأته

  . )١(نعم: فقال ، للرجلكأجيوز ذل

يف رجل  )عليه السالم(  املؤمننيريأم قال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وينكوعن الس

 كجييز ذل أن )عليه السالم( املؤمنني ري أمأىبف، خر اآلمها وأىب أحد، فطلقته بيد رجلنيأجعل طالق امر

  . )٢(الطالقى علجيتمعا مجيعاً  حىت

 يالًكل واحد منهما وكجعل  أما إذا ،يعمال معاً أن لني يفكانا مو ك نيالرجل ألن كوذل: أقول

  . ك يف ذلإشكال  فالمستقالً

 إذا  يطلق امرأتهل رجالًكرجل و: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،هالل الرازي أيب وعن

 ،كله يف ذل نه قد بداأو، ان أمره بهك قد أبطل ما أنه شهده فأ وخرج الرجل فبدا ل،حاضت وطهرت

  . )٣(يلكفليعلم أهله وليعلم الو: قال

 فطلق ،ته بيد رجلنيأيف رجل جعل طالق امر :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن مسمع

  . )٤(الطالق مجيعاًى علجيتمعا   حىتكجييز ذل أن )عليه السالم( ي علفأىب، خر اآلدمها وأىبأح
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 :قال أن ىل ـ إ رزم ثياب)عليه السالم( احلسن أبو  إيلّبعث:  قال،اليقطيينى عيس وعن حممد بن

متعها أها عنه و أن أطلق وأمرين،انت لهكة زوج) خ ل، الرخيم (الرحيم إىل دينارة مثائوأمر بدفع ثال ـ

  . )١(امسهى عيس وآخر نسي حممد بن حيىيطالقها صفوان بن ى علشهد أ أن  وأمرين،ذا املال

 أن  وأمره امرأته رجالً يف رجل وىل،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حممد الوابشي أيب وعن

ة ثالث أو شهرأة مضت ثالثذا إفة السن إىل يرد: قال ،فطلقها ثالثاً يف مقعد واحد ،ةالسنى عليطلقها 

  . )٢(ةقروء فقد بانت بواحد

 ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  احلليبما رواهمثل ، منيكات جعل احليروا إىل ةضافذا باإله

ليس : قال ،)٣(ماً من أهلهاكماً من أهله وحكفابعثوا ح :عز وجلسألته عن قول اهللا : قال

مجعا  فإن ،ن شاءا فرقاإو شاءا مجعان إ ويشترطان عليهما ،ةجل واملرأيستأمرا الر  حىتيفرقا أن منيكللح

  . )٤(ن فرقا فجائزإو، فجائز

: تعاىل وكعن قول اهللا تبار، )عليه السالم (سألت العبد الصاحل: قال ،ةمحز علي بن أيب وعن

ماً من أهلهاكهله وحأماً من كن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حإو)فقال ،)٥ : ن إ مانكاحليشترط

  . )٦(مجعا جائز ن شاءا مجعا ففرقا أوإشاءا فرقا و

ة الشاملة الكالو أدلة إطالق إىل ضافةهذا باإل، منيكيف شأن احلة غريها من الروايات املتواتر ىلإ

  . للمقام
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، تباعهأواملبسوط وة  خالفاً للشيخ يف النهاي،هو قول املشهورة  القاعدىمقتض أن  تبنيكوبذل

 كأن ذلكو، أصحابنا إىل بل نسبه املبسوط، ان الزوج حاضراًك إذا يل فيماكوزوا طالق الوث مل جييح

يف ة الكجتوز الو ال: )عليه السالم( عن الصادق، ةوبني خرب زرار ،ةمجعاً بني الروايات املتقدم

  .)١(الطالق

ار كناإلى علوة التقيى علحيتمل محله : ويف الوسائل، ره غري واحدكما ذك ،واخلرب ضعيف سنداً

يل بطهر كعدم علم الوى علو ،ةالكعدم ثبوت الوى عل و،دون املنعة راهكالى عل و،خباردون اإل

  . كوغري ذل ،ىدعوعدم جوازها مبجرد الى علو ،ةالزوج

افؤ املفقود كفرع الت أنه ،فيه مع عدم الشاهد له(: تباعهأر خرب الشيخ وكولذا قال اجلواهر بعد ذ

بل ، خالفهى علة ربل قد عرفت الشه، يف الثاين للضعف يف السند مع عدم اجلابرة حج بل ال، يف املقام

  . القطع بعدمه )يعتدا(يف وقوع الطالق بلفظ ة يه عن احلسن بن مساعكستسمع فيما حن

  . ) والوجه اجلواز،ال يصح: قال الشيخ، لها يف طالق نفسهاكولو و(: مث قال الشرائع

 مضافاً، ةالوكال أدلة إطالقبل و، أيضاًة للمرأة الشاملة الروايات املتقدم إطالقوجه اجلواز : أقول

  . )ر امرأتهمن خي(الوسائل وغريه يف باب  رهكذ مما ،نفسهاة على طالق املرأة تواتر الروايات الدالإىل 

 ،ةبائنة اختارت نفسها فهي تطليقإذا  : قال،) السالمماعليه( عن أحدمها، ةرواه زرار مثل ما

. )٢(شيء ن اختارت زوجها فالإو، وهو خاطب من اخلطاب
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اخليار هلا إمنا : فقال ،ر امرأتهرجل خي: قلت له:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

 أن ت نفسها ثالثاً قبلقطل فإن ، اهللاكأصلح: فقلت، خيار هلا ذا تفرقا فالإف، داما يف جملسهما ما

قد خري ، تنقضي عدا أن وهو أحق برجعتها قبلة ثر من واحدكون أكال ي: الق ،يتفرقا من جملسهما

: قال ،اخترن أنفسهن لو: قلت له: قال، ان طالقاًكه فاخترنه فء نسا)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

. )١(هنكان ميسكلواخترن أنفسهن أ) صلى اهللا عليه وآله( برسول اهللا كظن ما: فقال يل

اخترن الطالق  لو أنه كريد بذلأ وفاخترنهصل عن ف منان طالقاًكف: )عليه السالم( قوله: أقول

 أو )صلى اهللا عليه وآله( نه هل خاص برسول اهللاأو، االختيارة الم يف مسألكوسيأيت بعض ال، ان طالقاًك

. ةتباعه بعدم الصحأومنه يعلم وجه النظر يف قول الشيخ و، أيضاًلغريه عام 

ة  النصوص الدالكلظهور تل ،ةيف حال الغيب ولوة طالق الزوجة صحم منعوا إ(: واهرقال يف اجل

ر يتفاء بالتغاكاال عرفت  قدكنأة  ضرور،ون فاعالًكن القابل ال يأل ال، يل يف غريهكطالق الوى عل

، ف واحدمن طر الّإيقاع الذي هو ليس  عن اإلفضالً، جياب والقبولمن اإلة بكاالعتباري يف العقود املر

ون واليته بيده منه كة رادإاملعلوم ، )٢( بالساقأخذالطالق بيد من  :)صلى اهللا عليه وآله( وال لقوله

). يلهكينايف تو وجه الى عل

  .فالدليل مع املشهور، ل حالى كعلو

ما يف ك ةً ووالي،عن ويل الزوجة الك جيوز وكذلك ،عن الزوج ةًالكما جيوز الطالق وكمث إنه 

  ة الكوغريه الفرق بني الو ةالكتاب الوك رنا يفكوقد ذ، ةالك قائم مقام الوكل ذلكذن يف واإل، نانو
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  .ذنواإل

 مثالًة افركانت زوجته كذا إوعليه ف، بل غري مسلم، يل غري مؤمنكون الوكي أن صحي أنه والظاهر

. بل وطالق غريها من سائر زوجاته، اهلا يف طالق نفسهاكيإصح 

 :وقيل،  يبطل:قيلة  فطلقت واحد، ثالثاًكطلقي نفس: قال لو اجلوازى عل( :ئع قالالشرا مث إن

. )وهو أشبهة  تقع واحد:وقيل، فطلقت ثالثاً ،ةحدطلقي وا: قال لو ذاكو، ةقع واحدي

، بطل املخالف) بشرط ال( تني االثنكذلكو ةالثالث أو ةأراد الواحدن إ أنه ة القاعدىمقتض: أقول

 ولو، وقع  صح ما)ال بشرط(ن أراد إو، ما عرفتى عليف الطالق  يرال جتة الفضوليو ،ةالكال و ذإ

عدم ة صالال فالظاهر البطالن ألإ و،الزوج واستفساره عمل به إىل ن الرجوعكمأ فإن ، يف املرادكش

. عدم وقوع الطالق أصالة و، املخالفيفة الكالو

ة املرسلة رادإالتحقيق البطالن مع فرض (: قالحيث  يعرف مواضع النظر يف قول اجلواهر كولذل

 ألن ،ةواحد ذا لو قلنا بصحتهاكبل و، حينئذ فيما وقع من الطالق الصحيحة الكوقلنا ببطالا لعدم الو

 اللهم، بغريهة وقع من الواحد يندرج فيه ما غراض فاليل عليها بالطريق املخصوص لغرض من األكالتو

راد الثالث  ألوة الصحالتحقيق  أن ماك، انك يف ماكة يقاع الواحدإذن يف اإلة رادإيفهم منه أن إالّ 

 ،كذل حنوى عل يلكقلنا باقتضاء التوأو  ،أيضاً كذلى عليله كفيها بتوة ختلل الرجعمن اليت البد ة بكاملر

 إالّ اللهم، ل فيهكو متام ماإجيب عليه  والة وقد وقعت صحيح، ل فيهكو حينئذ بعض ماة الواحدألن 

ون كتوحينئذ ، جزء ما وكل فيهة فيما وكل فيه على وجه تكون الواحدة االجتماعية اد اعتبار اهليئيرأن 

  ة سبق صحى علة الثالثة  توقف صحكينايف ذل وال، بتمام العملة صحتها بعد وقوعها مراعا
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ة  ضرور،هاؤاملستصحب بقااألوىل ة الرجوع صحى علة م بتوقف الثانيكاستلزام احل وال، ةالواحد

ذن يل يف الثالث مع فرض عدم اإلكالتوة هذا عدم صحى علبل املتجه ، ةاملزبورة اعاجلميع باملراندفاع ا

). واضحهو  ماكيل كل والطالق من الوكون الرجوع من املوكة رادإى عل الّإ الرجوع يفله 

. ففرض اجلواهر يف الشيعي ،ةواحدة له بصيغة ل خمالفاً يصح الثالثكان املوك ذاإن كل

يف  أو، سكبالع أو ،له بالطالق اراً فطلق ليالًكما لو وك ،مثلةومما تقدم يعلم حال سائر األ

 طالقاً خلعياً أو ،فطلق كلهنبعضهن  أو ،ل زوجاته فطلق بعضهنكطالق  أو، ربالءكالنجف فطلق يف 

 الفالين فطلق عند يطلق عند العامل أو، سكبالع أو فطلق بعدهيطلق قبل دخوله ا  أن  أو،بالعكسأو 

. ةنكاملم مثلة من األكغري ذل إىل ،غري مهاة شاهدين خاصني فطلق بشهادة بشهاد أو ،غريه

  



٨٣

  

  فصل

  ة يف املطلق

  

  : ةوشروطها مخس(:  الشرائعقال يف

ن إو، ةذا لو طلق أجنبيكو، مكن له حك مل يك بامللءةطلق املوطو فلو ،ةون زوجكت أن :االول

ن إ :قولهك سواء عني الزوج ،ذا لو علق الطالق بالتزويج مل يصحكو  ـكأي بعد ذلـ  تزوجها

  . )تزوجهاأل من ك: قولهك أطلق أو ،فهي طالقة تزوجت فالن

  . بينناكبالخالف يف شيء من ذل: ويف اجلواهر

  : من الرواياتة ورات مجلكبعض املذى علويدل 

ة ل امرأك: ل عن رجل قالئسنه إ ،ثيف حدي )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن احلليب ثل مام

  . )١(كبعد مل إالّ عتق وال، احكبعد ن إالّ ال طالق: فقال ،مي فهي طالقأعاشت  أتزوجها ما

  . )٢()صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللاورواه يف املقنع مرسالً

                                                







٨٤

ة ت فالنتزوجن إ :سألته عن رجل قال:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن حممد بن قيس

 ،ليس بشيء: فقال ،نيكيف املسا ن اشتريت هذا الثوب فهوإو، ن اشتريت فالناً فهو حرإو، فهي طالق

  . )١(كما ميل إالّ  وال يصدق،كميل ما إالّ يعتق وال ،كميل ما إالّ ال يطلق

مسى يف رجل ، )عليه السالم( احلسني علي بن يف حديث عن، عن أبيه،  بن سليمانعبد اهللاوعن 

إمنا : فقال: قال ،كيتزوجها أيصلح ذل أن بدا له مث، يوم يتزوجها فهي طالق ثالثاً: وقال بعينهاة امرأ

  . )٢(احكالطالق بعد الن

 وال عتق قبل ،احكال طالق قبل ن:  قال،يف حديث )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن قرواش

  . )٣(كدرا إتم بعد وال ي،كمل

عليه ( فقال ،فهي طالقة يوم أتزوج فالن:  عن الرجل يقول)عليه السالم( تهسأل: قال ،ةوعن مساع

  . )٤(احكالنة  عقدكميل  حىتون طالقكيال نه ، إليس بشيء: )السالم

ال عتاق وال : ان الذين من قبلنا يقولونك:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

  . )٥( الرجلكبعد ما ميل إالّ طالق

ال طالق : ان يقولكنه إ ،) السالممعليه( ي علعن، عن أبيه، عن جعفر، وعن احلسني بن علوان

  . )٦(رأسهاى علولو وضع يده : )عليه السالم( ي علوقال: قال، ك وال عتاق ملن ال ميل،حكملن ال ين
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من بعد إالّ  وال عتق، احكمن بعد ن إالّ ال طالق:  قال)عليه السالم( ي علعن، سنادوذا اإل

  . )١(كمل

ن إ وفالن حر، تزوجتهان إ طالقة فالن من قال:  قال)عليه السالم( جعفر أيب وعن، ةوعن زرار

  . )٢(ليس يدخل عليه طالق وال عتق فإنه ،وليشتر فليتزوج، اشتريته

 ناًاشتريت فالن إ :سألناه عن الرجل يقول:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، حيىيوعن معمر بن 

ليس : قال ،فهي طالقة حت فالنكن نإو، نيكب فهو يف املساإن اشتريت هذا الثوو، فهو حرة فالنأو 

  . )٣(كمبا مل إالّ  وال يتصدق،كمل ما إالّ  وال يعتق،كمل ما إالّ  ال يطلق الرجل، بشيءكذل

، كمل الّإرجل ال يطلق ال:  يقول)عليه السالم( جعفر مسع أبا أنه ،بن سامل حيىيوعن معمر بن 

  . )٤(كمبا مل إالّ وال يتصدق، كمل ما إالّ وال يعتق

ران والصيب واملعتوه كعن طالق الس )عليه السالم( سألت الرضا:  قال،ريا بن آدمكوعن ز

  . )٥(ال جيوز: فقال ،ومن يتزوج بعد عقلهى علواملغلوب 

: ين قلتإ: فقال له رجل )سالمعليه ال( احلسنيعلي بن  نت عندك:  قال،ثابت أيب وعن حبيب بن

ذا إ: فقال، اح قبل الطالقك بالنأاهللا بد فإن ،اذهب فتزوجها: قال ،فهي طالقة يوم أتزوج فالن

   .)٧( )٦(حتم املؤمنات مث طلقتموهنكن
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  . من الرواياتكغري ذل ىلإ

احللف ة اهر صحفالظ، ةتزوج فالن إذا  أوتزوج إذا يطلق أن ىعلأشبه  أو ما نذر أو حلف إذا نعم

  . ةفاركمل يف حنث ولزمته ال فإن ، ووجب عليه الوفاء بشرائطها،والنذر

من الروايات ة اح مجلكتاب النك وقد تقدمت يف، ةاحملللى علوال ة املتعى عل ال طالق كذلكو

  .)١(ةاملتعى علال طالق  أنه ىعلة الدال

اح بطل كلو طلق مقارناً للن أنه ،احكوقوع الطالق بعد النة ويعرف من هذه الروايات املشترط

  .ةلعدم البعديأيضاً 

ة انت قبليكو ل ان قبالًكأيهما  أن  ومل يعلم،يلهكبنفسه وو أو ،هيليكبو أو ح وطلق بنفسهكولو ن

ن إو، ثبات لعدم العلم بشرط الطالق يف مقام اإل،اح وبطل الطالقكان التقارن صح النك أو ،ةوبعدي

 أو جمهويل التاريخة  وتأيت يف املقام مسأل،ان صحيحاًك اح يف مقام الثبوتكوقع الطالق بعد الن ان لوك

  . معلوم أحدمها

 ألنه ،احكبعد ن إالّ ال طالق فإنه ،املذهبة من ضرورة الصحم بعدم كاحلن إ( :قال يف اجلواهر

 أن مع ،ةم الباردغريه من خرافا  حنوكاوزين لذلة بالعامتعريضاً  كر املصنف ذلكذ مناإو، قيدهة زالإل

ن إ :فقلت، قريب هلا فراودتين يف املهر إىل ميأدعتين :  قال،يف نصوصهم عن عبد الرمحن بن عوف

ال طالق قبل : فقال، حهاكان: فقال )صلى اهللا عليه وآله( مث سألت النيب، حتها فهي طالقكن

  . )٢(احكالن

 ماك، لزام صح طالقه من باب اإل،كذلك فطلقة شيعية ان الزوج سنياً والزوجك ذاإف وعليه: أقول

 لو أما ،أيضاً وقع كما أشبه ذل أو شاهدينكبدون شروطنا  نه لو طلقها ثالثاً يف جملس واحد أوأ

   س مل يقع الطالق لعدم مطابقته للواقع وعدمكانع
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 ىعلحتت الرجل الشيعي ة السنية  فيما لو أصرت الزوجكوقد تقدم شبه ذل، ك بذلاعتقاد الشيعي

  . الفراق بالطالق الباطل الذي طلقها به الزوج الشيعي

  : قال يف الشرائع، واملستمتع اة ميقع باأل الطالق ال أن رناه منكولذا الذي ذ

  . )ةانت حركوال املستمتع ا ولو ة احملللة ميقع الطالق باأل  فال،ون العقد دائماًكي أن :الثاين(

إن مل و،  بقسميه عليهمجاع واإل،إشكال  والكمن ذلخالف يف شيء  بال(: وقال يف اجلواهر

حصوله ى عليدل  نعم فيها ما، عدم وقوع الطالق باملستمتع اى عليدل  ين من النصوص ماحيضر

  . المهكآخر  إىل ،)وبتهاة بانقضاء املد

الروايات ى علمع تبحره واطالعه التام ) طاب ثراه( أنه من الغريبن إ( :تابكويف هامش ال

  . )ةتعرض هلا يف حبث املتع قد أنه هنا معة هذه الرواي إىل ها مل يلتفت أبواب الفقه وغرييفة تفرقامل

عن حممد   ما: واليت منهاكناها هناركوقد ذ، ةمتواترة الروايات بعدم الطالق يف باب املتع: أقول

هي  مناإترث و تطلق والا ال  أل،ربعليست من األة يف املتع: )عليه السالم( جعفر أيب عن، بن مسلم

  . )١(ةمستأجر

 أن منة الروايات السابق إىل ضافةباإل ،ةاحمللّل إىل ةعدم الطالق بالنسبى عليستدل  أن نكومي

 عبد اهللا قال يل أبو:  قال،عن حممد بن مضارب،  هشام بن ساملما رواه ،احكون بعد النكيإمنا الطالق 

  . )٢(ليناإذا خرجت فارددها إف،  وتصيب منهاكختدم ةحممد خذ هذه اجلاري يا: )عليه السالم(
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  . طالقريالرد بغ أن ن الظاهر منهإف

ون االنفصال ك وي،عدم االشتراط جيعله دائماً أصالة فإن ،ةمتع العقد دائم أو أن  يفكش مث لو

  .  فتأمل،احكتاب النك  يفكرنا ذلكذ ماك ،بالطالق

ة هما بإطالقان الالزم طالقهما وك ،ةائمدوأيتهما ة أيتهما متع أن وزينبة  فاطمنيتردد ب ولو

  .خرمرين ال يقوم مقام اآلأحد األ إذ ،ةاملد

عدم تأثري العلم  فالظاهر، ةخر متعاآلة وزوجة أحدمها دائمة ن زوج أولو علم زيد وعمرو

دي املين  واجيف )رمحه اهللا( ره الشيخكذ ماى عل ،ا زوجته بالطالقمل واحد منهكيطلق إمنا و، مجايلاإل

  . ان فيه نوع تأملكن إو، ئلايف أول الرس

  .إليهة مها بالنسباحدإة حبرم اىلمج حلصول العلم اإل،كذلى عليقدر  أما من يريد تزوجيهما فال

 أنه  بعد الطالقكمها املعني وشاحدإمث طلق  ،ةمتعى خرواألة مها دائماحدإانت له زوجتان كولو 

يف العقود ة الصح صالةألة طلق الدائم أنه ىعل بين ،يبطل حىتة املتع أو ،يصح الطالق حىت ةطلق الدائم

  . ما عرفتى عليقاعات واإل

  . )ون طاهراً من احليض والنفاسكت أن :الثالث(: قال يف الشرائع

 هبقسمي مجاعبل اإل، ىنصاً وفتوفيه خالف أجده   بال،فيهماالطالق  ن بطالمبعىن(: ويف اجلواهر

  . تابكال إىل مضافاً، ةن متواتركمل تن إ ة فيه مستفيضبل النصوص، عليه

طلقتم  إذا النيبها يأ يا: حيث قال سبحانه، الطالقة تاب أول آيات سوركمراده بال: أقول

أن يأتني  الّإخيرجن  م ال خترجوهن من بيون والكاهللا ربا واتقوة العدا النساء فطلقوهن لعدن وأحصو

  هللا  حدود اكوتلة مبينة بفاحش



٨٩

تفسري ى علبناًء  ،)١( أمراًكتدري لعل اهللا حيدث بعد ذل ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه ال

  . ون يف الطهركيإمنا  كذل أن )٢(نفطلقوهن لعد اىلقوله تع

معناها ويف  ،حترمي طالق احلائضى علهم صحاب وغرياتفق العلماء من األ: كقال يف املسال

 )صلى اهللا عليه وآله( قال النيب ،ذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدنإ: اىلله تعواستدلوا بقو، النفساء

شاء  مث إن، حتيض مث تطهر تطهر مث  حىتمره فلرياجعها: بيه بن عمر امرأته حائضاً ألعبد اهللاملا طلّق 

: اىلوله تعبه ق  وأراديطلق هلا النساء أن اىلاليت أمر اهللا تعة  العدكلت ف،هاكن شاء أمسإو طلقها

ن فطلقوهنلعد .  

  . ة فهي متواتركذلى علة أما الروايات الدال

طلق ابن عمر امرأته :  يقول)عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا:  قال،عرجسعيد األة مثل رواي

الناس ن إ :فقلت، اهيراجع أن  فأمره)صلى اهللا عليه وآله( فسأل عمر رسول اهللا، ثالثاً وهي حائض

ن إ  إذاً)صلى اهللا عليه وآله( ي شيء سأل رسول اهللافأل: قال ،وهي حائضة ها واحدطلقا منإ: يقولون

، يراجعهاأن  )صلى اهللا عليه وآله( ن طلقها ثالثاً فأمره رسول اهللاكذبوا ولك ، برجعتهاكملأان هو ك

  . )٣(كن شئت فأمسإو، شئت فطلّقن إ :مث قال

: فقال ،ضطلق امرأته وهي حائي عن رجل )عليه السالم( عبد اهللا باألت أس: قال ،احلليبوعن 

باطلة الطالق لغري السن)٤( .  

   الرجل يطلق امرأته: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،وعن حممد احلليب
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 يرد: قال ،فالرجل يطلق ثالثاً يف مقعد: قلت، باطلة غري السنى علالطالق : قال ،وهي حائض

  . )١(ةالسنإىل 

غري طهر ى علمن طلق ثالثاً يف جملس : )عليه السالم( جعفر قال أبو:  قال،وعن حممد بن مسلم

ن ابن عمر طلق إو، ن له طالقكفمن خالف مل ي،  بهعز وجلالطالق الذي أمر اهللا إمنا  ،ن شيئاًكمل ي

 وال يعتد حهاكين أن )صلى اهللا عليه وآله( امرأته ثالثاً يف جملس وهي حائض فأمره رسول اهللا

  . )٢(بالطالق

 عن، لهم كحيىيزرق ومعمر بن مساعيل األإري وبريد وفضيل وكوحممد بن مسلم وبة وعن زرار

طلقها بعد ما ميسها  طلق الرجل يف دم النفاس أوإذا : ما قاالإ ) السالمماعليه( عبد اهللاجعفر وأيب أيب 

  . )٣(ياها بطالقإفليس طالقه 

رأته يف طهر سألته عن رجل يطلق ام:  قال،)عليه السالم( براهيمإ أيب عن، سحاق بن عمارإوعن 

خالف : تطليقات يف طهر واحد، فقالومه مث يطلقها تبني منه بثالث يها من من غري مجاع مث يراجع

 ،جيامع حىت: قلت، نعم: قال ،يف طهر آخرإالّ فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها :  قلتالسنة

  .)٤(نعم: قال

من طلق امرأته ثالثاً يف جملس وهي حائض :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

طلّق امرأته ثالثاً وهي  إذ ، بن عمرعبد اهللا طالق )صلى اهللا عليه وآله( وقد رد رسول اهللا، فليس بشيء

  : وقال،  الطالقك ذل)صلى اهللا عليه وآله( بطل رسول اهللاأحائض ف
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  . )١(ةيف عد إالّ ال طالق: وقال، عز وجلتاب اهللا ك إىل رد تاب اهللا فهوكء خالف ل شيك

بن عبيد عن طالق  ين سألت عمروإ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،عرجوعن سعيد األ

ها طلق إذا أفال قلتم له: )عليه السالم( عبد اهللا فقال أبو، ةطلقها وهي طامث واحد: فقال ،ابن عمر

عليه الصالة ( عبد اهللا بوأ فقال ،كقد قلت له ذل: فقلت  برجعتهاكأمل غري طامث فهو طامثاً أوة واحد

طلق  أو كمسأ: فقال )صلى اهللا عليه وآله( بل طلقها ثالثاً فردها النيب، اهللاة ذب عليه لعنك: )والسالم

  . )٢(ردت الطالقأن إ ةالسنى عل

، خ ةالسن (ة العدريل طالق لغك:  قال،)عليه السالم( جعفر  أيبعن، ري بن أعني وغريهكوعن ب

س طالقه يض فليحت أن قبل غشاهاي بعد ما يف دم نفاسها أو أو طلقها وهي حائضي أن ،س بطالقيفل) ل

  . )٣(بطالق

 أنت الذي:  ابن عمرقال لنافع موىل أنه ثييف حد )عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

 أن أمرهي أن  عمر)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللافأمر وهي حائض ة ق امرأته واحدعمر طل أن تزعم

: قوليأنا مسعت ابن عمر ، عمرابن  على هو إالّ لهإ ذبت واهللا الذي الك: فقال له، نعم: فقال ،راجعهاي

 يعل )آلهصلى اهللا عليه و(  ثالثاً فردها رسول اهللا)صلى اهللا عليه وآله( عهد رسول اهللاى  علطلقها

  . )٤(ابن عمر الباطلعلى ترو  ا نا فع واليفاتق اهللا ، تها بعد الطالقكوأمس

  ة طالق العد :ما قاالإ، ) السالمماعليه( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب عن، سالموعن دعائم اإل

                                                











٩٢

 ىلإ هطلق امرأتي أن أراد الرجل إذا ةواحصوا العد نفطلقوهن لعد: عز وجل الذي قال اهللا

  . )١(هيسها فمييف طهر مل ة طاهر طلقها وهييف :قالأن 

يف ة طاهرا إ :ومنها: قال،  مجاعريطهر من غى عل إالّ قعيوال : )عليه السالم( الرضوي وعن

  . )٢(هيسها فميطهر مل 

 هرطى عل الّإ طالق ال: قالنه إ ليطو ثييف حد )عليه السالم( عن الصادق، ةليب النسابكوعن ال

  . )٣(نين مقبولي مجاع بشاهدرين غم

يف   ـض والنفاسيمن احلة أي شرط الطهارـ  عترب هذايو(: فقد قال يف الشرائع، انكف يكو

، آخر إىل هيف هاأوط من القرء الذي علم انتقاهلاية زوجها ال الغائب عنها مد املدخول ا احلائل احلاضر

، ان الطالق باطالًكنفساء  أو انت حائضاًكوة املعتربة دغائباً دون امل أو ،واحد بلد ولو طلقها ومها يف

 ولو طلق صح آخر مث إىل ه من طهريف علم انتقاهلاي بته ماي من غىانقض لو أما ،علميمل   أوكعلم بذل

دخل ا ي مل اليت لو طلق ذاكو، مطلقاً ه جاز طالقهايقرا فيذا لو خرج يف طهر مل كو، ضياتفق يف احل

ة ي برواالًم ع،معها طالق الغائب بشهر سوغي اليتة ئنا من قدر املد فقهاومن، جائزاً انكحائض وهي 

عليه ( عبد اهللا أيب عن، ليمجة ي بروا أشهر عمالًهم من قدرها بثالثةومن، )٤(ضياحل عضدها الغالب يفي

  . )وركمد املذاألى علزاد  ولو، رناهكذ واحملصل ما، )٥()السالم

  ، ةزوجها غائباً يف اجلمل انك إذا احلائضطالق   يف جوازإشكال ال: أقول

                                                













٩٣

  : أقوالة مخس إىل اتياخلصوص صحاب يف بعضاأل اختلفإمنا و، اًإمجاع نصاً وكوذل

نه كمي ث اليجواز طالقها ح إىل همريل وأبو صالح وغيعق أيب ه وابنيبابوعلي بن د ويفذهب املف

  .استعالم حاهلا مطلقاً

  .اعتبار مضي الشهر منذ غاب إىل ة محزوابنة يخ يف النهايوذهب الش

  .شهرأة اعتبار مضي ثالث إىل يف املختلفة د والعالميوذهب ابن اجلن

علم انتقاهلا من الطهر الذي ية اعتبار مضي مد إىل نياخراملت ثركأتبه وكخ يف بعض يالش وذهب

ه احملقق يف الشرائع الذي جعل وهذا هو، كذل ريغة تقدر مبدي  وال،آخر حسب عادا إىل هيواقعها ف

  . ةاحملصل يف املسأل

دل  النقل ماة قوال من اعتبار جهأظهر األ:  فقال،قبول القول الرابع مع استثناء إىل املسالكوذهب 

 كفي تربصه ذلكي ف،آخر إىل حبسبه من طهر وانتقاهلاة املرأة علم عاديأن  إالّ أشهرة اعتبار ثالثى عل

  .ما يف احلاضركاملقدار 

ضرب من الندب ى علدات يحلمل املقة املوجبة يقوات الطالق لإل،قوالول هو أقرب األ األوالقول

 أشهرة بثالث ل بشهر أوي التحلنيا بإف،  بعضكبعضها وترى علن االعتماد كميال نها مما يبعد التضارب ب

  .ةصيمث النقة ادين وجه للزكيمل  الإلالستحباب وة نيون قركيزاد مث نقص مما  ما أو

  .االستحبابى علة حممولة اديالزن إ :هايل فيق لوو

د ييل تقكقتضي محل ي، ل حالى كعل )عليه السالم( خصوصاً بعد قوهلماجلمع العريف ن إ :قلنا

  . دات دون بعضييبعض التق االستحباب الى عل

 مخس:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، اجلعفيبن جابر  ليمساعإ ما رواه :األوىلة فمن الطائف

 واليت مل ،زوجها والغائب عنها ،دخل ا زوجهاي واليت مل ، محلهانياحلامل املتب: ل حالى كعلطلقن ي

  .ضي واليت قد جلست عن احمل،حتض

  : قال الصدوق



٩٤

  . )١(ضيئست من احمليواليت قد  :ويف خرب آخر

  ). محلهانياملتب(أسقط لفظ  إالّ أنه ه،ل حنويعن مج، ريعم أيب وعن ابن

  . )٢(ل حنوهيعن مج ىخرأة ي رواويف

الغائب : ل حالى كعلبأس بطالق مخس  ال: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )٣(ضيئست من احمليواليت قد ، ىواحلبل، زوجها دخل ايمل  واليتواليت مل حتض، ، عنها زوجها

مخس :  قال،)عليهما السالم( بد اهللاع وأيب جعفر أيب عن، مهاريوغة وعن حممد بن مسلم وزرار

اليت قد قعدت من ة واملرأ، اليت مل حتضة يواجلار،  محلهانياحلامل املستب: واؤ شاطلقهن أزواجهن مىتي

  . )٤(دخل ايواليت مل ، ب عنها زوجهاوالغائ، ضياحمل

، احلامل: لل حاى كعلطلقن يمخس : قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن محاد بن عثمان

  . )٥(ضيواليت مل تبلغ احمل،  والغائب عنها زوجها،دخل اي مل واليت، ضيئست من احمليواليت قد 

طلق امرأته وهو يسألته عن الرجل :  قال،)عليهما السالم( مهاعن أحد، حممد بن مسلموعن 

  . )٦(وم طلقهاي وتعتد امرأته من ،ل حالى كعلطالقه  وزجي: قال ،غائب

                                                















٩٥

ن إ :معي )عليه السالم( جعفر إىل أيب نايتب بعض موالك: شعري قالمد بن احلسن األوعن حم

 ،كما رددتإ وطلقتما إ :فقالة أحدث زوجها فهرب من البالد فتبع الزوج بعض أهل املرأة فرعاة امرأ

  . )١( اهللاكرمحيتزوجي : تب خبطهكف ،ة للمرأىتر فما، وجههى عل الرجل ىفطلقها ومض

: ام قالوأ )همي علصلوات اهللا( عبد اهللايب جعفر وأيب أو يعلنا عن يرو: قال ،سالمم اإلويف دعائ

 ايواليت مل ، احلامل: ل حالى كعلطلقن يمخس من النساء اليت مل حتضة ريوالصغ، زوجها دخل ،

  . )٢(ةديبعة بيها زوجها غوالغائب عن، ضيئست من احملياليت قد ة ريبكوال

نتظر يتاج الزوج لحيوال ، ل حالى كعلطلقن يمخساً  أن وأعلم: قال )ه السالمعلي( ويف الرضوي

  . )٣(احمليضئست من ي واليت قد ، والغائب عنها زوجها،احلامل: هاطهر

احلامل : ل حالى كعلمخساً يطلقن  أن واعلم: الذي هو متون الروايات، ن الصدوق يف املقنععو

  .)٤(احمليضمن واليت قد يئست ، واليت مل يدخل ا، والغائب عنها زوجها، البني محلها

 ال يدع ،ل حالى كعلتطلق  أا ىعلمنها ة  مجلأسنادة ثرا وصحى كعليد هذه الروايات كوتأ

ضراب الغائب زوجها من أن أخصوصاً و، سبيل االستحبابى عل إالّ  لتقيدها بغريها من الرواياتجماالً

  . ل حالى كعل يطلقنأيضاً خر ربع األالنساء األ

                                                











٩٦

  : لزوم انقضاء شهرى علة الدالة الثانية أما الطائف

يطلقها  أن أرادن إ الغائب: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سحاق بن عمارإة فهي رواي

  . )١(ها شهراًكتر

سحاق بن إحدثين : فقال ، يطلق الغائبمىت :ةمحز أيب سألت حممد بن: قال ،ةوعن ابن مساع

 له ىمضإذا  : قال،)عليهما السالم( وأيب احلسن عبد اهللا أيب عن، سحاق بن عمارإ ىروأو  ،عمار

  . )٢(شهر

سراً من ة  عن رجل تزوج امرأ)عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال، احلجاجالرمحان بن وعن عبد

 وال يعلم ،مثتط إذا ا فيعلم طمثهاإليهيطلقها وليس يصل  أن رادأوقد ، أهلها وهي يف مرتل أهلها

، والشهورة هلهذا مثل الغائب عن أهله يطلق باأل: )عليه السالم( فقال: قال ،طهرت إذا رهاهبط

إذا  :قال ،يف يطلقهاكا فيعلم حاهلا إليهحيان ال يصل ان واأليحا األإليهان يصل كن إ يتاأر: قلت

تب الشهر الذي ك بشهود وي،رخالشهر اآلة غر إىل نظر إذا ا فيه يطلقهاإليه له شهر ال يصل ىمض

أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من اخلطاب ة  ثالثىذا مضإف، طالقها رجلنيى علويشهد  يطلقها فيه

  . )٣(شهر اليت تعتد فيهااألة  الثالثكوعليه نفقتها يف تل

عليه ( عبد اهللا أيب عن، سحاق يعين ابن عمارإعن ، كتاب حسني بن عثمان بن شريكوعن  

  . )٤(ها شهراًكطلق تري أن أراد إذا بئالغا: قال )السالم

  :أشهرة ثالثى علة الدالة الثالثة ومن الطائف

ة هلالغائب يطلق باأل: ين مسعته يقول أ)عليه السالم( جعفر أيب ىعلشهد أ:  قال،ريك بما رواه

  . )٥(روالشهو

                                                













٩٧

  .ةالثانية الطائفانت من روايات كال إو، اجلمعة هلاأل ون املراد منكي أن ىعل بناًء

السفر  إىل خرج من مرتله إذا الرجل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن مجيل بن دراج

. )١(أشهرة متضي ثالث  حىتيطلق أن فليس له

 ،غيبتهم كالغائب الذي يطلق أهله : )عليه السالم( براهيمإيب قلت أل:  قال،سحاق بن عمارإوعن 

  . )٢(أشهرة ثالث: قال ،دون ذا حد: قال، أشهرة ست، أشهرة مخس: قال

  :ره الوسائل قائالًكذ  مماأوىلة االستحباب يف هذه الروايى علواحلمل 

وجيوز محله ، تقدم ملاستة  أو ةمخس أو أشهرة ل ثالثكيف  الّإمن ال حتيض ى علمحله الشيخ : أقول(

فلما راجعه ، أشهرة  ستأوالً اعتربأنه  ىترأال  ،ما يفهم من الصدوقكاالستحباب واالستظهار ى عل

  ).  بالشهرىتفكولعله لو راجعه ثانياً ا، أشهرة  بثالثىتفكا

  . أيضاًتفي مبجرد السفر كولعله لو راجعه ثالثاً ا: قلت

من نساء ة أسأله عن رجل له امرأ )عليه السالم( الرجل إىل تبتك:  قال،يسانك علي بن وعن

يعتزهلا : )عليه السالم( تبكف ،الطالقة تمت حيضها وطهرها خمافكا وقد يطلقه أن وأرادة هؤالء العام

  . )٣(أشهر مث يطلقهاة ثالث

 اليت ىاحلبل:  طلقنل حال مىتى كعلمخس يطلقن : )عليه السالم( ويف موضع من الرضوي

 والغائب، هاواليت مل يدخل ا زوج،  واليت يئست من احمليض، النساءك مدركواليت مل تدر، استبان محلها

  . )٤(شاهدينة وا بشهادؤ شازوجهن مىتأ فليطلقهن ،غاب أشهرإذا 

                                                











٩٨

 ،ناسيكيد الز يما رواهمثل ، أيضاًورد من التحديد بالشهر يف طالق احلامل  االستحباب ما ويؤيد

، بالشهور والشهودة للعدة يطلقها واحد: قال ى، عن طالق احلبل)عليه السالم( جعفر سألت أبا: قال

ة يطلقها تطليق أن رادأراجعها ومسها مث  فإن : قلت،نعم وهي امرأته: قال ،يراجعها أن فله: تقل

وأشهد مث راجعها ة ن طلقها الثانيإو: قلت، ميسها شهر ميضي هلا بعد ما  حىتال يطلقها: قال ،ىخرأ

هل تبني منه  ،شهرة ل عدكطالقها لى علوأشهد ة الثالثة رجعتها ومسها مث طلقها التطليقى علوأشهد 

قال  ،فما عدا: قلت، نعم: قال ،ح زوجاً غريهكتن  حىتاليت ال حتل لزوجهاة للعدة ما تبني املطلقك

ازواجيف بطنها مث قد حلت لأل تضع ما أن عد)١(.  

  . ابباالستحى علانتظار الشهر حممول : ولذا قال يف الوسائل

يطلق امرأته  أن أراد الغائبإذا ( :ث قالبح، لفقيه الصدوق يف اىومنه يعلم وجه النظر يف فتو

أشهر وأدناه ة وأوسطه ثالث ،ةأو ست أشهرة  شاء مخسيطلق مىت أن ان لهكغاا  إذا فحد غيبته اليت

  . )شهر

  .سبيل االستحبابى علأيضاً  دىنون األك جيمع بينها بأن ي،رهكما جيمع بني الروايات مبا ذكنه إف

 االنتقال من طهرة رادإيبعد  بل ال(: حيث قال، ره اجلواهرك النظر فيما ذيظهر منه وجه أنه ماك

 من العمل ولعل هذا هو الوجه يف اختالف النصوص وأوىل ،الشهر يف النصوصآخر من زمان طهر إىل 

  ). خردها وطرح اآلحبأ

ن النساء ثري مكيف وك ،يات عرفاًايفهم من هذه الرو زمان طهر آخر ال إىل ن االنتقال من طهرإف

في يف انتقاهلا من كي والشهر الة رمبا سافر يف طهر املواقع أنه  إىلضافةهذا باإل، ةل شهر مركال حيضن 

  . الطهر ىل إالطهر

                                                





٩٩

 من اجلمع أوىل(: الندب بقولهى عل من محل اجلميع مل يستبعده أوىل مااجلواهر جعل  أن ومنه يعلم

 ان يف حال مل يعلم حاهلا انتقلتك حتقق فيه الوصف وىتن الغائب مأو، الندببينها حبملها أمجع على 

ة الذي واقعها فيه بثالثة بعد يوم املفارق له الطالق ولو  جاز،هي حائض أم ال أو ،أم ال طهر آخرإىل 

  .حمل نظر، )ة اليوم وطهرها منه بعد الثالثكحتمال حيضها يف ذل، الأيام

سبب اختالف الروايات  أن  من،قيل ماى علن يراخثر املتكبل أ، ةعن الشيخ وتبعه مجاعما أما 

ون ك في،نقص واألكزيد من ذلواأل ربعةواألة الشهر والثالث إىل ةالنساء يف احليض بالنسبة اختالف عاد

  . طهر آخر إىل ةالعلم باالنتقال من طهر املواقعى علاملدار 

علم  إذا  الروايات مباطالقإيقيد  أن نكنعم مي، مجع تربعي فإنه ،ون اجلمع عرفياًك ىخالف مقتض

وأي مانع من ، أيضاً ك شامل لذلطالقال فاإلإ و،من باب االحتياطة بعدم انتقاهلا من طهر املواقع

  .  للغائبيف الروايات عدالً ركخر مما ذاآل ربعة األقسام األيف طالق بعد وجود مثل هذا اإلطالقاإل

ة قوال من اعتبار جهفأظهر األ(:  حيث قال،ه املتقدم نقلكظر يف تفصيل املسالنومنه ظهر وجه ال

السند ة يف صحة كاملشارة حاديث املطلق ومحل األ،روايتهة  لصح،أشهرة اعتبار ثالثى علدل  النقل ما

ة احلال وهي املسترابة م بالتربص للمجهولك موافق للحك وهو مع ذل،عليه مجعاً بني املطلق واملقيد

ناً يف وقته ومع كممومحلها  ون حاهلا جمهوالًكي أن ئب عن زوجتهالغالب من حال الغا أن معة املرضع

 إىل وانتقاهلا حبسبه من طهرة املرأة يعلم عادأن  إالّ ىقووهذا هو األ، ة املسترابجهله حباهلا تصري يف معىن

ان كمإفمع ، مه شرعاًكم الغائب أخف من حكح ألن ،ما يف احلاضرك املقدار كفي تربصه ذلكفي، آخر

  يزيد  ه به الحلاقإ



١٠٠

 وهو ، وهو اختيار الشيخ فخر الدين يف شرحه،رناهكذ ملاة  ثالثصعليه ومع اجلهل جيب الترب

  ). يف االعتبارة خبار مع زيادجامع بني األأيضاً 

 يف ك ويسقط اعتبار ذل، طهر واقعها فيه مل يقع الطالقيفان حاضراً وطلقها ك ذاإف، انكيف كو

  . عليهامجاعبل ادعي اإل، كل ذلك وال خالف يف إشكال يض ويف احلامل بالوفيمن مل تبلغ احملة اليائس

رواه   ما،بطل الّإيف طهر مل جيامعها فيه وة ون املطلقكالطالق بة  صحطيات يف اشتراافمن الرو

أيب و جعفر أيب عن، حيىيصغر ومعمر بن مساعيل األإري وبريد وفضيل وكعن حممد بن مسلم وب، ةزرار

فليس طالقه  ميسها طلقها بعد ما طلق الرجل يف دم النفاس أوإذا : ما قاالأ )عليهما السالم( عبد اهللا

  . )١(ياها بطالقإ

 عن رجل طلق امرأته بعد )عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال،نصر أيب وعن أمحد بن حممد بن

  . )٢(ليس هذا طالقاً: قال ،عدلنية ادهغشيها بش ما

 الّإوال طالق  ،ةالسنى عل الّإال طالق : قولي )عليه السالم( جعفر أبا مسعت : قال،وعن اليسع

  . )٣(طهر من غري مجاعى عل

 أن ذا أراد الرجلإف ةطالق السنأما  : حديث قاليف، )عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

 مجاع ويشهد ت من طمثها طلقها من غريذا خرجإف، تطمث وتطهر  حىتيطلق امرأته فلينتظر ا

  . )٤(كمثل ذلة ر يف طالق العدكمث ذ ،ينداهش

                                                











١٠١

:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ري بن أعنيكعن ب، عن يونس، وعن الطربسي يف جممع البيان

أحق  مث هو، تطليقهى علرجلني عدلني ويشهد طهر من غري مجاع ى علة يطلق الرجل املرأ أن الطالق

صلى اهللا ( به رسول اهللا اهللا به يف القرآن وأمر  فهذا الطالق الذي أمر،قروءة مل متض ثالث برجعتها ما

  . )١(فليس بطالقة ل طالق لغري العدك و، يف سنته)عليه وآله

طهر من غري ى عل: فقال ،ة عن طالق السن)عليه السالم( عبد اهللا لت أباأس:  قال،وعن حريز

فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وأَحصوا  :هو قوله و،ةدين والعدبشاه الّإجيوز الطالق  وال، مجاع بشاهدي عدل

  . )٢(الِْعدةَ

الطهر من ة والعد: فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن:  قولهيف، )عليه السالم( جعفر أيب عن، اجلارود أيب وعن

  . )٣(وأَحصوا الِْعدةَ ضياحل

سألته عن الرجل يطلق :  قال،)عليهما السالم( ى موسعن أخيه، تابهكجعفر يف  علي بن وعن

 وهي )صلى اهللا عليه وآله( عهد رسول اهللاى علابن عمر طلق امرأته ن إ :فقال ،ةامرأته يف غري عد

  . )٤(ة التطليقكسب تلحييراجعها ومل  أن )صلى اهللا عليه وآله(  فأمره رسول اهللا،حائض

سألته عن رجل طلق امرأته بعد :  قال،)عليه السالم( ضاعن الر، نصر أيب وعن أمحد بن حممد بن

 إذا يطلقها: فقال ،ةيف طالق السنكف: فقلت له، ليس هذا طالقاً: قال ،غشيها بشاهدين عدلني ما

   فإن ،يغشاها بشاهدين عدلني أن طهرت من حيضها قبل

                                                











١٠٢

رجل ة اع بشهادطهر من غري مجى علطلق  فإنه :قلت، عز وجلتاب اهللا ك إىل  ردكخالف ذل

   .)١(النساء يف الطالقة جتوز شهاد ال: قال ،وامرأتني

  .  من الرواياتكغري ذلإىل 

  .هلاة عد ال  اليتة يف اليائسكيف سقوط اعتبار ذلة وقد تقدمت الروايات املستفيض

 ويف من مل، أيضاً بقسميه عليه مجاعبل اإل، ى نصاً وفتوكخالف أجده يف ذل بال(: ويف اجلواهر

 أن النافع منى عل عن السيد يف شرحه ىك عدا ما حي،اًإمجاعالتسع نصاً و تبلغ سن احمليض الذي هو

ن كمل ت ان لنقص سنها عن التسع أوكسواء ، ةعم منها ومن اليت مل حتض مثلها عاداألة رادإاألوىل 

ان مراده ك نعم لو، ةجعلها من املستراب أن نه ليس خالفاً بعدأ وك،ةواملسترابة ون أعم من الصغريكفت

عدم جواز ى علدل  طالق ماإان خمالفاً وحمجوجاً بك تسعاًة غري البالغكل حال ى كعلجواز طالقها 

ة املتبادر من اليت مل حتض وهي غري البالغ أو املتيقنى علاملقتصر يف اخلروج عنه ة الطالق يف طهر املواقع

بل يف بعض روايات العدد ،  باليت مل تبلغ احمليضبداهلاإاخلصال من ة يف رواي  خصوصاً بعد ما،تسعاً

  ). كون املراد من التعبري بذلكظهر منه يوجه ى علتفسري اليت مل حتض ا 

عليه ( عبد اهللا أبو قال:  قال،الرمحن بن احلجاج رواه عبد  ما،ومراده ببعض روايات العدد

 :قال ،حدها وما: قلت: قال، حتيضومثلها ال ، اليت مل حتض: ل حالى كعلثالث تتزوجن : )السالم

 ا،  هلا أقل من تسع سننيىأتإذا ومثلها ال حتيض،  واليت قد يئست من احمليض،واليت مل يدخل ،قلت :

  . )٢(ةان هلا مخسون سنكإذا  :قال ،حدها وما

                                                







١٠٣

  إىلضافة باإلكذلى علويدل ، اليت مل تبلغ التسع جيوز طالقهاة ذا دخل بالصبيإف، هذاى علو

  : يف بعض الروايات  مامجاعاإل

طلق ييف الرجل  ،)عليهما السالم( عن أحدمها، عن بعض أصحابنا،  مجيل بن دراجما رواهمثل 

ضها ياليت قد يئست من احمليض وارتفع حة  واملرأ،انت دخل اكوقد  اليت مل تبلغ وال حيمل مثلهاة الصبي

  . )١(مان دخل إوة ا عدمليس عليه: قال ،يلد مثلها وال

 ةمن الروايات املطلقة مجل ،ةالروايات املتقدم إىل ضافةجواز طالق احلامل مطلقاً باإلى علويدل 

  . مدخول ا وغريهاللة الشامل

 وأجلهاة  واحدىطالق احلبل: )عليه السالم( عبد اهللا قال أبو:  قال، يعين املرادي،بصري أيب فعن

  . )٢(جلنيتضع محلها وهو أقرب األأن 

ة  تطلق تطليقىاحلبل:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب عن، ىخرأة ويف رواي

  . )٣(ةواحد

يف بطنها  تضع ما أن  وأجلها،امل فهو واحدما طالق احلأو: )عليه السالم( ويف الرضوي

  .)٤(جلنياأل وهوأقرب

ذا جعلت  إماك، ميكيقي واحلعم من احلق األ،ما صرح به غري واحدكمث املراد باحليض والنفاس 

 تقدم يف ماى عل ،بياضاً ولو ةان يف أثناء العشرك أو ،ةوعشرة ثالث أو سبعة سبعة أو ةستة حيضها ست

  .ةتاب الطهارك

ة واليائسة  واملراد بالسنني يف الصغري،أحد املأتيني ألنه املراد باجلماع أعم من القبل والدبر أن ماك

   ولو، ةاً يف التحديدات الشرعيرركرناه مكذ ماك، ةال الشمسية اهلاللي

                                                











١٠٤

ما نقل ك ،بعد الستني فيهن أو، ةاحلمل بعد اخلمسني يف غري الساد ومحلها أوة رض حيض الصغريف

 االعتبار أو ،ل حالى كعلغريمها يف الطالق كفهل االعتبار بالغالب ومها ، لتيهما يف زمانناكاالتفاق يف 

ى عله أحكامما يظهر من خمتلف أبواب الفقه محل كالشارع  ألن ،يبعد االول وال، احتماالن ،ما

  . ان وجه االحتياط واضحاًكن إو، ةذالشا الة املوضوعات املتعارف

ان كن إو، طالق ظاهر الروايات اإل،مطلقاً أو ن من االستعالمكيتم بالسفر الذي الة مث هل العرب

 ،بدوا أو ةقام مع اإل، احلرام واحلالل،وغريهاة سافاملسفر ني ب من غري فرق يف السفر ،ولاالحتياط باأل

  . من الصوركغري ذل إىل ،غريه ثري السفر أوك

  . يصلة ان بعد ساعكن إو ،من الرجوع ال يلزم تأخري الطالقن كمت ولو

ما ويدل عليه ، طاهر طهراً مل جيامعها فيه أا يعلم  حىت مل يقع الطالق،قدم فطلق إذا الغائب مث إن

 أو سنتني أوة غاب الرجل عن امرأته سنإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بن عمارة  معاويرواه

  . )١(تطهر مث يطلقها  حىتهاكانت حائضاً تركقدم وأراد طالقها ومث ثر كأ

ان يف كعن رجل  )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال، حجاج اخلشابما رواهوعليه حيمل 

 ال: قال ،طالقهاى علمها الباب أشهدى علخل املصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته سفر فلما د

  . )٢(يقع ا طالق

  .رها الشيخك ذ،يف طهر جامعها فيه وا حائضاً أوى كعلهذا حممول : ولذا قال يف الوسائل

    يفكولو ش . عدم اليأساألصلف ،ة يف يأس املرأكولو ش

                                                







١٠٥

وتقدم منا ة تاب الطهاركره الفقيه اهلمداين يف كملا ذ ،ةيش عدم القراألصل ف،أم الة ا قرشيأ

  . له يف الشرحيتفص

  . عدم البلوغاألصلوغ وعدمه فل يف البكولوش

وقد ، ان عدمه استصحبك ولو، ان السابق احلمل استصحبك فإن ل وعدمهم يف احلكش ولو

 ام عدا ماكحاألكأيضاً الفحص  إىل تاجعات حتاملوضو أن تابكصول وبعض مباحث الرنا يف األكذ

  . صولاألى ر وبعد الفحص جت،خرج

احليض والطهر بشرب الدواء وحنوه  أن والظاهر،  العدماألصلان ك يف حصول اجلماع كش ولو

من  أي ، يف الشرعيني منهماكالظاهر ذل(: ولذا قال يف اجلواهر، م احليض والطهر الطبيعينيكيف ح

 مما عرفته كاملندرج فيهما البياض املتخلل بني الدمني واحليض باالختيار وغري ذل ،أيضاًاحليض والنفاس 

 ماً خبالف من نقتكح أو  ذات الدمني فعالًىنعم املنساق من النص والفتو(: مث قال، )تاب احليضكيف 

). دلة األطالقبأس بطالقها إل وملا تغتسل من احلدث وال

  .رهكما ذكوهو 

ن احليض  أال، حنو الشرطى علنفاس لوا طاهراً من احليض واك أن ىلفتومث الظاهر من النص وا

املتيقن من نصوص بطالن  ألنه ا مانعنيموكالم يف كالإمنا (: ولذا قال يف اجلواهر، والنفاس مانع

 ،ها فيبطل حينئذ طالق اهول حاهلاوغرية  العبارىما هو مقتضكمنهما شرط  اخللو أن  أو،طالقهما

ن قوله الشرط املزبور مة استفادة ثريكظاهر النصوص ال أن قد يشهد للثاين منهما، نقوالنوجهان م

 واحلائض ،ون من عدنكبطالقهن يف طهر ياألمر املراد  ألن )١(فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وأَحصوا الِْعدةَ: تعاىل

   ذاك، كذلكحال حيضها ليس 

                                                





١٠٦

  ). ائط الشر منره املصنف وغريهكه لذا ذولعل، فيهة ذات الطهر املواقع

 ،النوم أو ة يف حال اليقظ،جلائيي واالضطراري واإلكراه يف الدخول بني االختياري واإلال فرقو

ة م يف حرموالضمان والرضاع والدخول باألة والطهارة النجاسك ،للواقعة تابعة  الوضعيحكاماألألن 

 طاهر أو أا ةمصدقة  واملرأ،احكتاب النك رنا تفصيله يفكما ذى علة  املصاهرأقسامها من البنت وغري

. أيضاًاح كتاب النك تفصيله يف رناكذ ماى علة افرك أو ةمنافق أو ةانت خمالفكن إحائض و

  .جمنوننيأو عاقلني ة الزوج أو ون الزوجكي أن  بنيال فرق كذلكو

  .رناه عدم الفرقكذ  ماىمقتضكان ن إو، احتماالن ان الزوج صغرياً ففيهكذا  إأما

ان يعلم عدم ك إذا ن من الطالقكفالرجل يتم ،أم الة حني املالمس هل دخل ا أنه يف ولو اختلفا

 وطلقها فهي تعلم كذل ركعلمت بالدخول والرجل ين إذا ةالزوج أما ،ذا علم بالدخول إالدخول دون ما

ستعد يمل  فإن ،مكطلقها احلاة اقع طهر غري املويفطالقها ى علمل يستعد الرجل  ذاإف، بطالن الطالق

  .ت نفسهاطلق الإ طلقها عدول املؤمنني وكم لذلكاحلا

بعد طهر غري  إالّ منهما أي ن من طالقكمل يتم ،ة زوجتيه مدخولىحدإعلم الرجل بأن  ولو

 أو وحينئذ جيب عليه طالقهما ،ةوبطل طالق املدخولة ولو طلقهما معاً صح طالق غري املدخول، ةاملواقع

. ةالسابقة ان من املسألكن مل يفعل إو، طالق زوجته منهما يف طهر ثان

. )الغائبة ا حبيث يعلم حيضها فهو مبرتلإليهيصل  ان حاضراً وهو الك لو(: مث قال الشرائع

سراً من ة عن رجل تزوج امرأ )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا :الرمحن  لصحيح عبدكوذل: أقول

  ا إليهيطلقها وليس يصل  أن وقد أراد، أهلهاأهلها وهي يف مرتل 



١٠٧

هذا مثل الغائب عن أهله : فقال: قال ،طهرت إذا علم بطهرهايطمثت وال  إذا علم طمثهايل

علم حاهلا يا فإليهيصل  حيان الواأل ،حيانألا اإليهان يصل كن إ أرأيت: قلت، والشهورة هليطلقها باأل

خر بشهود الشهر اآلة غر إىل نظر إذا ا فيه يطلقهاإليهيصل   له شهر الىمضإذا  :فقال ،يف يطلقهاك

أشهر فقد بانت منه وهو ة  ثالثىذا مضإف، طالقها رجلنيى علتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد كوي

. )١(شهر اليت تقعد فيهااألة  الثالثكخاطب من اخلطاب وعليه نفقتها يف تل

من نساء هؤالء ة  أسأله عن رجل له امرأ) السالمعليه( الرجل إىل تبتك :يسانك علي بن وخرب

ة يعتزهلا ثالث: )عليه السالم( تبكف ،الطالقة خمافوطهرها تمت حيضها كيطلقها وقد  أن وأرادة العام

. )٢(أشهر ويطلقها

أنه بناه كف، ي عنهكمن احللي فيما ح الّإة املرأ إىل يصل احلاضر الذي الة لأخالف يف مس المث إنه 

ى علون كي ف،اسيحلاق احلاضر حينئذ بالغائب قإ أن ى فرأ،صله من عدم العمل باخلرب الواحدأى عل

، وخلوها من احليض حني الطالقة يعلم انتقاهلا من طهر املواقع  حىتم احلاضر من عدم جواز طالقهكح

. ىبعد النص والفتوى خيف ال ن فيه ماكل

وبأن ، ةوجيزبقاء ال أصالةحمتجاً ب ،الغائب به غريحلاق إدريس إر ابن كوأن(: كلولذا قال يف املسا

  والاألصلوهو يرفع ة هما يف العلكمستنده اخلرب الصحيح مع اشترا أن وقد عرفت، محله عليه قياس

  .)القياس إىل حيوج

 أنه ان حاضراً وزعمكفلو ، الواقع ال الوهمى علة والغيب م يف احلضوركاحل أن ة القاعدىمث مقتض

   ،السفر عنده إىل ةانت زوجته جائيكن كل ان غائباًك أو ،سكعبال أو ،غائب

                                                







١٠٨

ة بيغ أو ار حضورياملع أن ماك، ار الواقعي فاملع،علم الزوجيمث حاضت ومل ة انت حاضركأو 

  . ل والويليك ال الو،جمنوناً أو اًريصغ أو الزوج بالغاً عاقالً

احلامل من الزوج  أما ،جذب الرحمو  أقيلو بالتزر واحلمل من الزوج حالالًة يفاك  يفكش مث ال

وا ذات ك حال زنت يف إذا ماك من احلرام أو ،كذلك ةًشبه أو ،هايمحلت مث عقد عل إذا ماكحراماً 

فهل ، هي الزوج فري غمن جذب الرحم مين أو ، احلالك ذليفة وطئت شبه إذا ماك ةمن الشبه أو ،زوج

  . االنصراف من احلالل من الزوجن كل، هيقتضي ىالفتو و النصإطالق ،كذلكم كاحل

  .هريمن غ أو  من زوجهاان املينكسواء ، ةعرف حال احلمل من املساحقيمنه و

إمنا (:  اجلواهرلذا قال يف و،مك ثبوت احل للوهم يفةيمدخل  فال،مث املراد باحلامل واحلائل واقعهما

 ما هو ظاهر املنتكالواقع ة ادفه مصي فيفكيأم ة  صحته االستبانعترب يفيطالق احلامل  أن الم يفكال

 ذات احلمل احلامل لفظ مشتق مبعىن إذ ، وضع اللفظ للواقعيفة  القاعديبل ه، عبارتهكه ممن عرب ريغو

صح طالقه ي مل كحامل فبان خالفه بعد ذل أا ولذا لو طلقها بظن، هيللعلم والظن فة يدخلموال 

  . ) خالفهنيشاف فساد الظن بتبكالن

  .  صح الطالقوا حامالًك حامل فبان ريغ أنه ظنيهو  وما لو طلقهاك ،سكلعذا اكو: أقول

ة نيانت مستبك إالّ إذا صح طالق احلاملي ال(: حه قالي مصابيك حم يفيالطباطبائة العالم مث إن

  ).صحي احلمل مل نياحلمل وقت الطالق فلو طلقها مث تب

ما اعتربه كة ه االستبانيشترط فيبل ، القالطة  صح يفيفكت احلمل الة مصادفألن ( :قال أن ىلإ

   ديسع وسيدرإ وةبنو محز وابن الرباج وةيالنها وة املقنعخان يفيالش



١٠٩

 محلها ني من نصوص اخلمس من وصف احلامل باملستبنيحي الصحه مبا يفيمث استدل عل ).همريغو

ة باحإطلقن يلظاهر من قوهلم ا ألن ،مهاري غ احلامل يفإطالقه ينافي  وال،خر اآلقن يفي أحدمها واملتيف

باطل عندنا ة  السنريغى علبأن الطالق الواقع  و،احلمل بظهورة مشروطة باحاإل و،الطالق دون وقوعه

ون كيمسوغ له ف ال إذ ،مع عدم ظهور محلها حمرم قطعاًة  طهر املواقعيفة  املرأطالق و،خالف بال

  . باطالً

 فإن ، يف طهر املواقعة ومل يقيدوا ذلك باالستبانةطالق احلاملة دان صحي الفاضالن والشهأطلقو

د مراد ييالتق أن والظاهر، ةيخالفة انت املسألكيستنب ن مل إو احلملة طالقها مبجرد مصادفأرادوا صحة 

 الم القدماء مع عدم نقل خالف يفك د به يفييوقوع التق و طالق احلاملإطالقالمهم بتبادره من ك يف

  . ةاملسأل

  : اتيمن الرواة  مجل يفنيتبورد ال: أقول

ل ى كعلطلقن يمخس :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، يل بن جابر اجلعفيمساعإمثل خرب 

  . )١( محلهانياحلامل املتب: حال

مخس :  قال،)عليهما السالم( عبد اهللا وأيب جعفر أيب عن، مهاريغ وةزرار ووخرب حممد بن مسلم

  . )٢( محلهانيامل املستباحل: واؤ شاطلقهن أزواجهن مىتي

 استبان  اليتىاحلبل:  طلقنمىت ل حالى كعلطلقهن يمخس : )عليه السالم( ي الرضوويف

  . )٣(محلها

  طلقن يمخساً  أن واعلم: اتيلروا متون اي هاليت، املقنعة  عبارويف

                                                









١١٠

  .)١(احلامل البني محلها: ل حالى كعل

قال  لذاو، فيه العلم وما يرادفه ركيذ ما يف سائر ماك ،ةالطريقية املراد باالستبان أن ن الظاهركل

ومثله قوله ، ن مل يتبنيإو واقع الفجر )٢(بيضم اخليط األك يتبني لحىت ـاملشهور بأن املراد ب

املراد  فإن ،)٣(نياذبك الذين صدقوا وتعلم الكتبني لي  حىت مل أذنت هلمكاهللا عن اعف: سبحانه

من الروايات اليت ة خصوصاً وقد خلت مجل، التبني طريقيإمنا و، ذبك والواقع الصدقى علالتعليق 

  . مما يستبعد تقييدها به،ل حال عن هذا القيدى كعلتطلق  أا ىعل نصت

: ةقال يف املقنع  مثالً،ركومنهم من مل يذ، ةر االستبانكمنهم من ذ ،ةصحاب خمتلفوعبارات األ

  ).وقت شاء أي يفة واحلامل املستبني محلها تطلق بواحد(

  .وقت أي  مستبني محلها طلقهاىيطلق امرأته وهي حبل أن أراد إذا :ةوعن النهاي

ة هم صح الفاضالن والشهيدان وغريأطلق كذلكو، ة عدم التقييد باالستبان:الصالح أيب ن عنكل

  .ة باالستبانكومل يقيدوا ذل ،ةطالق احلامل يف طهر املواقع

. واحلاملة واليائسة ط اعتباره يف الصغريويسق: حيث قال، ةيفاك الكذلكو

املدخول ا احلائل احلاضر  إىل ةمن احليض والنفاس بالنسبة يشترط الطهارإمنا و: ويف مناهج املتقني

  .حال احليض والنفاسبأس بطالق غري املدخول ا والغائب زوجها واحلامل يف   فال،زوجها

  .غري ذلك من عبائرهمإىل 

مجعت  ح قدياملصاب أن ن ظينكلو، كالغريب جزم الفاضل املزبور بذلمن (: هرولذا قال يف اجلوا

. )اًاجلامع وجعلها مصباحى عل فاشتبه ،املنسوخ وغريه وفيها، كبعد وفاته من أوراق وحواشي وحنو ذل

                                                









١١١

خبار فيعلم حيضها عن عليه األترد م احلاضر الغائب الذي كن يف ح أركغري واحد ذ مث إن

  . ةعلم بأا يف طهر غري املواقع إالّ إذا  يصح له الطالقحيث ال، طهرها

م احلاضر الغائب كويف ح، حاهلامعرفة نه كم الغائب احلاضر الذي ال ميكويف ح(: كقال يف املسال

  . )ةخبار عليه ممن يعتمد عليه يف وقت احلاجحاهلا بورود األى علالذي يطلع 

 والقطع ،فالالزم العمل بالنص املطلق، كلمامراجعنا ذا غريه ممن كو،  دليالًكر لذلكمل يذ: أقول

  . نعم سبيل االحتياط واضح، مكحم دلة األإطالق فكولو ش، مدعيهى علط اباملن

عم منه األ أو البطنحجم ى عل التبني ت، من عرفىر يف النص وفتوكمث هل املراد بالتبني الذي ذ

يقال بأن  ان رمباكن إو، الثاينستبعد يمل  ،ةاد النطفتظهر مبجرد انعق ثرياً ماكاليت ة ومن حاالت املرأ

، ولنياألشيء من ن كن مل يإو،  أعم من تبني القابالتكون ذلكي أن بل مل يستبعد، ولاملنصرف األ

  . يف احلال احلاضرة شع التبني بسبب األكذلكو

  ).ةأون مستربكت أن  ـأي من الشروطـ  الرابع(: الشرائع قال مث إن

ة املد أو ة من احليضكذل إىل ياه مبا جعله الشارع طريقاًإاليت واقعها ة ترباء من املواقعومراده االس

ويف ، ة يف اليائسك ويسقط اعتبار ذل،طلقها يف طهر واقعها فيه مل يقع طالق فلو، ةيف الغائب واملستراب

من حتيض وهي ال حتيض انت يف سن كمن ة واملراد باملستراب، ةويف احلامل واملستراب، من مل تبلغ احمليض

  قبل ة ولو طلق املستراب،  هلاأشهر مل تر دماً معتزالًة ميضي عليها ثالث أن ن بشرطكل، عارض أو ةخللق



١١٢

  . مل يقع الطالقة  املواقعنيأشهر من حة مضي ثالث

  .كخالف أجده يف شيء من ذل بال: ويف اجلواهر

من ة  عن املستراب)عليه السالم( سألت الرضا :شعرياأل مساعيل بن سعدإويدل عليه صحيح 

  . )١(تطلق بالشهور: قال ،يف تطلقكاحليض 

 يستراب اة سألته عن املرأ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ويف مرسل العطار املنجرب بالعمل

: قال ،أراد طالقها إذا طلقهاييف كوقد واقعها زوجها ، حتيض حتمل وال ومثلها ال، ومثلها حتمل

طلقهايمث   أشهرعنها ثالثة كليمس)٢( .  

ال  أنه رواكم ذحيث إ ، وبعض من تأخر عنهكوجه الستثناء املسال ال أنه  يعرفكومن ذل

بل هي من ، فيهاة  ال استرابكتل فإن ،أشهرة تزيد عن ثالثة ل مدكض يف يمن تعتاد احلة يلحق باملستراب

ويؤيد عدم االستثناء ، أزيد أشهر أوة ستى لعن توقف إو، ةها حبيضؤ ذوات احليض حيب استرباأقسام

  . ةاملسترابة يف باب عدة ثريكالروايات ال

ة ل ثالثكيف اليت حتيض يف : قال أنه ،)عليهما السالم( مهاعن أحد،  حممد بن مسلمما رواهمثل 

، ةتفع مرويرة  واليت حتيض مر،اليت مل تبلغ احليضة واملستحاض، أشهرة يف سبع أو ،ةيف ست أو، ةأشهر مر

من حيض ليس ة  الصفرىواليت تر، مل تيأس أا ارتفع حيضها وزعمت واليت قد، واليت ال تطمع يف الولد

  . )٣(أشهرة لهن ثالثكهؤالء ة ن عد أركمبستقيم فذ

   يطلقها زوجها وهية يف املرأ: قال أنه )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

                                                









١١٣

ل ك حيسب له ل،أشهر انقضت عداة انقضت ثالثإذا  :فقال ،ةيضأشهر حة ل ثالثكحتيض يف 

   .)١(ةشهر حيض

  . ةثريكغريها من الروايات الإىل 

 أما ،الطالقعدم  دلةألة انت مشمولكانت يف النفاس وطلقها كولدت و أو احلملسقطت أ مث لو

  . نفاسها صح طالقهاىانته أو مل تنفسإذا 

يله كذا طلقها و إماك،  الرحم مع الطالقيفتقارن قذف املين ل بأن احبطلقها يف وقت اإل ولو

ة ومثل هذه املسأل، ظاهرها الطالق حال احلمل وليس هذا منه ألن ،اخلمس أدلةعن ة خارج أا فالظاهر

  . املاءى علة والنجاس رك يف باب توارد الةتاب الطهارك تقدم يف

  .من جمهويل التاريخة فاملسأل، قارمات ولو حدث احلمل والطالق ومل يعلم تقدم أحدمها أو

 يف صدقهة  فال حاج،ن مل يستقر بعدإو، الرحم إىل ن احلمل حيصل مبجرد وصول املين أوالظاهر

  .استقرارهإىل 

 ماى علث يف زماننا ما حدكخارجه  ونه يف داخل الرحم أوكوال فرق يف صدق احلمل بني ت

ة خلية وضع اجلنني يف رحم امرأ إذا يبعد صدق احلمل وال،  شاذاًكان ذلكن إو، طباءره بعض األكذ

  . ةلاآلة  يف احلال احلاضر بواسطكن ذلكما ميك، عن احلمل

ا مبا يرفع إليهيشري  أو ،طالقة فالن: يقول أن وهو، ةتعيني املطلق: اخلامس(: قال يف الشرائع

  ).  صح لعدم االحتمال،زوجيت طالق: فقالة ان له واحدكفلو ، االحتمال

 أو  اليت هي زوجته قصداًكأراد تل إذا  مبا)زوجيت طالق(يف مثل ة تقيد الصح أن ن ينبغيكل

  : وقال،  هي زوجتهاًزينب أن وزعم ،ةانت زوجته فاطمك أما إذا ،ازاًكارت

                                                





١١٤

، وجه لطالقها الة راد ومع عدم اإل،يردهامل  ألنه ،زوجيت زينباً مل تطلقبلفظ زوجيت طالق مريداً 

 وأراد ا الفرد ،زوجيت:  وقال،زينباً أوة فاطم هجأباه زو أن دد يف نفسه ومل يعلم هلتر إذا كذلكو

  . فرد خاص إىل ةالذهنية شارن اإلكاملردد حبيث مل ت

الطالق أم ة شرط يف صح هل هوة بالنية تعيني املطلف أن يفصحاب اختلف األ(: كقال يف املسال

ة دريس والشيخ يف أحد قوليه واملصنف يف أحدمها والعالمإن واملفيد وابرتضى منهم املة فذهب مجاع ،ال

يز هلا عن مبامسها املة فالن: قولهك لفظاًما إ ،اشتراطه إىل ىخرأة ومجاع، والشهيد يف أحدمها، يف أحدمها

 وله ،زوجيت: قولهك ةًني  أو،ها غريحيث الة الزوج ركذب أو ،كلالشتراة ا الرافعإليهة شارباإل  أو،غريها

بسبب  الّإيزول  اح فالكبقاء الن صالة أل،قصداً بطل اً والظعني لفيفلومل ، ةمعينة  واحدىان ونوزوجت

وقال الشيخ يف . طالقال وحيث ال حمل ف، ن الطالق أمر معني فالبد له من حمل معنيوأل، ةمعلوم السببي

عدم  صالة أل،الشرحتبه والشهيد يف كثر كيف أة هنا والعالماملصنف واختاره ، يشترط ال: املبسوط

خبصوصها ة واحدل كن  أماكو، ون مبهماًكي أن  وحمل املبهم جاز،الطالقة ط وعموم مشروعيااالشتر

  . )صح طالقها للعموميفة زوجأيضاً مها احدإفة زوج

طلقتم إذا : تعاىلهو املنصرف من مثل قوله  إذ ،ولالقول األهو ة  القاعدىمقتض: أقول

ان كور وكن االنصراف املذكن مل يإو ،ةاملتشرعة ومن سري، يف املقامة ت الواردومن الروايا ،)١(النساء

   البيع صح فيه ماك أنه ىعلالعرف يساعد 
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 كلذكحدها أة بصح قول أحد يال ماكو، ةلي يف الذمكلي يف املعني والكوالاملشاع يصح فيه من 

وم معدم االشتراط وال لع صالة ألجمالى يبقرناه ال كذ  ومع ما،وأي فرق بني املقامني، يف املقام

  . الطالقة مشروعي

أن يريد  الّإ اللهم ،ن االستدالل به للقائل باالشتراطكمي املعني واحملل املعني فال مراألة أما مسأل

ة فايك يف الشكالينبغي اإل  نعم ال،ن نقضه بالبيع وحنوهكال أمإ و،كذلكاز الشرعي بأن الطالق كاالرت

فإن ( :اجلواهرفقول ، الطالق تشمله أدلة ألن ، وغريهكره املسالكوهذا هو الذي ذ ،مع التعددة بالني

اح املتوقف كاستصحاب بقاء الن إىل مضافاً، ال فالإالم خصوصاً مع العمومات وك اً فالإمجاعحتقق 

أقل من  ولو قرائن أحوال فيه ال، يقتضي التعيني ر ماكذة السبب الشرعي احملتمل مدخليى علزواله 

  ).  الطالقىمسمة ومات اليت مل تسق لبيان مشروعيالعم يف تناول كلشا

  . )ةالسابقة يغفرو لظاهر املكأن مينع الش الّإاللهم (: نه لذا رجع عنه أخرياً بقولهأكو، حمل نظر

 أن الطالقإمنا : يف حديث )عليه السالم( جعفر أيب عن، ورد يف صحيح حممد بن مسلم أما ما

 كيريد بذل ي،عتدا أو ،أنت طالق: جيامعها أن يطهر من حميضها قبل بعد ماة العديقول هلا يف قبل 

  . )١( رجلني عدلنيكذلى علالطالق ويشهد 

ين إ: )عليه السالم( ركاحلسن صاحب العس إىل أيب تبتك: قال، وخرب حممد بن أمحد بن املطهر

تب كف ،ىخرأة هن وأتزوج امرأحداإ أردت طالق مث إين ،أسأل عن أساميهن وملة تزوجت بأربع نسو

  ة انت بواحدكن إ ةعالم إىل انظر: يلإ

                                                





١١٦

انقضت  إذا ىخرمث تزوج األ،  هي طالق وكذاذاكة اليت ا عالمة ن فالن أ اشهدوا:فتقول، منهن

  . )١(ةالعد

: ولذا قال يف اجلواهر،  من باب املصداقكذل ألن ،ةالتعيني بالنية فايكعدم ى علفيها ة دالل فال

  . ةيف نفسها يف مقابل طالق غري املعينة معينة ون املطلقكظهور اخلربين  أو حتمالبا

صح وقبل ة  معينىنو فإن ،زوجيت طالق: زوجات فقال أو ان له زوجتانكولو(: قال يف الشرائع

  ). وهو أشبه ،ةبالقرعويستخرج وقيل يصح ، عينيتقيل يبطل الطالق لعدم الينو ن مل إو، تفسريه

 ،ة القاعدىنعم قبول تفسريه هو مقتض، ة القاعدى خالف مقتض،ره بأنه أشبهكذ ماأن  وقد عرفت

ة  ولذا جعل الفقهاء القاعد،والشارع مل يغريه ،العقالءما هو عند كنفسه ى علة حج نساناإلألن 

 إىل مرج األنازع فيحتاتون يف مقام الكيأن  إالّ اللهم، من قبله من غري ميني إالّ يعلم ال بقبول ماة املعروف

  .ان احلق معهكو رك حلف املنالّإفهو وة جاء بالبين فإن ،ةالبين إىل طرفه حيتاج أن ماك، اليمني

 ان يزعمكإمنا  و،جه ندزووكيله  أن ن يعلمكمل ي إذا ماك، نعم لو علمنا ببطالن تفسريه مل يصح

أردت : يل زوجها ند قالكوعلم بأن ال أن مث بعد، وطلق بلفظ زوجيتة هي فاطمة زوجته الوحيدأن 

  .هنداً

ان ك فإن ،ةبل فاطم: مث قال، دااأر أو ،ريد هنداًأ: قبله ولو علم بالزوجتني وقال بعد الطالق أو

، ان يف طرفيه صح السابقكن إو، ولان بعد الطالق صح األكن إ و،ان قبل الطالق صح الثاينقراراإل

  . ةالسابقيف بعض الفروع ة مثل هذه املسأل إىل أملعنا

                                                





١١٧

الفور ى عل كويؤمر بذل(:  قال،ل تفسريهبصح وقة  معينىطلق ونون إ أنه  منكيف املسال أما ما

 فعليه كاحلق هلما يف ذل ألن ،مثأ ولو أخر ،يبني أن  إىل ومينع من االستمتاع ما،عنهاة لزوال الزوجي

ما حمبوستان حبس بل البيان ألهلما قالنفقة وجتب عليه  (:قال أن ىلإ) ال يعلم من غريه ذإبيانه 

  . )بعد البيانة املطلق إىل سترد املصروف ي وال،منهاة ل واحدكلة صحاب بوجوب النفقت واالس،الزوجات

ة بائنة انت املطلقك إذا هو فيماإمنا  ومنع االستمتاع ،الفورى علدليل  ال ذإ، ففيه وجوه من النظر

ى علدليل   وال،ان علم غريهكمإ إىل ضافة باإل،مثإخري أالت أن ىعلدليل   وال،رجوع ألنه جاز الّإو

  .قبل البيان هلماة وجوب النفق

يف البيان خصوصاً يف  جوب الفور وىعلدليل  ال إذ ،ىما تركاجلميع (: ولدا رده اجلواهر بقوله

مها احدإون كة د معلوميعنفاق عليهما بوجوب اإلى علال دليل  ماك ،ةعيجوخصوصاً يف الرة العد

وستني بوما حمكو، ما حرر يف حملهكفيهما ة س حجيمها لاحدإاب املعلوم عدمه يف حواالستص، ةنبيجأ

  ). هو اعتبار حمض ذإ، عليهمانفاق يقتضي وجوب اإل العقد الى علا البقاء مهيلبتخ

 ةان الطالق بائناً بدون عدك إذا ماك، حتملهالبيان لو سبب الضرر بتأخريه نه إ :قالي أن نكمينعم 

 ها بالءمما سبب بقاللجهالة مل تتزوج إمنا و، وتريد هي الزواج بزوج يف الوقت احلاضر ممن يتحمل نفقته

  . أيضاً ك يشمل مثل ذلضرر الدليل  أن الغصب وغريه تابك رنا يفكنا قد ذإف ،ةنفق

 إىل فةضا باإل،تقدم فهو خالف ما ،ةواالستخراج بالقرعة أما الفرع الثاين يف الشرائع من الصح

  : كمن الروايات املنصرف عن مثل ذلة ظاهر مجل

يقول هلا وهي طاهر من غري  أن ،ري بن أعنيك بىما روك الإليس الطالق : قال ،ةفعن ابن مساع

   ك ذلىسو ل ماكو، شهد شاهدي عدلوي ،أنت طالق: مجاع



١١٨

 ةنعم هذه الرواي ،ةامهي يف مقابل العإمنا وة ال يراد نص هذه الصيغ أنه الواضحومن ، )١(ى ملغوفه

  . قول الشيخ ومن تبعهى علة ون حجكها توغري

 أو حرام يعلأنت :  عن رجل قال المرأته)عليه السالم( جعفر أبا سألنه إ ،وعن حممد بن مسلم

 بعد ماة ل العدبيقول هلا يف قُ أن الطالقإمنا  ،له ليس بشيءكهذا : قال ،خلية أو ةبري أو بتة أو ةبائن

 رجلني كذلى عل ويشهد ، الطالقكيريد بذل ي،أعتد أو ،أنت طالق: جيامعها أن حميضها قبلتطهر من 

  . )٢(عدلني

: يقول هلا أو ي،عتدا: يقول هلا أن الطالق:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

   .)٣(أنت طالق

  . تعاىل شاء اهللا نإة بيان الصيغ غريها من الروايات اليت تأيت عندإىل 

التعيني بعنوان التعريف للطالق اجلامع لشرائط ى علة النصوص مشتملن إ( :ولذا قال يف اجلواهر

من ة التعدية  نصوص الصيغىن أقصأو، أيضاً اعتباره كبل ظاهر املنت هنا، اليت منها التعيني وغريهة الصح

أقل من  فال، ةيبل اآل، ثر النصوصكاملنساق من أ أنه ىبل قد يدع، غريه من ألفاظ التعيني إىل لفظ أنت

  ). احكبقاء الن أصالةى علقاء معه ب الذي ينبغي الكالش

ثر من أربع وشبهه حيث ك عن أسالماإلك ،ةمبهمة ون طالق واحدكي أن مانع من أي :يقال ال

  . ىهو مورد النص والفتو مماة ربع ختيرياً منه بينهن يف املفارقزاد عن األ  ماكيلزم عليه تر

   ،ة رجل تزوج مخساً يف غقديف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، دراج مجيل بن فعن

                                                









١١٩

  .)١(ربع األكخيلي سبيل أيتهن شاء وميس: قال

وأسلمن معه ة يف جموسي أسلم وله سبع نسو، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بن خالدة وعن عقب

   .)٢( أربعاً ويطلق ثالثاًكميس: قال ،يف يصنعك

   .مها من الرواياتغري إىل

الطالق أمر  ألن ناً يف نفسهكان ممكن إ وهذا و،ومثله ال جيوز يف املذهب، قياسنه إ :يقالألنه 

، هخالفى علة املتشرعة  بل وسري،ما عرفتكيف املقام  دلةن ظاهر األكل، ةاعتباري وهو خفيف املؤن

 من ىتطابق عليه النص والفتو ماى عل مثالًمن نسائه ة  طالق الواحدوقياس معىن(: يف اجلواهر ولذا قال

ولذا وغريه من ، هو مذهب خمالفيناإمنا  غري جائز يف مذهبنا و،ثر من أربعكأى علختري من أسلم 

  ). ةأفتوا بالصحة االعتبارات الفاسد

 قد عرفت كنأ مع ،سنن البيهقيى علهامش اجلواهر النص ة حالمل يظهر وجه إل أنه ىخيفمث ال 

أسلم وعنده  إذا افركال أن  باب:الفقا ، له باباًكبل قد جعل يف الوسائل واملستدر، رواياتناوجوده يف 

  . ربعاألى علزاد  يفارق ما أن ثر من أربع وجب عليهكأ

ر املبهم كها عن ذ عن خلوالنصوص فيما يقتضي التعيني فضالًة بل لعل استفاض(: مث قال اجلواهر

رات عليهم، كالعلم بأنه من املن أو  الزمان مما يورث الفقيه الظنك ذليفة مه مع اشتهاره بني العامكوح

  ). عوه يف الطالقحنو غريه مما أبد

 نإى خرأة  وستأيت مجل،منهاة قدمت مجلن الطالق مماة يف صيغة ومراده بالنصوص النصوص الوارد

  . تعاىلشاء اهللا 

                                                







١٢٠

شف كله بعضهم بأا لكفقد أشة لقرعان مرجعه اكن إ التعينيإذ ( : بقولهكره بعد ذلكذ أما ما

عم من لأل أا ىيدعأن  إالّ اللهم، خلوه عن القصد يف الواقعة  ضرور، وليس املقام منه،مر املشتبهاأل

، عن الفاضل ماكان مرجعه اختيار املطلق كن إو، اهر الشرعظل الذي ال ترجيح فيه بك ومن املشكذل

ى علمن أسلم ى علالقياس  إالّ كاختياره يف ذلة مدخليى علالطالق ة دليل بعد فرض صح النه إ يهفف

 ىما تركوهي  ،ةًالتعيني ابتداًء فله التعيني استدامله  أن ىدعو أو ، وهو باطل يف مذهبنا،زيد من أربعاأل

ن إ :وفيه،  من توابع الطالق الذي بيدهكذل أن  أو،ةابتداًء ال تعيني املطلقة له طالق املعين أن ةضرور

  ). الطالقى علأمر زائد ة ملطلقتعيني ا

 مع ،عدم ورود الدليل عليهوالعمدة  ،أشبه باالستيناسة وركت املذشكاالاإل ألن ،ىخيف ال ففيه ما

 كمرجع جيوز ذل ان مذهب أوك  ولذا لو،العرف أو العقلة مانع من جه فال الّإ و،عنه دلةانصراف األ

ى علم به كتقليده من باب احلة من جه  أو،زاملحسب مذهبه من باب اإلة فتينا أصحاما بالصحأل

 إىل  أمروا بالرجوع) السالممعليه( مأة  من جه،فيما بينه وبني اهللاة حسب رأي مرجعه الذي هو حج

ة عليهم الصال(ة ئمبل األ، ةفقهاء الشيع إىل الرجوعى علة الدال دلة من األكغري ذل إىل ،احلديثة روا

يشمل املقام   مماك وأمروا بذل،حسب املذاهبة  خمتلفىتون فتاوانوا يفك هم بأنفسهم )السالم

  . أيضاًة ويدل عليه بعض الروايات اخلاص، طالقباإل

عن  هنت عنده فجاء رجل فسألك:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، أيوب اخلزاز أيب فعن

رجل طلق : فقال ن أصحابنافذهب مث جاء رجل آخر م: قال، بانت منه: قال ،رجل طلق امرأته ثالثاً

  إيلّمث نظر، ليس بشيء: فقال ،رجل طلق امرأته ثالثاً: وجاء آخر فقال، ةتطليق: فقال ،امرأته ثالثاً

من طلق امرأته ثالثاً حرمت عليه وأنا  أن ىيرهذا  :قال ،يف هذاك: قلت: قال، ىتر هو ما: فقال

  من  أن ىأر



١٢١

هي إمنا طهر فى عل امرأته ثالثاً وهي ورجل طلق، د بانت منهفقالسنة ى علطلق امرأته ثالثاً 

  . )١(غري طهر فليس بشيءى علورجل طلق امرأته ثالثاً ، ةواحد

 ماك من وليه  أو،باالختيار من الزوج عند قائل آخر أو ،عند من يراهاة بالقرعة مث هل تعيني املطلق

ناقل   أو، الطالقنيحة نياشف عن حتقق طالق املعك ،هيد وليار بيث االختي حذا طلق مبهماً مث جن مثالًإ

 ،خبالف الثاين ولاألى  عل الطالقنيمن حة نيللمعة فال نفق ،ةيف مثل النفقة  وتظهر الثمر،ناآل

املوجب  أنه ى علليدل فال ينيوأما التع، الطالق هو الفاصل ألن ،ولان الظاهر األكن إو، احتماالن

ال إو ،اخلروج وجبانية القرع أو ينيالتع أن ال، ةاحلبال عنة خترج الزائد سالممبجرد اإل أن ماك، ةللفرق

  . ك ذلريغ إىل ،م والبنتمع األ  أونيختمع األ ثر من أربع أوكمع أ ء املسلمبقاة لزم صح

 ،ةن الطالق قد وقع حني التلفظ وتتبعه العدأو، اشفاًكون التعيني كي عن الشيخ كان احملكولذا 

 الطالق يف شيء حنوة  والتعيني ليس من صيغ،امهإى علفيقع ا الطالق ة لطالق منجزاة أوقع صيغألنه 

  .زيداألى علمن أسلم 

لي يف كشف التعيني يف أفراد الكعدم ة  خصوصاً بعد مالحظى،ما ترك اجلواهر عليه بأنه إشكالو

  .غري ظاهر، البيع وغريه

ة اح واحتياطاً للعدكاصل استصحاباً للنالتعيني هو الف( أن عن الفاضل من فما، حال أي ىعلو

ى عل  أو،واحد بعينه وفسادمها ظاهرى عل ل أوكالى عليقع الطالق  أن فأما، يقاعطلقت باإل ا لووأل

   الطالق ألن ،باطلأيضاً وهو ة مبهمة واحد

                                                





١٢٢

يتم ة ذمالتزام طالق يف ال الإ فليس هو حينئذ ،وجود للمبهم يف اخلارج مبعني فال إالّ  ال حيلمعىن

  ). بالتعيني

ة سببيى علدل  مناف ملا أنه ىعل ى،تر ماكله ك كن ذلكل(: رده اجلواهر بقوله ولذا، حمل نظر

،  بعضهم االتفاق عليهىكبل قد ح، ا عليه قبل التعيني الذي قد اعترف هو بههم بتحرميكالسبب وللح

  . )رث لعدم بقاء حمل للطالقبله لبيان اإلمها قاحد إأو ماتتا به فيما لوة ن لوارثهما املطالبأم بكبل وللح

بعينها فهي ة  واحدىان قد نوك فإن  نظر،منهما قبل التعينية  واحدأوط ولو(:  قالكاملسال مث إن

 ىبعينها وتبقة  واحدىنو ان قدك إذا ون بياناًكي  والوطي ال،باللفظة املقترنة وقد تعينت بالني، ةاملطلق

 ،قبلة ءوطون بني يف غري املإو ،ةاملطلق أا حبهلها ه احلد واملهريفعلة ء يف املوطوبين فإن ،به حباهلاة املطالب

 ةوال حد للشبه م بطالقها وعليه املهركل وحلفت هي حكن فإن ،أرادها حلف أنه ءةادعت املوطوفإن 

  . )ال وجهان ناً أويونه تعيكبعينها ففي ة ان مل ينو واحدكن إو، الثبوت باليمنيألن 

ول الوطي األى عل ف، التعينيدعن الطالق يقع عند اللفظ أو أن ىعلبين الوجهان  ورمبا(: قال  أنىلإ

 ،ال طالبت بالتعينيإ و،وا زوجته حينئذك لءةللموطو مهر جعلناه تعييناً فال مث إن، الثاينى علتعيني ال 

ففي وجوب  ه عند التعينين قلنا بوقوعإو، ن قلنا بوقوعه عند اللفظ إعني الطالق فيها وجب املهرفإن 

ومن مث حرم الوطي قبل ، التأثرية له صالحي ومن حصول ما، وقتهة ن مطلقكمل ت أا  من،املهر وجهان

  .  باقتضابىانته )التعيني

ان كة انت رجعيكووطأ الرجل املعينة  فإن ،وقع الطالق عليهاة قصد الرجل املعينن إ :أقول

  ان عليه املهر كة ري رجعيانت غكن إو، مهر وال حد رجوعاً فال



١٢٣

  . وال مهر لبغية انت زانيكالّ إو ،ةبائنة مل تعلم بأا املطلق إذا ن املهر فيماكل ،واحلد

  حىتانت تعلمكما   أو،مهر هلا ال  حىتانت تعلمك أا ومل يعلم الوارث هلة ن ماتت املرأإو

، احترام الفرج مما يوجب املهر صالةأ يجر فت،انت تعلمكما  أا عملهاة صل صحأف ،ون هلا املهركي

  .املهرة ون لورثتها مطالبكحيث ي، م الأزنا ا  أنه ومل نعلم هلة  رجل امرأأوط إذا ماك

، إشكالفال ة  غري املعينأذا وطإف، اشفكالتعيني  أن وقلنا بصحته فقد عرفتاملعينة ن قصد غري إو

، عند الوطي طالقاً بائناً فرضاً فاملهر واجب ةانت مطلقك أا شفك من يعينها بعداً حيث يأن وطإو

عاملاً عامداً فيشمله دليل ة  الزوجريوطي بغ أنه ومن، ة من درء احلدود بالشبه،وأما احلد ففيه احتماالن

  . حداً ال يري يف الوطي مهراً والة ون موجباً للخروج عن احلبالكي التعيني أن ىمن ير نعم، احلد

التعيني ى عل بل وداالً، مل يصرح خبالفه ون الوطي بياناً ماكقد يقال ب(: لهره اجلواهر بقوكذ أما ما

ما معاً قبله يه املتجه جواز وطبل، لو قلنا بوقوعه حينه فال أما ،قوع الطالق باللفظوى عل بناًء ،كذلك

  ). بدونهة يلعدم اخلروج عن الزوج

  . الصحيحى لعالتعيني من باب محل فعل املسلم ى عل  بياناً وداالًونهكف

 أو ،متوت الزوجتان أن مهااحدإ: التعيني فله حالتان أو  املوت قبل البيانأطر ولو(: كمث قال املسال

قلنا بوقوع الطالق عند ن إ التعيني لتبيني حال املرياث أو حباهلا بالبيانة فاملطالب، الزوجى يبقمها واحدإ

  . )وقوعه بعد املوتة ستحالل الكال أشإ و،اللفظ

  .لكل أمر مشكل ألنه ةم القرعك وحينئذ حت،جلنون الزوج وحنوهة ن املطالبكوقد ال مي: أقول

  مر اعتبارياً وهو ون األكبعد ة استحال النه إ فيه )لكأش(: وقوله



١٢٤

  .حيث ميوت الزوجة اح الصغريكوقد ورد مثله يف ن، ةخفيف املؤن

 أو ،منهماة ل واحدكة ك له من تروتوقف ،ىخرمها مل يتعني الطالق لألاحدإولو ماتت (: مث قال

ان كن إ ةعني مل يرث من املطلق أو ذا بنيإف، يعني أو يبني أن  إىلنهما مرياث زوجمة امليتة كمن تر

ان الوقوع حينئذ مع كن إو،  سابقعيقااإل ألن ،التعيني أو الطالق عند اللفظن إ سواء قلنا، الطالق بائناً

 ىان قد نوك مث إن. فريث منهاى خروأما األ، ة ملوا وهي زوجبوقوعه بالتعينيالقول ى علاحتماله 

ل كن نإ و،كحلف فذا فإن ،ليفه فلهم حتكرث لإردا للطالق وال أهي اليت ة  فقال الورث،وبنية معين

 ،ىدعوى خراألة وعني مل يتوجه عليه لورثة ن مل ينو معينإو، ةباليمني املردودأيضاً أحلفوا وحرم مرياثها 

  .عيني يتعلق باختيارهالتألن 

ن إ ع املهريوا مجأخذاح كاليت عينها للنى خراألة أحلفه ورث أنه إذا األوىلالرتاع يف ى علويتفرع 

 وانتفائه ، من اعترافه هلم به،وجهان خرويف النصف اآل، وا نصفهأخذقبله كان ن إو، ان بعد الدخولك

 إذا عينها للطالق وغرضهم استقرار مجيع املهراليت ة ذبه ورثك ولو ،قبل الدخول بزعمهمة وا مطلقكب

  ). ففيه ما يف نصف املهر،يدعيه رث الإان قبل الدخول فلهم حتليفه وهم مقرون له بك

  .المه بعض التأملكويف : أقول

ن الزوج من كذا مل يتم إ وهو ما،الم السابقكيأيت هنا الو ،مهكل حكان لكة اختلفت الورث مث لو

 ةنه طلق معين أوهوة يف فرع آخر مشابه بعض اجلهة مث تتصور املسأل، نون وحنوهالبيان جل أو التعيني

ال  ذإ، مكلتيهما حمكاح يف ك فاستصحاب الن،بغريهاة ن البيان واشتبت املطلقك حيث مل مينه جنكول

ن إو، مالكأرادتا البقاء فال  فإن ،يف واجدي املين) رمحه اهللا (رتضىره الشيخ املكماذى علبناًء ، تعارض

  منا  أي منهما واقعاً الزواج بأن قالتاة أرادت املطلق



١٢٥

ل كبة انت املطلقك بامسهاة فمن خرجت القرع، ةال للقرعا أن طلقت تريد الزواج فالظاهر

انت ك إذا بنتها ختها أوأياه بإالرجل انون  ويج ويلز وت،والقسم وجواز الزواجة وا من عدم النفقؤش

  . كغري ذل إىل ،ةخال أو ةعمة انت املطلقكن إ ختخ وبنت األ وبنت األ،ام غري مدخول األ

ردت بالطالق أ: ن قالإو، ر من أردت فهوكذأ ال: قال أو ،أردا: وقالة رعقأفاق بعد ال مث لو

  . ةبطلت القرعى خراأل

لوارث مقامه ففي قيام ا، التعيني أو ميوت الزوج قبل البيان أن ةالثانية واحلال(: كمث قال املسال

  : وجهان

ما يقوم مقامه ك و،وغريمهاوحق الشفعه الرد بالعيب ك ،ما خيلفه يف سائر احلقوقك ،نعم: أحدمها

  . يف استلحاق النسب

نفي ك ،ن الوارث منهكيتم رث فالإسقاط وإنه  وأل،اح ال تورثكحقوق الن ألن ،املنع: والثاين

 ،ول مع دعواهم العلم باحلال دون الثاينعيني فيقبل يف األالفرق بني البيان والتاألوىل و، النسب باللعان

ما لو ك ،خيلفه الوارث فيه فالة  والتعيني اختيار وشهو،وقد يعرف الوارث قبل املوت، البيان اختيارألن 

  . )ثر من أربع ومات قبل االختياركأى علافر كأسلم ال

ة ن ال بيعد القرعكل، نعم التفصيل متجه، نيطالقتني لالحتمال باإلللتا العكيف  ماى خيف ال: أقول

ة افرك الإسالم أو ،عن أم وبنت أو ختنيأعن  أو ثر من أربعكافر عن أك الإسالم يف كذلكو، أيضاًهنا 

ما لو كون كيف ،أيضاًة بل العد، رثخراج بعض النساء عن حبالته وهو اإلهنا أثر إل إذ ،عن زوجني

  . خراج أحد الزوجني عن زوجيته هلاإثر يف األ كذلكو،  النصكث ورد بذليحة ري عن صغريمات الصغ



١٢٦

  :  قال،بينهما ففيه نظرة تقسيم نصيب الزوجي أما ،ةره اجلواهر من القرعكذ ومنه يعلم وجه ما

 واحتمال قيام ،بينهما صلحاًة يقسم نصيب الزوجي أو ،ةالقرع إىل جع يف البيانهو فاملرمات  ولو(

خبار عن مورثه فليس قياماً ريد به اإلأن إ و،نشاء البيانإريد به أن إ اتك من املضحكوارثه مقامه يف ذل

بل لعل ، حدمهاأرث إمدع لو فرض مطالبته ب أو جانبغريه من األكبه وشاهد عليه  بل هو خمرب، مقامه

 ،ونه مما يورثكعدم ة  ضرور،ن قلنا بوقوع الطالق حني التلفظإو، كذلكقيامه مقامه يف التعيني 

 ،كعموم شرعيتها يف مثل ذلى علبناًء  ةبل املتجه الترجيح بالقرع، ىما تركواخليار ة الشفعى علوقياسه 

  . )يقسم بينهما صلحاً قهرياًة يعزل نصيب زوجأو 

املورث  إىل البيان الذي ينسبهى دعو توجه الرتاع مع الوارث يف كعليى خيفال (: مث قال اجلواهر

عليه بسبق تعيني من ى دعونعم هلم ال، كيف ذلمقامه قيامه ى عل ه هو بناًءؤخبالف التعيني الذي ينش

 الّإالم يف الرتاع مع املورث يف البيان دون التعيني ك الكذلكو، يف البيانوحينئذ يكون كالرتاع املورث 

  ). الوجه املزبورى عل

 موت  مثل،بياا إىل ةخر مما ال حاج بعض الفروض األكوقد فرض يف املسال، رهكما ذكوهو 

  . كغري ذل إىل ،الزوج بني موت الزوجتني

:  بقوله،يف مثل هذا الفروعة العامى عل )عليهم السالم(ة ئممن جعل تعريض األ: يف اجلواهر أما ما

: ةكي خرب معمر بن وش يف)عليه السالم( قال الباقر  حىت،ثوه يف الطالق أحدوماة بل فيها التعرض للعام(

م فبالسيف ولو وليتهم لرددالّ  إ الطالقصلح الناس يفي الشأنه اىلتاب اهللا تعك إىل هي)وقال هو ، )١

   أيب  يف خرب)عليه السالم( والصادقأيضاً 

                                                





١٢٧

قد  إالّ مث لو أوت برجل قد خالف، يطلقوا أن يف ينبغيكعلمتهم ولو وليت الناس أل: بصري

به  بدعوه يف الطالق وسودواأ  وحنوه مماكبذلة  من النصوص املعرضكغري ذل إىل ،)١(أوجعت ظهره

 ةان بالنسبكإمنا  )عليهم السالم( تعريضهم أن الظاهرن إ ففيه، حظهامن الى على خيفما ال ك ،مصنفام

 أيب ةمثل رواي ،خررناه الروايات األكويؤيد ماذ، رهكذ الشهود والطالق الثالث وما أشبه ال ماإىل 

قمتهم بالسيف ت من أمر الناس شيئاً ألكمل واهللا لو: ول يق)عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  قال،بصري

  . )٢(عز وجلما أمر اهللا كة يطلقوا للعد  حىتوالسوط

ى علنت أ: تقول يف رجل قال المرأته ما: قلت له:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

ان يل كولو، مل جيعلها طالقاً، ذبواك: فقال ،جعله ثالثاً)عليه السالم( علياً أن نا نروي بالعراقإ ف،رامح

، ذبتك أن ىعلزدت   ما،كفماذا حرمها علي كاهللا أحلها لن إ :مث أقول ،وجعت رأسهعليه سلطان أل

   .)٣(حرام أنه كفقلت لشيء أحله اهللا ل

 اىلالوى علب جي أنه  هلا باباً خاصاً بعنوانك من الروايات اليت عقد الوسائل واملستدركغري ذلإىل 

  .  خمالفتهاكوترة الطالق للسنة موافقى علديب الناس وجربهم بالسوط والسيف تأ

 ،يعني للطالق من شاء: )رمحه اهللا(قال الشيخ ، هذه هذه طالق أو: قال ولو(: الشرائع قال مث إن

  . )ورمبا قيل بالبطالن لعدم التعيني

يف  وارد يف الطالق ال غري كمثل ذل أن  ملا عرفت من،يلقهو قول الة  القاعدىمقتض: أقول

  ة ون الطالق خفيف املؤنك ىان مقتضكن إو، ةيف السري النصوص وال

                                                









١٢٨

ون مثله ك وي،ما قاله الشيخكون االختيار بيده ك وي،لوال الدليلة الصحة  االعتباريمورنه من األأل

ن إو، ةممبهة واحدى عليقاع الطالق إ يف ك يف االشترا،من زوجايت طالقة  زوج:قال لو ماة يف الصح

  . ون بيدهكالتعيني ي

وجمرد ة مل يقع ا طالق بصيغته الشرعية الثاني ألن ،فيه نظر(:  عليه بقولهك املسالإشكالأما 

ة ال املصنف يف نظري املسألكيت استشأوسي ،ةها معها يف الصيغكاف يف تشريكغري األوىل ى علعطفها 

 ال ففيه ما، )ركذ مل تطلق ملاة ن عني الثانيإ و،للطالق طلقتاألوىل عني ن إ أنه هذاى عل ويتجه ،كلذل

  .ىخيف

  ). البطالن عدم التعينية جه أن ظاهر تعليل املصنف هنا وفيما يأيت(: ولذارده اجلواهر بقوله

ة  العربييف ال ،العطف ال مانع منه يف وقوع الطالق إذ ، غري تامكتعليل املسال أن  إىلضافةهذا باإل

 إىل وانظر من قبيل ،ةل واحدك ويريد طالق ،وبتول طالقة فاطم:  قول الزوجفهومثل، ةيف العرفي وال

، كغري ذل إىل ،انكوالد راوبعت الد، حت زينباً وهنداًكأن: ومن قبيل ،)١( مل يتسنهك وشرابكطعام

 وواجلمع أة والتثني دافرمع تغيري الفعل باإل  حىت جائزكبل ذل، رار الفعل يف العطفكت إىل ةلعدم احلاج

  ). علفتها تبناً وماًء بارداً: (وقوله)  راض والرأي خمتلفكا وأنت مبا عندنحنن مبا عند: (بالتغاير مثل

هذه  أو :ان قولهكو ،األوىلأراد طالق  و،هذه أو هذه طالق: لو قالفيما  شكالال ينبغي اإلمث إنه 

 أو  الداركبعت: ومثله لو قال، اللغو ال خترج الشيء عن واقعهة وضميمة طالق صحيحة صيغ ألنه ،لغواً

براء إراد أ و،الدرهم أو  عن طليب الديناركتأبرأ: لاق أو ،ك وأراد بيع الدار وقبل الطرف ذل،انكالد

  . الدينار فقط

                                                





١٢٩

العقد ة قلنا بصح فإن ،لفظ غلط أنه الم يفكال من قبله يأيت ال )أو(نعم لو أراد طالق من بعد 

من طلقت  أو ،باء اجلر إضافةب ،بالدار كبعت: يقول أن فهو مثل، فالال إو ،أيضاًنا هيقاع به صح واإل

  .كغري ذل إىل ،من إضافةب ،ةفاطم

ة ي عن املبسوط الصحكان احملكولذا (: الم لهكقال بعد  ،ةمنه الصح يظهر ن يف اجلواهر ماكل

أردت :  قالمث، ن طوالقكأربعت: ذا قال إ خبالف ما،عضب مفسراً له بال،طلقت نسائي: فيما لو قال

ر الترديد ظاهراً ك وذ،له بنيتهة داناإلة قاعد والطالق أدلة مناف لعموم ىما تركنه كل، بعضهن مل يقبل

ما ك مريف نفس األة  والقبول ظاهراً يف املبسوط وعدمه غري الصح،كغراض غري مناف لذللغرض من األ

  ). هو واضح

 ،مل يضرة  وأراد طالق فاطم،بتول طالق أو ةفاطم: فقال ،ةوبتول أجنبية انت زوجته فاطمكمث لو 

 ىل إمن قبيل ضم اللغو ألنه ،ةفاطم أو بتول:  لو قالكذلكو، مثل هذا الفصل ال يضر بالتوايلألن 

بل ، ال أو هتأيتهما زوج أن  بني علمهال فرقو، ما طالق وأراد زوجتهكحداإ: ومثله ما لو قال، الصحيح

   .لتيهما زوجتهك أن زعم إذا كذلكو

ما لو ك ،ر أساميهن بالتفصيل وأراد طالق بعضهن فقطكذ فيماة طالق املرادة ومما تقدم يعلم صح

 أما ،كأشبه ذل ما أو ولتنياأل أو ولوأراد طالق الثالث األ، طوالقة ومرضية يكوزة ورضية طاهر: قال

س بأن كالعك ،للتشريفتيانه إالطالق غري ضار بعد ة تيان باجلمع يف صيغفقط فاإلة ولراد طالق األألو 

: ولو قال ،)١( ظهريكبعد ذلة كواملالئ: تعاىلمثل قوله ، ةل واحدكحيث ، ربعطالق لأل: قال

    وأراد االثنتني،طالقة واحد: قال أو ،ةوأراد واحد، االثنتان طوالق

                                                





١٣٠

 أو ،نييخرر فقط ال اهلندتني األك وأراد هنداً بنت ب،هندات: فقال، بثالث هندات اًزوجتان مكأو 

 ةان التلفظ احلقيقك إذا الم فيه يف باب ماكيت الأوسي، الطالق نظرة ففي صح، لهنكوأراد ، هند: قال

  .ما أشبه أو ةنايكو الأااز أو 

مثل  ألنه ة مل يستبعد الصح، بدون التلفظ بلفظ هند،طالق: س هند وقالأرى علولو وضع يده 

  : كابن مال  قال، هذا حممدكليريد بذ، حممد: رأس ولده ويقولى عل يده وضع

   يف زيد قل دنفكويف جواب 

   عرف إذ فزيد استغين عنه

  . باستعمال اللفظ يف اللفظ)صولاأل( رنا مثل هذا يف حبثكوقد ذ

األوىل أو ويعني من شاء من ة  طلقت الثالث،هذه وهذه أو ،هذه طالق: ولو قال(: مث قال الشرائع

 ون لهخريتني مجيعاً فيكواألاألوىل  يف حتمال قيل باالورمبا، ةالقرعبة ولو مات استخرجت واحد، ةالثاني

  ). ةل ينشأ من عدم تعيني املطلقك يف الشكال واإل،خريتني معاًاألاألوىل أو يعني للطالق أن 

طالق ة تفينا يف صحك ومل يشترط التعيني وا،هذه وهذه أو  طالقههذ: قالإذا ( :كقال يف املسال

ة يقصد بالثالثأن ما إ خيلو  فال،مكهما يف احلكتشار إىل يف املعطوف عليها نظراًة الصيغة بتمامية املعطوف

الم سرداً كسرد ال أو مهااحدإوهي ة املبهمة املطلقى عل أو إن بعدواألوىل ى عل أو ةالثانيى علالعطف 

  . بغري قصد واحد منهما

اختار  فإن ،وما بعده قسماً قسماً )أو( قبل ون ماك  مبعىن،تنيخريواألاألوىل يتخري بني : ولففي األ

  . ةخاصاألوىل تار الثاين وقع عليهما وبطل يف خن اإو، خريتنيبطل يف األاألوىل 



١٣١

للطالق األوىل اختار  فإن ،الثانية قسماًقسماً وة والثالثاألوىل تصري  أنه  مبعىن،سكبالع: ويف الثاين

عد بللة ان ضعيفاً من حيث العربيكن إوهذا القسم و، ةطلقت خاصة الثانين اختار إو،  معهاةطلقت الثالث

  . مع قصده يصح إالّ أنه املعطوف واملعطوف عليه والفصلبني 

 ويتخري معها ،قطعاًة منهما فيطلق الثالثة املطلقى علة يقصد عطف الثالث أن وهو: ويف الثالث

  .له املصنفنقى علوهذا هو الذي اقتصر ، ةالثانياألوىل أو ما إ ،خرتني األىحدإ

،  يف اتباع القصدإشكالال  إذ ،تابكالة لمسأ أنه والظاهر،  ومل يقصد واحداً منهماأطلقن إو

 العطف فال إىل كعدل من لفظ الش ألنه ةقمها أعين املطلاحدإى علة معطوفة ون الثالثكت: فقال الشيخ

 واختاره ابن ،لقراة الثانيى علة ون معطوفكوقيل ت ،ةاملبهمى علة ون معطوفك وتكيف الشة  الثالثكشاري

األوىل ويقع الترديد بني  ،ةاملطلقى علة ا معطوفألة ول تطلق الثالثاألى علف، ةخيلو من قو دريس والإ

، فال الإطلقت طلقت ون إ ةم الثانيكحة الثاين للثالثى علو، كرناه مع التصريح بذلكما ذكة والثاني

ة وقلنا بقيام القرع مات قبل التعيني فإن ،ةوالثالثة موع الثانيوحدها وبني جماألوىل ون الترديد بني كفي

  . )مقام التعليل أقرع

 وقد تقدم،  لغواً)هذه وهذهأو ( إليهيضم إمنا و، يريد طالق األوىل أن وهو، ا قسم آخروهن: أقول

  .وىل فتطلق األ،الصحيح غري ضار إىل ضم اللغوأن 

 أو اجلنون أو رك يف حال الس،هذه وهذه أو :مث قال، وهذه طالق يف حال الصح: لو قال ومثله ما

  .أشبه ما أو النوم

 إليهضم الترديد إمنا جزماً وة  وأراد طالق الثالث،هذه وهذه أو هذه طالق: ذا قال إ حال ماكذلكو

ال فرق يف  إذ ،)هذه طالق وهذه( تأيت يف )هذه وهذه أو هذه طالق(ما يأيت االحتماالت يف كو، لغواً

   ،طالقة طاهرة مرضية  صفي:ولو قال، نييخراألأو بني وليني بني األ أو ماالت بني توسيطاالحت



١٣٢

ان ك ،واجلمع فالطالق الثالث ،ةخريضراب والطالق األرادته اإلإواحتمل ، بدون حرف العطف

  .ةرعقال أو التعيني أو م البيانكاحل

 احد من الرجعة واخللع يف فيما يصح كل ووخلعة طالقتان طالق رجعة هند وفاطم: ولو قال

ففي ، الم سرداًكسرد الإمنا يريد شيئاً و  وقد ال، وقد يريد املشوش،لتيهما فقد يريد اللف املرتبك

  ).هذه أو هذه(السرد يف كون كيويف الثالث ، أراد ماى علولني األ

  . ة الواو قبل لصحته لغأردت بأو معىن: مث قال، هذه طالق أو هذه أو هذه: ولو قال

  : كال ابن مالق

   خري أبح قسم بأو وأم

  مني أيضاً ضراب ا إ وككواش

   إذا الواوة ورمبا عاقب

  مل يلف ذو النطق للبس منفذاً 

  . المنا يف عامل الثبوتكات وبثيف عامل اإل..) مل يلف (قوله أن ضحاومن الو

، ان واحلمامكالدو  ألزيدهذه الدار :  لو قالمثالً، كمن أشباه ذلة ومما تقدم يظهر حال مجل

مراده الترديد بني الدار  أن  أو،انكد بني الدار والددي باحلمام قطعاً والترقرارون مراده اإلكي أن واحتملنا

يف غري ة والالزم القرع، ةورمبا نقول بالقرع، العدلة فرمبا نقول بقاعد، ان واحلمام معاًكوحدها والد

 أو ةزوجت زيداً فاطم: وبتول وزهراء يف زواجهن مبن شاءة من قبل فاطم يلكقال الو إذا ماك، املاليات

مها احدإحيث زوجه ، وبتولة  فاطمني بيدالتردإمنا و ،زوجه الزهراء قطعاً أنه فرمبا يريد، بتول والزهراء

  . الزهراء والبتول معاً أو وحدهاة هل زوجه فاطم أنه مردد بني أنه ورمبا يريد، أيضاً

  . ضرب عنها خوف التطويلن ، واجلواهر وغريمهاكر بعضها املسالك ذثريةكويف املقام فروع 



١٣٣

  : هلا مسرح يف مقامنيإمنا ة القرع مث إن

  . ذا أراد قع شيئاً مث مل نعلم ماوامل أو العاقدة رادإ: ولاأل

  . ازاً واللفظ حمتملك اللفظ وأراد ما يظهر من اللفظ ارتأطلقإمنا و، رادتهإعدم : والثاين

 لفاظ فالاألة يف دالل أما ،ل الواقعيكل الظاهري واملشك يف املشون فصالًكتة القرعن إ :واحلاصل

هي للفرد إمنا و، لفاظاألة طريقاً لبيان داللة وليست القرع(: ولذا قال يف اجلواهر، فيهاة شأن للقرع

 يعلم فيه قصد مل ام خبالف ماقصد اإلة ما يف صورك ،ومن املشتبه واقعاً عم منهلأل أو ،املشتبه ظاهراً

 ال لرجعإو  ـهذه وهذه أو أي يف مثال هذه طالقـ  مهااحدإى علالعطف ة رادإبسبب احتمال  اماإل

وفرض عدم الترجيح ويف تعيني املراد ة احلقيقة رادإيف تعيني أحد اازات مع العلم بعدم ة القرعإىل 

  . )كذل خبار وحنونشاء واإلباللفظ اإل

ما ال ك، كال يشمل مثل ذل ،)١(لكل أمر مشكلة القراع: )عليه السالم( قوله ألن كوذل: أقول

العدل فيها ة ان قاعديرجل ،ةاملالي مور ال يشمل األكذلكو، ينءنامثل اإل ايلمجيشمل أطراف العلم اإل

  .اًرركرناه مكماذى عل

، ةاملدة وبطالق وموهة وفاطمة فاطم: فقال، ةدائمى خرواألة مها متعاحدإانت له فاطمتان كولو

، سكفسره بالع أما إذا ،املتعةوخترج من حبالته ة حيث تطلق الدائم، الصحيحى علالمه كفالظاهر محل 

  . لم فتأ،ال يسمع منه أنه فقد تقدم يف مثله

  .املدةة الفاطمتان طالق وموهوب: صح تثنيتهما بأن يقوليفراد الفاطمتني إما يصح كو

   أباه يف حال يله أوكو أن لم هليع وال، احي طالقكمن يف ن: ولو قال

                                                





١٣٤

:  ومثله لو قال،اشتراط العلمى علدليل  ال إذ ،طلقتة قصد اجلد بالصيغ فإن ،ح له أم الكصغره ن

  .يقاعاتاإل و من العقودكغري ذل إىل ،فهو موهوب لزيد ايلل مك

:  لو قالكذلكو، وىلومل يعلم أيتها األ،  زوجايت طالقأوىل: الطالق فيما لو قالة ومنه يعلم صح

 أو األوىل رب سناًكن من متييز األكمل يتم أما إذا ،رب منهنكمن هي األ وال يعلم، رب زوجايت سناً طالقكأ

  .ةحيث تعني بالقرعة مث اشتبهت املطلقة ذا طلق واحد إاحاً فهو مثل ماكن

 زيدة زوجة  ومل يعلم هل املطلق،طلق أحد الرجلني زوجته إذا فيماة م القرعكون احملك يكذلكو

  .عمروة زوجأو 

ون االشتباه بني كحيث ي، مهااحدإمها ن منهما زوجتان فطلق أحدكان لكذا  إومنه يعلم حال ما

  . ربعاأل

ة جنبياألأردت : مث قال، ما طالقكحداإ: قالفة زوجته وأجنبي إىل ولو نظر(: الشرائع قال مث إن

  . )قبل

).كن منه ظاهر يقتضي خالف ذلكبنيته ومل يأعلم  ألنه ،إشكالخالف وال  بال(: ويف اجلواهر

  .)ما عرفت من لزوم التعيني يف الطالقكلي اجلامع بينهما مل يصح كقصد املفهوم ال إذا نعم

فهنا ، أردت الثالث:  وقال،زوجيت طالق: قال أو ،ةأردت واحد: مث قال، زوجايت طالق: لو قالو

  : مسألتان

  . سكوبالع ،ةاستعمال الثالث يف الواحدة صح :األوىل

  .قبول قوله يف التفسري املخالف: ةوالثاني

  . راجعنا إذا ال عمل حسب مذهبناإ و،لزاماإل  به من بابأخذان يف مذهبه شيء ك أنه إذا ماك

: مث قال،  طالقىسعد:  فقالى،ل منهما سعدكة وجارة ان له زوجكولو (: مث قال الشرائع

  يقاع إتصلح هلما و )ماكحداإ( ألن ،قيل مل يقبل، ةردت اجلارأ



١٣٥

  . ويف الفرق نظر، ةالزوج إىل االسم يصرفى علالطالق 

 واحداً ومل وهلما تناوالًيتنا) ماكحداإ( أن غريه هو وكما يف املسالكالفارق بني املسألتني : أقول

ة جنبيون قوله أردت األك فال ي،ماإليهبالطالق  ةًشارإيوجد منه تصريح باسم زوجته وال وصفاً وال 

اً بينها كان مشتركن إ وهو وفقد صرح باسم زوجتهة الثانية  الصيغيف أما ،ره من الطالقكافياً ملا ذمن

معنييه ى عل ال حيمل كاملشترأن  إالّ ،منهماة ل واحدكاً لفظياً حبيث يصلح اخلطاب لكها اشتراوبني غري

من شأن  الق من شأا الالط ألن ،ةهنا هي الزوجة والقرينة مها ويتخصص بالقرينأحدى علبل ، معاً

  . ةالصحى عل محلها نسانصل يف أقوال اإلاأل  أنةبضميم، غريها

اح وهو أعلم ك بقاء الناألصلوة حمتملأيضاً ة يتسمال أن  فهو،ره الشرائع من وجه النظركذ وأما ما

 عن يكولذا ح،  بني الصيغتنيكمشترة الزوج بالطالق لغرية  وعدم املواجه،إليهبقصده ويرجع فيه 

قبول ى عل مجاعظهر منه اإليبل يف اجلواهر عن املبسوط ما ، أيضاًة الثانية املبسوط قبول التفسري يف الصيغ

لفظ خصوصاً بعد ما عرفت سابقاً ة حال ظنه السامع ال ظهور دالل ظهورأيضاً ألنه ة تفسريه يف الثاني

  . احتادمها يف الظهور املزبورة ر ضرو،يقاع صيغتهإالطالق بعد  إىل عدم القصدى دعومن تصديقه يف 

 قرارار بعد اإلكنون من قبيل اإلكي  حىتغريه إىل صرحياً مث خيالفه ركاملقامني مل يذ الكيف : أقول

ى عل حيث مل يسمع منه ،ينافيه  ماكر بعد ذلكمث يذ، ةر لفظاً يقتضي تعيني الزوجكذا ذ إفليس مثل ما

  .تقدم ما

قلته إمنا أردت زوجيت واللفظ : وقال، طالقة سعيد: فقال، ةمانت زوجته فاطك بأن ،سكولو انع

: قال إذا ماكفهو ، غريها لفظاً جمازياً  زوجته أونساناإلى يسم أن ال مانع يف ألنه ،باعتبار الوصف قبل

  رت وصفه حيث كذإمنا و، أردت به زيداً: مث قال، العادل يطلب مين ديناراً



١٣٦

ان له جار ك إذا ولذا حيتمل قبول قوله، قرار حيث ال يقبلاإل بعدار كناإل أراد إذا  خبالف ما،يقبل

نه كظاهره قصده االسم ل  مما،العادل يطلب مين: فقال ،ةنه عادل صفكل باسم زيد باسم عادل وآخر

  . صرفاً لظاهرهإمنا و، قرارليس رجوعاً عن اإلحيث إنه ، قصدت الوصف: قال

ة أردت اجلار: مث قال، ى سعدكجتزو: فقال، ىعدل منهما سكاسم ة وجارة لكانت له موكولو 

 وله ىسعدى تسمله يف طالق زوجته اليت كله وكان موكومثله لو ، احتماالن ،فهل يقبل أم ال، ةفضول

وال يبعد قبول تفسريه ، منهماة حيث حيتمل اللفظ أي،  طالقىسعد: فقال، أيضاً ىسعدى تسمة زوج

بعد  قرارار بعد اإلكن ليس من اإلكذل فإن ،له يف الطالقكموة  زوجىسعد أو  زوجتهىرادته سعدإب

  . ال الطالقنيكه لكمل

 ،باطل حينئذ ألنه ،زيدة  زوجى أردت سعد: مل يقبل قولهى عن زوج سعديالًكن وكمل ي نعم لو

 إىل رادته صرف الطالق من زوجتهإ و،ون مطلقاً لزوجتهكي أن فالالزم، يف الطالقة الفضولي يرجت الإذ 

  . التأمل إىل حتتاجة وركان بعض الفروع املذ كن إو، قراربعد اإلإنكار صديقه  ةزوج

 )ةقصد املخاطبألنه  زوجته  مل تطلق،أنت طالق: زوجته فقالة ولو ظن أجنبي(: مث قال الشرائع

 خصوصاً يف ،ا غري كافهطالق الزوجة بغري لفظ يدل علي وقصد ، وهي ال تتعلق ا طالق،بضمريها

  . )١(ما يف اجلواهرك ،املزبور قصد اخلطاب الذي ال ينطبق عليهاي قد تعقب القصد الفرض الذ

  .صح الطالقة غري مقصودة شارانت اإلك بأن ،وركمن اخلطاب املذة الزوجة رادإنعم لو فرض 

   ،أنت طالق: وقالة س الفرض بأن ظن زوجته أجنبيكولو انع

                                                

 



١٣٧

  .قرارار بعد اإلكنمن اإل ألنه نعم ال يقبل منه ،واقعاًة مل يقع الطالق للزوجة جنبيمريداً األ

 ،قرارار بعد اإلكنون من اإلكخيتلف الواقع املراد عن الظاهر الذي ية ثري من الفروع املتقدمكويف 

 ي علان يف الواقع وارداً عنكولو ، )١(ةومجيلة يث مجار يف سند حدشكالتقدم اإل وقد، ل موازينهكول

  . لزامان من باب اإلكه  فلعل)عليه الصالة والسالم(

فقالت ، يا زينب: فقال ،ةان له زوجتان زينب وعمركولو (:  مع اجلواهرمث قال الشرائع ممزوجاً

ولو فرض عدم ، ةاملنادا أو ةانت ايبكسواء ، باخلطابة  طلقت املنوي،أنت طالق: فقال، كلبي: ةعمر

نعم لو علم . مهااحدإة رادإلة للفظ يف الدالللعدم ظهور يف ا ،ةالعلم بقصده مبوت وحنوه استخرج بالقرع

وفيه  ،ةشاراإلى علتطلق زينب ترجيحاً لالسم : قال الشيخ، زينب أا ظناً منهة قصد ايب أنه منه

لعدم القصد وال زينب لتوجه ة بظنها زينب فلم تطلق ايبة املخاطب إىل وجه الطالق ألنه إشكال

وال استعمل ، ولمن اللفظ بالقصد الثاين للمقصود األة بني املرادة ابقفلم حتصل املط، غريها إىل اخلطاب

 ولذا أفىت، زوجته أا ظناً منه، أنت طالق: ةجنبيما لو قال لألكة بل هو يف احلقيق، اللفظ مراداً به منه

  . )٢()الفاضل بالبطالن

ال  أو ه وهو يعلمخت مفعولأ أو ةخته من الرضاعأ مثل هيعلمها حرام احدإانت له زوجتان كولو

 كش ولو،  يف التفسريإليهبل رجع  ،ةاحمللل إىل مل يصرف، مها طالقاحدإ:  فقال،حاللى خرواأل، يعلم

  ة احملللة ان أصل بقاء زوجيكيف مراده 

                                                







١٣٨

  .حالهى عل

ولعل ، احتماالن ،ةتطلق الثاني أو ةفهل القرع، هي طالق: فقال، بتولة فاطم: إنسانولو قال 

  .ما أشبه أو نسيانه أيتهما أراد أو جنون أو ن التفسري ملوتكمل مين إ ةقرب القرعاأل

 ومل يعلم أيتهما ،هي طالق: فقال، ي زوجتيهبتول امسة فاطم: ان يف عرض واحدإنسانلو قال أما 

  .ن االستفساركمل مي إذا ة فالقرع،أراد

ة قصد املاشيفإن  ،هي طالق: فقالة فاطمى خرت متشي زوجته زينب فظنها زوجته األأخذولو 

  . ةطلقت هي دون املاشية ولو قصد فاطم، ةانت طلقت املاشيكة أي

  



١٣٩

قبل تمن الشرع ال ة مستفادة اح عصمكالن أن األصلو ،ةيف الصيغ(: قال يف الشرائع): ١ مسألة(

 هذه  أوةفالن أو ، أنت طالق:احكقيد النة الزإلة املتلقاة فالصيغ، ذنموضوع اإلى علالتقايل فيقف رفعها 

  . )ةتعيني املطلقى علة لفاظ الداللها من األكما شاأو 

وهو  ،ما يف اجلواهركالدين  أو اح التقايل ضروري من املذهبكعدم قبول الن أن ىخيفال : أقول

وقد ورد يف ، من الشرعة واردة صيغة املخرجة ون الصيغكت أن فالالزم، ىاملستفاد من النص والفتو

  : ضوعالشرع روايات يف هذا املو

أنت مين : سألته عن رجل قال المرأته:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ففي صحيح احلليب

  . )١(بشيءليس : فقال ،حرام أو بائن أوة تب أو ةبري أو ةخلي

 حرام أو يعلأنت : مرأته عن رجل قال ال)عليه السالم( جعفر سأل أبا، ح ابن مسلميويف صح

ما تطهر من  بعدة يقول هلا يف قبل العد أن الطالقإمنا  ،له ليس بشيءكهذا : قال ،ةخلي أو ةبري أو ةبائن

 رجلني كذلى عل الطالق ويشهد كيريد بذل ي،أعتد أو ،أنت طالق: جيامعها أن حيضها قبل

  . )٢(عدلني

ته عن الباقر ي روا،عن حممد بن مسلم، ةعن حممد بن مساع، عن جامع البزنطي، وعن املختلف

  . )٣( الطالقكد بذليري يأعتدأو  :من دونه قوله، ) الصالة والسالمعليه(

                                                









١٤٠

أنت : قول هلاي أو ،يعتدا: قول هلاي أن الطالق: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )١(طالق

يقول هلا وهي  أن ،ن أعني بريك بىرو ماك إالّ ليس الطالق: ةعن احلسن بن مساع، ايفكوعن ال

  . )٢(ىملغ  فهوك ذلىل ما سوكو، ويشهد رجلني عدلني، أنت طالق: ن غري مجاعطاهر م

 ،حرام يعلأنت : هتسألته عن رجل قال المرأ:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

 ىعلمل يزد نه إ ،كاهللا أحلها فمن حرمها علي: وقلت له، وجعت رأسهان يل عليه سلطان ألكلو : فقال

عز فقول اهللا : فقلت له، ةفاركوال يدخل عليه طالق وال ، ما أحل اهللا له حرام أن عمذب فزكأن 

قد فرض اهللا ، واهللا غفور رحيم، ك تبتغي مرضات أزواجكأيها النيب مل حترم ما أحل اهللا ل يا): وجل

ال يقرا أن  وحلفة حرم عليه جاريته ماريإمنا : فقال ،ةفاركفجعل عليه فيه ال )٣(مكأميانة م حتلكل

  . )٤(يف احللف ومل جيعل عليه يف التحرمية فاركجعل عليه الإمنا و

، ةوأنت مين خلي، أنت مين بائن:  عن رجل قال المرأته)عليه السالم( سألته: قال ،ةوعن مساع

  . )٥(ليس بشيء: فقال ،ةوأنت مين بري

 يعلأنت :  يف رجل قال المرأتهتقول ما: قلت له:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

  مل  ذبواك: فقال ، جعلها ثالثاً)عليه السالم( علياً أن نا نروي بالعراقإ ف،حرام

                                                













١٤١

 فماذا حرمها كأحلها لاهللا ن إ :مث أقول، وجعت رأسهان يل عليه سلطان ألكولو ، جيعلها طالقاً

  . )١(حرامنه إ كفقلت لشيء أحلّه اهللا ل ذبتك أن ىعل مازدت كعلي

نك أبلغين : بن عقالة قال يل شيب:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، خملد السراج أيب وعن

حرام  يعل احلل كقول أما :فقلت،  شيئاًك ذلى ال تركنأ ،حرام يعلأحل اهللا  ما: من قال أن تزعم

هل أعراق وأهل احلجاز ونه بعث يستفيت أهل الإامرأته وة م سالمأ يف كاملؤمنني الوليد جعل ذل فهذا أمري

  . )٢(س بشيءي لكذلن إ  بقول أهل احلجازأخذفعليه الشام فاختلفوا 

 ،حرام يعلأنت : رجل قال المرأته: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،وعن حممد بن مسلم

  . )٣(وال طالقة فاركليس عليه : فقال

: سألته عن رجل قال المرأته:  قال،)المعليه الس(  بن جعفرعن أخيه موسى، جعفر علي بن وعن

  . )٤(ليس عليه شيء وهي امرأته: قال ،افترقا ما عليه  حىتقل شيئاًي فلم ،تبيين أن ين أحببتإ

يف الرجل يقول  ما قاالأ ،) السالمماعليه( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب عن، سالموعن دعائم اإل

يف ة يقول هلا وهي طاهر  حىت بشيءكليس ذل: قال ،امحر أو ةبت بائن أو أوة أنت مين خلي: المرأته

  . )٥( الطالقكيريد بذل، يعتدا: يقول هلا أو ،أنت طالق: غري مجاع بشاهدين عدلني

                                                













١٤٢

 ىنو ولو، ن شيئاًكمل ي، من املطلقات أو ،طالق أو ،أنت الطالق: قال ولو(: مث قال الشرائع

  . )نشاءد عن شبه اإلي الطالق وهو بعىنو إذا يقعنه إ :وقال الشيخ، ةمطلق: ذا لو قالكو، الطالق

 اليت خريةاألة يف الصيغ أما ،ال خالف أجده فيه أنه  ادعي اجلواهرخريةاألغري يف الصيغ : أقول

ة ووجود املاد ،ةاخلاصة ليس باهليئ ألنه ،أيضاًنه غري صحيح  أصحته فالظاهرالشيخ ي عن مبسوط كح

نشاء إهذه الصيغ ل ك إذ ،هيف ماى خيف نشاء فالع للبعد عن شبه اإلتعليل الشرائ أما ،فيكت وحدها ال

  .عرفت مااحملذور هو ما استفيد من النص والفتوى على إمنا و

ره كذ وما،  وحديثاًقدمياًة ون الفارق النص املعمول به بني الطائفكالتحقيق (: ولذا قال يف اجلواهر

ال إبعد الوقوع وة هو لبيان املناسبإمنا من العقود روه كذ صحاب من التعليالت اليت ال توافق مااأل

  ). ةالنصوص املزبورة فالعمد

 ماعليه( عبد اهللاوأيب  جعفر أيب عن، سالمما عن دعائم اإل، أيضاًالعدم ى علة الدالالروايات ومن 

ليس : قاال ،حرام أو ةبت أو بائن أو ةبري أو ةأنت مين خلي: يف الرجل يقول المرأته: ما قاالأ )السالم

  .)١( بشيءكذل

: قال أنه )عليه السالم( ي عليروون عنة وفكأهل الة روان إ :)عليه السالم( عبد اهللايب وقيل أل

 ي علك ما قال ذل،اهللاة عليهم لعن :قال ،ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له والة منهن ثالث بائنة ل واحدك

عن الرجل  )عليه السالم( ي عللئس: )ليه السالمع( جعفر أبو قال، ذبوا عليهكن ك ول)عليه السالم(

وليس ، هذا من خطوات الشيطان: قال ،حرام أو ةبت بائن أو أو ةبري أو ةأنت مين خلي: يقول المرأته

  . )٢(ء ويوجع أدباًيبش

                                                







١٤٣

ة تيلفاظ اآلمن هذه األة ل واحدك أن معناه، )ةثالث بائنمنهن ة ل واحدك: قال(: قوله: أقول

  . كفقد طلقت ثالثاً وما أشبه ذل ،ةأنت خلي: ذا قال لزوجته مثالًإف، ق تطليقاً ثالثاًتطل أن توجب

 لو: قال ،حرام يعلأنت : عن رجل قال المرأته، )عليه السالم(بن علي جعفر حممد  أيب وعن

 ذبك أن ىعلمل يزد نه إ ، مث مل حترمها أنتكأحلها اهللا ل:  وقلت،وجعت رأسهان يل عليه سلطان ألك

: عز وجلفقول اهللا : قيل له، ةفاركدخل عليه ذا طالق وال  يوال، أحل اهللا له حرام عليه ما أن فزعم

ك تبتغي مرضات أزواجكأحل اهللا ل يا أيها النيب مل حترم ما قوله ىلإ اراًكبأو،  فجعل اهللا فيه

براهيم فاطلعت  إتلد أن ةالقبطية  مباريى قد خل)صلى اهللا عليه وآله( ان رسول اهللاك: فقال ،ةفاركعليه 

 كتم ذلكنفسه وأمرها بأن تى عليقرا بعد وحرمها  ال أن فوجدت عليه فحلف هلاة عليه عائش

 :قوله ىل إكأحل اهللا ل أيها النيب مل حترم ما يا: عز وجلأنزل اهللا فة فاطلعت عليه حفص

اراًكبأو ا فكفأمره بت له انت أم ولدكبراهيم فإا فولدت له إليه فرها ورجعكفري اليمني اليت حلف 

  . )١()صلى اهللا عليه وآله(

  .يات يف ذمهما وتظهر حقيقتهماترتل اآل  حىتيف قلبهما ظهار ماان إلكة لعل حدوث القص: أقول

سألته عن :  قال،)عليه السالم( ىعن أخيه موس، جعفر علي بن عن جده،  بن احلسنعبد اهللاوعن 

ليس عليه شيء وهي  :قال ،عليه افترقا ما  حىت فلم يقل شيئاً،تبيين أن حببتأين إ: رجل قال المرأته

  . )٢(امرأته

                                                







١٤٤

ما  أو من املنطلقات أو ةمنطلق أو طلقة فالنن إ :رناه ال يقالكذ ان امليزان ماكحيث  أنه ىخيفوال 

  : لذا قال الشاعرو ،لفاظان مبثل هذه األكوقد ، الطالق عرفاً  والشارع قرر،وعرفاً ةًأشبه يصح لغ

  ةنت طالق والطالق عزميأف

  ظلم أثالثاً ومن خيرق أعق و

بني ة السري إىل ضافة باإل، مبا تقدم من الرواياتكالشارع غري ذل أن قد عرفت ذإ، فيصح شرعاً

  إىلةشارلفاظ اإلأا وهذه وسائر إمثل أنت وهي و ،ةاملرأ إىل ة بني العبارات املشريال فرقنعم ، ةاملتشرع

  . املؤنث

  : كقال ابن مال

   أشر ركمذ ملفرد اذب

   اقتصرىنثاألى عل بذي وذه يت تا

  .طالق هذه أو ،هذه طالق:  فيقول، وتأخرهأ بني تقدم املبتدال فرقما ك

 ألن ،ةخادم وخادم وةمثل حامل وحامل ،ةًن صح لغإو، بالتاءأيضاً ة  يف طالقشكاليبعد اإل وال

  . ما عرفتى عللق طاة اللفظ الوارد يف الشريع

قال ، نشاءبقصد اإل ،ةطلقت فالن:  لو قالكولعله لذل(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

ن فيه كول، وقوعه مبثله يف العقود يف غري حملهى عله ملا اتفقوا إشكالمن  كفما يف املسال، يقع ال: الشيخ

:  فيقولكه بسؤاله هل طلقت امرأتتباعأوعه عند الشيخ وبعض ق من وجه آخر وهو وأ ينشإشكال

  ). نعم

عراض إن كل،  يف قبال املشهوركذلى علة ورود بعض الروايات الدالة  يف املسألشكالووجه اإل

  . ما أشبه أو ةالتقيى علاملشهور عنها يوجب محلها 

ت أطلق: يف الرجل يقال له، ) السالممعليه( على عن، عن أبيه، عن جعفر، وينك السما رواهمثل 

  . )١(قد طلقها حينئذ: قال، نعم: فيقول ،كامرأت

                                                





١٤٥

 أن راد رجلأيف رجل طلق امرأته ثالثاً ف، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن حفص بن البختري

 إىل أشهر مث خطبهاة ها ثالثكنعم تر: ذا قالإف ،ةطلقت فالن: يأتيه فيقول: قال ،يف يصنعكيتزوجها 

  . )١(نفسها

 قد طلقت ثالثاًة  يف رجل يريد تزويج امرأ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مارسحاق بن عإوعن 

قد طلقت : فيقول له، حتيض وتطهر مث يأيت زوجها ومعه رجالن  حىتيدعها: قال ،فيهايف يصنع ك

  . )٢(نفسه إىل  أشهر مث خطبهاةمتضي ثالث  حىتهاك تر،نعم: ذا قالإف ،ةفالن

 من أصحابه سأله عن رجل من رجالًن إ ،)عليه السالم( عفر بن حممدعن ج، سالموعن دعائم اإل

 إذا ،ةطلقت فالن: ذا رأيته فقل له إانظر: قال ،نه رغب يف تزوجيها أركوذة طلق امرأته لغري عدة العام

تنقضي عدا من   حىتفدعة  فقد صارت تطليق،نعم: ذا قالإف، سها فيهمل مييف طهر ة طاهر أا علمت

ون ك رجالن حني تسأله ليكن معكولي، ةبائنة شئت فقد بانت منه بتطليقن إ قت مث تزوجها الوكذل

  . )٣(الطالق بشاهدين عدلني

 ،ةرجل طلق امرأته من هؤالء ويل ا حاج:  قلت له،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن عثمان

 فقد ،نعم: قال فإن ،ةفالنقت أطل :فتقول، لقاه بعد ما طلقها وانقضت عدا عند صاحبهاتف: قال

ة تنقضي عدا مث تزوجها فقد صارت تطليق حىت فدعها من حني طلقها ،طهرى علة صارت تطليق

  . )٤(ةبائن

                                                











١٤٦

عراض املشهور عنها االستحباب إلى علمل حت أن قصاهأ و،لعمل اان كمي الالروايات ن هذه كل

 عن عبد مثل ما، طلقها بدون شروط إذا املخالف ةاح امرأكجواز نى علة للروايات الدالة ا خمالفأل

ما تقول ة غري السنى علطلقت ة  عن امرأ)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،عبد اهللا أيب الرمحن بن

  . )١(كتزوج وال تتر: قال ،يف تزوجيها

أله عن نت عنده فجاء رجل فسك:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، أيوب اخلزاز أيب وعن

رجل طلق : فذهب مث جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: قال، بانت منه: قال ،رجل طلق امرأته ثالثاً

  إيلّمث نظر، ليس بشيء: فقال ،رجل طلق امرأته ثالثاً: اء آخر فقالجو، ةتطليق: فقال ،ثالثاًامرأته 

نا أق امرأته ثالثاً حرمت عليه ومن طل أن ىهذا ير: قال ،يف هذاك: قلت: قال، ىتر هو ما: فقال

هي إمنا طهر فى علورجل طلق امرأته ثالثاً وهي ، فقد بانت منهة السنى عللق امرأته ثالثاً طمن  أن ىأر

  . )٢(غري طهر فليس بشيءى علورجل طلق امرأته ثالثاً ، ةواحد

  عنهاكمسأمث ، ةدع  عن رجل طلق امرأته لغري)عليه السالم( سألته:  قال، بن سنانعبد اهللاوعن 

  . )٣(بغري زوجة  املرأكتتر  ال،نعم: قال ،أتزوجها أن انقضت عدا هل يصلح يل حىت

أيتزوجها ة غري السنى علة  عن املطلق)عليه السالم( احلسن سأل أبانه إ ،ةمحز علي بن أيب وعن

  . )٤(بأس  وتزوجوهن فال،لزموه أنفسهم أ ماكلزموهم من ذلأ: فقال ،الرجل

                                                











١٤٧

ان يعتقد وقوع الثالث يف ك إذا هلا الوسائل باباً بأن املخالف  عقديت من الروايات والكغري ذل ىلإ

  .لزامه مبعتقدهإاحللف بالطالق وحنوه جاز  أو الطالق يف احليض أو جملس

 كتلى علن االعتماد ك ميال أنه  إىلضافةهذا باإل،  فيما يأيتكالم يف ذلكولعله يأيت بعض ال

 خبار عن طالق سابق من قولاإلة رادإا يف هصراحت أو ره غري واحد من ظهورها أمجعكذ خبار ملااأل

  . خبار لوقوع الطالقيصح اإل ال أنه  ومن الواضح،نعم

فمن ،  ولذا مل يستدل ا أحد يف املقام،نشاء فيهاعتبار اإلى علة م من األمجاعلإل(: قال يف اجلواهر

ب ذه النصوص صحااألى علداً ا ر،خبارمع قصد اإل  حىتطالق بهيف احلدائق من التزام ال الغريب ما

ونه من ك لقرارمن حني اإلة ه واالستظهار مبضي العدإقرارى علشهاد اإلة رادإ اليت جيب محلها على

  ). املخالفني

ر ك بدون ذ)طالق(ة فايكيبعد  ال أنه نعم قد تقدم، ما عرفتى علاالستحباب ى علأو حيمل 

 يف صدد نفي مثل تليسة الروايات املتقدم ألن ،ىفك ،طالق: فقال، كطلق زوجت: ال لهق فلو، أاملبتد

  . بعد الصدقة  الصحاألصل فكذل

  ).ةنايكيقع الطالق بال وال(:  تعرف وجه قول الشرائعىمما تقدم من النص والفتو مث إن

  . بقسميه عليهمجاع اجلواهر اإلىوقد ادع

 يعين جبميع ،عدم وقوعه به مطلقاًى علطبق أصحابنا أ أنه  منكالومنه يعلم وجه النظر فيما يف املس

وقد تقدم بعضها وسيأيت منها بعض ، وهي من مجلتهاة لمات خمصوصكن اختلفوا يف كول، ةنايكلفاظ الأ

  . لفكوالفرق بينها وبني غريها ال خيلو من ت، آخر

 ،شئتن إ يتزوج و،كربغاى عل كحبل و،كدي بكارياخت و،زوج أنت بال :ةيناك الومن ألفاظ

  ى عل وأنت ،هذا  بعدكفراش ل  وال،متن إ كأرث  وال،متن إ ينيترث وال



١٤٨

  . كذل غري إىل ،ةانت غري مدخولكفيما  كبنت أو، كختأوجيوز يل تزويج ، غريحمرم

 ،املشهور بأخبار نعم عدم عملة فالعمد(: حيث قال، كومنه ظهر وجه النظر يف قول جامع املدار

احلصر ى علاحلصر دال ى علدل  بأن ما،  االخبارهوهذ احلصرى علدل   اجلمع بني مانكمال ألإو

 ظاهر إشكال ال أنه ىتر أال، يقع مقام الطالق وما مياثلها دون ماة خلي أو ةتب أو ةمثل بري إىل ضافةباإل

ات بعض املطلق إىل ة وعدم لزوم بعض اخلصوصيات بالنسب،أنت لفظكيف عدم لزوم بعض اخلصوصيات 

  . ل حالى كعلمن اخلمس اليت يطلقن 

  ).التلفظ باللفظ املخصوصى علة مع القدرة بغري العربي وال(: قال يف الشرائع

اللفظ العريب هو الوارد يف  ألن ،دريسإن ومنهم ابن يخرأوهو املشهور بني املت(: كويف املسال

يثبت  أن  إىلم العقدك حالفروج واستصحابة  عصماألصل و،رر يف لسان أهل الشرعكالقرآن وامل

  . )املزيل شرعاً

اء بغري نيف البالد بعدم االعتة املتشرعة  وباستمرار سري،االستدالل له بالنص املتقدماألوىل ن إ :أقول

 ك لذلأون املنشكي أن نكمي وال، ةالصحيحة م يرون لزوم العربيحيث إة رسكاملة لعربيبل وبا، ةالعربي

جرائهم العقود يف إان مثل كلة جاز غري العربي ولو، )والسالمة عليهم الصال( االستمرار من زمامإالّ 

  . احكنلذا حال اكوه، ةالصحيحة عدم االلتزام بالعربي

 ،أنت طالق: قولهى علدل  من االجتزاء مبا ،ةومجاعة علم وجه النظر فيما عن الشيخ يف النهاييومنه 

لفاظ وضعت يف  واأل،ن املقصود بالذات هو املعاينأ بكلواستدلوا لذ، ةالعربيى علن قدر إمن اللغات و

  ة عليها وهو حاصل بأي لغة الدالل



١٤٩

:  قال،) السالممعليه( ي علعن، عن أبيه، عن جعفر، خرب وهب بن وهب إىل ضافةهذا باإل، اتفق

ل لسان فهو طالقكل طالق بك)١( .  

  .اتطالقباإلأيضاً ورمبا يستدل هلم 

 ،حرام والقرآن والدعاء الوارد وغريهالفاظ اإلأوة  يف الصالتيةآة العل إذ ،ىفخي ال ل ماكن يف الكل

ات طالق واإل،خربهى علن االعتماد كمي فال ،)٢(ةذب الربيكأمن   ووهب بن وهب،لون بهويق م الأمع 

  . ةمها بالروايات املتقد عرفت تقييدقد

  .ةاملفقودة ي احلجفرعنه إ ففيه ،ةوهب بتعذر العربية  روايةأما تقييد مجاع

ان حمل كونه كة  بضميم،اكثر يف الروايات مع إليهملاع عدم اإلة غري العربية عدم صح ويؤيد

  . ان لبانك ولوح،ما هو واضكانت غري عرب كسلمت أثر البالد اليت كحيث أ، ريثكاالبتالء ال

  . )ةالدالة شارس باإلخر ويقع طالق األ،عن النطق مع العجز الإة شارباإل وال(: مث قال الشرائع

  . كذلى علبل ادعي عدم اخلالف ، هذا هو املشهور يف املقامني: أقول

  . ةوبغري العربية نايكتقدم من عدم صحته بال ما إىل ضافة باإل،فلما عرفت من الروايات: ولأما األ

  : من الرواياتة فلجمل: وأما الثاين

ون ك عن الرجل ت)عليه السالم( احلسن الرضا باسأل أنه إ ،نصر البزنطي أيب فعن أمحد بن حممد بن

  ويعلم ، نعم: قلت ،هو خرسأ: قال ،لمكيت يصمت والة عنده املرأ
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ى علتب ويشهد كن يكول، ال: قال ،يطلق عنه وليه أن هلا أجيوز تهراهكأته ورمنه بغضه الم

ر من كذ أفعاله مثل مابالذي يعرف به من : قال ،طلقهاييف كيسمع  تب والكي ال فإنه :قلت، كذل

  . )١(راهته وبغضه هلاك

يلف : قال ، عن طالق اخلرساء)عليه السالم( عبد اهللا أبا تسأل:  قال،عثمانبن وعن أبان 

  . )٢(قناعها رأسها وجيذبه

  . )٣(سها ويعتزهلارأى عل مقنعتها ويضعها أخذي أن رسخطالق األ:  قال،وينكوعن الس

فعل يف قبل الطهر بشهود إذا  :قال ،بطالق امرأتهرض ب يف األتكيف رجل أخرس ، وعن يونس

  . )٤(ةالسنى عليفهم عن مثله ويريد الطالق جاز طالقه  ماكوفهم عنه 

 مقنعتها ويضعها أخذي أن خرسطالق األ:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

  . )٥(سها مث يعتزهلاأرى عل

امرأته ى عل ىأراد الطالق ألق إذا خرسواأل: الذي هو متون الروايات ،وعن الصدوق يف املقنع

  . )٦(قد حلت له أا ىا دفع القناع عنها يرهيراجع أن ذا أرادإف، قد حرمت عليه أا ىقناعاً ير

  لك بهان طالقكمإ يظهر ،املشهورفتوى  إىل ضافةومن جمموع الروايات باإل
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ة منهم الصدوقان من اعتبار مسألة عن مجاع فما، أشبه ما أو وضع قناع أو ةتابكمن ة شارإ 

  .ان حمجوجاً مبا عرفتك الإ و،املثالى علحيمل  أن نكالقناع مي

ى قوأ ألنه أاكو ،ةشارغريها من أفراد اإلى علة تابكدريس الإتقدمي ابن  أن منه يعلم أن ماك

  .املراد خال عن الدليلى علضبط وأدل أو

ن كن أمإوة فايك ظاهره ال،خرسلألة شاراإلة فايكللعاجز وة ري العربيغة فايكر كمن ذ مث إن

ان الالزم ك ،ةمع التعذر عن االستناب الإخرس ان مل جيز يف األك لو أنه  لوضوحكذلكوهو ، يلكالتو

يلزم يف الصلوات  ولذا ال، األصلخالف ة ولزوم االستناب، ةفايكالى عل فعدم التنبيه دليل ،التنبيه عليه

  . يب مشله دليل امليسور وغريهرذا عجز غري العإف، حرام وغريمهاواإل

عجز عن  نعم لو، التلفظى علمن احلاضر وهو قادر ة تابكيقع الطالق بال وال(: مث قال الشرائع

  . )ةغائباً عن الزوج إذا ةتابكوقيل يقع بال، تب ناوياً به الطالق صحكف، النطق

، والرباجة وابين محزة الشيخ يف النهاي إىل ل الثاين منسوبوالقو، ول هو املشهورالقول األ: أقول

ي عن كيف احمل أنه دهيويؤ، خبارر متون األكلذة معدة النهاي ألن ، الشيخى فتوكذل أن ن مل يعلمكل

 أنه ر اجلواهركالقول املشهور الذي ذى علويدل ، روالقول املشهى عل مجاعاخلالف واملبسوط ادعي اإل

ة  النصوص املتقدمإطالق واألصل إىل ضافةباإل، كذلى عل مجاعدعواه اإلى عليدل  قول واحد مما

، )١(المكلل الحي والمكحيرم الإمنا : )عليه الصالة والسالم(وقوله ، للطالق بالقول املخصوصة احلاصر

  : بعض الروايات

  مه بعتق غال أو تب بطالق امرأتهكرجل : )عليه السالم( يب جعفرقلت أل، ةمثل صحيح زرار
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  . )١(لم بهكيت  حىت بطالق وال عتاقكليس ذل: قال ،له فمحاه مث بدا

ه كتب بعتق مملوك أو امرأته بطالقها إىل كتب عن رجل )عليه السالم( سألته: قال ،ةوعن زرار

  . )٢(ينطق به  حىتليس بشيء: قال ،سانهومل ينطق به ل

عليه ( جعفر أبا سألت:  قال،بعض احملامل ىعل ايلالثمة محز أيب ةجيب محل رواي أنه ومنه يعلم

 كون ذلك ي،عبدي بعتقه إىل تبكا أو ،امرأيت بطالقها إىل فالن تب ياكا: لرجل عن رجل قال )السالم

قال ،عتقاً أو طالقه :أو خيطه بيده وهو يريد الطالق أو ينطق به لسانه  حىتون طالقاً وال عتقاًكال ي 

  . )٣(ون غائباً عن أهلهكوالشهود ي ةله منه باألكون ذلك وي،العتق

علم  أن ىعل أو ،التلفظ معهاى علما إو، ةالتقيى علما إ هنا حممولة تابكم الكح(: قال يف الوسائل

النطق ى عليقدر  من الى عل أو ،ةتابكبال أو بسماع النطقما إ ونك بالعتق يكبالطالق واململوة الزوج

  . )خرساألك

ما تقدم ة هذا اخلرب قاصر عن مقاومن إ( :يف اجلواهر ولذا قال، املعد بعض احملبى خيفوال : أقول

بأحد اخلطابني ة نايكالكتابه كقعوا الطالق بال أوالذينة الصحيح املزبور للعامة موافق: منها ،من وجوه

 :ومنها، ةماميصول اإلأ من االعتبارات اليت ال توافق كذل وأحد اللسانني املعربني عما يف الضمري وحنو

 مجاع بل قد مسعت اإل،يلكجيوز له التو وجه الى علبيده ة نايك لعدم اعتبار ال،من القائل به  حىتالشذوذ

  . أيضاًش ما يخيلو ذيله من تشو  بل ال،صحاب قدمياً وحديثاًلمات األكيف مقابله مؤيداً بالتتبع ل

                                                









١٥٣

   .ةر الشهود يرفع احتمال التقيكذن إ :يقال ال

 ،مذهبهمة انوا يتقون فيها لشهرك  ما)عليهم السالم(ة ئماأل ،ةالعام أحكامبعض : نه يقالأل

يف بعض اخلرب بذهاب من ة احتمال رفع التقي إىل ضافةهذا باإل، يمكورد يف القرآن احل مايخصوصاً ف

  . كذلى علل تشويش ذيل اخلرب شاهد لعو، كشبه ذلأما  أو يتقي منه من الس

الطالق وحضور  إىل تقدير القول بوقوعه ا يعترب القصد اى عل أنه واعلم(:  قالكاملسال مث إن

 ،في رؤيتها هلا بعدها فيقع حني يريااكأم ية تابكوهل يشترط رؤيته حال ال، ةتابكشاهدين يريان ال

 كش ولو، هإقراربة تعلم النيإمنا و، القائم مقام اللفظ ها هوءابتدا ألن ،ةخيلو من قو ول ال واأل،وجهان

م أمع ة اب مطلقاً اطراداً للقاعدحصردها األ ومن مث، ةنايكالكة نايكون الك عدمها وحينئذ فتلاألصف

احتمال مشوله مع  ،القصر وعدمهة فرق يف الغائب بني البعيد مساف وال، ىتر ماكنقضوها يف مواضع 

ة  صحيفم املعترب الكللة ابتكن الك ولت،عرفاًة  اعتبار الغيبىوقواأل، للغائب عن الس لعموم النص

تايب فأنت كقرأت  إذا :قولهك ولو علقه بشرط ، أنت طالق:اإليهتب كي أو ،طالقة  فالن:قولهكالطالق 

  . )تعليق اللفظكطالق ف

ما ى عل ،ة تام يف اجلملإليهة نه بالنسب أالإخرس غري األ إىل ةن مل يتم بالنسبإره وكذ ما: أقول

 أو ةتابكخرس حني القصد األي أن وعليه فالالزم، فتصحة شارإع  نوإليهة بالنسبة تابكال أن  منعرفت

  . شارته بيده وما أشبهإكوالقصد ة شار لتحقق اإل،بعدها أو قبلها مع بقاء القصد

ة شار مث قصد الطالق واإل،غري قاصد للطالقة شارأول اإلوكان ا باخلروج عن داره إليهولو أشار 

  ذا ك وه،والقصدة شار اإل للتوافق بني،ون طالقاًكي ،ةبعد باقي



١٥٤

وقد ، ةشارة كذلك قد يشهدان يف أول الكتابيف أول اإلما قد يشهدان كف، الشاهدين إىل ةبالنسب

 فيها فهي حني القصدة املعتربة الطهار أما ،خرسقصد األ بقاءمع  ،معها وقد يشهدان ،بعدهان ايشهد

حني طهارا إىل دامت اإلشارة والقصد أيضاً، فلو رفع يده إشارة إليها باخلروج وهي حائض ولكن 

  .صح طالقها

  . هالتعليق وغرية  أخرياً من مسألكره املسالكذ  حال ماكذلكو

وحممد  )١(احلليبة رواي وهي ، يصح: به الطالق قيلىونو ،يعتدا: قال ولو(: الشرائع قال مث إن

  . )شبهثري وهو األك ومنعه ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، )٢(بن مسلم

 أنه ي عن الطالطريكايف منا وحكواالسة محز أيب بل منعه اجلميع باستثناء حممد بن: ويف اجلواهر

  : قول هؤالء بعض الرواياتى علويدل ،  مما أمجع عليهكيف ذلة الصح أن :قال

 يعلأنت :  عن رجل قال المرأته)عليه السالم( جعفر سأل أبانه إ ،عن حممد بن مسلم مثل ما

ة يقول هلا يف قبل العد أن الطالقإمنا  ،له ليس بشيءكهذا : قال ،ةخلي أوة بري أو ةبت أوة بائنو  أ،حرام

 كذلى عل الطالق ويشهد كيريد بذل ي،عتدا أو ، أنت طالق:جيامعها أن ما تطهر من حميضها قبل بعد

  .)٣(رجلني عدلني

  . )يعتداأو ( : قولهكلم وتري املختلف عن حممد بن مسكيف حمة نقلها العالمة ن هذه الروايكل

أنت : يقول هلا أو ،يعتدا: يقول هلا أن الطالق:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )٤(طالق
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الرجل امرأته عند يطلق  أن الطالق للعدة:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن قيس

مل تنقض   برجعتها ماكملأوهو :  قال،ك قد طلقفالناً فإن ،يعتدا أن اإليهل طهر يرسل ك

  . )١(عدا

يف الرجل يقول  ما قاالأ ) السالمماعليه( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب عن، سالموعن دعائم اإل

يقول هلا وهي   حىت بشيءكليس ذل: قاال ،حرام أو ةبت أو بائن أو ةبري أو ةنت مين خليأ: المرأته

  . )٢( الطالقكيريد بذل ي،عتدا: يقول هلا أو ،أنت طالق: لنيدين عديف غري مجاع بشاهة طاهر

ة  حيث حصرت صيغ،ن العمل ا يف قبال روايات املشهور اليت تقدمتكمي ن هذه الروايات الكل

  . ) طالقأنِت(الطالق يف 

 يف الذي أمجع عليه:  قال،احلسن الطاطري علي بن عن، ةعن مساع، قال محيد بن زياد: ايفكويف ال

: قولهى عليف يشهد ك: ةمحز أيب بن قال حملمد أنه ركوذ ي،عتدا أو أنت طالق: يقول أن الطالق

قال ، يعتداشهدوا أ: لويق أن ةمحز أيب بن غلط حممد: ةقال ابن مساع، يعتداشهدوا أ: قال ي،عتدا

وهذا احملال ، ازهلممن إىل الشهود إىل يذهب ا حجلتها أو إىل جييء الشهود أن ينبغي: ةاحلسن بن مساع

 ريك بىرو ماك الّإليس الطالق : وقال احلسن، العبادى علوجل هذا عز  يوجب اهللا ون وملكي الذي ال

 ك ذلىسو ل ماك و،يشهد شاهدي عدلو ،أنت طالق: عيقول هلا وهي طاهر من غري مجا أن عنيأبن 

  . )٣(ىفهي ملغ
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صول املذهب أشبه ب وهو األ،بل اجلميع ثريكنعه ولذا م(: مع الشرائع ولذا قال يف اجلواهر ممزوجاً

بل ،  عليهمجاعوا اإلكح  حىتصحاباألاملهجور بني ة وقواعده اليت منها طرح اخلرب الشاذ املوافق للعام

عليه  ما إىل ايف فمن املعلوم ميلهكسوأما اإل، كيف ذلة محز أيب غلط حممد بن: قالنه إ ابن مساعةعن 

 أو كذل إىل ةم بالنسبإليهحميص للفقيه عن رد هذين اخلربين   فال،كعن ذل من القياس فضالًة العام

ان كم إل،مما يقع الطالق ا عندهمة بريوة يخل ر عدم الوقوع بنحوكينافيها ذ اليت الة التقيى علاحلمل 

 معىن ىعل )أو(  الواو منمعىنة رادإى عل أو ،وقع لبعضهم ماكنايات كلفاظ الأام عليهم بالفرق بني اإل

على  أو ،الطالق من أنت طالق يف مقابل قول العامة بوقوع الطالق ا مطلقاًة رادإى عليدل  ر ماكذ

  . )١()يعتدا يقول هلا رسوالًا إليهان الثاين يرسل ك فإن ،غيبتها أو ون الطالق يقع حبضورهاكبيان رادة إ

تقدم  ماك، تامأيضاً  الواو مبعىن أو ونك أن ماك، أيضاًره الوسائل وغريه كذة ره من التقيكذ وما

  . كعن ابن مال

 ان املرادكبل رمبا ، بعضها ضعيفسند  أن ماك، ةدالل ةخبار املتقدموقد عرفت اضطراب بعض األ

ا فيقول إليهيرسل  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ما يشهد له املوثقكة فارقبعد امل )يعتدا(أن 

 أن  ويظهر من الروايات،قبل االعتدادة فارقامل أن يظهر مما، )٢(كرقفالناً قد فا فإن ،يعتدا :الرسول

ان حتت ك: عن أبيه قال، وقد تقدم حديث احلسن بن سعيد، ان متعارفاً بعد الطالق كيعتداالقول ب

  خربمها أ: وقال، ماإليهفطلقهما مجيعاً وبعثين ة يفوجعة  امرأتان متيمي)عليه السالم(بن علي احلسن 
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  . )١(يثاحلد فلتعتدا

 فإن ،ا وجعله بيدهاإليهها وقصد تفويض الطالق ولو خري(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

خالفني بل وعند امل، م له عندناكح تقدح يف االتصال عرفاً فالة تت ولو حلظكس أو ،الزوج أي تهاختار

، ةبائنة تقع الفرق :ةلقائل بعض العامن اختارت نفسها بقصد الطالق يف احلال قيل واإو،  منهمكعدا مال

 تقع :عقيل منا أيب  وقيل والقائل بعض آخر منهم وابن،ان بعوضك إذا كنعم عن ابن اجلنيد منا ذل

عقيل  أيب من ابين إالّ ك اخلالف يف ذلكبل مل حي، ثرك وعليه األ،م له أصالًك ال ح:وقيل ،ةرجعية الفرق

خري منهم عدم القول به فينحصر اخلالف حينئذ يف  من انتصار األما حضرين بل ظاهر، رتضىواجلنيد وامل

  . )ولنياأل

  : يف املقام ثالث طوائف من الروايات: أقول

  .كفارقت بذلة اختارت املفارق فإن ،ةون بيد املرأكمر ين األأ و،التخيرية بصح: تقولة طائف

) صلى اهللا عليه وآله(رسول بال أو )صلى اهللا عليه وآله(  خاص بالرسولكبأن ذل: تقولة وطائف

  ).عليهم السالم( ةئممع األ

  .اًإطالق كم ملثل ذلكبعدم ح: تقولة وطائف

 كذل أن هل أما ،اًإطالقن العمل ا كفال مية شواهد التقياألوىل ة يف روايات الطائف حيث إنو

 إىل ةحاج فال، الو أأيضاً ) عليهم السالم(ة ئممع األ أو )صلى اهللا عليه وآله( ان من خصائص الرسولك

  . صول الدينأون املبحث من توابع ك وك فيه يف املقام بعد عدم االبتالء بذلضاخلو

رجل خري : قلت له:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ة زرارما رواه :األوىلة فمن الطالئف

  . )٢(خيار هلا ذا تفرقا فالإف، داما يف جملسهما ما اخليار هلاإمنا : قال ،امرأته

                                                







١٥٨

طهر من غري ى عل الّإال خيار :  قال)عليهما السالم( عن أحدمها، وحممد بن مسلمة وعن زرار

  . )١(مجاع بشهود

وهو ة نبائة اختارت نفسها فهي تطليقإذا  : قال،)عليهما السالم( عن أحدمها، ةوعن زرار

  . )٢(شيء ن اختارت زوجها فالإو، خاطب من اخلطاب

من زوجها شيئاً يف ة ترث املخري ال:  قال،)عليه السالم(جعفر أيب  عن، ناسيكوعن يزيد ال

مرياث   والاله عليهة  فال رجع،زوجها من ساعتهاوبني قد انقطعت فيما بينها ة العصم ألن ،عدا

  . )٣(بينهما

تبني من ساعتها من غري طالق ة املخري:  يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  قال،وعن محران

  . )٤( منها ومن الزوجكان ذلكة بينهما قد بانت منها ساعة العصم ألن ،رياث بينهماوال م

 اخليار هلا ماإمنا : فقال ،رجل خري امرأته: قلت له:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

فرقا من تيأن  طلقت نفسها ثالثاً قبل فإن  اهللاكأصلح: لتقف، خيار هلا ذا تفرقا فالإف، داما يف جملسهما

صلى (عدا قد خري رسول اهللا  يتنقضن إ جعتهاوهو أحق برة ثر من واحدكون أكال ي: قال ،جملسهما

 كظن ما: فقال يل: قال ،لو اخترن أنفسهن: قلت له: قال، ان طالقاًكه فاخترنه فء نسا)لهآ عليه واهللا

  . )٥(هنكان ميسك لو اخترن أنفسهن أ)صلى اهللا عليه وآله( برسول اهللا

                                                













١٥٩

 )ةثر من واحدكون أكال ي(:  مرتبط بقوله)ان طالقاًكف(: )عليه السالم( قوله أن الظاهر: أقول

  . ةبينهما معترضة ون اجلملكوي

يف غري خريها وجعل أمرها بيدها إذا  : قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن حممد بن مسلم

شاهدين يف ة ا بشهادأمرها بيدهن خريها وجعل إو، يشهد شاهدين فليس بشيء أن قبل عدا من غري

ن اختارت إو، وهو أحق برجعتهاة اختارت نفسها فهي واحد فإن ،مل يتفرقا ار ماي باخليقبل عدا فه

  . )١(زوجها فليس بطالق

: يقول الرجل المرأته أن الطالق:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن حسن بن زياد

ن اختارت زوجها فليس إو، بانت منه وهو خاطب من اخلطاب رت نفسها فقداختا فإن ،اختاري

  والةمبارا خلع وال ون طالق والكي  وال، فعل فقد حرمت عليهك فأي ذل،أنت طالق: يقول أو ،بشيء

  . )٢(شاهدينة طهر من غري مجاع بشهادى عل الّإختيري 

 ،وليها أخاها أو أباها أو خيري امرأته أويف الرجل ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )٣(رضيت إذا ةواحدة لهم مبرتلك: فقال

د جعلت ق: عن رجل قال المرأته )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،وعن الفضيل بن يسار

، نعم: قال ،ةفلها متع: فقلت،  عليهكجيوز ذل: قال ،تقوم أن  فاختارت نفسها قبل،كليإاخليار 

  . )٤(ن ماتت هي ورثها الزوجإ و،نعم: قال ،تنقضي عدا أن مات الزوج قبلن إ فلها مرياث: قلت

                                                











١٦٠

صلى اهللا ( آنف لرسوله عز وجلاهللا ن إ : يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت: قال ،ةوعن زرار

صلى اهللا ( تزل رسول اهللافاع، التخيرية آي اىل وتعك فأنزل اهللا تبار،قالتها بعض نسائهة من مقال) عليه وآله

 ولو ، شيئاًكهن فخريهن فاخترنه فلم يمث دعا، براهيمإم أة يف مشربة  تسعاً وعشرين ليل)عليه وآله

  حممدىير: قالتا إ :فقال ،هي ماة املرأة وسألته عن مقال: قال، ةبائنة انت واحدكاخترن أنفسهن 

ة عائشة واملراد من املرأ، )١(فاء من قومنا يتزوجوناكا األيأتين ال أنه طلقنا لو أنه )صلى اهللا عليه وآله(

  . ةالتقي إىل برون أقك ليكأنه مل يصرح بذلك، خرما صرح ا يف بعض الروايات األك

أجراً : قوله ىل إكزواجيا أيها النيب قل أل: تعاىليف تفسري قوله ، براهيمإ علي بن وعن

خيرب ة  عن غزو)صلى اهللا عليه وآله( رجع رسوله اهللا ملا أنه ان سبب نزوهلاكنه إ :قال ،عظيماً

: )صلى اهللا عليه وآله( فقال هلم رسول اهللا، صبتهأأعطنا ما : زواجهأاحلقيق قلن  أيب آل رتكوأصاب 

جند  ال أن طلقتنان إ كنأ تري كلعل:  وقلنك فغضنب من ذل،اهللا أمر ماى علقسمته بني املسلمني 

 فاعتزهلم رسول ،يعتزهلم أن وأمره) صلى اهللا عليه وآله( فأنف اهللا لرسوله ،وننافاء من قومنا يتزوجكاأل

التخيري ة وهي آية يزل هذه اآلنأمث ، حضن وطهرن  حىتبراهيمإم أة يف مشرب )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

من ول أة م سلمأفقامت  ،أجراً عظيماً: قوله ىلإ ننتكن إ كزواجأيها النيب قل أل يا: فقال

ترجي من   فأنزل اهللا،كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك فقمن ،قد اخترت اهللا ورسوله: قامت فقالت

  . )٢(رهكذ آخر ما إىل  من تشاءكليإي وتشاء منهن وتؤ

  : فقال ،ل عن اخليارئسنه إ ،)عليه السالم( عن جعفر بن حممد، سالماإل وعن دعائم

                                                







١٦١

صلى اهللا عليه ( تعدل وأنت رسول اهللا ال: ) وآلهصلى اهللا عليه( ن زينب قالت لرسول اهللاإ

) صلى اهللا عليه وآله( لرسوله عز وجلفاء فأنف اهللا كأطلقنا لوجدنا قوماً  لو: ةفقالت حفص، )وآله

 احلياةننت تردن كن إ كزواجيا أيها النيب قل أل: زل اهللا عليهنأمث ، واحتبس الوحي عنه عشرين يوماً

تسعاً  )صلى اهللا عليه وآله( فاعتزهلن رسول اهللا ،جراًًًًًًًًً عظيماًَأن كمن: هقول ىل إالدنيا وزينتها

ة انت واحدك ولو اخترن أنفسهن ل،براهيم مث دعاهن فخريهن فاخترنهإم أة يف مشربة وعشرين ليل

  .)١(ةبائن

عليهم (ة ئماأل أو )صلى اهللا عليه وآله( ان خاصاً برسول اهللاك أنه ىعلة الدالة الثانية ومن الطائف

 ،كوما هو وذا: فقال ، عن اخليار)عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال، حممد بن مسلمما رواه) السالم

  . )٢(صلى اهللا عليه وآله ان لرسول اهللاك شيء كذاإمنا 

 شيء كذلإمنا  ،للنساء والتخيري ما: قالنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )٣( صلى اهللا عليه وآلهاهللا به نبيهخص 

  . )٤( صلى اهللا عليه وآله شيء خص اهللا به نبيهكذلإمنا  ،للناس والتخيري ماروي : وعن املقنع قال

لنا ة اخلريإمنا : قال ،خري امرأته إذا يف الرجل، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن حممد بن مسلم

 هلنن ك ومل ي،فاخترن اهللا ورسولهة ان عائشك مل)صلى اهللا عليه وآله( هللاخير رسول اإمنا  و،حدليس أل

  . )٥()صلى اهللا عليه وآله( خيترن غري رسول اهللاأن 

  . )صلى اهللا عليه وآله( النيبكأيضاً  )عليهم السالم( مأى علة داللة ويف هذه الرواي

                                                













١٦٢

سألته عن رجل خير امرأته :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مبن القاسى عيسة وعن رواي

أمر ة  خاص)صلى اهللا عليه وآله( ان لرسول اهللاكهذا شيء إمنا  ،ال: قال ،فاختارت نفسها بانت منه

ن إ كزواجقل أل: عز وجلوهو قول اهللا ) ، خ للطلقن (نفسهن لطلقهنأاخترن   ففعل ولوكبذل

  . )١(سراحاً مجيالً نكسرحأن وكمتعأ نيتعالالدنيا وزينتها فة احلياتردن ننت ك

 عبد اهللايب قلت أل:  قال، حممد بن مسلمما رواه ،ةالسابقة الروايات املطلقيف ة ومن شواهد التقي

ه فاخترن اهللا ء خير نسا)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ : يقولكين مسعت أباإ: )عليه السالم(

عن  أيب ان يرويهكهذا حديث ن إ :فقال، لنباخترن أنفسهن   ولو،طالقى علهن ك ومل ميس،ورسوله

  . )٢( صلى اهللا عليه وآلههذا شيء خص اهللا به رسولهإمنا وما للناس واخليار ، ةعائش

ن أو، ةالتقيى علة فيه دالل ملاة ون اخليار للناس من حديث عائشك أن وظاهر هذا احلديث

لهم نور كم أل) عليهم السالم(ة ئمائر األمع س أو ، فقط)صلى اهللا عليه وآله( ان لرسول اهللاكمراأل

  . واحد

 ففي ،من الروايات اليت تقدمت بعضهاة  فهي مجل،م بالتخيريكعدم احلى علاليت تدل ة أما الطائف

:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن بعض أصحابنا) ، خ لمروان بن مسلم (هارون بن مسلمة رواي

ة مر من ليس أهله وخالف السنويل األ: فقال يل: قال ،امرأته بيدها مررجل جعل أيف تقول  ما: قلت له

  . )٣(احكومل جيز الن

                                                









١٦٣

س يل ألنه  آخرإنساناح بعد هذا الشيء من كوز الن جيال أنه ،احكالن مراده مل جيز أن والظاهر

  . بطالق

رجل قال : قال ف، وأنا عنده)عليه السالم( عبد اهللا سأل رجل أبا:  قال،براهيم بن حمرزإوعن 

ليس هذا  النساءى علالرجل قوامون : ون هذا واهللا يقولك يأىن: قال ،ك بيدكمرأ: المرأته

  . )١(بشيء

وقد رجع ، التخيريى عل أي كذلى عليدل   ماىرو أنه وأما الصدوق فأقصاه(: اجلواهر قال مث إن

ن كل، املتصفح لهى على خيف ما الك ،يعمل عليه ما الّإيروي فيه  ال أنه تابه منكره يف أول كذ عما

 مما يدل ،تاب وردهاكر بعض الروايات يف أثناء الكذ أنه ة بقرينكالصدوق مل يرجع عن ذل أن الظاهر

  . )ضمانهى علبقي  أنه ىعل

وا من خمتصات ى كعلة الروايات الدال ن العمل بروايات التخيري بعدكمي فال، حال أي ىعلو

فيها وهجرها قدمياً وحديثاً مما يلحقها بالشاذ ة  ووجود أشعار التقي،)وآلهصلى اهللا عليه ( رسول اهللا

  . النادر

 بأن ، عليه بلفظهاملدلولالوجه ى عللوجعل التخيري  موضع اخلالف مان إ( : قالكالسامل مث إن

ن إ يلها يف الطالقكان مراده من التخيري توك لو أما ، معناهىأد ما أو ،يتخري بلفظه أن يريد منها

جياب بني اإلة  ومل يشترط املقارن،فيهة االمرأة الك خالف عند من جوز و جائزاً بغريكان ذلك ،تءشا

مل ة والعام، يقاعه بلفظ الطالق املعهود وما أداهإها حينئذ يف ض وكان فر،من الوكاالتغريه كوالقبول 

   يفرقوا بني

                                                





١٦٤

 ىنه يتأدأ و،يل فيهكتو أو للطالق كمتلي أنه  يف،كطلقي نفس:  وبني قوله،ك اختاري نفس:قوله

عن ة نايك كمجيع ذل أن ىعل معنامها بناًء ىومبا أد، بلفظ االختياروق بلفظ الطالق االفرها باختيار

. مريننه يقع باألأطالق صريح و أو الطالق

اشتراط مقارنة ى علدليل  وال ،ةالكالو أدلة طالقإل ،ةيل املرأكتوة صحة  القاعدىمقتض: أقول

 تاب أوكذا وصل الإف، بالغ الرسولإب أو اً آخر بالكتابةإنسانولذا يوكل أحدهم ، اب بالقبولجياإل

 أن ومن الواضح، يف املوضوعة  أدلته بعد العرفيطالقإل ،يالًكون وك يكوبذل ،ةالك قبل الوإليهالرسول 

  .  وليس املقام مما تصرف فيه،تصرف الشارع فيه إالّ إذا املوضوع يؤخذ من العرف

 يف رجل )عليه السالم( ي علىقض:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، صحيح حممد بن قيس أما

ووليت احلق من ليس ة خالفت السن: قال ،بيدها اجلماع والطالق أن فأصدقها واشترطتة ج امرأتزو

. )١(ةلسن اكوبيده اجلماع والطالق وذلة الرجل النفقى عل أن )عليه السالم( ي علىوقض: قال، بأهله

  .)٢(وحنوه مرسل ابن فضال

تاب ك الم يف هاتني الروايتني يفكرنا بعض الكوقد ذ، ةالك خارج عما حنن بصدده من الوكفذل

. احكالن

  . تفي منه ذا القدركالم يف هذا الباب طويل نكفال، حال أي ىعلو

   .)وقع الطالق، نعم: فقال ،ةلقت فالنطقيل هل  ولو(: الشرائع قال مث إن

  قرارإخبار عن الطالق وإ أنه  يفكش وال، خبار اإل)عمن( يريد بقوله قد: أقول

                                                







١٦٥

ان كن إو، نشاًءإان ك إذا عدم وقوع الطالقة  الفاعدىومقتض، نشاءوقد يريد به اإل، نفسهى عل

  .وقد تبعهم احملقق هنا، تباعه وقوع الطالق بهأوبعض ة ي عن الشيخ يف النهايكاحمل

ذا كو، ةوبرية يقع خبلي طالق حتصرياً ملورد االتفاق والى علويقتصر : ( قالويف املختصر النافع

  .)نعم: فقال ،ةهل طلقت فالن: قال ويقع لو، يعتدا: لوقال

نشاء إحيث إنه  ،ضرب زيداًأهل :  بأنه مثل قول ايب نعم يف جواب من قالكواستدلوا لذل

 يف الرجل ) السالممعليه( ي علعن، عن أبيه ،عن جعفر، وينكخرب الس إىل ضافةباإل، مر بالضربلأل

  .)١(قد طلقها حينئذ: )عليه السالم( قال، نعم: فيقول ،كت امرأتأطلق: يقال له

ي يصلح كله  جابر اخلرب ال أن ره اجلواهر وغريه منكذ هذا القول ملا إىل ن الذهابكمي ن الكل

االعتراف بعدم وقوع الطالق باملقدر الذي   إىلمضافاً، معارضاً لنصوص احلصر وغريها مما يقتضي العدم

  من قولهقرارم بطالقها لإلكاحلة رادإالحتمال  ،ةضعف الدالل ىلإو  حينئذ باملنعفهو أوىل ،قام مقامه نعم

. فقد طلقها حينئذ:  فيه)عليه السالم(

 عدم الوقوع  يف)نعم(ومثل ،  من احلصر يف الرواياتما عرفتتام بعد  والقياس باملثال غري: أقول

 ،نعم هي طالق: قال لو أما ،نعم قد طلقتها: قال  لوكذلكو، يفيد التصديق أشبه مما  وما)ىبل( و)أجل(

  .لوقوع الطالقة الطالق املوجبة صيغى جرنشاء فقد أوقصد اإل

 أنه أحدمها مل يثبت عليهى علة ن قرينكذا مل تإف، نشاءإ أو خبارإ ومل نعلم هل هو )نعم( قال مث لو

 لو ألنه خبارالمه يقتضي اإلكيف ة الصح أصالة: يقالأن  إالّ اللهم،  العقالءإقرارمل يؤخذ ب أي ،خربأ

  .الصحيحى علالم العاقل وصحته محل كة مر بني لغويذا دار األإو، ان باطالًكنشاًء إان ك

   خباراًإنعم : مث لو قال الرجل

                                                





١٦٦

ى علالمه حممول ك و،نفسهى عليد  ذوألنه  ،له  ماكذلكو، ل لوازم الطالق مما عليهكثبت عليه 

  .كوغري ذلة خت واخلامسيتزوج باأل أن  فيصح له،الصحيح

  .موازينهى عل مقام الثبوت فهو أما ،ثباتهذا يف مقام اإل

، احهاكن مصدقات جاز نحيث إو، عليهاة ان حجك، نعم: فقال ،كعن ذلة سألت املرأ ولو

الرجل  أن نهمايوالفارق ب، ىدعون اليمواز إىل  الرجوعملزيخر آلعارضه الطرف ا إذا نياملقام الكويف 

. دها الطالقيس بيث ليحة خبالف املرأ، )به قرار اإلكئاً ملي شكمن مل(ده الطالق فهو من باب يب

  ).ئاًين شكي مل ،نعم: فقال ،أبنت ت أويخل  هل فارقت أو:ليولو ق(: مث قال الشرائع

ره اجلواهر من عدم ك ملا ذكوذل، نشاءان بقصد اإلكإمنا و، خبارن بقصد اإلكيذا مل  إومراده ما

 مجاعمشعراً باإل) عندنا (وقد قال،  عما قام مقامهلو صرح به فضالً نشاء الطالق أصالًإل املقدرة يصالح

. كذلى عل

  



١٦٧

يف قول مشهور مل ة والصف جتردها عن الشرطة غيشترط يف الصيو(: قال يف الشرائع): ٢ مسألة(

  .)خمالف مناى  علهيف فقأ

به   واملراد،الشرطى علقاً يان تعلكسواء ، قيالتعل رد عنجالتة واملراد من التجرد عن الشرط والصف

، طلعت الشمس إذا علم حصوهلا حنوي ما واملراد اة الصفى عل أو، دين جاء ز إحنو تمل وقوعهحيما 

ح يوالتنق حيضانتصار واإلاال  يفمجاعه اإلي علىهو الذي ادع ق مايعن التعلة غيواشتراط جترد الص

  . ةاحلاصرة املتقدم يف النصوصة والعمد،  عنهميكح ماى علها ريوالسرائر وغة والروض

السبب  ذإ ،خر املعلول عن علتهأعدم تة ومنافاته لقاعد( :له بقوله ره يف اجلواهر تعليالًكذ أما ما

ة من الشرائط املخالفة بل هو يف احلقيق، خرج بالدليل ما الّإ كذل إىل ةسبنالسبب العقلي بالكالشرعي 

السبب الذي هو ى علثر يف ترتب األ دلةبعد ظهور األ أنه ة ضرور،حراماًة واحملللة تاب والسنكلل

 ،املشترط إىل يرجع مثله مر الاشتراط أل أو ،حصول املعلق عليه شرع جديد إىل فاشتراط تأخره، ةالصيغ

 مؤيداً، ة الصحاملؤمنونات وعموم طالقاقتضاء اإلى دعووجه حينئذ ل فال، رعالشا إىل يرجع بهإمنا و

الطالق منها ة لوي أوريب يف اليت ال مسعته يف العقود  مماك وبغري ذل،احكله باستصحاب بقاء النك كذل

). بعدم اجلواز

السبب الذي له ء زج أن  مبعىن،ون معلقاًكقد يأيضاً السبب العقلي : والًأ إذ ،خيلو من نظر فال

. القابل قد يتأخرة قابلي أو الفاعلة تأثري يف فاعلي

ن يف السبب ك مي، يف السبب العقليكان ذلكمإذا فرض عدم إف، ةنشاء خفيف املؤناإلن إ :وثانياً

  .همركأ زيد فكءجان إ :وهو مثل، ة االعتباريمورمن األ ألنه ،الشرعي

  مر ان األكلو ذإ،  يوجب التهافت)ليلخرج بالد ما الّإ(قوله  أن  إىلهذا مضافاً



١٦٨

. ةتأخر املعلول عن العلة  لقاعد:ن وجه لقولهكان شرعياً مل يكن إو، اخنرامهميكن عقلياً مل 

ضعف ى علبقوله يف قول مشهور  هنب(: قائالًة الصح إىل كولذا مال ثاين الشهيدين يف املسال

 اح أمر ثابت متحقق فالكالنن إ :قوهلمكة ظاهري أدلةعليه  أوردواإمنا و، ليس عليه نص ألنه مستنده

ى علدليل  ي والإمجاعمع عدم الشرط نه إ وقوهلم، كوك ووقوعه مع الشرط مش،بسبب متحقق الّإيزول 

م الطالق حيث يقع كثبوت حى علة الدال دلةله يندفع بعموم األكهذا  فإن ،كذل صحته بالشرط وحنو

  ).طشرى علمعلقاً  أو ونه منجزاًكأعم من 

ى علعدم الوقوف  فإن ، عليهمجاعاإلى دعوخمالف خيرج به عن ى علمل أقف فيه : وقول املصنف(

  جلواز،أقواهلمة من حيث دخول املعصوم من مجلة  الذي يصري حجمجاعفي يف حتقق اإلكي املخالف ال

 كل ذلصحاب من اعتد مبثومن األ ،قولهى علومل يقف املصنف ، كذلك قائل بوقوعه كون هناكيأن 

 وأسلم من ره املصنف أسدك وما ذ،مجاعدريس هنا بثبوت اإلإبل صرح ابن ،  وحجيتهمجاعيف ثبوت اإل

 يؤنس كيده وذلفالشرط وبه نصوص تى علالظهار يصح تعليقه  أن وسيأيت، يف الدعاويالتحكمات 

  .)١()ة التعليق يف اجلملحكاملقبول مثل هذه األ

ورد يف روايات  ويؤيده ما، للطالقة احلاصرة الروايات اخلاص من ما عرفت كاملسالى علن يرد كل

. أيضاًنوع طالق  فإنه التعليق فيهة الظهار من عدم صح

 يعلأنت : ين قلت المرأيتإ: )عليه السالم( يب احلسنقلت أل:  قال، عن رجل،ريكابن بة ففي رواي

 ىعلى قوين أإ: فقلت،  شيءكليس علي: فقال ،فخرجت ،ةخرجت من باب احلجرن إ ظهر أميك

  ين إ: فقلت،  شيءكليس علي: فقال ،رفّكأأن 

                                                





١٦٩

  . )١(مل تقو ت أويقو شيء كليس علي: فقال ،ورقبتنية ر رقبفّكأ أن ىعلى قوأ

 ،ين ظاهرت من امرأيتإ: )عليه السالم( يب احلسنقلت أل:  قال،وعن القاسم بن حممد الزيات

 كشيء علي ال: فقال يل ،ذاكذا وكفعلت ن إ ظهر أمي كيعلأنت : قلت: قال ،يف قلتك: فقال

  .)٢(عد توال

. فتأمل ،اىلشاء اهللا تعن إ  مما يأيت يف الظهاركغري ذلإىل 

فلم ة عدم تأخر املعلول عن العلة وأما قاعد(:  يف رد التعليل املتقدمكلذا قال يف جامع املدارو

ور كاملذ حتقق الشرط من حنو إىل  الوجوب بل ينظريتوقع منه تقدم جياب املشروط فحيث الاإلكتنخرم 

.) نقول يف املقامكذلكف جب املشروطايف الو

 إىل ةيقال نصوص احلصر ناظر أن انكمل إلكوأما االستدالل بنصوص احلصر فيش: نعم قوله

.ق فتأملينشاء ال التنجيز والتعلاليت يقع ا اإلة الصيغ

  .ك يف جوابه عن ذلشكالاإل إىل  بالتأملولعله أشار، احلصر مطلق إذ ،ففيه نظر

عن ة والدوام والطهارة الزوجيكعليه واقعاً ة الشرط الذي يعلق الصحى علمث هل يصح التعليق 

ان هنا شاهدان فأنت كن إ  أو،نت زوجيت فأنت طالقكن إ :أن يقولك ،احليض والنفاس والشاهدين

  . احتماالن ،كأشبه ذل ما أو ىمعان أك أو ان الظالم خميماًك إذا  فيما،طالق

 يف صحة التعليق على الشرط الذي شكالالظاهر عدم اإل(: قال صحته كاستظهر يف جامع املدار

ر نظريه يف مثل البيع كذُ ماك ،عن احليض والنفاسة والدوام والطهارة الزوجيكعليه شرعاً علق الصحة 

   ،ةجارواإل

                                                







١٧٠

 ىعلرها كاليت ذة  فيه من اجلهشكاليبعد اإل ن الكل، احلصرى علدل  ماة ل من جهكيستش أن الّإ

، نشاء يف اإلط النظر عن الشرف بأن يصرك وذل،نشاءيقصد اجلزم باإلمل حال فيما  أي ىعلليق عتأا 

قلنا بأن االعتبار  إذا اللهم، هي والشرط يناف،البت إىل ةالمها حباجكاالعتباري كويين كجياد التاإل ذإ

  .املشهور أدلةيف جواب  ما عرفتى علة خفيف املؤن

  .احكالنة  يف التحقق والعدم فاالستصحاب يقتضي بقاء علقكش ولو

 كفالشيخ أجاز ذل ،اىلاهللا سبحانه وتعة دريس يف جواز االستثناء مبشيإاختلف الشيخ وابن مث إنه 

. دريس منعهإوابن 

انا كسواء ، العتاقاهللا يدخل يف الطالق وة االستثناء مبشي(: ي املبسوط واخلالفكقال يف حم

دخلت الدار فأنت  إذا حنوة معلقني بصف أو ،شاء اهللا نإ وأنت حر ،شاء اهللا نإمباشرين مثل أنت طالق 

يصح  الة ان الطالق والعتق بصفكن إو، شاء اهللا ن إذا دخلت الدار فأنت حرإ و،شاء اهللا نإطالق 

 صالة ألكم ذلكومن خالفه مل يلزمه ح، المكف الباهللا فيوقاليمني ويف  قرارعندنا ويف اليمني ما ويف اإل

زوال العقد يف ى علدليل  شاء اهللا يف هذه املواضع فال نإالمه بلفظ كذا عقب إو، وثبوت العقدة ءالربا

 النيب أن  ابن عمرىورو، ةاللى خالفه فعليه الد فمن ادع،م بذمتهكتعلق حى عل العتق وال أو احكالن

وهو ، شاء اهللا مل حينث فيما حلف عليه نإميني وقال يف أثرها ى علمن حلف  : قال)صلى اهللا عليه وآله(

. )١()ميان باهللا وبغريهل األكالعموم يف ى عل

اهللا ة مشيى علجبواز التعليق أيضاً ات من طرقنا يميان ورود الرواتاب األك رنا يفكقد ذ: أقول

  يدخل  ال(: دريس بقولهإل عليه ابن كوأش، تعاىلسبحانه و

                                                





١٧١

 ألنه ،يف اليمني باهللا حسب الّإة مامياهللا عندنا بغري خالف عند أصحابنا معشر اإلة االستثناء مبشي

م مبال لرجل آخر ك أقر عند احلارجالً أن ىعلأجد أحداً من أصحابنا قدمياً وحديثاً يتجاسر ويقدم  ال

رجع عما  فإنه ،فهو حمجوج بقولهجعفر  أبو وأما شيخنا، أقر به يلزمه ما شاء اهللا ال نإه إقراروقال بعد 

ة حنيف أيب اختار مذهباألوىل ة لأففي املس، ميانتاب األكتاب الطالق من اخلالف مبا قاله يف كقاله يف 

). كمذهب مالة ويف الثاني

ق يف يليس من التعل ذإ، ن به بأسكتيان اسم اهللا سبحانه مل يإ بكقصد التربن إ أنه ن الظاهركل

عمله   دوام ماكواملراد بالترب، أشبه  وما،وسبحان اهللا أو ،هللا أنت طالق واحلمد:  فهو مثل قوله،شيء

 ثبت  مبعىنك ومنه تبار، جلس ووقف عن السريبل مبعىن اإلكمن بر ألنه ، باهللا الدائم الثابتهوثباته بربط

ون كية كللرباهللا ة لمكون املقصود كوحيث ي، ن املتقلبكليس مثل املم اىلاهللا سبحانه وتع فإن ودام

ن إ أما ،أشبه وما) بلسعد اإل رد ياتوذا كه ما( و)يف الصيف ضيعت اللنب ( مثل،الشرط من باب املثال

بل ، )شاء اهللان إ(  وبني)طلعت الشمسن إ( فرق بنيأي  إذ ، التعليقأقسامسائر كقصد التعليق فهو 

. قطعياهللا بطالقها فغري ة مشي أما ،طلوع الشمس قطعي

دريس يف إدفع املختلف ابن ن إ و،ع بني اجتهادي الشيخ يف رأييهن اجلمكمي ال أنه يعرفومما تقدم 

فيبطل ة يقاف باملشيئقبول الطالق والعتق لإلاألوىل ة لأن مقصود الشيخ يف املسأالشيخ بى علرده 

،  منااًإمجاعون الطالق والعتق ماضيني وهو باطل ك وياطالًان االستثناء بك ولو مل يقباله ،يقاعاإل

ى يبق م الطالق والعتاق ويبطالن معه فالكيوقف ح أنه بعدم دخوله فيهماة الثانية ومقصوده يف املسأل

. انكمإللدخول مع صحتهما 



١٧٢

االستثناء ن إ نقول أن الم الشيخكحسن يف توجيه األ( :ومثله يف الضعف ما عن التنقيح من قوله

هو رأي  ماكبطاهلما به إاألوىل  ف،وجه آخر ىعليدخل  وجه والى عليدخل يف الطالق والعتاق 

ما كولذا ردمها اجلواهر بقوله اجلميع ، ما هو رأي املخالفنيكوالوجه الثاين عدم توقيفهما ، االصحاب

  ).ىتر

آخره  إىل )١(تقولن وال: تعاىلمن قوله  بل الظاهر عدم قبول غري املستقبل املستفاد(: مث قال

 لتعليق معىن ال أنه ماك،  حبق سابققرار لتعليق الواقع يف املاضي ومنه اإلىنمع ال إذ ،ةللتعليق باملشيئ

وجعل هذا من التوصيف املقارن ، ما عرفتكة املشيئى علتسبيبها  اىلاليت شاء اهللا تعة سباب الشرعياأل

. )اة  املزبورمورعنواناً وختصيص األة الذي ستعرف البحث فيه ينايف جعل املسأل

بل يريد االنطباق ، هاءاهللا شان إ يقال حىتة يريد تعليق السببي الة املشيئى علاملعلق ن إ :ن فيهكل

: ومها أمران، ه أم الءاهللا شا أن يعرف هل ال  ماكوذل

.  مفرقاً بني الزوجنيه بشرائط)أنت طالق(اهللا جعل ن إ :ولفاأل

مثل ، بحانه التطبيقرادته سإ بباً بشرطسما جعله اهللا ى علالمه كالرجل يريد تطبيق ن إ :والثاين

التعليق يف ة ره من عدم صحكذ نعم ما، ة وليس هذا من التصرف يف السببي)ت طالقفأن أيب شاء نإ(

شاء  نإ حججت: ذا قالإف،  االحتمالني فليس فيه معىن،مل حيصل حصل أوما إ ملاضيا  إذ،املاضي تام

صرف ى جرأ أو ،كأراد الترب أو ،مشيئتهى عل عليه معلقاً تهبثاإيف املستقبل و اىلأراد قبول اهللا تع فإن ،اهللا

   ءشا نإ أنه أراد أو ،ةر املشيئك ذ من باب االعتياد يفمعىن اللفظ بدون قصد

                                                





١٧٣

. ن له معىنكالّ مل يإو،  صحخباراًإون كيقبله فييشأ مل مل  أنه إذا ماضياً قبل يف قبال

 أنه نا يفككجراه معلقاً وشأن إ يف الطالق ةالتعليق باملشيئة قول عدم صحى عل ف،حال أي ىعلو

يف سائر العقود  ماكالصحة  أصالةجراء إة  القاعدىان مقتضك ،التعليق املبطل أو  املصححكهل أراد الترب

  .يقاعاتواإل

ان من قسم ك الإ و،المكصرف اللفظ فال  أو كالترب أراد فإن ةاملشيئى عل املعلق قراريف اإلأما 

ان اهللا سبحانه ك إذا ونكيإمنا الطلب  أن قد يريد فإنه ،شاء اهللا نإيطلبين زيد ديناراً : فلو قال، خباراإل

مثل ما ، ياه سبباًإنا ومل جيعل اهللا ون الشيء سبباً يف نظركمبا ير إذ ،سبب نا هو بنظرجعل سبباً ما اىلوتع

حيث  اىلاهللا سبحانه وتعزيداً مرتد يف علم  حيث إننه ك ل،سر أناء زيد مما يسبب الضمان ظاهراًكلو 

. تقدم ماى علوقد يريد غريه ، اسركناء سبباً لطلبه من السر اإلكون كال ية ارتد خفي

  



١٧٤

 وقيل يقع ،ثالث قيل يبطل الطالق أو باثنتنية ولو فسر الطلق(: قال يف الشرائع): ٣ مسألة(

. )فسري وهو أشهر الروايتنيت ويلغو ال،بقوله طالقة واحد

  فال،نتنيثا أو نت طالق ثالثاًأ: أن يقولك ،المهكثالث يف  أو باثنتنية  الطلقفسرن إ :أقول

من  أنه  بعضهمىبل ادع،  بقسميه عليهمجاع بل اإل،الثالث أو خالف يف عدم وقوع االثنتني  والإشكال

  .خبار متواتر األكذلى علويدل  ،ةضروريات مذهب الشيع

 ، أنت طالق،أنت طالق: أن يقولك ،داً لتعدد الطالقثالثاً قاص أو مرتنية رر الصيغك لو كذلكو

  .ذاكثالث مرات هأو 

 فيه إشكالال  أنه ماك، ةالثانية يف الصورة  ال خالف بيننا يف وقوع الواحد:نعم يف اجلواهر وغريه

 ىل إوضم اللغو ،ةلتحقق الطالق مر  موجب أوالً)نت طالقأ(قوله  ألن  بقسميه عليهمجاعبل اإلأيضاً 

. يوجب لغويته ق الالطال

ي عن كما حك ثالث هل يقع باطالً أو لو فسر باثنتني أنه هو يفإمنا  فاخلالف ،حال أي ىعلو

ة يوجب الطالق مر أنه  أو،ابن سعيد حيىيوسالر وة عقيل ومحز أيب وأبناء )رمحه اهللا(رتضى انتصار امل

ذا عن كو،  عليهمجاعيشعر باإل يف الناصريات مارتضى  بل عن امل،ما عن املشهوركويلغو التفسري 

. احتماالن ،الذي جعله الشرائع أشهر الروايتني  وهذا هو، صرحياًكيف ج احلق ذلة اخلالف وعن العالم

  :من الرواياتة ل من القولني مجلى كعلويدل 

سدي وحممد بصري األ  أبوما رواه ،ولغو التفسرية وقوع الواحدى علة فمن روايات املشهور الدال

 ةعد الطالق ثالثاً يف غري:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مجيعاًة بن حنظل احلليب وعمرعلي بن 

. )١(طهر فليس بشيءى علن كن مل تإو، ةانت طهر فواحدكن إ

                                                





١٧٥

سألته عن رجل طلق امرأته ثالثاً يف جملس واحد :  قال،) السالمماعليه( عن أحدمها، ةوعن زرار

  . )١(ة واحدهي: قال ،وهي طاهر

سألته عن الذي يطلق يف حال طهر يف جملس :  قال،) السالمماعليه( حدمهاأعن ، ةوعن زرار

  . )٢(ةهي واحد: قال ،ثالثاً

فطلقها ثالثاً يف : قلت:  يف حديث قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ربه وعن شهاب بن عبد

  . )٣(ةقروء فقد بانت منه بواحدة أو ثالث أشهرة ذا مضت ثالثإف ،ةالسن إىل ترد: قال ،مقعد

الرجل طلق ن إ أصحابنا يقولونن إ :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،بن الرباء وعن عمرو

طلق  إذا انوا يقولونكم أ ك آبائ وعنكان يبلغين عنكوقد  ،ةهي واحد مناإفة مرة مائ أوة امرأته مر

  . )٤(مكما بلغكهو : قالف ،ةهي واحدإمنا فة مرة مائ أوة مر

هي : قال ،يف جملس ثالثاً  يف اليت تطلق يف حال طهر،) السالمماعليه( عن أحدمها، ةوعن زرار

  . )٥(ةواحد

ى عليطلقها  أن  وأمره امرأته رجالً يف رجل وىل،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حممد أيب وعن

بانت قروء فقد ة ثالث أو أشهرة ذا مضت ثالثإفة السن إىل دير: قال ،فطلقها ثالثاً يف مقعد واحد ،ةالسن

  . )٦(ةبواحد

                                                















١٧٦

 عن رجل طلق ثالثاً يف مقعد )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،مويوعن حممد بن سعيد األ

  . )١(ة واحدك ذلىان يركف أيب  وأما،راه قد لزمهأأنا فأما  :فقال: قال ،واحد

 من باب قانون كمن يعتقد ذلى علورمبا محل  ،ةالتقيى عل حممول صدر احلديث أن حومن الواض

  . لزاماإل

طلق إذا  :ان يقولك ،) السالمماعليه( عن أبيه، عن جعفر، سحاق بن عمار الصرييفإوعن 

حتل  والة رجع مرياث بينهما وال  وال،فقد بانت منهة واحدة لمك يف يدخل ا ثالثاً أن قبلة الرجل املرأ

وهو  ،األوىل فقد بانت منه يف ،هي طالق هي طالق هي طالق: ن قالإو، ح زوجاً غريهكتن  حىتله

 وال(: قوله أن ىعلبناًء ، )٢(ت مل تفعلءن شاإاحاً جديداً وكحته نكت نءشان إ خاطب من اخلطاب

  . ة تقي)حتل

له عن نت عنده فجاء رجل فسأك:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، أيوب اخلزاز أيب وعن

رجل طلق : صحابنا فقالأفذهب مث جاء رجل آخر من : قال، بانت منه: قال ،ثالثاًة رجل طلق امرأ

  إيلّمث نظر، ليس بشيء: فقال ،رجل طلق امرأته ثالثاً: وجاء آخر فقال، ةتطليق: فقال ،ثاًالامرأته ث

 وأنا ،امرأته ثالثاً حرمت عليهطلق من  أن ىهذا ير: قال ،يف هذاك: قلت: قال، ىتر ما هو: فقال

هي إمنا طهر فى علورجل طلق امرأته ثالثاً هو ، بانت منه فقدة السنى علمن طلق امرأته ثالثاً  أن ىأر

  . )٣(غري طهر فليس بشيءى علورجل طلق امرأته ثالثاً ، ةواحد

   فقدة السنى علمن طلق امرأته ثالثاً  أن ىوأنا أر(:  يف اجلواب)عليه السالم( وقوله

                                                









١٧٧

ى عل رجل طلق امرأته ثالثاً )عليه الصالة والسالم( فرأيه الّإ و،لزام من باب قانون اإل)بانت منه

فليس بشيء لقسم الثالث وهو رجل طلق امرأته ثالثاً على غري طهر ا  إذ،هي واحدةإمنا فغري طهر 

  . واضح

 نت عندك:  قال،مي ابن أشىوسمة ي حيمل القسم الثاين يف رواالقسم الثالث يف هذه الروايةى علو

 عبد اهللا أبو فقال ،مقعد ثالثاً يف أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ذإ )عليه السالم( عبد اهللاأيب 

س يل: فقال ،نهايبعة  املسألكه آخر فسأله عن تلءمث جا، بانت منه بثالث قد: )عليه السالم(

مان يسل إىل كاهللا فوض امللن إ ميابن أشي: فقال  إيل فالتفت،ت منهيت ملا رأيالب يعلظلم أف، بطالق

أمر  )صلى اهللا عليه وآله( حممد إىل ن اهللا فوضإو،  حسابري بغكمسأ أو نا فامننؤهذا عطا: فقال

صلى ( حممد ىل إان مفوضاًكوما  ،)١(م عنه فانتهواكا فخذوه وما الرسول مكآتا وما: نه فقاليد

  .)٢(نايلإ  فقد فوض)اهللا عليه وآله

االعتباط يف  ال، مهالزامي وحنوحسب القانون الواقعي والقانون اإلة املتعددة جوب األ،كواملراد بذل

  . ما هو واضحك اجلواب

طلق امرأته   فسألته عن رجل)عليه السالم( عبد اهللا أيب ىعلدخلت : قال ،ىخراأل تهيومثله روا

رجل طلق امرأته ثالثاً  فسأله عن ه رجليدخل عل ذإلسي نا يف جمأف، س بشيءيل: فقال ،ثالثاً يف جملس

 إىل والالثالث  إىل فوق الثالث يرد ما والة وقد وقعت واحدة واحد إىل الثالثترد : فقال ،يف جملس

 :فقال ،تقول يف رجل طلق امرأته ثالثاً يف جملس ما: له ه رجل آخر فقالءجا ذإ كذلكفنحن ، الواحد

 ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له ته ثالثاً بانت منه فالطلق الرجل امرأإذا ،علظلم أفالبيت وحتريت من  ي

   ،ةواحدة يف مسألة خمتلفة أجوبة جوابه يف جملس واحد ثالث

                                                







١٧٨

غري طهر ى علالرجل امرأته طلق  إذا ؛شككتأنك  الشيطان  ود،تككشأم يبن أش يا: فقال

ذا طلق الرجل امرأته ثالثاً وهي إو، فليس طالقه بطالقة احدو أو  ثالثاًعز وجلما قال اهللا كة  عدريولغ

 إىل ةيرد ما فوق الواحد والن اوبطل الثنتة فقد وقعت واحدعدلني من غري مجاع بشاهدين طهر ى عل

  فقد بانت منه والعز وجلاهللا  ما أمركة العدى علامرأته ثالثاً  ذا طلق الرجلإو، ةالواحد ىل إالثالث وال

  . )١( احلقكل واهللا من ذلكففي ، ن يابن أشيمكتش فال، ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له

 بن عبد اهللاطلق :  وهو يقول)عليه السالم( احلسن أبا مسعت:  قال،اخلالق مساعيل بن عبدإوعن 

  . )٢(ةتاب والسنكال إىل فردهاة  واحد)صلى اهللا عليه وآله( عمر امرأته ثالثاً فجعلها رسول اهللا

من طلق امرأته ثالثاً يف جملس : قالنه أ )عليه السالم( بن حممد عن جعفر، سالمم اإلوعن دعائ

  . )٣(ةشهد فهي طالق واحدأواحد و

ما كطهر ى علانت كن إ الطالق ثالثاً: قال أنه )عليه السالم( وروينا عن جعفر بن حممد: قال

  . )٤(طهر فليس بشيءى علن كن مل تإو، ةجيب فهي واحد

ان كالطالق الثالث  أن ىعلقون فثار متوالعلماء باآل: قال ،ةل الصاغانيخ املفيد يف املسائوعن الشي

ة بن اخلطاب واحد يام عمرأر وقدراً من كب أيب وطول أيام )صلى اهللا عليه وآله( عهد رسول اهللاى عل

 أن ةخمافة السنى عله مل أجزإمنا (:  قال،كذلى علمبا خرص ة وتبني به املرأ، ن جيعله ثالثاً أ عمرىأر حىت

  ، )رانكالسفيه يتتابع 

                                                











١٧٩

ان يفيت يف الطالق الثالث يف الوقت الواحد بأا ك أنه  بن عباسعبد اهللاعن ة مشهورة والرواي

، آخر وهي واهللا حتل لهى عل وحيرموا ،وهي حترم عليهاملرأة تعجبون من قوم حيلون  ال(: ويقولة واحد

طلقها ثالثاً بفم واحد  إذا رجلمن الة هؤالء الذين يبينون املرأ :فقال ،من هذا يابن عباس: فقيل

  . )١()رموا عليهحيو

امرأته ثالثاً يف جملس واحد فحزن عليها حزناً ة نانكطلق ابن (:  قال،عن ابن عباس، ويف الغوايل

 :فقال،  واحدطلقتها ثالثاً يف جملس: قال ،يف طلقتهاك )صلى اهللا عليه وآله(  فسأله رسول اهللا،شديداً

شئتن إ فراجعهاة  واحدكمتلن إ،٢() فراجعها( .  

 بن عمر عبد اهللا طلق:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا: اخلالق قال مساعيل بن عبدإوعن 

  . )٣(ةتاب والسنكال إىل وردهة واحد )صلى اهللا عليه وآله( امرأته ثالثاً فجعله رسول اهللا

 وحنن ننقل بعض ، جعل الثالث واحداًيفة انكحديث ر روواة نفس العام أن ىخيف ن الكهذا ول

  :ة ملا فيه من مزيد الفائدكلمام يف ذلك

) ةيسالماإلة عيالزوجني يف الطالق يف الشرة  حريىمد (تابهكالرمحن الصابوين يف  ر عبدكفقد ذ

  : لفظه قال ما) ا السباعي من مصر وسوريىتور مصطفكوالدة زهر الشيخ حممد أبو (مماقدم له

 وأيب )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا عهدى علان الطالق ك:  قال،عن ابن عباس،  طاووسىرو(

انت هلم كالناس قد استعجلوا يف أمر ن إ :فقال عمر ،ةعمر طالق الثالث واحدة ر وسنتني من خالفكب

 كهنات من هنات: ال البن عباسالصهباء قأبا ن إ :عن طاووسة ويف رواي ،مضيناه عليهمأنات فلو أفيه 

   أمل

                                                









١٨٠

ان كقد : قال ،ةر واحدكوأيب ب) صلى اهللا عليه وآله(عهد رسول اهللا ى علن طالق الثالث كي

  . )ان يف عهد عمر تتابع الناس يف الطالق فأجازه عليهمك فلما كذل

ان من ك ،بسنتنية املطلب ولد قبل اهلجر  بن عباس بن عبدعبد اهللا(: تابكمث قال يف هامش ال

 يفيفقهه  أن )صلى اهللا عليه وآله( له رسول اهللا  وقد دعا،التفسري وىاشتهر بالفتو ،ةفقهاء الصحاب بارك

  ).ةوالستني من اهلجرة الثامنة الطائف سنيف تويف ، الدين

ابن ة وأيد رواي، ورين من صحيح مسلم بشرح النوويكاحلديثني املذن إ( :أيضاًر يف اهلامش كوذ

لغري ة حدايقاع الوإوة يقاع الثالث يف وقت السنإة باحإيف  دلةولوال قيام األ: اجلصاصعباس بقول 

نا نقول بأن غريه ليس مبشروع لوال تظاهر كوقد : وقال ابن العريب، هحصرة يضت اآلتاملدخول ا الق

  .) الزم لهكذل أن ثالثاً أو بأن من طلق طلقتنية م من األمجاعثار وانعقاد اإلخبار واآلاأل

سبب اخلالف  أن فهمه من هذين النصني اجلصاص وابن العريبأوالذي (: مث قال املؤلف الصابوين

ة رميكالة  بل مبا ورد يف السن،فيه صريح مبا ألنه رميكجاء يف القرآن ال ه ماؤيف الطالق الثالث ليس منش

  ).الصحابةبأقوال 

ة من أوقع الثالث واحدأيضاً  واستدل(: وبعد كالم طويل يف حديث ابن عباس قال الصابوين

عن ، نيحدثين داود بن احلس:  قال،سحاقإعن حممد بن ، محد يف مسندهأاإلمام  ىرو: باحلديث التايل

بين مطلب امرأته ثالثاً يف  ابن عبد يزيد أخوة انكطلق ر:  قال،عن ابن عباس،  ابن عباسموىلة رمكع

: قال ،يف طلقتهاك )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللافسأله : قال، جملس واحد فحزن عليها حزناً شديداً

، شئتن إ فارجعهاة  واحدكتلإمنا ف: قال، نعم: قال ،يف جملس واحد: فقال: قال، طلقتها ثالثاً

  . )ل طهركالطالق عند إمنا  ىان ابن عباس يرك ف،فرجعها: قال

   حيتمل ه واضح يف معناه السنادإهذا احلديث صحيح يف (: مث قال الصابوين



١٨١

:  وقال ابن حجر،الصوابنه إ :محدأاإلمام قال ، ةن من طلق امرأته ثالثاً فهي واحد أوهو، التأويل

 ورواه احلافظ: وقال ابن القيم، يقبل التأويل الذي يف غريه من الروايات الة يف املسأل وهذا احلديث نص

واحتج : مث قال، مك أصح من صحيح احلاه اليت هيت حممد بن عبد الواحد املقدسي يف خمتاراعبد اهللاأبو 

وبعض التابعني ة هو مذهب بعض الصحابة واحدة أصحاب هذا الرأي بأن وقوع الطلقات الثالث طلق

  : ر بعضهمكحنن نذ وها

  .ن ناقشنا مجيع الردود عليه أرناه بعدك للحديث الذي ذك وذل،مذهب ابن عباس

 ان الكنه إ ،عن أبيه، عن ابن طاووس، حيراجلخربنا ابن أ: الرزاق  عبدا رواه مل،مذهب طاووس

تنقضي   حىتمث يدعهاة يطلقها واحد: ان يقولكنه أو ،ة طالقاً ما خالف وجه الطالق ووجه العدىير

  .ة بالوقوع واحدفىتأعدا ف

وابن مسعود وعبد الرمحن بن  يعل به فىتأو،  عنه،عن أيوب، براهيمإمساعيل بن إرواه ، ةرمكع

   .الزبريوعوف 

 ،واختلف يف هذا الباب عن احلسن:  قال ابن املنذر،قر عليهتمذهب احلسن البصري الذي اس

رجع  أنه ومحيد ويونس عنهة قتاد ركوذ، )صلى اهللا عليه وآله( ما رويناه عن أصحاب النيبك عنه ىفرو

  .ةبائنة واحد:  فقال،كعن قوله بعد ذل

 عن يعمر بن، ريكعن ب، بن سعيد حيىيعن ، كخربنا مالأ: الرزاق قال عبد، مذهب عطاء بن يسار

   .ةر واحدكطالق البإمنا : فقال ،ثالثاً ركسأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق الب:  قال،عياشأيب 

  .اه ابن املنذر وغريه عنهكما حكمذهب سعيد بن جبري 

د هو مذهب سعية مذهب الوقوع واحد أن تبك وجدت يف عدد من ال،مذهب سعيد بن املسيب

ة بدعة الطلقات الثالث جمتمع ألن ،مذهبه عدم الوقوع مطلقاً أن رتكتب ذكوبعض ال، بن املسيب

والقرطيب يف ، وقد نقل هذا املذهب عن سعيد بن املسيب الزخمشري يف تفسريه، تقع فالة مردودة والبدع

   أحكام



١٨٢

  . )أيضاًه ري تفس يفيلوسواآل، القرآن

بار كعمر ومسع من ة  خالفش ولد يفي قررباح موىل أيب عطاء بن(: تابك هامش المث قال يف

د بن ي سعوقال يف، عشر أربعة وةمائة  سن تويف،ت أفضل من عطاءيرأ ما: ةفيحن أبو قال، ةالصحاب

 مسائل لوه يفأنما سيوفه حكهل القال ابن عباس أل، مهاريابن عمر وغ وابن عباس  حدث عن:ريجب

د بن يسع و،نيمخس وتسعة شعث سنابن األة  فتنتله احلجاج يف ق،ريد بن جبيم سعكيس فيأل: ةيفقه

 عن ى ورونيعمر بسنتة قبل خالف ولد ،ةنيللمدة  أحد الفقهاء السبعنيبار التابعك من يب املخزومياملس

  . )ةريهر أيب اته عنيثر رواكانت أك و،بيد بن املسيت أحداً أعلم من سعيرأ ما: ةادتقال ق، ةالصحاب

ثان ينا حدي رواها اجلمهور وخمالفوهم فلدات اليتي الروال يفيق مهما(: ليم طوالكمث قال بعد 

 أن  مسند أمحد يفث يفيحد و،ح مسلمي صحث يفيحد، )صلى اهللا عليه وآله( حان عن رسول اهللايصح

  . )ةواحد إالّ قعي الطالق املتعدد ال

ر كفي أن حاش هللا ويالرجع الطالق ميقصد بعمله هذا حتريعمر مل ن إ( :المهك ري أخمث قال يف

تنع مي أن ان القصد من عمركإمنا ، صفائها إىل عودها وةي الزوجةايق احلي طرعمر بوضع العقبات يف

  . )!سهماً نافذاً اً الي فجعل هذه العقوبات درعاً واق،الناس عن الطلقات الثالث

قاعهم الثالث يإبة ناي عصره احملرم دب الناس يفكرتي ال أن ىعلان حرص عمر كذا إو(: مث قال

ب كرتي ال أن ىعلوم أشد ي النيون حرص املسلمكي أفال،  أمر مباحيه وةفحرمهم من الرجعة جمموع

اعتبار  إىل  الرجوعيفن إ ،مإليههم الطلقات الثالث لتعود زوجام ينما حنرم عليل حيالتحلة ميجراناس 

  الطلقات الثالث 



١٨٣

، عهد عمرة يبدا وركب أيب  وعصر)صلى اهللا عليه وآله( ه النيبيان علكما  إىل وعجرة واحدة طلق

دفع  وة عمر باجتهاده من جلب املصلحإليه ىرم ما إىل قيلزام بالثالث حتقاإلعن  العدول ن يفأو

  . )تدور حوهلماة يالشرعة اسيالس ألن ،ةاملفسد

ى علنعقد ي ومل ،قبل عصر عمرة وقوع الثالث واحدى عل انعقد مجاعاإل أن ةواخلالص(: وقال

 )صلى اهللا عليه وآله(  عصر النيبيفة واحد إالّ قعي ان الكفالطالق الثالث ، ناآل  حىتالوقوع ثالثاً

ى عل مجاعفانعقد اإل، ة من الصحابك ذلالف أحد يفخيومل ، عمرة  من خالفنير وسنتكب أيب عصرو

نقرض عصر ي ومل كذلى  علاعمجوقد استمر اإل، ةواحد الّإقع ي من طلق زوجته ثالثاً ال أن هو و،كذل

 نياستمر اخلالف ب و،هريغ و ابن عباسكوخالفه بذل، جاء عمر فألزم الناس بوقوع الثالث  حىتنيامع

  . )عصر نا هذا  حىتفقهاء املذاهب ونيالتابع وةفقهاء الصحاب

 أن هاح والطالق فلكون النؤ ش حق التدخل يفسالم اإلمر يف األبأنه لويل(مث وجه اجتهاد عمر 

 حاالت  يفني الزوجنيفرق بي أن ما لهك،  هلاويل  من الهو ويل وها عن الزواجيعضلها وليزوج من ي

 عصر ل جداً يفيالقل إالّ نما مل جنديب، طلق ثالثاً بضربهيدب من ؤي عمر أوهلذا بد، ها الشارعينص عل

 أنه نقل لنايومل ، ر هذاكستني ) وآلهصلى اهللا عليه( ان النيبك ومن طلق ثالثاً) صلى اهللا عليه وآله( النيب

 انك أنه ات عنهيوتواترت الروا، الف شرع اهللا بالطالقخيعزر من ي أدبجاء عمر ف  حىتعزر أحداً بفعله

 ردع الناس عن يفة وملا مل تفد هذه العقوب، حلق رأسه وعزره و برجل طلق امرأته ثالثاً ضربهأيتإذا 

اب هذه كلردع الناس عن ارتة ليد عمر وسجيومل ، ةد العقوبيزين  أ طالقهم قرر عمراب احملرم يفكارت

وهلذا ، شرع اهللا  ماريغى علما أوقع الطالق  إذا زوجامة حرمام من مراجع إالّ  طالقهميفة املخالف

  ة ه عدم مراجعبتخالف ما شرع اهللا فطلق ثالثاً فعقوى علمن طلق : ألزمهم بالثالث وقال هلم



١٨٤

  . )زوجاً غريهح كتن  حىتزوجته

يف تقسيم أراضي ة فقد خالف الصحاب، فاجتهاد عمر فيما خالف به سلفه ليس جديداً يف تارخينا(

الثقفي حينما طلق زوجاته ليمنعهن من ة وعمر أمر غيلم بن سلم، شارب اخلمرة ويف عقوب، العراق

 ولترجعن يف كء لتراجعن نساوأمي اهللا: إليهيراجعهن وأرسل  أن فأمره، بنيهى علاملرياث حني وزع ماله 

  ). فريجمكمرن بقرب وآلكورثهن منأل أو كمال

ين أخشي كحرمه ولأال : تابيتني وقالكوزوجتيهما الة وحذيفة ل من طلحكوقد فرق عمر بني (

ومع ،  مجهور املسلمنيإليهذهب  ماى علمباح ة تابيك بالمفزواج املسل، ماتلعراض عن الزواج باملساإل

ذا كان من متلك إف، حصلتن إ بل وفسخهامنع مثل هذه الزجياب ة من املصلح أن ر عمىهذا فقد رأ

  . ) التفريق بعد طالق احملرم فيجعله ثالثاًكميل الأحق التفريق دون طالق بني الزوجني 

هو من  أو الدوامة ل عن عمل عمر هذا هل هو عمل تشريعي له صفءوهنا نتسا(: كوقال بعد ذل

  . وأجاب بالثاين )ةتدورحول املصلح ةالشرعية قبيل السياس

 عن رجل طلق )صلى اهللا عليه وآله( أخرب رسول اهللا:  قال،عن أمحد بن لبيد،  النسائيىورو

 وأنا بني عز وجلاب اهللا تكأيلعب ب:  مث قال)صلى اهللا عليه وآله( فغضب، قات مجيعاًيامرأته ثالث تطل

  .أقتله أال يا رسول اهللا: قام رجل وقال  حىت،مكأظهر

تاب اهللا كتالعب ب ألنه جيوز الطالق الثالث ال أن ىعلفدل ( :ره هذا اخلربكبعد ذ ينوقال الصاب

. )وفهم غري صحيح ملا أراده الشارع وأمر به من وجوب التفريق بني الطلقات

  .  ملا فيه من الفوائد،اًتضبالم الصابوين نقلناه بطوله مقكانتهي 

  الروايات ن  أيظهرة  وما نقلناه عن العام)السالمم عليه( عنهمة ومن الروايات املتقدم



١٨٥

   .)٢(واخلزاز )١(يمشأة ما تقدم يف روايك ،ةقيتالى علة اليت تقول بوقوع الثالث حممول

: نيأحد حمملى علحيمل  أن عدم وقوع شيء فالالزمى علة من الروايات الدالة الثانية الطائفأما 

 أن والظاهرـ   بن عمرعبد اهللاة ما يف قصك ،قوع يف احليضالوكعدم اجتماع الشرائط : ولاأل

 له بعدم أفىت) صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن بعض الرواياتيف  ألن ،ةررك بن عمر معبد اهللاة قص

 من كأشبه ذل ما أو عدم الشهود أوـ  )٤(ة بوقوع واحدايات أفىتويف بعض الرو )٣(اًإطالقوقوع طالق 

. الشرائط

حيمل  فإنه ، فاملنفي وقوع الثالث،املراد عدم وقوع الشيء الذي يريده املطلق ثالثاًن إ :الثاين

 يريد ،ليس شيء يف الصحراء:  من الصحراء وهو صياد فقالىفمن أت، الشيء املرادى علة الشيء بالقرين

مها الكولو أثبت ،  يريد احلطب،ليس فيها شيء:  من نفس الصحراء وهو حطاب فقالىومن أت، الصيد

. ن بينهما تنافكخر مل يمها وأثبت اآلى أحدولذا لو نف، أيضاًالشيء أرادا مقصدمها 

  : ةالثانية فمن روايات الطائف، حال أي ىعلو

: رجل قال المرأته: له قلت:  قال، يف حديث)عليه السالم( عن الصادق، ةليب النسابك الما رواه

:  فقرأت،أفاقر: قال، ىبل: قلت، الطالقة  سورأرتق أما كوحي: فقال ،أنت طالق عدد جنوم السماء

ن وةحصوا العدأفطلقوهن لعد)فقال ،)٥ :هنا جنوم السماءىأتر ، فرجل قال : فقلت .ال: قلت

   ،نبيهة تاب اهللا وسنك إىل ترد: فقال ،أنت طالق ثالثاً: المرأته

                                                













١٨٦

  . )١(نيولبطهر من غري مجاع بشاهدين مقى عل الّإ طالق ال: مث قال

: قال ،ةعن قتاد، ايلئالل ايل غوىفقد رو، سالمونفاها اإلة جاهلية انت عادكثري الطالق كت: أقول

عشر ويراجعها  إىل شاء من واحد اان الرجل يطلق امرأته مك بغري عدد وسالمان الطالق يف صدر اإلك(

  ).)٢(حسانإتسريح ب أو  مبعروفكمساإالطالق مرتان ف: تعاىلفرتل قوله ، ةيف العد

عليه ( جعفر بن حممد إىل  بسنده، اجلعفرياتما رواه :ولالقول األى عل ويدل كويؤيد ذل

: تهأالمرقال  رجل )عليه السالم( أمري املؤمنني إىل رفع: قال) عليه السالم( أيب أخربين:  قال،)السالم

وفرق بينه وبني ، كل من ذكفيكثالث عرفجات ي: )عليه السالم( ي علفقال ،أنت طالق عدد العرفج

  .)٣(امرأته

. وىلاألة  تعد من روايات الطائفوهذه الرواية

 من ،من طلق ثالثاً يف جملس فليس بشيء:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

. ر طالق ابن عمركوذ، )٤(عز وجلتاب اهللا ك إىل  ردعز وجلتاب اهللا كخالف 

من طلق امرأته ثالثاً يف جملس وهي حائض :  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وعن احلليب

 ،طلق امرأته ثالثاً وهي حائض إذ ، طالق ابن عمر)صلى اهللا عليه وآله( وقد رد رسول اهللا، فليس بشيء

 إىل ردة تاب اهللا والسنكل شيء خالف ك: وقال،  الطالقك ذل)صلى اهللا عليه وآله( فأبطل رسول اهللا

. )٥(ة عديف إالّ طالقال : وقال، تاب اهللاك

   عن رجل طلق امرأته ثالثاً يف جملس )عليه السالم( سألته:  قال،بن مهرانة وعن مساع

                                                













١٨٧

 بن عمر امرأته طلقها ثالثاً عبد اهللاى عل رد )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :فقال ،واحد

تاب اهللا كل شيء خالف ك: لطالق فقال اك ذل)صلى اهللا عليه وآله( بطل رسول اهللاأف، وهي حائض

  . )١(ةتاب اهللا والسنك إىل ردة والسن

تشهد ملن طلق ثالثاً يف  ال: )عليه السالم( عبد اهللا قال أبو:  قال،وعن احلسن بن زياد الصيقل

ن وكالواحد ليى عليشهد إمنا الثالث وى عليشهد  نه ال أاملراد البطالن ال أن ىعلبناًء ، )٢(جملس واحد

. وىلاألة من الطائف

  أصحابناىرو: )عليه السالم( احلسن إىل أيب  بن حممدعبد اهللاتب ك:  قال،مساعيلإ علي بن وعن

 طهر بغري مجاع بشاهدينى علة واحدة لمك يف الرجل يطلق امرأته ثالثاً ب)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن

يلزم  النه إ) عليه السالم( عبد اهللا أيب ىعل أأخط:  خبطه)عليه السالم( عفوقّ ،ةواحدة يلزمه تطليقأنه 

. )٣(شاء اهللا نإة تاب والسنكال إىل الطالق ويرد

يف جملس واحد  م واملطلقات ثالثاًكياإ:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةوعن عمر بن حنظل

. )٤(فهن ذوات أزواج

ن ذوات إم واملطلقات ثالثاً فكإيا:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، البختريوعن حفص بن 

. )٥(أزواج

   ذاإو:  قال،املأمون إىل تابهك يف )عليه السالم( عن الرضا، وعن الفضل بن شاذان

                                                













١٨٨

 مريأوقال : قال، ح زوجاً غريهكتن  حىتثالث مرات مل حتل لزوجهاة بعد العدة طلقت املرأ

  . )١(ن ذوات أزواجإلقات ثالثاً يف موضع واحد فاتقوا تزويج املط: )عليه السالم( املؤمنني

ين طلقت امرأيت ثالثاً يف إ:  قال لهرجالًن إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن صفوان اجلمال

طلقوهن طلقتم النساء ف إذا أيها النيب يا :تاب اهللاك أتقرأما  :مث قال، ليس بشيء: قال ،جملس

 دفهو يرة تاب اهللا والسنكل ما خالف ك: مث قال ،مراًأ كحيدث بعد ذل هللالعل ا: قوله ىل إنلعد

  . )٢(ةتاب اهللا والسنكإىل 

ين ابتليت فطلقت أهلي ثالثاً إ: قلت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةن بن خارجووعن هار

عليه ( عبد اهللا أبا تسأل  حىتأرضي ال: قالتة ن املرأإو، ليس بشيء: فسألت أصحابنا فقالوا ،ةيف دفع

  . )٣( شيءكيعل فليس كأهل إىل ارجع: فقال ،)السالم

نه إ :فقيل له ،ق امرأته ثالثاً يف جملس واحدل عن رجل يط)عليه السالم( سألته: قال ،ةوعن مساع

  . )٤(يتزوجها غريه أن حدحيل أل ال: فقال،  أبداًكليإرأجع  ال: فقالت، أنت امرأيت: فقال هلا، ةواحد

  . يراجعها أن ان لهك بل ،يتزوجها غريه أن حدولذا مل حيل أل، ةانت يف العدك أا الظاهر: أقول

: وقالة ي عن املطلقات ثالثاً لغري العدنه إ :)صلى اهللا عليه وآله( اهللال عن رسو، ويف الدعائم

  . )٥(زواجن ذوات األإ

                                                













١٨٩

 واملطلقات ثالثاً يف جملس واحد كياإ:  قال،)معليه السال( عبد اهللا أيب عن، رك بن بىوعن موس

  . )١(ن ذوات أزواجإف

طالب  علي بن أيب روينا عن أمري املؤمنني: قال ،ةتاب االستغاثكويف يف كالقاسم ال أيب وعن

  . )٢(ن ذوات بعولإجتنبوا تزويج املطلقات ثالثاً يف جملس واحد ف: قال أنه )صلوات اهللا وسالمه عليه(

حيث وقعت ة رجعية ن يف عدأما أشبه  أو زواجذوات األ أو يراد بذوات البعول أن يبعد وال

  .ةالواحد

  : قوال واليت منهامن األة  يظهر وجه النظر يف مجلكومن ذل

 ،أنت طالق ثالثاً: قالن إ ةقوع الواحدول يف كحيث أش، رشادي شرح اإلكقول الشهيد يف حم

املتبادر من  ألن ،طالق طالق طالق: قال إذا هو فيماإمنا بالثالث ة واحدوقوع الى علة خبار الدالاألألن 

سبح اهللا  أنه ،اهللا عشراً سبحان: من قالى عليصدق  ال إذ ،أوقع الطالق بثالث صيغ أنه ق ثالثاًقوله طلَّ

  .عشر مرات

ستفصال يقتضي  االكفتر  ومع التعارف بينهم،ن متعارفاً بني الناسكمل ي يتم لوإمنا هذا ن إ :فيهإذ 

طالق اثنتني : قال أو ،طالق طالق طالق: قال أو ،طالق ثالثاً: فسواء قال، الصورتني يفة وقوع الواحد

  . للجميع دلةفقط لعموم األة  يقع واحد،سكبالع أو ،وطالق

يف أيضاً  ثاملؤنة صحى علبناًء ـ  طالقات أو طالقتان أو أنت طالقان: لو قال أنه الم يفكالى يبق

 ومل أر من ،احتماالن ،ال أوة فهل يقع واحد ـ) ةطالق(ة ما تقدم عن بعض اللغويني صحكة يغالص

  فهو مثل هذه ة يبعد الصح وال، تعرض له

                                                







١٩٠

مل وإن  ،ابين هذان أو ، اثنان روح وجسدنساناإل أو ،ورهن بألفة  رهنان رهن مبائكالدار عند

  .خراآل إىل ةاً بالنسبإقرارون كحيث ي، ن أحدمها ابنهكي

ة كواملالئ :اىلوقوله تع ،)١() مل يتسنهك وشرابكطعام إىل فانظر:  صحيح مثل)ابين هذان(و

  . احكالنة  بقاء علقاألصلمر ف يف األكولو ش ،)٢( ظهريكبعد ذل

 من حيث ، طالق ثالثاً:قال إذا ةالقول بعدم الوقوع واحدى قوقد ي: كقول جامع املدار: ومنها

  .ةرر الصيغكمن طلق ثالثاً بتة رادإة  النصوص املزبوراحتمالة  ضرور،النصوص

  :  قال الشاعر،امليهك واجلمع يشمل كيكمرين التفال األك بعد تعارف طالقاإلن إ :فيهإذ 

  ة فأنت طالق والطالق عزمي

  ثالثاً ومن خيرق أعق وأظلم

 منهي عنها هناة ثريكنقله يف التنقيح من احتجاج القائل بعدم وقوع شيء بأن ال ما: ومنها

الضدين  ون النهي عن أحدكة ضرور ،ةمر بالوحديستلزم األة ثريكوالنهي عن ال،  والرواياتمجاعباإل

ون آتياً كي البالكثرة يت فاآل، ونكمر بالسيستلزم األة كالنهي عن احلرك ،خرمر بالضد اآليستلزم األ

  .يقع الطالق  به الرأموالطالق املة ذا مل يأت بوحدإو، زم اجتماع ضدين لالإوة بالوحد

 أن  إىلضافةباإل، مطلقاً  وهو الثالث ال،ء املنهي عنه بالشيء املرادي من ظهور الشما عرفت :وفيه

  . ةيصلح حج فالة عيالشر دلةهذا الدليل أشبه باالستيناس منه باأل

ة الطالق واحدة صح إىل ثركذهب األ: حيث قالة فايكومما تقدم ظهر وجه النظر يف قول ال

  الطالق ثالثاً يف جملس  أن ةاملتضمنة الروايات املتعدد إىل تناداًاس

                                                







١٩١

ون الطالق بألفاظ كات ياملتبادر من الروان إ :هيوف .بأن املقتضي موجود واملانع مفقود، واحد

  .ياملقتض وجود نعميوة متعدد

 الصاحل  إىلالفاسدة مي ما تقدم من ضميووجود املقتض ،ما عرفتى علعم أات يالروان إ :هيف ذإ

  . اليت عرفت داللتهاة تقدمات امليالرواة  والعمد،فاسداً علهجي ال

، المكحمل ال خارج عن إالّ أنه حاً يف نفسهيان صحكن إستثناء فهو وره اجلواهر من االكأما ما ذ

الطالق  ما أشبه من أو ينياجلاهل طالق أو تابكد به طالق أهل اليري و،طالق: قولي أن هو مثلإمنا و

  .ثرمى كعللمات الفقهاء كثرا وال يف ى كعلات يالروا فصل يفي ولذا مل، ننايوافق موازي ي الالذ

 وجه أراد من الطالق يفى علقصد الطالق البدعي يمل  ذاإ كذل قال باختصاصي قد نكل(: قال

ل التعدد عدم تعقة  ضرور،حيعدم قصد الطالق الصح إىل هيرجع في ألنه ،هيالبطالن ف تجهي فكذلة غيالص

ا إليهضاف أ وأوالًة غيالص قصد معىن أما إذا ،احمللة لعدم مصادفأيضاً ن بطل الثاين منه إرار وكبدون الت

 ان ما تعلق بهيب إىل رجوعهة  ضرور،ضافته إوتلغو حاًينئذ صحيح ونكي فإنه ،بقصد آخر مستقل ثالثاً

 ،اهللا ألفاً إالّ له إال:  ملا خاف الغرق)معليه السالنا وآله وينبى عل( حنو قول نوح ،ةغيغرضه بعدد الص

ان ك ورمبا، أنت طالق ثالثاً: ين أقولأ معىنى علرر النطق ا ثالثاً كبالثالث تة قيون مراده يف احلقكيف

  ). هاريوغة السابق )١(ميبراهإة اتبكمن مة شم يف اجلمليبل رمبا ، أيضاًوجه مجع  كذل

وجه لتوقف  فال، دلةاملوافق لظواهر األ  املشهور هوقول أن ظهريتقدم  مافم، حال أي ىعلو

.)٢()ةقع واحدي: ليوق، بطل: ليق، نياثنت أو أنت طالق ثالثاً: ولو قال(: ث قالييف القواعد حة العالم

   قولإن : ح قول املشهور قائالًيضارجح اإل ولذا

                                                







١٩٢

ة الضميم إالّ ليس إذ انع وانتفاء امل، أنت طالق:املشهور هو احلق عندي لوجود املتقضي وهو قوله

 إىل ةشارإ بأن قوله ليس بشيء فليس بشيء :)عليه السالم(قوله ة اللدمث رد ، تنافيه ده الكوهي تؤ

  . الثالثوقوع  يف عدم كالثالث وال ش

 إليهتب كنه إ ، يف حديث)عليه السالم( ىاحلسن موس أيب عن، سويد علي بن ةورد يف روايمث إنه 

  : فأجابه جبواب هذه نسختهة ثريكيسأله عن مسائل 

بسم اهللا الرمحن الرحيمقال أن ىل إ :احهم وعن طالقهمكنالدهم وعن  أومهاتأ عن وسألت ،

فأما من دخل يف ، ةعد  وطالق يف غري،اح بغري ويلكن ،ةيوم القيام إىل الدهم فهن عواهر أوفأما أمهات

  .)١(هكويقينه شة ميانه ضاللإعدتنا فقد هدم 

 وال، ولياءاألة جازإماء بدون من الضعفاء من اإلة وا بالقوأخذانوا يك مااألوىل ة راد باجلملفامل

حيث و، مويني والعباسينييف زمن األة انوا ذه الصفكمراء اخللفاء واأل أن من راجع التاريخى على خيف

  .السائل سأل عنهأن   مع)عليه الصالة والسالم(اإلمام ن به بأس مل يرده كاحهم الشرعي مل يكن إن

 هو الطالق من غري شهود ويف حال احليض وما أشبه )عليه السالم( المكيف ة الثانية واملراد باجلمل

  .ةتاب والسنكمما خيالف ال

، لزامن من التعاون معهم بقانون اإلكيتم أنه فلعله أراد، فأما من دخل: )عليه السالم( قولهأما 

ميان اإل ألن بأس مبا عمل يف السابق ال أنه  أو،عليهة غضاض ميان فالن اإلميان بقانونه يعمل بعد اإل أأو

يعيد  نه الأو، )٣()من استبصر(دل عليه روايات  ماى عل ،)٢(كذلك سالماإل أن ماكجيب عما قبله 

  . أشبه صالته وصومه وحجه وما

  حث  يف بعض مبا)عليه الصالة والسالم(عن الرضا ، هالل علي بن ةرنا روايكوقد ذ

                                                









١٩٣

  . مر ال يغري ما تقدم األإليهوصل إن  أنه ىعلدل  الفقه مما

  ).ان املطلق خمالفاً يعتقد الثالث لزمتهك ولو(: مث قال الشرائع

  . بقسميه عليهمجاع اإل:ويف اجلواهر

  . ويدل عليه متواتر الروايات، أيضاًتبع توهو الظاهر من ال

 ، مع بعض أصحابنا)عليه السالم( اينجعفر الث أيب  إىلتبتك:  قال،اينبن حممد اهلمدبراهيم إفعن 

ومن حنثه بطالقها غري  :قال أن ىلإ  وزوجهاكرت من أمر ابنتكذ فهمت ما: فأتاين اجلواب خبطه

ن كان ممن ال إو، مل يأت أمراً جهله ألنه  عليهطالق فالان ممن يتوالنا ويقول بقولنا ك فإن فانظرة مر

  . )١( الفراق بعينهىنوإمنا  فإنه فاختلعها منهيتوالنا وال يقول بقولنا 

 بعض العلويني )عليه السالم( عند الرضا ركذ: قال ،عن بعض أصحابه، مسروق أيب وعن اهليثم بن

ألنه  :قال ،يف وهي امرأتهك وكجعلت فدا: قلت، حرامى علمقيم نه إأما  : فقال،ان ينتقصهكممن 

  . )٢( دينه فحرمت عليهكللقها وذط: قال ،يف طلقهاك: قلت، قد طلقها

  .  نفسه فاسقاًىير املراد احلرام عنده فهو: أقول

غري ى علطلقت ة امرأ: قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، الرمحن البصري وعن عبد

  . )٣( بغري زوجكتتر ال، ةذه املرأهيتزوج : فقال ،ةالسن

   كمسأمث ة لغري عدة  عن رجل طلق امرأ)يه السالمعل(سألته :  قال، بن سنانعبد اهللاوعن 

                                                









١٩٤

  . )١(بغري زوجة  املرأكتتر نعم ال: قال ،أتزوجها أن  هل يصلح يل،انقضت عدا  حىتعنها

أيتزوجها ة غري السنى علة  عن املطلق)عليه السالم( احلسن أبا سألنه إ ،ةمحز علي بن أيب وعن

  . )٢(كبأس بذل  وتزوجوهن فال،ه أنفسهملزموأ ما كلزموهم من ذلأ: فقال ،الرجل

عليه ( قال ،أتزوجها أن يلأ ةغري السنى علطلقت ة سأل عن امرأ أنه ،ةوعن جعفر بن مساع

ة غري السنى عللقات ثالثاً طم واملكياإ( ىروة حنظلعلي بن  أن ألست تعلم: فقلت له، نعم: )السالم

عليه ( احلسن أيب  روي عن،الناسى علأوسع ة محزن أيب  علي بةبين رواي يا: فقال ،)ن ذوات أزواجإف

  . )٣(كبأس بذل لزموه أنفسهم وتزوجوهن فالأ ما كلزموهم بذلأ: قال أنه )السالم

 :قال ،سألته عن الرجل يطلق امرأته ثالثاً:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ىعلاأل وعن عبد

كان مستخفاً بالطالق الزمته ذلكن إ)٤(.   

من  أن عين ورا:  فقال يل)عليه السالم( عبد اهللا أيب ىعلدخلت :  قال،العباس البقباق أيب وعن

  . )٥(طلق امرأته ثالثاً يف جملس واحد فقد بانت منه

 عن )عليه السالم( احلسن الرضا أبا سألت:  قال،عن أبيه،  العلويعبد اهللاوعن جعفر بن حممد بن 

   ،مك حيل لغريم الثالث الكطالقن إ :ل يلفقا ،تزويج املطلقات ثالثاً

                                                













١٩٥

  . )١(ترون الثالث شيئاً وهم يوجبوا م الكن أل،مكوطالقهم حيل ل

  . )٢(همأحكامان يدين بدين قوم لزمته كمن : )عليه السالم(  وقال: وزاد،ورواه الصدوق مرسالً

  . )٣( مثله،)معليه الصالة والسال(عن الرضا ، عن أبيه، شعريوعن جعفر بن حممد األ

يل ابن أخ زوجته ابنيت ن إ :)عليه السالم( يب احلسن الرضاقلت أل:  قال، بن طاووسعبد اهللاوعن 

ان من كن إو، شيء عليه  فالكخوانإان من كن إ :فقال ،ر الطالقكذ ثركوهو يشرب الشراب في

: قال أنه )عليه السالم( عبد اهللا أيب أليس قد روي عن: قلت: قال،  الفراقعىن فإنه بنها منهأهؤالء 

نه إ ،من هؤالء  ال،مكخوانإ من كذل: فقال ،)زواجن ذوات األإم واملطلقات ثالثاً يف جملس فكياإ(

  . )٤(همأحكاممن دان بدين قوم لزمته 

  . )٥(شي مثلهكالة ي يف روايكوعن احلسن بن أمحد املال

غري ى علطلقت ة  عن امرأ)عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت:  قال،عبد اهللا أيب الرمحن بن وعن عبد

  . )٦(كتتر تزوج وال: قال ،تقول يف تزوجيها ماة السن

   مثل، للمقام وغريهة الشاملة من الروايات املطلقة مجل إىل ضافةهذا باإل

                                                















١٩٦

: فقال ،بيه وأمهخته ألأ ابنته وكرجل تر: )عليه السالم( عبد اهللايب  قلت أل، بن حمرزعبد اهللاخرب 

 م شيءب واألخت من األس لأليله البنته ولكاملال ،هذا وامليت رجل من  إىل احتجنا قد ناإف: فقلت

م يف سنتهم كون منأخذما يك خذوا منهم ،فخذ هلا النصف: قال ،ةعارفة خته مؤمنأهؤالء الناس و

: ةينقال ابن أذ، م فيهكون منأخذما يكهم وسنتهم أحكام يف ك خذهم حبق،وقضائهم وقضاياهم

  . )١(جاء به ابن حمرز لنوراً ماى علن إ :فقال ،ة لزراركرت ذلكفذ

 املخالفني أحكام يف أخذسأله هل نأ )عليه السالم( احلسن إىل أيب تبتك ،يوب بن نوحأويف خرب 

ة م فيه التقيكان مذهبك إذا كم ذلكجيوز ل: )عليه السالم( تبكف ،هم أم الأحكامون منا يف أخذي ما

  . )٢(هلمة دارامنهم وامل

ى علجتوز : قال ،حكامسألته عن األ ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ويف صحيح حممد بن مسلم

  . )٣(ل ذي دين ما يستحلونكهل أ

 فقسم ،خواتأخوه وأمه وأ ك عن ميت تر)عليه السالم(  سألت الرضا،مساعيل بن بزيعإويف خرب 

خوات فأصابين من  فماتت األ،بقي خوات ماواألة وخم السدس وأعطوا األهؤالء مرياثه فأعطوا األ

عليه ( فقال ،أم الة هذه القسمى علمن مرياثها صابين أما  أخذ أن  هل جيوز يلكسألأ أن مرياثه فأحببت

 مث ت قليالًكفس ،مر يعين الدينم امليت فيما بلغين قد دخلت يف هذا األأن إ :فقلت، ىبل: )السالم

  . )٤(خذه: قال

  ل قوم دانوا ك: قال أنه  ـ)عليه السالم( يعين الصادقـ  روى: قال ،ايلئالل ىلاوعن غو

                                                











١٩٧

  . )١(مهمكبشيء يلزمهم ح

  .)٢(لزموهم مبا التزموا بهأ: قال أنه ،)عليه السالم( احلسن أيب عن، ةمحز علي بن أيب وعن

  . تاب املرياثك رنا بعضها يفكوقد ذ، بوابمن األة يف مجلة وركغريها من الروايات املذإىل 

  .)٣()هو دين عندهم ل ماكجيوز لنا تناول  أنه لزام خرب اإلىبل مقتض(: ولذا قال يف اجلواهر

بعض ة  حليىان املخالف يركذا  إماك، ون حراماً عندنا قطعاًكي  مبا الكيقيد ذل أن ن جيبكل

ان الرجل ك إذا كذلكو، نا مل جيز الزواج ادحيث ال تصح عن فإنه ةخت من الرضاعاألكات ماحملر

ال جيوز له  فإنه اح هذا الرجلكحيث جيوز عندهم نة ما أشبه جموسي أو بنته أو أمه خته أوأأسلم و

  . ثر وتأمل أعمقكأتتبع  إىل ةالم يف فروع هذه املسائل حباجكان تفصيل الكن إو، احهنكن

 وغريها ،اح املخالف هلاكاز نجوى علبناًء  ،ةال فرق يف حمل البحث بني العارف(: اجلواهر قال مث إن

ره كما ذكوهو ، )٤()راهيمب إبل قد مسعت التصريح به يف خرب، ةالشاملة  من التوسعكذل أن ةضرور

  . من الدليل اخلاص ركذ ماو بل ، الدليلطالقإل

عدم االعتناء ة احمللل مث تزوجها من جه إىل  االحتياجىمث لوطلق السين زوجته ثالثاً حيث ير

 أما إذا ،للزناة  وال حرم،يعد زنا منه حينئذ ألنه ،ةن عمله عن شبهكمل ي إذا  لنا الزواج ا حيق،بدينه

    الحترام وطي،مل حيق لناة ان عن شبهك

                                                











١٩٨

  . احكما حقق يف النكة والصغرية اليائسكال  ،ةانت هلا عدكفيما ة يف العدة الشبه

  حىتاستفتانا إذا نفتيه مبا عندنا أن هل حيق لنا ف،عندناة بغري الشرائط املقرر أو ولو طلق السين ثالثاً

ولذا يراجعنا يطبق  التزام له وحيث ال، الّ بالتزامه إيتغري الواقع ال ألن ،كيبعد ذل ال ،زوجته إىل يرجع

  .عليه الواقع

ما أشبه مل حيق  أو ختاأل أو ةتزوج هو باخلامس أو ،وتزوجت مثالًة التزم وذهبت الزوج نعم لو

  .كان من ذلك )الشاه خدا بنده(مع ) اهللاة رمح (احللية العالمة  ولعل قص،له الرجوع

يف زماننا ىت بذلك مجله من علماء أهل السنة فأفىت بصحة اتباع املذهب الشيعي كما أعامله أما إذا 

 عامله ىفتو إىل  بأنه يرجعك رجل سين سأله عن ذليفهل العصر أبعض أعالم ىت فولذا أ، مر أوضحفاأل

ة مر إالّ مل يتحقق الطالق عندنا ألنه ،زوجته اتباعاً ملذهب عامله إىل ز تقليد املذهب الشيعي مث يرجعجبوا

  . ةواحد

الظاهر  ،اإليهبدون الشرائط مث صار شيعياً فهل حيق له الرجوع  ولوطلق السين زوجته ثالثاً أو

  . ما تقدمى علخت وحنوها تزوج هو باأل أو تزوجت إالّ إذا ،كذل

مل  إذ لهة فالظاهر احللي،  مث صار سنياً،واحد يف دينه أنه جهله مثالًة طلق الشيعي ثالثاً من جهولو 

  .واالنقالب خالف الدليل، واحداً عند الطالق إالّ ن الطالقكي

ان ك و، يف عصرناكمنهم ذلة ما قبل مجاعك ،الثالث واحد أن يفة مذهب الشيعة ولو قبلت السن

  .مهمكوم حبكان يقلد من يقول بأن الثالث ثالث فهو حمك أما إذا ،مناكاً حبومكان حمكالرجل يقلدهم 

ذا قلد بعد إو،  فطلقها ثالثاً بطلت وهي زوجته،اًإطالقولو قلد الشيعي من يقول بأن الثالث باطل 

  تتحمل  الة الوحدة الواقع( أن رراً منكرناه مكذ  من يقول بصحتها واحداً مل خترج عن حبالته ملاكذل



١٩٩

م كنفذ فيه ح ،ة قلد من يقول بأا باطل مث،ن الثالث واحدأولو قلد من يقول ب، )اجتهادين

  . ةوركاملذة للقاعدة الواحد

 أو الدين أو يف املذهبة صور اختالف الرجل واملرأ إىل ةا قد أملعنا يف بعض املسائل السابقمث إن

  .وعريف أمثال هذه الفة تابيكالة افركوج بالم املتزليتحقق يف املسإمنا واالختالف يف الدين ، التقليد

 إىل ة مما ال حاجكذل غري إىل ،ا أو يريد الزواج به أو  حال الشاهد والعاقد ومن تريدكذلكو

  .  واهللا سبحانه العامل،التتبع والتأمل إىل ةانت بعض الفروع حباجكن إو، رارهاكت

ة عيان الشيعأ عن منقوالً) اجلايتو (ع السلطان م)رمحه اهللا(احللي ة العالمة ر قصكوال بأس هنا بذ 

  : قال) رمحه اهللا (منيللسيد األ

 غضب دابندهغويل امللقب بالشاه خالسلطان اجلايتو حممد امل أن التقي السي يف شرح الفقيه ركذ

م كل: الفق، بد من احمللل ال: فقالوا  فسأل العلماء، ندم مث،نت طالق ثالثاًأ:  زوجاته فقال هلاىحدإى عل

عامل يفيت ببطالن ة يف احلل: حد وزرائهأفقال ، ال: فقالوا ، فهل يوجد هنا اختالف،أقوالة ل مسألكيف 

، مثله إىل يبعث أن كيليق باملل صحابه والأل والعقل له مذهبه باطل وال ن إ :فقال العلماء، هذا الطالق

  . المهك ىحيضر ونر  حىتمهلواأ: كفقال املل

 كامللى علدخل   فلما،علماء املذاهبمجيع  ك فلما حضر مجع له املل،احللية مفبعث فأحضر العال

، ضعفاء العقول مإ كأمل نقل ل: ك فقالوا للمل،كجانب املل إىل  نعله بيده ودخل وسلم وجلسأخذ

صلى ( رسول اهللان إ :فقال ،وعكالرة  يئكملاذا مل ختضع للمل: فقالوا، فعل ل ماكاسألوه عن : فقال

ى علذا دخلتم فسلموا إف: تعاىل وقال اهللا ،ان يسلم عليهك و،ع له أحدكن يرك مل ي) عليه وآلهاهللا

  من عند ة م حتيكأنفس



٢٠٠

  .وع والسجود لغري اهللاكوال جيوز الر ،)١(ةكاهللا مبار

  .ان خال غريهكن مكمل ي ألنه :قال؟ كفلم جلست جبنب املل: قالوا

ما كهل املذاهب أيسرقه بعض  أن خفت: قال ،دب وهو مناف لألكت نعليأخذفلم : قالوا

  .)صلى اهللا عليه وآله( سرقوا نعل رسول اهللا

 فماة بل ولدوا بعد املائ) صلى اهللا عليه وآله(ونوا يف عهد رسول اهللا كأهل املذاهب مل ين إ :افقالو

  . )صلى اهللا عليه وآله( فوق من وفاته

فمن ، قد مسعت اعترافهم هذا: كفقال للمل ،ةلعالملما يقول اك كترجم للمليل هذا والترمجان ك

  .م أعلمأ من غريهم ولو فرض خذأين حصل االجتهاد فيهم ومل جيوزوا األ

 ،ة والصحاب)صلى اهللا عليه وآله( صحاب املذاهب يف زمن النيبأحد من أن كمل يأ: كفقال املل

صلى ( نفس رسول اهللا) عليه السالم(ب طال علي بن أيب عن مذهبنا أخذوحنن ن: ةقال العالم، ال: قالوا

  .والده من بعدهأخيه وابن عمه ووصيه وعن أ و)اهللا عليه وآله

العلماء حىت البحث بينه وبني ى جر و،باطل لعدم وجود الشهود العدول: فقال ،فسأله عن الطالق

وأمر ، ع بالدهي مجيف) عليهم السالم( عشر االثينة ئمخطب بأمساء األ وكع املليفتش، لزمهم مجيعاًأ

  . شاهداملساجد واملى علتابتهم كوأمر ب، بأمسائهمة كفضربت الس

ويف ،  الزمانكمواضع بتاريخ ذلة هان يف اجلامع القدمي يف ثالثفد بأصووهو موج: قال السي

اليت متمها ة دار السيادة منارى علو، ومعبد الشيخ نورالدين النطرتي من العرفاء) ران لنجانكمبري (معبد

ة القائمني باملناظرة ان من مجلكو، له من هذا القبيلك،  ا أخوه غازانأما ابتد ور بعدكالسلطان املذ

   ما عنكاملراغي بفضله فاعترف ة  املراغي أفضل علماء الشافعيكاملل الشيخ نظام الدين عبد

                                                





٢٠١

  . )١(وغريهة من علماء السن) آبرو (تاريخ احلافظ

  . ماء الوجه :ةالعربية يف الترمج) آبرو (معين: أقول

 إشكالخالف وال  صح بال ،ةأنت طالق للسن: ولو قال(: جاً مع اجلواهرالشرائع قال ممزو مث إن

ة املزبورة الضميم عدم قدحة  ضرور،انت طاهراً ومل يواقعها مثالًك إذا ماك، مع فرض اجتماع الشرائط

 :ذا لو قالك و، موضع من اخلالفبل عن، ةالسابق دلةته من األعمس  ماىاليت هي مقتضة يف الصح

  .)٢()ةللبدع

لغاء إول ب وقد استدل لأل،خر غري مراد واآل،يقع عندنا البدعي ال ألن ،ان حسناًكولو قيل ال يقع 

كما  ،ةللصيغة للشرائط مقتضية اجلامعة  فتبقي الصيغ،نساناحلجر يف جنب اإلكة فقوله للبدع، ةمالضمي

 ىن مقتضكل، ةالصحيحذهاب املقيد بذهاب قيده فلم تتحقق الصيغة استدل للثاين بأن التقييد يوجب 

ن قصد إو، مر بطلاألمن أول ة قصد طالق البدع فإن ،التفصيل بني قصده التقييد وعدمهة القاعد

ما  أو ةرادإجتدد  أو جراء لفظ الطالقإر بعد كلتذإمنا والطالق وأضاف البدعة بدون تقييد من األول 

  .أشبه صح

له  مث بدا، قرارمريداً اإل ،ةعشر يعل: فلو قال له، قاريريقاعات واأل سائر العقود واإل حالكذلكو

نعم ، ولأراده من األ إذا خبالف ما ،ةيستثين مل يصح االستثناء يف النقص عن العشر أن المكبعد انتهاء ال

المه كيلحق ب أن لمك للمت:قوهلم أما ،ولمل يرد االستثناء من األ أنه ىعلالدليل  إىل ةثبات حباجعامل اإل

يف والكالم يف مقام الثبوت الذي ينفع ، ثبات فذلك ينفع يف مقام اإل، بالكالممتشاغالًدام  ما ما شاء

  . يقاع بينه وبني اهللا سبحانهالعقد واإل

                                                







٢٠٢

التعلق  أو مع فرض جتدد التقييدة بل ينبغي اجلزم بالصح(:  اجلواهر حيث قالكذل إىل أنه أشاركو

ون مراده تفسري الطالق كوجه يى عل له ابتداًء كذل مع فرض قصد أما ،قصداً أو له لفظاً فقطة بالبدع

الطالق اليت ة رادإعدم  إىل كبأن مرجع ذلة ل الصحك فقد يشكبه ذل وقلنا املراد، أطلق أو كبذل

قصد   فال، بل املراد عدم تأثريه،وقع غري مراد تأثريه فالذي، ىنصاً وفتوة عرفت اعتبارها يف الصح

  ). راده أالطالق الذي تلفظ به وال

 الّإ: فقالة مث جتدد استثناء عشر ،ةاعطوا زيداً مائ: قال فلو، ةيف الوصية رادنعم يصح جتدد اإل

، ينقص أو يزيد أن ما لهك ،ع اليد عن وصيتهفير أن للموصي ألن كوذل، للتسعنية انت الوصيك ،ةعشر

  . ةالكوالوة باحواإلة ذن واهلبومثله اإل

 وبينه بقصد ،يقاع بزعم الفساداإل أو يقاع العقدإ الفرق بني ك ظهر لكوبذل(: مث قال اجلواهر

ون كتة ضميمكل  يعلم حال كمن ذل أن ماك، له ثرقصد عدم األ إىل خريالفساد الذي مرجع األ

  ). يقاعه بالفاسد من قول فاسد وحنوهإللمراد بالطالق املقصود ة مفسر

ن جامعاً كن مل يإو ،ةبدعنه إ ن قالإوة ن الطالق جامعاً للشرائط فليس بدعاك إذا :ال يقال

  . ةبدعنه إ ن مل يقلإله وة صح للشرائط فال

  . هو الضاركوذل، ان معناه عدم قصده الطالقكول وأرادها من األة قال بدع إذا :نه يقالأل

اً ق طال:ما لو قالك ،مل يقصد الطالقن إ ةن لفظ بدعكن مل يإوة ومنه يعرف حال الضميم

  . كه ذلبما أش أو قروياً أو حضرياً

ووجه ما قاله (:  حيث قال،كبطال بقسم خاص يف املسالاإل ومنه يعلم وجه النظر يف تقييد

   إالّ يريد بطالقه هذا اللفظ مصرح بأنه ال ألن املصنف من البطالن



٢٠٣

ل كومثله القول يف ،  واقعاً فيبطلاملراد مراداً والة عن الضميم ون الطالق اردكي فال، الباطل

وهو اختيار الشيخ يف ، ك طالقاً حمرماً وفاسداً وحنو ذل:قولهكباللفظ ة متصلة للصحة فيمناة ضميم

يف ة البدعي أن ةهما يف البدعيكوقوله ثالثاً مع اشتراة والفرق بني قوله للبدع، خر من اخلالفآموضع 

جزنا أوة منا بعدم وقوع الثالث البدعيكومن مث ح، ادهال واحد من أفركال لة للجمل ةحقث الالثال

باملبطل ة موصوفة واحدة طلقى علم هنا كاحل فإن ،ةخبالف أنت طالق للبدع ،ةا ليست بدعألة الواحد

  ). حملة فلم يبق للصح

عدم الفرق بني الثالث ة  القاعدىمقتض ذإ، ر يف ذيل البحث غري ظاهركما ذ أن  إىلضافةهذا باإل

 فإن ،أيضاً ان باطالًكاً وطالقاً قلو أراد الطالق املقيد بالثالث حبيث ال يريد طالقاً وطال إذ ،ة البدعوبني

  . شرع الطالق املقيد بالثالث يف جملس واحديالشارع مل 

، مكون املطلق عاملاً باحلكنا بوينبغي تقييد البطالن عند(: ومما تقدم يعلم وجه النظر يف قوله أخرياً

ن إو، ن أراد به املنجز وقع يف احلال إبل ينظر، ن عاملاً ببطالن الطالق البدعي مل يبطل مطلقاًكمل ي فلو

م ببطالنه العلم به خبالف كاملعلق ال يشترط يف احل ألن ،بطل مطلقاًة وصف البدعى علأراد املعلق 

  .)١()ةوصف البدع

  

                                                





٢٠٤

 قال ،كان الطالق يقع بكن إ ةاعنت طالق يف هذه السأ: قالإذا ( :الشرائعيف قال ): ٤ مسألة(

ان يعلمها ك لو أما ،ق ال يعلمان املطلّكن إ  وهو حق،الشرطى عليصح لتعليقه  ال: )اهللاة رمح(الشيخ 

ن إ ليس بشرط بل أشبه بالوصف وكذل ألن ،ةالوصف الذي يقع معه الطالق فينبغي القول بالصحى عل

  ). ان بلفظ الشرطك

،  يعلممل أو علق بطل سواء علم فإن ،طالقمر مدار التعليق واإلاأل بدوران :لقاي أن ن الالزمكل

 كت ضرتءانت جاكن إ املاضي مثلى علان معلقاً كوسواء ، الشرط أو حنو الوصفى علان كوسواء 

 الّإحيصل  جياد ال واإل،جيادإنشاء اإل ألن كوذل، املستقبل أو احلال أو ،فأنت طالقة املاضية يف الليل

 دلة األىمقتضة عدم الصح أن وقد عرفت سابقاً، ويين الذي حيصل بعملهكجياد الت مثل اإل،بقصده

ان تلفظ كن إنشاًء وإ الطالق أأنشإمنا ن مل يعلق وإو، عرفاً وال  عقالًكمانع من ذل ال الإوة احلاصر

  . القيد مل يبطل ركبالقيد لغرض له يف ذ

العلم  أن  لوضوح،هلجلوصف والعلم واروا الشرط والكن ذإرناه وكذ م أرادوا ماأوالظاهر 

خ ي بعد نقله االختالف بني الشكولذا قال يف املسال، ربط هلما مبقام الثبوت ثبات والواجلهل من مقام اإل

ان كن إ :قولهك ،ل شرط يعلم وقوعه حالتهكذا القول يف كو(: ةالقائل بالبطالن واحملقق القائل بالصح

ة الشرط حينئذ بقو ألن الطالق يقع فإن ،ة عامل بأنه يوم اجلمع وهو،فأنت طالق ةاليوم يوم اجلمع

ة ان اليوم اجلمعكن إ : وقوله،كأنت طالق يف هذا الوقت الذي يقع فيه الطالق ب: أنه قالكالوصف ف

  . ) غري مناف لهكوذل، أنت طالق يف هذا اليوم الذي يقع الطالق فيه: ةيف قو

 تسبيب ىينايف التنجيز الذي هو مقتض ماى علالتعليق املدار يف فساد ن إ( :وقال يف اجلواهر

  وحينئذ ، ان بالوصف املعلوم حتققه فيما بعد دون غريهكن إو، السبب



٢٠٥

، ز املزبوريالتعليق جلهله للتنجة عدم منافاة ضرور ،أيضاًيف اجلاهل ة احتمال الصحة ينقدح قو

  العانه باقتضاء السبب مقتضاه وهو معىنذإقصاه تعليق أبل ، املنعة قصده حينئذ معلق واضح أن ىدعوو

 ك يظهر لكوبذل(: مث قال، )السبب بعدم ختلفه عنهى علينايف التنجيز املزبور الذي هو ترتب املسبب 

 كون ذلكعدم ة  ضرور،ارهاكنإ أو مثالًة  يف الزوجيك مع الشكذلكالطالق االحتياطي والبيع ة صح

عليها ة  اليت علق الشارع الصحمور بني األال فرقبل ، مهره لفظاً وعدك من غري فرق بني ذ،تعليقاً

  ).  بني صوريت اجلهل والعلمال فرقما ك، ةوصاف املقارنوغريها من األ

ما ك ،يف العامل  حىت عن النظركنصاف عدم خلو ذلن اإلكل( :كذلبعد  ينهدم قوله كوبذل

 وقد عرفت، الواقعإمنا عيار ليس الصدق وملا  إذ،) عدم التنجيزرناه يف غري املقام لصدق التعليق مبعىنكذ

  . يعلق يف الواقع قد يعلق وقد الأنه 

ند فأنت ة نت زوجيت املسماكن إو، نت زوجيت فأنت طالقكن إ :ذا قال إومنه يعلم حال ما

 كغري ذل إىل ،نت اليت فتنت بيين وبني أقربائي فأنت طالقكن إو، فأنت طالقة نت عقيمكن إو، طالق

  .  يف اجلميعكاملال ةلوحد ،ةمثلمن األ

 أو أحسنه مله أوكأ أو أنت طالق أعدل طالق: ولو قال(: اجلواهرمع جاً ومث قال الشرائع ممز

اليت يصح وصف ة ومل تضر الضمائم املزبور، دلةطالق األ صح إل،أمسجه أو هأأرد أو أخسه أقبحه أو

 أو صغرياً أو ،عريضاً أو طويالًأو ،  الدنياءمل أو ةك مءمل: ذا لو قالكو، الطالق ا بنوع من التجوز

  . )١() التجوز من مما يصح وصفه به بضربكغري ذل أو عظيماً أو برياًك أو ،حقرياً

أراد هذا القسم من الطالق الذي مل جيعله ن إنه إ ويأيت هنا التفصيل السابق الذي هو: أقول

   انتكن أراد جمرد الوصف وإو، غري مشروع ألنه الشارع بطل

                                                





٢٠٦

  .ةأم أرادوا الثاين حيث قالوا بالصحكو، ته الطالق املشروع صحدراإ

 ، اخلارجينسانيريد اإل، إنسانل مكجئين بأ: فقد يقول املوىل، مبثالة رناه من املقارنكذ ويظهر ما

مل كوأ، ايء به حينئذى عليقدر  ال فإنه ،لهة ال خارجي وقد يريد ما، ةطاعاإلى علالعبد  يقدرفإنه 

ن أراد هذا القسم من الطالق يف مقابل إو، ة الشرعيىربك للىأراد املشروع فقد حصل صغرن إ لطالقا

 كذلكو، لمكمل وطالقاً غري أكالشارع مل جيعل طالقاً أ إذ ،مل من الطالق مل حيصلكقسم غري األ

  . كقبح وغري ذلحسن واألاأل إىل ةبالنسب

 أا وجه عدم قدح الضمائم(: ك قال يف املسال،حيحم أرادوا القسم الصأرناه من كولذا الذي ذ

فقد يعترب املطلق ، مال واحلسن والقبح أمر اعتباريكلعدل والوصف الطالق الصحيح با ألن ،ةغري منافي

مال من العدل واحلسن كفيصفه بصفات ال، لسوء خلقها وعشرا وحنوهة تامة ون الفراق مصلحك

فيه ة وقد يصفه جبمعه للشرائط املعترب، اإليهة ه بصفات القبح بالنسبوقد يصف، حاله إىل ةوغريمها بالنسب

ة متامية بواسط أو ،أهلهاة منافر أو لعدم منافرا أو ،ء منهاي شأخذ بعدم أو ،ةمليكامل باألكوجه ى عل

  معاًما أو ةمل يبق فيه شبهحيث إنه من ة قبحييصفه باأل أن كن لذلكومي، ةحسنيشرائطه فيصفه باأل

  ). تنايف صحته  من االعتبارات اليت الكغري ذل أو ،كذلل

كليهما  ألن ،مل وحنوه غري ظاهركباألوالوصف فرق اجلواهر بني الوصف بالبدعي  أن ومنه يعلم

ون كن حصوله فيك يقتضي تقييده مبا ال ميالوصف مبلئي الدنيا مثالً أن ىدعوو(:  قال،من واد واحد

ين لقصد الطالق الصحيح الثاة  ملنافا،ام يدفعها وضوح الفرق بينه،صف بالبدعيالوكمنافياً لصحته 

   فإن ،ولخبالف األ
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  . )الغلط بالوصف أو أقصاه التجوز

ور اجته حينئذ الفساد يف بوجه ينايف القصد املزى علون القصد كولو فرض (: ولذا قال أخرياً

  ). اجلميع

جيعله ة طالق البدعى علصاف القبح وأوة طالق السنى علصاف احلسن  أوترتيل أن ومنه يعرف

  .غري ظاهر الوجه ،ةللبدع أو ة للسن:ما لو قالك

أنت : يقول أن  مثل،ما ال يصح أو موقت أو وصفه بوصف حمال إذا ومما تقدم يظهر حال ما

 ،ك ذلىسو ما الفرج الة طالقاً يوجب حرم أو ةمن قبل سن أو شهرة ملد أو نسانطالق مع طريان اإل

  . يف اجلميعكاملالة وصاف لوحد من األكذل غريإىل 

 ظلمانياً أو نورانياً أو حامضاً أو حلواً أو مالئماً أو حاداً أو غليظاً أو طالقاً دقيقاً: قال  لوكذلكو

. كغري ذل إىل ،ريه املذاقك أو طيب املذاق أو حاراً أو بارداًأو 

  .طالق) ق ( من انتهاءئيبتدإمنا الفراق  مث إن

فليس مثل ، اًإطالق مل يصح كأشبه ذل ما أو شهر أو يف شهر ال  طالق من غد هي:ولو قال

  .امرين فيهال األكحيث يصح ة جاراإل

ة التأخري يف املتعة ن احتمل صحإ و،رناهكما ذكاح كالنة صيغ يصح من انتهاءإمنا اح ك النكذلكو

. تابهكما فصلناه يف ك

ن إ  الشرط مبعىنعىن فإن ،أنت طالق لرضا فالن: ولو قال(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

يف املقارن منه مع جهل املطلق  حىت،  وقصده بطل الطالق للتعليق الذي قد عرفت احلال فيه،رضي

اذباً ك أو كان صادقاً يف ذلكسواء ،  الغرض الذي هو داع من الدواعي مل يبطلن عىنإو، وعدمه

  . )وعدم املانعة حلصول مقتضي الصح

 املشهور حيث عنونوا هذه كذلكراه وكفما ذ، املعيار يف البطالن التعليق أن عرفتقد  :أقول

   مثل كشباه ذلأومنه يعلم حال ، ة القاعدىهو مقتض ،ةاملسأل
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 ولو فرض ختلف ،كما أشبه ذل أو ةالغاي أو السخط أو أن يأيت باملفعول املطلق حنو طالق الرضا

. العقودضر يف سائر يما مل كالداعي مل يضر 

عرف ن إ ن فتحها صحإ و،مل يصحة سر اهلمزكدخلت الدار بن إ :ذا لو قالكو(: قال يف الشرائع

ان ذا مال كن إ:  حنو قوله سبحانه،ويف الثاين التعليل، ول التعليقيف األ ألن كوذل ،)الفرق وقصده

  . دخلت الداركنطلقت ألإمنا ين إ يعين ،فهو منجز ،)١(وبنني

 ،مرس األكسر انعكوالتعليل مع ال ،ةمع فتح اهلمز التعليقمل يعرف فقصد  ولو(: رقال يف اجلواه

. )٢()ةاحلقيقى عل ولو يعلم حاله فالظاهر احلمل ،القصدى علاملدار فإن 

  .  وعملهنسانيف قول اإل صالة ألكوذل: أقول

ف أجده فيه بيننا مل يصح بال خال،  طالقكأنا من: ولو قال(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 للطالق ليس حمالً أنه تاب يفكبظهور الة  املؤيد،اليت مسعتها احلصر دلةفاته ألصل وملنا لأل،إشكال وال

 ،)٤()ن طلقتموهنإ(و ،)٣()تم النساءطلقا ذإو (:تعاىلهو ظاهر قوله  ماك ،حملهة ن الزوجأو

. )كوغري ذل ،)٦()ن طلقهاإف(و ،)٥()املطلقات(و

ما مها حمل كاح كل من الزوجني حمل النكف الّإو، ما تقدم من النص إىل ملاعلشرائع اإلأراد ا: أقول

   ون هلذا واجبات وحقوق وهلذهكولذا ي، الطالق
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ة ومن هذه اجله ،)١(وهلن مثل الذي عليهن باملعروف: وقد قال سبحانه، واجبات وحقوق

ن إ :الم املصنفكيقال يف بيان  أن األوىل(: الم الشارح الفاضلكر القزويين يف معارجه بعد نقله كذ

ة بقاء عصمى علم كفيح، دون الزوجة تعلق الطالق بالزوجة والثابت من السنة توقيفية  الشرعيحكاماأل

  ). يتحقق املزيل الشرعي أن  إىلاحكالن

 أو، خرل طالق عن اآلكنا ؤأقربا: قال أو ،خر طالقالنا عن اآلك: ال يصح لو قال أنه ومنه يعلم

ل قريب من أيهما كهذا الطالق يبتعد  حيث إن، أنت طالق عن أقربائي أو ،كأنا طالق عن أقربائ: قال

 كخيه الزواج بتلخول ا وحيق ألغري املدة زوج ببنت الزوجيت أن فهو حيق له، خرعن القريب من اآل

  .قرباء األأحكام من كغري ذل إىل ،البنت

  .خرالق عن اآله طؤل واحد منا وأقرباك: ذا لو قالكوه

 يف ما عرفتى عل ،ةالطالق مع ضميمى جرأ ألنه  صح، وأنت طالق مينكأنا طالق من: ولو قال

  . كأنت طالق مين وأنا طالق من: س بأن قالكومنه يعرف حال الع، مثله من الضمائم

مل  ألنه مل يقع ،ةسدس طلق أو ةربع طلق أو ةأنت طالق نصف طلق: ولو قال(: مث قال الشرائع

، جددتمع ال تفسري ما قصده بالطالق البالضميمة ان املراد ك إذا هذا(: ويف اجلواهر، )ةقصد الطلقي

  . ما تقدم تفصيلهى علره كما ذكوهو ، )٢()كاحلصر وغري ذل دلة وأل،للقصدة ون حينئذ منافيكفت

أنت طالق : هقال يف رجل قال المرأتنه إ ،)عليه السالم( ي إىل علهسنادإ اجلعفريات بما رواهأما 

  . )٣(سركوليس يف الطالق ة هي واحد: قال ،ةنصف تطليق
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قال الرجل  إذا أ،الطالق ال جيز: قالنه إ ،)عليه السالم( عن جعفر بن حممد، وعن الدعائم

فهي ، كما أشبه ذل أو ربعاً أو ثلثاً أو ةأنت طالق نصف تطليق: جيب من الطالق ماى علمرأته ال

، )عليهم السالم (أهله إىل ال وجب رد علمهإ و،ن تفسرياًكمل ي ذاإما ى علحيمل أن  فالالزم، )١(ةواحد

  .  ينفيانهمجاع بل نصوص احلصر واإل،العتق غري ظاهركة الطالق موجب للسراي أن واحتمال

 ودين يف ، قبل منه ظاهراً،ول طاهرقأ أن أردت: مث قال، أنت طالق: ولو قال(: مث قال الشرائع

  ).هالباطن بنيت

مث ، وهبت: قال إذا ماكفهو ، نسانالم اإلكيف ة الصحة صال قد عرفت سابقاً عدم القبول ألكنكل

، الطاهر والطالق وحنومهاكالغلط بني تقارب احلروف ى دعو يف ال فرق إذ ،أردت بعت واشتبهت: قال

  . جلواهر وتبعه ا،شف اللثام التصريح بهكما عن ك، فاضل ونائم وحنومهاكوبني غري املتقارب 

ون الغلط يف مثل كوجه القبول (:  هلذا القول حيث قالكومنه يعلم وجه النظر يف توجيه املسال

من قبله  إالّ وال يعلم، قصده إىل واملرجع،  ولتقارب اللسان فيه،لمتنيك بتقارب حروف ال حمتمالًكذل

مع صدقه  الّإ اىلما بينه وبني اهللا تعال حيل له في أنه مبعىن،  فيه ظاهراً ويدين يف الباطن بنيتهإليهفريجع 

ذبته كولو ، تت فال ميني عليهكس أو ةوافقته املرأ مث إن . منهكنا يف الظاهر نقبل ذلكن إ و،فيما ادعاه

  . )٢()اليمنيى علتوقف تقدمي قوله 

: ن قال يف اجلواهرإو ،ةوغري العدة وجه للتفصيل بني العد ال أنه رناه يعرفك فمما ذ،انكيف كو

   ما عن املسبوطكة انت يف العدك إذا ياً عن اخلالفكاً حممجاعإ
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  . رناهكولعله لذا الذي ذ، ةبائن ولو

قرائن ة وأما قبول قوله يف الغلط وسبق اللسان فموجه بعد دالل: قال السيد القزويين يف املعارج

ما اشتهر ى عل بناًء شكالاإلة ففي غاي الّإ و،ي يف اخلالفك احملمجاعيرتل اإل أن وعليه ينبغي، حوالاأل

  . قوالل يف صرايح األيمن عدم قبول التأو

ولذا جيوز ، اشتباههما أو ذماكمن علم بى علة فهو ليس حج، ةاملرأوقبلت غلطت : قال مث لو

 أن ذبهكعلمت  إذا ما حيق هلاك، وحنوهة الشبه ن حمذور هلا من وطيكمل ي إذا ة هذه الزوجأخذللثالث 

شبه هذه  يفة  من بعض الفروع املتقدمكغري ذل إىل ،ختاأل أو ةيتزوج باخلامس أن  لهكذلكو، تتزوج

  . ةاملسأل

 أو كصدر أو كرأس: ذا لو قالكو،  مل يقع،كرجل أو  طالقكيد: ولو قال(: مث قال الشرائع

  . )كثلثا أو كنصف أو كثلث: ذا لو قالكو، كجهو

، كما أشبه ذل أو ةفالن أو زوجيت أو هذه أو تأن: يقول أن فالالزم، ةاحلاصر دلة لألكوذل: أقول

 لو كذلكو، يبني جزءاً مشاعاً مثل جزء منها طالق أو ،يدها ورجلهاكاجلزء يبني  أن فرق بني وعليه فال

  . اهروح أو جسمهاأو جسدها  أو رأسها: قال أو ،يسر طالقنصفها األ وأمين نصف زوجيت األ: قال

  . حمل تأمل، )غلطاً صح أو  جمازاً بلكفظ اجلزء ذللريد من أ لو نعم(: ره اجلواهر بقولهكذ أما ما

انت كسواء ، يقع بتعليقه ا ال أنه ىعلصحاب االتفاق جزاء فظاهر األاألأما ( : قالكاملسال مث إن

هم عدم الفرق بني اجلزء الذي يعرب به عن وظاهر، نصفهاكة مبهم أو ،يدها ورجلها ورأسهاكة معين

   علق إذا م ماكروا حكومل يذ، غريهالوجه وكة اجلمل
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روا خالفاً يف وقوع العتق كم ذأمع ، ك وجسمك وشخصك وجسدكبدن: قولهكالبدن ة لمجب

ون هنا كي أن وينبغي، م آخركان للتحقيق العقلي حكن إاملفهوم عرفاً من الذات و أنه ىعل بناًء ،كبذل

  .)١()كذلك

، ال فالإو ،ةأشبه اجته الصح وهذه وماة  أنت وفالن معىنلفاظان املراد من هذه األكن إ نه أوالظاهر

  . الفرقى علبل الدليل ، عدم الفرق بني العتق والطالقى علدليل  وال، احلصر أدلة من تعرف  ملاكوذل

 صحيح كل ذلك فإن ،اإليهاهللا مشرياً ة أم أو خت فالنأ أو بنت فالن: ومنه يعلم ما لو قال

  . حسب القواعد

،  مل يقع شيء،معها أو قبلها أو بعدها أو ةقبل طلقة أنت طالق طلق: ولو قال(: ئعمث قال الشرا

 ،عليها أو بعدها أو ةبقوله طالق مع طلقة واحدة ولو قيل يقع طلق، نكمل ت أو  اانت مدخوالًكسواء 

  . )ان حسناًكة بعد طلق أو ة قبلها طلق:وال يقع لو قال

 ويصح نساناحلجر يف جنب اإلك أعدا املنش ان ماك كل الطالق غري املعلق بذأنشأن إ :أقول

، غريها أو يف أو حتت أو فوق أو جنب أو خلف أو مامأ أو قبل أو مع أو ىعل :سواء قال، الطالق به

  . ومل يعلم وجه لتفصيل الشرائع، ان باطالًكنشاء غري املعلق ن مل يقصد اإلإو

ى علوال يقاس (: فقول اجلواهر، لفاظاأل وبني هذه، اثنتني أو ال فرق بني طالق ثالثاً أنه ومنه يعلم

 ك ذلمقتضى أن ال فقد عرفتإو، ي وحنوهك احملمجاعبقوله ثالثاً لو قلنا به لدليله من اإلة وقوع الواحد

الطالق اليت تتحقق ة عنشاء طبياليت وضعت إلة ون املقصود بالصيغكة عدم وقوع شيء ا ضرور

 مثالًة بعد طلقة فقوله طلق، وقع بعده من املرتني والثالث ما ذإ، تعدد سببه  إىلالتعدد احملتاجة بالواحد

   ىمبقتضة ما وضعت له الصيغ قعها هو غري أواليتة مفسراً للمراد بالصيغ
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  ). ةال يقدح بطالا يف املراد من الصيغ حىتة قصد التعدد بالضميم أنه ال، نصوص احلصر قطعاً

ث نقل يف املختلف عن الشيخ يف يح، نيطالقال اإلكيف  لنظريظهر وجه ا أنه ماك، حمل نظر

والوجه عندي (: مث قال، )ةنا يقع واحدفعند ،ةقبلها طلقة أنت طالق طلق: لو قال هلا(: قال أنه وطباملس

  . )يقع املشروط هلا مل يقع فالة بعد طلقة قصد طلق ألنه ،مل يقع ا شيء

  :  للشرائع حيث قالكالومما تقدم ظهر وجه النظر يف تأييد املس

 أو معها أو بعدها أو ةمع قوله قبل طلقة  ما اختاره املصنف من التفصيل وهو الصحقوىواأل(

  . ةبعد طلق أو البطالن مع قوله قبلهاو ،عليها

لفقد شرطها ة ذا بطلت الثانيإف، ةالواحد إىل االثنتني يقتضي القصد إىل ن القصدفأل: ولأما األ

 ، وهو ممنوعكالطالق املوصوف بذل الّإونه مل يقصد كتوهم  إالّ ليس إذ ،ملقتضي لهول لعدم ااألى يبق

أنت : ما لو قالك ،ة ويلغو الضميم،أنت طالق: بقولهة فيقع الواحد، ل واحد منهماك إىل بل هو قاصد

  . اثنتني أو طالق ثالثاً

ون قبلها كي أن  أو،ةبعد طلق ةوا واقعكة امللفوظة نه شرط يف الطلقفأل: البطالن يف الثاينأما و

 ألن ،نه قصد طالقاً باطالًوأل، أمر ال يقعى علظ أنه قد علق الطالق امللفوكف،  بهكومل يقع ذلة طلق

 ،معه أو ون بعدهكي أن  خبالف شرطه،وهو باطلة جعرمن غري ة خر هو طالق املطلقآالطالق املسبوق ب

). إليهن املنضم املانع مإمنا الطالق الواحد ال مانع منه وفإن 

ن إ( :وقد أجاد اجلواهر حيث قال، رناهكذ املناط ماإمنا و،  أشبه بالوجه االستحساينرهكذ ن ماإف

  ي عن كان احملك فلذا ،لها من باب واحدكة املزبور مثلةاأل



٢١٤

  قصد معىنمعىنى عل القصد ولوفرض استقالل(: مث قال، )باجلميعة واحدة املبسوط وقوع طلق

خريين والتعليق املتصور يف األ، يف اجلميعة  اجته الصحمستقالًة  والتعدد من الضميم مستقالًمنهاة الصيغ

الوجه ى عل كنشاء التعبري بذلإاملراد من اجلميع إمنا و، تهدراإن من املعلوم عدم كل، أيضاًمها يتصور يف غري

). رناه سابقاًكالذي ذ

ويف ، يف مقام الثبوت ثبات الالم يف مقام اإلكوال، ثبات والثبوتخلط بني مقام اإلنه إ نعم فيه

. هو التفصيل املتقدمة  القاعدى املقام مقتضكذل

موا كحيث حة خالف العامى عل ،نكمل ي  ا أوان مدخوالًكونبه بقوله سواء (: كمث قال املسال

يقبل  فالة  بالواحدغري املدخول ا تبني ألن ، اان مدخوالًكن إ ثننيبوقوع اال أو مطلقاًة بوقوع واحد

، )ا تقبل التعدد مطلقاًإف خبالف املدخول ا ،ةاملنضم أو ةانت هي املصرحكسواء ، ىخراألة الطلق

. حتقيق املطلب إىل مر غري مهم فال داعياأل حيث إنل عليه اجلواهر وكوأش

وسط : قال أو ،طلقات أو قبل طلقتني أو طلقات أو طالق بعد طلقتني: لو قال أنه ومما تقدم يعلم

  .كذلكم كان احلك ،كما أشبه ذل أو طلقتني

جراء الطالق يف إما هو املتعارف يف ك ،يد مل يضركقصد التأ فإن ،ةطالق مرة طالق طلق: ولو قال

 وهكذا ،ن قصد التأسيس كان الثاين باطالًإو،  وبدونه يقع الطالقإليهيكن حمتاجاً ن مل إو، ةزمنهذه األ

 طالق هذا اليوم طالقاً :قال أو ،طالقاً وطالق هذا اليوم طالقاًة طالق البارح: لو قال ون الزائد باطالًكي

  .وغداً طالقاً

 ،ةان صحيحاً يف العربيكن إصر وخالف احل ألنه ،العطف يف حتقق الطالقة والظاهر عدم صح

ر الطالق كبدون ذ أيضاًيف هذا اليوم : قوله فإن ،أيضاًطالق يف غد طالقاً ويف هذا اليوم : ما لو قالك

. تقدم ال حيقق الطالق ماى علبسبب عطفه 



٢١٥

قال  إذا خبالف ما، كذلكوأنا : وقال عمرو، زوجيت طالق: لو قال زيد ماة ومثله يف عدم الصح

بل ، ربط بني املقامني وال، قرارحيث يثبت اإل، كذلكوأنا : فقال خالد، أنا مديون لعمرو ديناراً: زيد

بعت داري : ما لو قال زيدك ،أيضاًيقاعات يف العقود وسائر اإل ير ال جيكل ذلمث أن ة القاعدىمقتض

، عتقت عبديأ: قال إذا كذلكو، بيعة هذا ليس صيغ فإن ،كذلكوأنا : فقال خالد، لعمرو بعشرين

ت أأبر: براء لو قال أحد الدائننيل حصول اإلكبل يش، ال يعتق عبده فإنه ،كذلكوأنا : فقال غريه

، ةشار فيه باإلىتفكأن ي الّإاللهم ، براءاإلة ليس هذا صيغ ذإ، كذلكوأنا : خرال الدائن اآلفق، املدين

فالناس ، تصرف فيه ألنه ، حمل تأملئبراء بدون قبول املرباإل أن رناه منكذ هذا مع الغض عما

. ينفيه )١(مسلطون

قال ، ةأثالث طلقة ثالثو  أةأنت طالق نصفي طلق: قال ولو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ذ ئحين فهو، عدم جتزي الطالقة  ومعلومي، يف غريه)٢(رصاحل صل وظهور نصوص لأل،يقع ال: الشيخ

ليست  ذإالضمائم   وتلغو،أنت طالق: لو قيل يقع الطالق بقوله: ن قال املصنفكول، ةقول نصف طلقك

ة رادإالظاهر يف ، نصف طلقتني: لو قالذا كال و، قرباألنه إ  بل يف القواعد،ان حسناًك للقصدة رافع

ى علبناًء ة ونصف طلقة نصف طلقة يف قو ألنه طلقتنية ولذا أوقع به بعض الشافعي، ةل طلقكنصف من 

. )٣()كعندهم بذلة وقوعها تام

ان كو، صح الّإ نصفا طالق بطل وكعلية ون يف قوكي  حىتلو أراد من طالق النصفني: أقول

  أنت : قال ذا لوكو، نساناإلجنب يف  راحلجة مبرتلة نصفا طلق

                                                









٢١٦

: قائالًة حتقيقاً يف املسأل له اجلواهرعه فما جيوعل،  لعدم الفرق بني الصيغتني،طالق نصفي طلقتني

لغاء إى دعو و،من نصوص احلصرة املستفادة مفاد الصيغ ونه غريكالتحقيق عدم الوقوع يف اجلميع ل(

. إشكالحمل  ،)الفسادة ظاهرة د الصيغاليت من الواضح مدخليتها يف قصة الضميم

 أنه نقل يف املختلف عن الشيخ يف املبسوط(:  قال،ره املعارجكذ ومما تقدم يظهر وجه النظر فيما

ة الضميم حيث إنعلمائنا من  يخرأوتوقف بعض مت، مل يقعة أنت طالق نصفي طلق: لو قال هلا: قال

 يف ك بأنه قصد طالقاً ينتصف وال يصح ذليخ معلالًمث وجه قول الش، ) وليس جبيد،للقصدة رافعليست 

. الطالق

 ونصف طالق كأنت طالق نصف طالق لرأس: لو قال فقد ظهر مما تقدم حال ما أي ىعلو

. كجلسد

نصف طالق هذا  أو ،ك ونصف طالق لرأسكطالقاً جلسد أو ،أنت طالق طالقاً ونصفاًً: أو قال

. اليوم ونصف طالق غداً

غري  إىل ،نصف ثالث طالقات أو ،ثلث ثالث طالقات أو، الق نصف طالقنينت طأ: أو قال

  .كذل

، أراد من طالق تقسيم الطالق الواحد عليهما إذا مل ينفع، زوجتاي طالق طالقاً واحداً: ولو قال

  .الطالق ال يقسم ألن ،وطالقاً ثانياً: كن قال بعد ذلإو

بطلت ، طالق نصف زوجيت أو وجيتيل يف نصف طالق زكأنت و: يلكل للوكولو قال املو

  .للتنصيفالطالق غري قابل  إذ ،ةالكالو

 ،قرارار بعد اإلكناإلة نصفي طالق مبرتل ألن ،رارقبأين طلقتها نصفي طالق ثبت اإل: ولو أقر قائالً

. اًإقرارن كأوقعت عليها نصفي طالق مل ي: لو قالأما 



٢١٧

عن ة الكأنا طالق و أو ،لي طالقكموة زوج: يف طالق نفسها فقالتة يلكوة انت الزوجكمث لو 

  .رهكل بدون ذكالبائع يبيع عن املو أن ماك، التهاكر وكذ إىل ةال حاج أنه بل الظاهر، زوجي صح

 أن بل يصح، كلكلي مبوكزوجت مو: يقول أن  إىلة فال حاج،احكالنة  يف صيغكذلكبل و

  .ةزوجت علياً بفاطم: يقول

 ،لي طالقكموة نصفا زوج: قالت أو ،نصفاي طالق: ةلت الزوجلو قا ومما تقدم يعرف بطالن ما

  . لكيل واملوك بني الوكال فرق يف ذلإذ 

  



٢١٨

، دلة األإطالق ىمقتض ألنه ،ةواحدة ثر بصيغكأ يقاع طالق امرأتني أوإ يف إشكال ال): ٥ مسألة(

. ةبعض الروايات اخلاصإىل  ضافة باإل،ما عرفتى علة يراد ا ما يقابل العام )١(ةيف الروايات احلاصر وما

ما تقول يف رجل أحضر شاهدين عدلني وأحضر : )عليه السالم( يب جعفرقلت أل: قال ،ةفعن زرار

 ومها طاهرتان أيقع ، هاتني طالقن امرأيتّ أاشهدا: مث قال، امرأتني له ومها طاهرتان من غري مجاع

. )٢(نعم: قال ،الطالق

ة ل واحدك وقع ب،ن أربع طلقاتكقعت بين أو:ربعةقال أل إذا :قال الشيخ(: الشرائع قال مث إن

ة اطراح للصيغ ألنه إشكالوفيه (: كن قال يف الشرائع بعد ذلكل، )الطالق أدلةطالق  إلكوذل، ةطلق

  .)ةاملشترط

وعليه ، ما عرفتى عل ، طالق:يقول أن زمبل الال، كخالف ذلى علة دالة النصوص احلاصرفإن 

ن أربع كقعت بين أويف مبثلكف، ما أشبه مل يقع الطالق أو كنصيبة طلق أو ة طلقكقعت علي أو:فلو قال

  .كذل حنو أو ةنصف طلق أو ةواحد  أونياثنت أو ثالث أو طلقات

معهم يف فروعهم اليت ى جرمبسوطه يف  فإنه ،ة يف هذا الفرع الشافعياألصلو(: قال يف اجلواهر

ة الربع احلاصل من الصيغة لسراي ،ةطلقة ل واحدكيقع ب: الواق، ةن طلقكقعت بين أو:ربعأللو قال : منها

ة ل واحدك وقع ل،ن أربع طلقاتكنيأوقعت ب: ربعلو قال لأل ما: ومنها، اليت ال يعتربون فيها لفظاً خاصاً

ى علول املبين الثاين دون األى علفوافقهم ، طالقاً تاماًة ل واحدكون قد أوقع لكي ألنه ،أيضاًة واحد

. الق املمنوعجتزي الط

                                                







٢١٩

، رهكذ ماكوهو ، )م بهكنشائه ح إ بالطالق القرار بعنوان اإلكوقع ذل نعم لو(: مث قال اجلوهر

ويف ،  نفاه الشرائعكذلة رناه من عدم متاميكولذا الذي ذ، يف الفرع السابقة وقد تقدم مثل هذه املسأل

  . أنت طالق: ولهنشاء املنقول وهو ق عنه االعتماد لبعده عن شبه اإلىاملختلف نف

من : يقول أن فيصح، احلال أو املستقبل أو باملاضية املرأ إىل ةشارون اإلكت أن نكمي أنه ىخيف مث ال

ة املرأ إىل ةشاراملهم اإل إذ ،نمن ختيط الثوب اآل أو ،من خترج من البيت غداً أو ،ضربت ولدي طالق

 يفينايف وقوع الطالق عليها  املستقبل ال أو ا يف املاضيإليهون عمل املشار كو، كل ذلكوهي حتصل ب

الالزم وقوع إمنا و، مبن خترج يف املستقبل أو علم الرجل مبن ضربته يف املاضي إىل ةفالحاج، احلال

ة علم هل هي فاطم يوهو ال، بنت فالن طالق: يقول أن فهو مثل، ةا وهي واقعإليهاملشار ى علة شاراإل

 من وجوه كذل غري إىل ،عمرو أو ال يعلم هل هي بنت زيد وهو ،زينب طالق: يقول أو ،زينب أو

  . ةشارالترديد مع تعني اإل

 أن زاعماً، طالقة من ضربت ابين البارح: قال إذا ماك، يصح الطالق ا الإليهنعم مع تعدد املشار 

  . املستقبل واحلال إىل ة بالنسبكذلكو، ان صادراً عن اثنتنيك أنه واحلال، ةعن واحدصدر الضرب 

ول الطالق وبطل  باألىنون إ ةثالثاً صحت واحد الإأنت طالق ثالثاً : ولو قال(: قال يف الشرائع

  . )االستثناء

ذا عقبه إف، ثبات أنت طالق وبطالن الثالثإبة  يقع واحد،أنت طالق ثالثاً: قوله أن قد تقدم: أقول

  : قال ثر من االستغراق مثالًكاأل باالستثناء املستغرق أو



٢٢٠

 اثنتني أو ةواحد الّإأنت طالق ثالثاً : قال أو ،ثالثاً إالّ  أواثنتني إالّ  أوةواحد إالّ ةق واحدأنت طال

ات مثل ءنشا يف مورد اإلكذلكو، اير وحنوهارقما يف سائر مواضع األكون االستثناء الغياً ك ي،ثالثاًأو 

 استثناًء أو ون رجوعاًكية نعم يف الوصي ،سكبالع أو بثالث إالّ  أوبدينارين إالّ  أوبدينار إالّ بعته بدينار

ة  الواحدىففي الطالق يف مثال املنت تبق، ديناراً إالّ دينارين أو ،ديناراً إالّ أعطوا زيداً ديناراً: قالإذا 

  . ةواحد إالّ  أواثنتني إالّ ثالثاً: ومثله لو قال،  حيث تقدم بطالنهدمل يرد التقيي إذا حباهلا

مون كحيم إف، وال االستثناءلائلني بوقوع الثالث قالة خالف العامى عل كذلنبه ب(: كويف املسال

والباقي بعد االستثناء ، ون املستغرق ويثبتون الثالثلفيبط، ة لقواعده املقررىمع االستثناء بصحته مراع

  . )١()ذاكوهة واحد الّإاثنتني واثنتني بقوله  إالّ بقولهة واحدكغري املستغرق و

ن إوـ  م بالبطالن مع االستثناءكون الوجه يف تقييد املصنف احلكي أن نكمي(: هر قالاجلوا مث إن

ة املزبورة ن أداه بالعبارإو،  عدم الطالقكمر بذلان قد قصد من أول األك إذا  ـبدونهة قلنا بالواحد

 فرض استغراقه فمع،  منهون االستثناء بياناً للمراد باملستثىنك باعتبار ،كظهورها يف ذلى دعون كاليت مي

 لغويته ال ذإ، ون االستثناء الغياًك كيقدح يف ذل وال،  منهعدم قصد الطالق باملستثىنة رادإ إىل يرجع

 منه وبطالن االستثناء يف  بلزوم املستثىنقرارم باإلك احلكتنايف ذل ما الك، املزبور املعىنى علتنايف داللته 

الم العاقل عن كصون ة  الذي منه املفروض مع قاعدقرار اإلار بعدكنعدم مساع اإلة لقاعد أو مثله للدليل

نشاء الذي يتبع ترتب أثره خبار خبالف اإلإ ألنه حلاق االستثناء به قابل إلقرار اإلمعىن أن ىعلاهلذيان 

  ة التلفظ بالصيغ

                                                





٢٢١

ما كوهو  ى،انته )١()ةطلق إالّ ةأنت طالق طلق:  بالبطالن بقولن القولكومنه مي، املقصود معناها

  . رهكذ

  . الثبوتةثبات غريه يف مرحلاإلة الم يف مرحلكنعم ال

 مل باطالً أو رجعياً أو ان طالقها خلعياًك و،نت طالق طالق زينبأ: ولو قال يف املفعول املطلق

نعم ،  وعدم الطالق يف الثالث،شرعاًة املقررة صل بعد عدم منافاته للصيغولني لأليف األة الصحيستبعد 

، بطالاإل  يفكنشاء مث أحلق به طالق زينب الذي فرض بطالنه مل يؤثر ذل اإل،أنت طالق: هأراد بقول لو

  .كومنه يعلم حال أشباه ذل، بطل الّإان من دالني ومدلولني صح وك ذاإه فيوعل

، ان من دالني مل يستثن زينبك فإن ،زينب الإأننت طوالق : ربع وقاله األء نساإنسانولو خاطب 

 ومع ،مها حسب القصد واستفسراحدإانت له زينبان طلقت كولو ، ول استثينناء من األن أراد االستثإو

 مي يف تقدال فرق و،ان االستثناء هلماكقصد بزينب اجلنس الشامل هلما  أما إذا ،ةانه فالقرعكمإعدم 

  . غريهو يف املفعول املطلق كذلكو، تأخريه أو االستثناء

ان ك وكبذلة  الرجعىنو فإن ،أنت طالق غري طالق: لو قال( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

،  عن الفرض الذي قصد الرجوع بهما ستعرف فضالًك ،ةار الطالق رجعكنإ ألن ،الطالق رجعياً صح

املراد معناها اليت هي سبب شرعاً فيه ة نشاء الصيغإقهراً بعليه اليت تترتب ة قلم بالطكقض حنن أراد الإو

  ). ثمر نقضه هلا يفال

مل يعلم يف عامل  إذا نكل، أيضاًون لغواً ك في،ولالطالق من األة رادإهي عدم  ،ةثالثة وهنا صور

  .ةمكحمة الصح أصالةف، المنيكالة املوافق لصح ألنه ،ةالرجعى علمحل ة الثالث أي أراد أنه ثباتاإل

  لغي  ،ةطلق إالّ ةطلق: ولو قال(: مث قاال

                                                





٢٢٢

بل قد عرفت ، كمنه عدم قصد الطالق بذليعلم مل   ما،طالقبقوله ة م بالطلقكاالستثناء وح

  . )كظهور الترتيب يف ذلى دعوان كمإ

  .أيضاًوقد عرفت القسم الثالث فيأيت هنا : أقول

فرمبا يقصد ، أنتما طالقان غري طالق: قال أما إذا ،كذلكان كأنتما طالقان غري طالقني : ولو قال

 أحد الطالقني ضورمبا يقصد نق، ولورمبا يقصده من األ،  اللغوورمبا يقصد،  أحد الطالقني بعينهضنق

ثبات ويف عامل اإل، مهكل حكوت ولبهذا يف عامل الث،  املرأتنيىحدإالتعيني بأن مل يقصد بالنقض ى علال 

  .ما عرفتى علله موازينه 

فني الطالق حتقق ان مراده بأحد الطرك فإن ،طالق إالّ طالق إالّ طالق:  بأن قال،تعدد االستثناء ولو

ة انت الواسطك سواء ، جائزكمثل ذل إذ ، اللغوةلثالث الطالق ال يضره وساطاوقصده ب، ال فالإو

الم كالة يضر بوحد ال أن بشرط،  أنت ديز طالق:لغواً مثل أو ، اهللا طالقك أنت يرمح:صحيحاً مثل

  . ةالوحد إىل يشمله الدليل املنصرف الم فالكالة الضار بوحد أما ،عرفاً

ن غلط كولة أردت عمر: مث قال، زينب طالق: ولو قال(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 أن  مع،من قبله إالّ يعلم قصده الذي ال إىل ةاملرجع يف تعيني املطلق ألن  قبل،ومها زوجتان له، لساين

 الغلط ىعودكفهو ، ثرياًكن واقع كوالغلط اللفظي احتمال مم،  بينه وبني غريهكال مشترفعله الفعل 

  ). طاهر وحنوه مما عرفته سابقاً: ن املراد قولأ و،طالق: بقوله

 يقول بعد العقد أن إنسانل ك كال مللإو، عدم القبولة  القاعدىمقتض أن  قد عرفت سابقاًكنكل

 أن وأي فرق بني، ذاكغلطت وأردت الدار وه:  مث يقول،ان بألفك الدكبعت: فيقول، كيقاع ذلاإلأو 

أردت إمنا غلطت و: مث قال، ألف دينار يعل كل:  لو قالكذلكو، طرف واحد أو فانرمر طون لألكي

  غري  إىل ،درهم



٢٢٣

 إىل ةشاراملراد اإلإمنا و، ذا شرعاًكال دليل ه ألنه ، االستدالل)كال مللإو( :يراد بقولنا وال، كذل

يف ...)  كال مللإو ( يستدلون بقولولذا هم، يف أمثال هذه املواردة مكاحملة الصح أصالةالدليل وهو 

  .همثرر مباحكم

سب  أنه زعمت: قتل زيداً وقال أو ،ماء أا زعمت: ذا شرب اخلمر وقالإف، ل الفعلوومثل الق

 حال كذلكو، بالدليل إالّ قبل منهيمل ، تومهتها زوجيت: وقالة زنا بامرأ أو، )صلى اهللا عليه وآله (النيب

ان مضطراً ك أنه ىشرب اخلمر وادع إذا ماك،  الواجب مدعياً الترخيصكتر أو ل من يأيت باحملرمك

اشتبه  إذا نعم، من موارد االستثناء أنه باع الوقف مدعياً أو ،ر مدعياً اضطراره للمرضطأف أو ،لعطش

  . )١(رئت احلدود بالشبهاتتناف القرائن دك بسبب اكم يف ذلكاحلا

ة يتسموغلط يف ة  قصد أجنبيىادع لو يحترز عماوما زوجتني لكوقيد ب(: كقال يف املسال

، تعلق ا أو ةيواجه به الزوج أن  يف الطالقاألصلف،  خالف الظاهركذل ألن يقبل ال فإنه ،زوجته

  ). ةغري مسموعة جنبياألة رادإفدعواه 

عمل  فإن ، وخالف الظاهر يف مسألة املنت،يف املقامسؤال الفرق بني خالف الظاهر ى يبقوهنا 

ن كمينه إ :وفيه(: ولذا رده اجلواهر بقوله ،هو الفارق ماف،  مل يعمل فيهماالّإعمل فيهما والف الظاهر خب

ان االسم كو،  طالقىسعد: ما لو قالكة جنبياألة رادإ قصد  إىلعدم القصد أوى دعو إىل كرجوع ذل

ثر أفراد كور جار يف أ املزباألصلو، الذي قد عرفت البحث فيه سابقاًة جنبياً بني زوجته واألكمشتر

ريدت من أاليت املنوية ة ولعل وجه التقييد قبول قوله يف طالق عمر، اليت قد عرفت القبول فيهاة املسأل

   الفعل فعله ومتعلقه ألن ،قول زينب غلطاً

                                                





٢٢٤

مها لعدم احدإوأما احتمال عدم وقوع الطالق ب، لهة ا زوجمل منهكون كالفرض  ألن ،أمر يف يده

في اللفظ الغلط مع فرض كينه إ هيفف، شف اللثام هو الظاهركبل جعله يف ، ةعني املطلقالنطق بلفظ ي

  . ن فيه بعض التأملكل ،انتهي )القصد به

أردت : ك وقال بعد ذل،له امسها زينب وهي بنت عمروة زوج إىل شارأ و،زينب طالق: ولو قال

 فهل يقبل قوله، ا هي ما أردتإليهر املشا أن  وتومهت،ركاليت امسها زينب وهي بنت بى خرزوجيت األ

 ألن ن الظاهر عدم القبولكل، أيضاًروا من قبول قوله يف الغلط قبول قوله هنا كذ  ماىمقتض ،شارتهإأو 

 كبعت: داره ويقول لزيد إىل يشري أن مثل فهو، ما عرفتى عل األصلخالف أيضاً فعال الغلط يف األ

  . انكالد إىل ةشاران مرادي اإلكإمنا و، ةشارغلطت يف اإل: يقولمث  ،بألف

يف ة منها مقصودة ل واحدك ألن ،طلقتا مجيعاً ،ةزينب طالق بل عمر: ولو قال(: قال يف الشرائع

  . )ة ينشأ من اعتبار النطق بالصيغإشكالوفيه ، وقت التلفظ بامسها

ة عطوفمى خر واأل،يف املعطوف عليهاة تامة م بطالقهما وقوع الصيغكواحلة وجه الصح: أقول

فقد ، طالقة يعين بل عمر ،ةزينب طالق بل عمر: فقوله، وركم املذكهما يف احلكفيقتضي اشترا، عليها

 نعم لو، يصح الاألوىل ضراب عن طالق واإل، ةالثانية بالصيغة وطلق عمراألوىل ة طلق زينب بالصيغ

إمنا  كن ذلكول،  حينئذبيان الغلط اللساين يف زينب اجته الفساد يف طالق زينبة رادإ إىل كرجع ذل

  .تقدم ماى علثبات ينفع عامل الثبوت ال عامل اإل

وال أقل من ، ان بلفظ بلك إذا في العطف خصوصاًك يبأنه الة  الشرائع وتبعه العالمإشكالووجه 

   كالش



٢٢٥

ما أشبه  أو  هي:يقول أن لزوم دلةظاهر األ ألن في العطفكال يإمنا و،  عدم حصولهاألصلو

  .مل يصح طالقهاة  الثانييف ينطق باملوضوع وحيث مل، طالق

  ورمبا ال،ن من باب الغلطكيمل األوىل ن أالعطف وة فايكقلنا بن إ هذا فرمبا يصح طالقهماى علف

األوىل ورمبا يصح ، حرف العطفة فايكغلطاً وقلنا بعدم األوىل ر كذى جر إذا ية منهماأطالق يصح 

  . سكمر بالعون األكورمبا ي، ةدون الثاني

  .صح الإو، غلطاً بطلاألوىل ى جرأن إ أنه والظاهر

تلزم  الة اللغوية صحوال، ةاحلاصرة  الصيغتليسا حيث إ، إشكالطالقها ة ففي صحة وأما الثاني

 ولو، وما أشبه) طلقت( بـ و)ةمطلق(بـ  و)نعم(بـ  الطالقة ولذا قالوا بعدم صح، ةالشرعية الصح

وأنا : قال أو ، وزوجيت:فقال عمرو، زوجيت طالق: قال زيد إذا فيما أيضاًة هنا يلزم الصحة قيل بالصح

  . مثالًة وبتول ورقية هند طالق وفاطم: قال زيد إذا  فيماكذلكو، كذلك

طالق املعطوف ة تقدير صحى علوالتحقيق (:  حيث قال،ح بني الواو وبليضاوقد فرق يف اإل

طالق صريح يف  ألن ،ة قولنا زينب طالق بل عمروبني، ة زينب طالق وعمر:فرق بني قولنا أنه بالواو

قتضي اجلمع بني املعطوف واملعطوف عليه يالواو  ألن ،الطالق وال جيب تعدده لفظاً مع العطف بالواو

بطال إيقتضي  فإنه  خبالف بل،م املعطوف عليهكر يف املعطوف مثل حيقد أنه مبعىن، وركم املذكيف احل

، بطاله يف زينب ومل حيصلإة فشرط يف وقوعه بعمر ،ةباته بعينه يف عمرثإالطالق الذي وقع يف زينب و

  ). ةعندي عدم قوع الطالق بعمرى قوواأل

ة حصهنا يلزم الة ولو قيل بالصح، ةاحلصر يف الصيغة ور من جهكيف الفرق املذ ماى خيف ن الكل

  :  فقال عمرو،زوجيت طالق: قال زيد إذا فيماأيضاً 



٢٢٦

  .كذلكا وأن: قال أو ،وزوجيت

يل كل والوكقال املو إذا ذاكوه، طالق: خر وقال اآل،زينب: يلنيكقال أحد الو إذا يبطلوكذلك 

  . فأوضح يف البطالن) لق: (خروقال اآل) طا (زينب: لو قال أحدمها أما ، بالتقسيمكذل

ال اختص إو، مطلقاًة التامة غيالصى علة يتوقف الثانى قوواأل(: كرناه قال يف املسالكولذا الذي ذ

 مث أوالًة وركأقر بطالق املذ ألنه ،م بطالقهماك حقراروجه اإلى عل كنعم لو وقع ذل، وىلالطالق باأل

 يعل  له:ما لو قالك ، بالثاينخذاول ويؤيقبل رجوعه عن األ فال، ةاً وأقر بطالق الثانيكرجع مستدر

  . درهم بل دينار

  



٢٢٧

  

  فصل

  شهاديف اإل

  

  . )نشاءوالبد من حضور شاهدين يسمعان اإل، شهاداإل: ابعن الركالر(: قال يف الشرائع

  .ة بل والعقل يف اجلمل،مجاعواإلة تاب والسنك الكذلى عليدل : أقول

ا اَهللا يا أَيها النِبي ِإذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وأَحصوا الِْعدةَ واتقُو:  قوله سبحانه،تابكفمن ال

 اِهللا فَقَد وددح دعتي نماِهللا و وددح ِتلْكٍة ونيبٍة مِبفَاِحش أِْتنيِإالَ أَنْ ي نجرخالَ يو وِتِهنيب ِمن نوهِرجخالَ ت كُمبر

ذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف أَو فَاِرقُوهن ِبمعروٍف  فَِإ*ظَلَم نفْسه الَ تدِري لَعلَّ اَهللا يحِدثُ بعد ذَِلك أَمراً 

  . )١(وأَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم وأَِقيموا الشهادةَ ِهللا ذَِلكُم يوعظُ ِبِه من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اَآلِخِر

: منهمة مامياه غري واحد من أصحابنا اإلكففي معارج القزويين قد ح ،مجاعاإل إىل ةوأما بالنسب

ردبيلي والفاضل الشارح واحملقق األة ام وابن زهركامل أبو  والسيد، االنتصاريفرتضى جل املالسيد األ

  وفخر احملققني وشيخنا املقداد 

                                                





٢٢٨

حبضور  إالّ ع يقق الالطال أن عندنا: حيث قال يف التحريرة وهو الظاهر من العالم، يف التتقيح

  . اخلالف فيهة  معرفىواحملقق التستري نف، نشاء يسمعان اإلنيشاهدين عدل

 يف )عليه السالم( جعفر أيب عن،  حممد بن مسلمما رواه:  مثل،كيف ذلة أما الروايات فهي متواتر

عليه ( قال ،ين طلقت امرأيتإأمري املؤمنني  يا:  فقال)عليه السالم( ي إىل علجاء رجل: حديث قال

  . )١(باغر: قال، ال: قال ،ة بينك أل:)السالم

ثر من كأة طلقها للعدن إ : يف حديث قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، ري بن أعني وغريهكوعن ب

 وال، بغري شاهدي عدل فليس طالقه بطالقة ن طلقها للعدإو، بطالقة الواحدى علفليس الفضل ة واحد

  . )٢(النساءة جيوز فيه شهاد

جعفر  أيب عن، ىيزرق ومعمر بن حيمساعيل األإريد وفضيل وبري وكوحممد بن مسلم وبة وعن زرار

 يف استقبال عدا طاهراً من غري مجاع ومل ن طلقهاإو: قالنه إ  يف حديث) السالمماعليه( عبد اهللاوأيب 

  . )٣(ياها بطالقإ رجلني عدلني فليس طالقه كذلى عليشهد 

 عن رجل طلق امرأته بعد )عليه السالم( احلسن أبا سألت:  قال،نصر أيب مد بنوعن أمحد بن حم

طهرت  إذا يطلقها: فقال ،ةيف طالق السنكف: قلت، ليس هذا طالقاً: قال ،عدلنية غشيها بشهاد ما

 إىل  ردكخالف ذل فإن ،تابهك يف عز وجلما قال اهللا كهدين عدلني ها بشايغشا أن من حيضها قبل

   فإن :قلت، تاب اهللاك

                                                









٢٢٩

وقد جتوز ، النساء يف الطالقة جتوز شهاد ال: قال ،طهر من غري مجاع بشاهد وامرأتنيى علطلق 

 ،ون طالقاًكالطالق أيى علأشهد رجلني ناصبيني  فإن :قلت، حضرنه إذا هن يف الدمشهادن مع غري

  . )١(ه خرييعرف من أن الطالق بعدى علت شهادته زأجية الفطرى علمن ولد : فقال

  . ما هو واضحكالم بوجه خفي كرد الاإلمام : أقول

 ك طلقها وجحد ذلرجالً أن مسعتة ل عن امرأئسنه إ ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

  وال حيل له،ليس بطالقة  والطالق لغري العد،ن طالقه بغري شهود ليس بطالقإو، نعم: قال ،أتقيم معه

  . )٢( اعز وجلاليت أمر اهللا ة  شهود ولغري العديفعل فيطلقها بغريأن 

من طلق بغري شهود فليس :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناينكالصباح ال أيب وعن

  . )٣(بشيء

ين طلقت إ: فقال ،ةوفك بال)عليه السالم( أمري املؤمنني إىل قدم رجل:  قال،وعن حممد بن مسلم

أشهدت رجلني : )عليه السالم( املؤمنني فقال أمري ،جامعهاأ أن ا قبلطهرت من حميضه امرأيت بعد ما

  . )٤( ليس بشيءكطالق فإن اذهب: فقال، ال: فقال ، اهللاكما أمركذوي عدل 

من غري   طهروعلى ،ةسنى علال طالق :  يف حديث قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن اليسع

   من غري مجاع طهرى علوة سنى عل طلق رجالً أن فلو، ةببين إالّ مجاع

                                                











٢٣٠

  . )١(ن طالقه طالقاًكومل يشهد مل ي

 )عليه السالم( املؤمنني أمري إىل قام رجل:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )٢(كأهل إىل رجعا بطالق فكليس طالق: فقال ،بغري شهودة ين طلقت امرأيت للعدإ: فقال

عليه ( ي علانكو، طهرى عل: فقال ، عن الطالق)عليه السالم( سألته: قال ،بن حممدوعن أمحد 

 بأيام كطلقها ومل يشهد مث أشهد بعد ذلن إ :فقال له رجل، بالشهود إالّ ون طالقكال ي:  يقول)السالم

أيضاً شهاد طلق عند اإل أنه ديثحلوظاهر ا ،)٣(الطالقى علمن اليوم الذي أشهد فيه : فقال ، تعتدفمىت

  . أنه طلق يف يوم وأشهد يف يوم آخر ال

شهدوا أمعناه و: قال مكشهدوا ذوي عدل منأو: تعاىل يف قوله ،وعن الطربسي يف جممع البيان

  . )٤()والسالمة عليهم الصال( وهو املروي عن أئمتنا ،مكلدينة الطالق صيانى عل

الدين ليس بقياس ن إ : يوسفيبقال إلنه إ ،)عليه السالم( احلسن أيب عن، وعن حممد بن الفضيل

، عدلني إالّ د فيه بشاهدين ومل يرض ماكتابه بالطالق وأكاهللا أمر يف ن إ ،ك وقياس أصحابكقياسك

د اهللا ك وأبطلتم شاهدين فيما أ،م بشاهدين فيما أبطل اهللاتشهود فأتي تابه بالتزويج وأمهله بالكوأمريف 

  . احلديث )٥(رانك وأجزمت طالق انون والس،عز وجل

  :  قلتكنأبن رياح زعم  عمرن إ :)عليه السالم( عبد اهللايب  قلت أل،بصري أيب وعن

                                                













٢٣١

  . )١(يقوله اىل وتعك بل اهللا تبار،أنا قلته ما: فقال، ةببين الإال طالق 

طلقت يا أمري املؤمنني إين :  أتاه فقالرجالًن إ ،)عليه السالم( ي علعن، سالموعن دعائم اإل

  . )٢(باغر: قال، ال: قال ة بينكذلى علأ: قالف ،امرأيت

ن طلقها بغري شاهدين عدلني إو: قال يف حديثنه إ )عليه السالم(بن علي جعفر حممد  أيب وعن

  . )٣(النساء يف الطالقة جيوز شهاد  وال،فليس طالقه بطالق

ة وال جيوز شهاد:  يف حديثم قالواأ ) السالممعليه( عبد اهللاوعن أمري املؤمنني وأيب جعفر وأيب 

  . )٤(يف احلدود النساء يف الطالق وال

ليس : فقال ،شهود بغرية ين طلقت امرأيت للعدإ: فقال  سألهرجالًن إ ،)عليه السالم( ي علوعن

  . )٥(كأهل إىل بطالق فارجع

 طهر من غري مجاعى عل الّإيقع   وال،وجوهى علالطالق ن إ :)عليه السالم( وعن الرضوي

  .  عدلنيبشاهدين

حتيض وتطهر مث تشهد شاهدين   حىتهاكيطلق امرأته تر أن أراد الرجلإذا  :وقال يف موضع آخر

  . )٦(طالقهاى علعدلني 

طلقها ومل فإن  :ثالثاً قالة  يف حديث يف املطلق،)عليه السالم( عن الصادق، ةبن حنظل وعن عمر

  . )٧(شاء إذا يشهد فهو يتزوجها

                                                

















٢٣٢

يطلق  أن أراد الرجل أنه إذا ةطالق السن: )عليه السالم(  قال الصادق،للصدوقة يوعن اهلدا

  . )١(حتيض وتطهر مث يطلقها من قبل عدا بشاهدين عدلني  حىتامرأته تربص ا

وجعل الطالق يف :  قال، يف حديث طويل)عليه السالم( عن الصادق، وعن املفضل بن عمر

يف سائر : وقال. بشاهدين ذوي عدل من املسلمني الإغري جائز النساء ة النساء املزوجات لعل

ونا كمل ي فإن مكواستشهدوا شهيدين من رجال كمالموال واألالدماء والفروج واألى علالشهادات 

  .)٢(ءرجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدا

  .  ملن راجعهاما يظهركبواب يف خمتلف األة املوجودة ثريكغريها من الروايات الإىل 

 ،فيهة ان بالشرائط املقررك إذا الطالقة صيغ يرطالق جمة  يف صحإشكال ال أنه مث الظاهر

 أو ةًزوج أو زوجاً، ىخنث أو ةامرأ أو رجالً، غري مسلم أو ان مسلماًكسواء ، البلوغ والعقل وما أشبهك

  .غريمها

الشاهدان فهل يشترط معرفتهما ا  أم،كذلى عل لعدم الدليل ،ق للزوجنياملطلّة وال يشترط معرف

 شهادالظاهر من اشتراط اإل أن واعلم:  قائالًك شرط ذلكن سيد املداركل، الظاهر العدم ،ال للزوجني أو

 مع كحيصل ذلإمنا و، بوقوعهة ادهث يتحقق معه الشيبالطالق حبن ايشهدالبد من حضور شاهدين أنه 

تفاء مبجرد كاال فما اشتهر بني أهل زماننا من ،القهاالعدالن بوقوع ط وجه يشهدى علة العلم باملطلق

ال أصل له يف  أنه اهربل الظ، بوجه بعيد جداًة ن مل يعلما املطلق واملطلقإالطالق وة مساع العدلني صيغ

ى يسم ال يعرف قائلها الة  وجمرد مساع صيغ،شهاداإل اعتبارى عل متطابقان ىالنص والفتو فإن ،املذهب

  . شهاداً قطعاًإ

                                                







٢٣٣

 طلق ومل يشهد شاهدين ومىت(: قال ،ةالشيخ يف النهاية وممن صرح باعتبار علم الشهود باملطلق

 أو ،طالقة فالن: يقول أن ذا أراد الطالق فينبغيإو: مث قال، ان طالق غري واقعك سالمممن ظاهره اإل

  .)١()هذه طالق:  فيقول،ون العلم قد سبق ا من الشهودكي أن بعدة املرأ إىل يشري

حممد بن ة اتبكم ،ةشهاد بدون العلم باملطلقرناه من عدم حتقق اإلكذ ما إىل  مضافاًكذلى علويدل 

ريد أمل أسأل عن أمسائهن مث ة ين تزوجت بأربع نسوإ: )عليه السالم( ريكالعس إىل أمحد بن مطهر

 اشهدوا: لمنهن فتقوة انت بواحدكن إ ةعالم إىل انظر: تبكف ،ىخرأة أرحداهن وتزويج امإطالق 

  . )٢(ةالعدانقضت  إذا ىخر مث تزوج األ،ذا هي طالقكو ذاكة اليت ا عالمة فالنأن 

 ةمبارا ون خلع وال ختيري والكي ال: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  حسن محرانكورمبا يؤيد ذل

 إقرارن التخيري ووحيضراة  وشاهدين يعرفان الرجل ويريان املرأ،من غري مجاعة طهر من املرأى عل الإ

: قال ،هناة  املرأإقرار ما: فقال له حممد بن مسلم: قال، طهر من غري مجاع يوم خريهاى عل أا ةاملرأ

خريها وهي طامث فيشهدان عليها  أنه ييأيت بعد فتدع أن للرجل حذار كيشهد الشاهدان عليها بذل

  . )٣(منهامبا مسعا 

  .ةن بدون املعرفكيف ميكهود فمن الشة الشهادأن  كبل رمبا يؤيد ذل

المه اعترب كيستفاد عرفاً من حلن  الشارع حسب ما فإن ،دلةطالق األ غري مقيد إلكل ذلكن كل

   خبالفه حيث أرادة  ولو باجلهالكحضور شاهدين لتصعيب الطالق احملقق ذل

                                                









٢٣٤

  . العلمى عليتوقف   حىتعند التنازعة فليس املعيار الشهاد، شهاداح فلم يشترط اإلكتسهيل الن

ن إو مها: قلت(: كاملدارى علنفل رد صاحب احلدائق وصاحب الرياض  أن ولذا قال اجلواهر بعد

بل ، حبثة من اعتبار العلم يف اجلملأيضاً ن يف ما اعترباه كار عليه باعتبار العلم املزبور لكنأجادا يف اإل

ون كاملزبور هو  املعىن عدم اعتبار العلم بان مبىنك إذا وجه له ال أنه ىعل ،ىخيفال  مجال مااإلمن فيه 

ة تصافهما بالشهادئه من غري اعتبار النشاء الطالق من منشإ هو حضور العدلني ىاملراد من النص والفتو

  . ) من تشخيص املشهود عليه وحنوهكغري ذلى علة وجه يعترب فيهما ما يعترب يف الشهادى عل

 الغائب غالباً ال أن مع وضوح ،)١(طالق الغائبة صحيف ة الروايات املتواتروردت ولذا : أقول

الء يف جملس العلماء مع عدم معرفتهم كطالق الوى عل بل و،كذلى علة وجرت السري، ةيعرف املرأ

  . بالزوجني

يدل  فاملراد منه اعتبار ما ،)٢()عليه السالم( ريكوأما خرب ابن املطهر من العس: دائقحل اقال يف

ون كفي،  االجتزاء به مع فرض معرفتهيفبل هو الظاهر ، وحنوها بعد تعذر االسم ةالتعيني من عالمى عل

 :صحيحه أو بصري املرادي أيب  صرحياً خربكذلى علبل يدل ، رهكفيما ذ رناه الكحينئذ ظاهراً فيما ذ

،  يف جملس واحد:قال أو ،ةواحدة يف عقدة  عن رجل تزوج أربع نسو)عليه السالم( جعفر أبا سألت

بعض البلدان فطلق واحدة من  إىل هو خرجن إ أرأيت: قلت، وهلنله  جائز: قال ،ةهن خمتلفرومهو

  ة مث تزوج امرأة  البالد وهم ال يعرفون املرأكطالقها قوماً من أهل تلى علشهد أاألربع و

                                                







٢٣٥

يه عل( قال ،يف يقسم مرياثهكما دخل ا  مث مات بعدة املطلقة  البالد بعد انقضاء عدكمن أهل تل

ن عرفت اليت إ و،ك البالد ربع مثن ما تركاليت تزوجها أخرياً من تلة للمرأ فإن ان له ولدكن إ :)السالم

ة ثالثة وتقسم الثالث نسو: قال، ةشيء هلا من املرياث وليس عليها العد طلقت بعينها ونسبها فال

 أرباع مثن ماة ثالثة سمن النسوربع قن مل تعرف اليت طلقت من األإو، ة وعليهن العدكتر أرباع مثن ما

  . )١(ةمجيعاً وعليهن مجيعاً العدبينهن  كتر

نا الذين خيعليه مشاى جرهو الذي ة مجالياإلة تفاء باملعرفكرناه من االكذ ما فإن ةوباجلمل(: مث قال

 له ما ادعاه فلم أقف وأما، عما اشتهر يف زمانهأيضاً اه هو كما حك، وحضرنا جمالس طالقهمعاصرناهم 

صحابنا على حبث يف هذه املسألة سوى ما نقلناه أحد من ومل أقف أل، دليل يعتمد عليه موافق والى عل

  . )٢()فيه وقد عرفت ما، عنه

ويعترب علم الشاهدين باملطلق :  حيث قال)مناهج املتقني(ره كذ  يعرف وجه النظر فيماكومن ذل

 وختتلف ،كذل إىل  احتيجبوقوع طالقها مىتة ادنان من الشهكوجه يتمى علومعرفتهما هلما ة واملطلق

 أمحد ما رواهمثل : من الرواياتة عدم االستفصال يف مجل إىل ضافةهذا باإل، باختالف املواردة هذه املعرف

طهرت من حيضها ة انت له امرأك عن رجل )عليه السالم( احلسن سألت أبا:  قال،نصر أيب بن حممد بن

  . )٣(نعم: قال ، أيقع عليها الطالق ومل يقل اشهدوا،طالق ةفالن: فقالة مجاع إىل فجاء

                                                









٢٣٦

سألته عن رجل طهرت امرأته :  قال،)عليه السالم( احلسن الرضا أيب عن، حيىيوعن صفوان بن 

: قال ، أيقع الطالق عليها، اشهدوا:المه ومل يقل هلمك وقوم يسمعون ،طالقة فالن: من حيضها فقال

ةنعم هذه شهاد)١( .  

ى علن محله كومي، الطالقيتضمن بأن هذا اخلرب مل احلدائق فقد أجاب عنه يف  ،)٢(خرب محرانما أ

  . االستحباب واالحتياط

 ، وال خالفإشكال  غائباً بالةن طالق اخللع واملباراكمي أنه االستحبابى علويؤيد احلمل : أقول

 ،نعم: قول الزوجة فايى كعلة لدالمن الروايات امجلة  إىل ضافةهذا باإل، ةاملرأة رؤي إىل ةحاج فال

وال ة يعرفون املرأ  الكالشاهدين يف أمثال ذل أن  مع وضوح،ان املطلق خمالفاًك إذا حبضور شاهدين

 ،ةمن هذه اجلهاحملذور ينايف عدم  تقدم ال ماى علة من غري هذه اجلهالروايات  هذه يفور ذواحمل، الرجل

سحاق بن إة ففي رواي، ىخرأة ا من جههور فيايات للمحذن االستدالل ذه الروكمي  ال:يقال فال

: قال ،يف يصنع فيهاكقد طلقت ثالثاً ة  يف رجل يريد تزويج امرأ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عمار

نعم: ذا قالإف ،ةقد طلقت فالن:  له فيقولن مث يأيت زوجها ومعه رجال،حتيض وتطهر  حىتيدعها، 

  . كغري ذل إىل ،)٣(نفسه إىل شهر مث خطبهاأة متضي ثالث  حىتهاكتر

 كاسم مشتر  وهو،طالقة فاطم: قال أو، ة وله زوجات وقصد معين،زوجيت طالق: ذا قالإوعليه ف

  ة ن مل يعلم الشاهدان املعينإ صح الطالق و،بني زوجتني من زوجاته

                                                









٢٣٧

واء س، لهكّهو مو والشاهدان ال يعلمان من ،لي طالقكموة زوج: يلك لو قال الو كذلكو، عنده

  . اًإطالقمل يعلما  أو ،عمرو أو زيد أنه  مثلمجاالًإعلما به 

 زوجاً  أويالًكونه وك الطالق حبضور عدلني من غري علم هلما بئ منشأأنش لو(: ولذا قال اجلواهر

صح ة املطلقة  عن معرفغريه فضالً أو يعميبصره وال يعرفه ل ذا لو أنشأه مبحضر ممن الكو، ولياً صحأو 

مقبويل ة املطلق أو املطلقى علوما شاهدين كال يعترب يف شاهدي الطالق ة وباجلمل، دلةطالق األإلأيضاً 

  . )١()ما عليهماشهادة الطالق صحة ي يعترب يف صحكعليهما ة الشهاد

  ).مل يقل أو ،هداش ا: سواء قال هلما،نشاءوالبد من حضور شاهدين يسمعان اإل(: مث قال الشرائع

:  قال،نصر أيب  أمحد بن حممدما رواهمثل : بعض الروايات دلةطالق األإ إىل ضافةل عليه باإلويد

ة فالن: فقالة مجاع إىل طهرت من حميضها فجاءة انت له امرأك عن رجل )عليه السالم( حلسن اسألت أبا

  . )٢(نعم: )عليه السالم( قال ، اشهدوا: يقع عليها الطالق ومل يقل،طالق

ل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ئس:  قال،)عليه السالم( احلسن الرضا أيب عن، نوعن صفوا

نعم هذه : قال ،أيقع الطالق عليها،  اشهدوا:المه ومل يقل هلمك وقوم يسمعون ،طالقة فالن: فقال

  . )٣(ةشهاد

  . )٤()ة معلقكأفتتر( :وزاد، ر مثلهك وذ،سألته:  قال،أمحد بن أشيم علي بن وعن

  ين الإ :مهاأحد أو ن قال الشاهدانإشهاد الذي هو شرط حيصل واإل مث إن

                                                











٢٣٨

  . ى النص والفتوإطالقيضر بعد  ال هعدم تقبل السماع مع مساع إذ ،استعد لسماع الطالق

يقاع إوغريها قصد  )١(ةيشهاد يف اآلمر باإلاء اعتبار األضقد يقال باعتبار اقت(: اجلواهر قال مث إن

ن مل إو، ن مسعه منه من مل يعلم به من وراء جدار مثالًإطلق من دونه مل يصح وفلو ، الطالق حبضورمها

  . )لمات فيهكثري من الكظهور ى دعون كأنه مي الإ ،كأجد املصرح بذل

 أنه دهيويؤ، ان بدويكواالنصراف لو  ،دلة األإطالقالطالق للصدق فيشمله ة الظاهر صح: أقول

م كما يشهدان عليه ويقبل احلاإ ف،ذاك وراء اجلدار تطلب مين لو مسع شاهدان قول املديون لدائنه من

  . قارير والوصايا وغريمها يف سائر األكذلكو، طالقجل اإلأل الّإ كوليس ذل، شهادما

 نشاء الطالقإمساعهما التلفظ ب أن  وال خالف يفإشكال ال(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

، خرملت شروطه األكمل يقع ولو ة لو جترد عن الشهاد  حىت،الطالقة ما يقوم مقامه شرط يف صحأو 

  . ) بقسميهمجاعواإلة تاب والسنكتطابق عليه ال  من ماكذل أن بل قد عرفت

، ما صرح به غري واحدك، بدون السماعة الرؤية  يف صحإشكال خرس فاليف طالق األ أما :أقول

 ات يدهكحرة الطالق برؤي يرجي أنه م الشاهدانعل إذا ةلم فرمبا حيتمل الصحكوأما يف طالق املت

ى علوأي دليل ، اتك احلرىيرإمنا الم وكنسان الاإل ما يف حمل الضوضاء حيث ال يسمعك، شفاههو

  . أملت ف،بدوينه إ باالنصراف ففيهقيل ولو ، طالقاإل بعد مشول كثر من ذلكأ

                                                





٢٣٩

 أو ،سكبالع أو دون طالقة اسم املرأمثل مساعهما ، ما لو مسعا البعض دون بعضة لوي أوومنه يعلم

  .ة وهو سبيل النجاححتياط واضاال نعم وجه، كشبه ذل أما

الطالق  من أسر:  قال،)عليه السالم( يإىل عل) عليهم السالم( ةئمحديث اجلعفريات بسند األأما 

وألقينا ة يناه بالعالنأخذ الطالق وأسر االستثناء يف نفسه نن أعلإو، وأسر االستثناء معه فال بأس

  . )١(السر

 ه الطالق فليس طالقستثىنامن : قالنه إ ،)عليه السالم( املؤمنني عن أمري، )٢(سالموعن دعائم اإل

  .ة بالعالنيأخذن أظهر الطالق وأسر االستثناء إو، أظهر االستثناء إذا بطالق

 نإسرار االستثناء بإعالن يوجب الطالق واإل حيث إن ،الشهود إىل االحتياج إىل فلعلهما ناظران

 واخلرب ،يشهدان مبا مسعاهإمنا الشاهدين  ألن ،يوجب خدشاً يف حصول الطالق التعليق ال أو شاء اهللا

ان كولو ، نايشترط الشاهد ال ألنه احكالنى علبأس  سراراً فالإالمها كان ك أما إذا ،ثباتلبيان عامل اإل

  . أيضاًاحتمال آخر  ان يف اخلربينكن إو، الطالقناً أبطل االستثناء الذي هو التعليق إعالالمها ك

من حضور  بل البد، فاسقنية  وال بشهاد،ان عدالًكبشاهد واحد ولو  يقع وال(: مث قال الشرائع

  . )ول أظهر واأل، فيهماسالماعتبار اإلى علومن فقهائنا من اقتصر ، ةشاهدين ظاهرمها العدال

الشيخ يف ايته ك ،ر من الفقهاءك باستثناء من ذمجاعاإل بل ،والرواياتة ي لتطابق اآلكوذل: أقول

  .لزوم شاهدين عادلنيى عل ، عنهىكوالقطب الراوندي فيما حي

  .)٣(مكشهدوا ذوي عدل منأو: فقد قال سبحانه

   ن طلقهاإو: )عليه السالم( وقد تقدم قوله

                                                









٢٤٠

  .)١(بغري شاهدي عدل فليس طالقه بطالقة للعد

 كذلى علن طلقها يف استقبال عدا طاهراً من غري مجاع ومل يشهد إو :)عليه السالم( وقوله

  .)٢(ياها بطالقإرجلني عدلني فليس طالقه 

  .ومثلهما غريمها

جتوز  ال:  قال،أتنيطهر من غري مجاع بشاهد وامرى علن طلق إف :نصر أيب ويف حديث ابن

  . )٣(النساء يف الطالقة شهاد

 ألنه تفاء بالعلمكوتوهم اال، كذلى علقيام الشياع  أو ياهاإا بطالقه ينفع علمن ال أنه ومنه يعلم

  .الطالق مقيداً بشاهدين عدلنيإمنا املناط ليس العلم و ألن ،ليس بعد العلم من شيء غري ظاهر

ن الرجل يعاشرها باملعروف مما كمل ي إذا ماك ،ن شاهدانكان اضطرار عند الطالق ومل يكولو 

 ما فيمن انقطعواك ،ن من الطالقكم الذي يتمكنفس احلا أو مكيل احلاكان وكوأجاز الشارع الطالق 

 ،العدلني إىل بالد الشيوعيني ومل تصل أيديهمكيف بالد الستار احلديدي ة نائية انوا يف قريك أو ةجزيرإىل 

انت هي يف أشد العسر كان ولو كن الطالق مهما كمي ال أو ،فهل الشرط ساقط من باب االضطرار

، ةالنجاسكما علم بعدم خروجه قطعاً  إالّ مكل حكترفع ة الثانوي دلةاأل ألن ،وليبعد األ ال ،حلرجوا

  . كوليس املقام من ذل

ن الشاهد الواحد بدون كأم لو أنه ماك، العدمى علن شاهد واحد وامرأتني قدم كنعم لو أم

  .وهوحن )٤(لدليل امليسورأيضاً العدم ى عل قدم ،املرأتان أو ،املرأتني

  مل أمسع الطالق : المهاك مث قال أحدمها أو،مهما أمامث لو أحضر الشاهدين وطلق

                                                











٢٤١

  : احتماالن ،ال أوالسماع فهل يقبل قوله يف عدم 

الشاهد ة فرض عدال أن  إىلضافةباإل، من قبله الإيعلم  ال  وهو مما، عامل بنفسهنساناإل ألن :ولاأل

. ذبكعن الة مانع

يقاعاً إأوقع  أو ولذا لو عقد عقداً، كتنايف ذل الة  والعدال،يف الطالقة الصح ةأصالان يرجل: والثاين

. ةالصناع إىل والثاين أقرب، ان العاقد واملوقع عادالًكن إمث أراد هدمه مل يقبل منه و

ميان ام بالواجبات مع اإل املعاصي والقيكظهورها بترة وهل املعترب يف العدال(:  قالكاملسال مث إن

 املعىنبة ان اخلاص والعدالمي اإلىن انتفإ وسالم اإليفكي أم ،ه من الشهاداتري غما اعترب يفك ،اخلاص

ذوي عدل  : لقوله،سالمخر مع اإلآاعتبار أمر ة يمن اآل الظاهر ألن ،ولشهر األاأل ،املشهور

ى يبقو )مكمن (يف الشاهدين من قوله سالم ويستفاد اعتبار اإل،اب للمسلمنيطاخل فإن ،)١(مكمن

يف ة املقررة كلروه من املكذ ال يتعني اعتبار العلم مبا إالّ أنه ،زائداً فالبد من مراعاتهة الوصف بالعدال

ى علم كيصح احل وال، بني العدل والفاسقة واسط ال ذإ، يظهر فسقه من الة رادإ وغريها جلوازة الشهاد

وأما املصنف ، قوليه اجلنيد والشيخ يف أحد منهم ابن ،هذا ذهب مجع من أصحابنا ىلإو. اهول بالفسق

 سالمتفاء فيهما هنا باإلكوالقول باال، ةيف الشهادة املعتربالعدالة أصلهم يف ى علن فهم يخرأوباقي املت

خلصوص  أو ،ة يف املسلم العدالاألصل أن ىعلًء بنا ماإ، يندمنهم القطب الراوة ومجاعة للشيخ يف النهاي

  ة تفاء بشهادكاالى علة  والداللسناداإلة واضحة والرواي ،)٢(ةاحلسن البزنطينصر  أيب أمحد بنة رواي

                                                







٢٤٢

اخلري قد يعرف من  ألن ،كن تعرف منه خرياً ينايف ذل أقوله بعد أن يريد وال، املسلم يف الطالق

هره منه بالذي أظ اخلرية ينافيه مع معرف فال، ثبات ال يقتضي العموميف سياق اإلة رك وهو ن،املؤمن وغريه

خيالف االعتقاد الصحيح  يعلم منه ما أن سالمان اإلكوالصيام وغريها من أرة من الشهادتني والصال

 أن ىعلر تنبيه كذ تفائه مباكعدلني مث اة ويف اخلرب مع تقديره باشتراط شهاد، منه معه اخلرية لصدق معرف

  . )وىلأان كيظهر الفسق  ال أن كذل إىل ضيفأذا إف، سالمهي اإلة العدال

مسرح له يف  اجلواز ال فإن ، غري تام)يظهر فسقه من الة رادإجلواز (قوله  إذ ،وفيه حمالن للتأمل

: فقوله سبحانه، ةاخليالية ال الظاهرية للمعاين الواقعية لفاظ موضوعاأل أن ىعلبنوا  وقد، باب الظهور

ذوي عدل، عليه السالم( وقوهلم(: عادلني، واخلرب قد عرفت ، ةال الظاهرية الواقعية نامها العدالعم

وهل الناصب ممن ، ةجابته مبا هو واقع مع نوع تقيإ عن اجلواب و)عليه السالم(اإلمام عراض إظهوره يف 

  . حضاأل املعىنيف املؤمن ب الّإوهي ال تتحقق ة واقعية وعليه فالعدال ،منه يعرف اخلري

مل ن إ هو املناط يف سائر املقامات فيه ما ربن املعت أالظاهر: القزويين يف معارجه ولذا قال السيد

ة ئم به األىوص أالفروج مما أن ونك و،تابكالتصريح الواقع يف نص ال إىل  نظراً،ن أشد منهاكي

م عليهم كن حإميان و أهل اإلىفر من سوكثبوت   وبعد، فيها مبزيد االحتياط)صلوات اهللا عليهم(

 قبول ىيف يتأتكف، حنن منهم وال  فليسوا منا، والنفاقأهل الشقاقك ،سالماإلة لمكبتلبسهم بظاهر 

ة خبار املشهورحيال وصف الشاهد مبا استفيص يف األ أن بل ينبغي، شهادم عندنا من دون قاطع لدينا

  مع  هاوغري )١(يف الفقيه ماى عليعفور  أيب  بنعبد اهللاة يف صحيحة مامياإلة عند الشيع

                                                





٢٤٣

ى عل وتبعه عليه سبطه يف شرحه كيف املسال ان فماكيف كو، ةائط باحلخذروماً باألة املداقة ياغ

  . ي عنهما غري ظاهر الوجهكما حى علاشاين يف مفاتيحه كالنافع وال

 ماى علفيهما ة دالل املتقدمان ال )٢(ة بن املغريعبد اهللاوفهم  ،)١( فحسن البزنطي،حال أي ىعلو

التعبري مبا هو جامع ى علالعدول عن جواب السؤال ة مها حمموالن بشهاد(: ولذا قال يف اجلواهر، روهكذ

قالوا لبعض أصحام يف بعض نصوص الطالق ثالثاً   حىتزالوا يستعملونه واحلق الذي ال ،ةبني التقي

اخلري ة حينئذ مبعرف فريادة اجلامعة فتجمعون بينهما بالعبار أي حتسنون مثل هذا م الكنإ: معلمني هلم

افر كال الناصب الذي هو أيضاً ة  الفطرىمقتضنه  إاملؤمن العدل الذي قد يقالفيه والصالح يف نفسه 

  ). بل وال مطلق املخالف الذي هو الشر نفسه، اًإمجاع

 )عليه السالم( احلسن أيب عن، نصر أيب  أمحد بن حممد بنما رواه إىل وقد أشار ببعض النصوص

عليه ( احلسن فقال أبو: قال ، جملس واحدثالثاً يفة عن رجل طلق امرأ سأله رجل وأنا حاضر: قال

ال  ( حيسن فالن ال: فقال  إيلمث التفت: قال، فقد بانت منهة ثالثاً للسنة من طلق امرأ: )السالم

. )٣(يقول مثل هذا أن )خ لجيسر، 

  :يف التهذيب املوجودن إ :ويف هامش اجلواهر

عليه (اإلمام فلعل ة هذه النسخى علو ،)هذاتقول مثل  أن حتسن فالن ال يا: فقال  إيلمث التفت(

  اجلمع بني الواقع ى علسن حتال  ذإ، كالمكيف ة  بالتقيأمور مكنأ ك أراد بذل)الصالة والسالم

                                                









٢٤٤

  حيث أعرض عن اجلواب وأجاب بالصحيح من غري،)عليه السالم( ما فعل هوكة ظهار املوافقإو

   . أجاب مبا هو عندهم) السالمعليه( أنه  لزعمه،يشعر املخالف جبوابه الصحيحأن 

: المهكي كقال يف حمحيث إنه ،  فالظاهر عدمهكذلى علموافق  أنه منة ي عن النهايكما حأما 

 فإن ،)كيشهدا بذل أن مبحضر من رجلني مسلمني ومل يقل هلما اشهدا وقع طالقه وجاز هلماطلق  مىت(

جلميع أنواع ة من الشرائط العامن إ( :سطر بأكولذا قال قبل ذل ،ةمل تصب هلذه اخلصوصية هذه العبار

  ).خمصوصبلفظ ون طالقه مبحضر من شاهدين مسلمني عدلني ويتلفظ كي أن الطالق

 إىل فيها جعل طريقاًة اخلريية معروفي أن البزنطي يعطية واخلري يف رواية اجلمع بني الفطر مث إن

 )١(يعفور أيب يف صحيح ابنة العدالة مارأ ةاجلماعة  لصالنسانما جعل حضور اإلك، ةك امللمبعىنة العدال

.  وغريهةتاب الصالك رنا تفصيله يفكذ  ماى عل ،ةور يف تعريف العدالكاملذ

يف ة  وتظهر الثمر، فغري مستفاد عرفاً،حسن الظاهر واقعاًة فايكوة ومكاحل حنوى علمر أما جعل األ

 دلةفقد دلت األة اجلماعة صال أما ،ةالواقعي ةاملعترب العدال أن ولذا اشتهر بني الفقهاء، التخالفة صور

، دلةعن ظهور األ فعنا اليدر كوبذل، )٢(غري مسلماإلمام ان ك ولو يضر شاف اخلالف الكان أن ىعل

فسق أحدمها حال  أو فحال ظهور فسقهما، ةالواقعية يؤخذ بالعدال أن فالالزم، كوليس يف املقام مثل ذل

 أو ةواشتبه املطلق لظلمة ان امرأكمها أحد أن  أو،مل يسمع نائماًان وقت الطالق كنه  أظهر إذا ما

. كغري ذل إىل ،افراً تومهه املطلق مسلماًكان ك أنه  أو،حنوها

  املشهور منى علويتفرع (:  حيث قالكومنه يعلم وجه النظر يف قول املسال

                                                







٢٤٥

 ال ألنه ،مريف نفس األ  ظاهراً الاملعترب ثبوا أن ةواملروى قوالتة ك ملالشاهدين مبعىنة اعتبار عدال 

يقدح  وحينئذ فال، يطاق ليف مبا الك يف حق غريمها لزم التكفلو اعترب ذل، اهللا والشاهد الإيطلع عليه 

م ا بل ظهورها كم احلاكيشترط ح  وال،الطالق مع ظهور عدالتهماة مر يف صحفسقهما يف نفس األ

 ال  حىتماإليهة مر بالنسبل يقدح فسقهما يف نفس األوه، ماًكالطالق حى علعند املطلق ومن يرتب 

ذا لو ك و،وجهان ،ظاهراًة حصول شرط الطالق وهو العدال إىل نظراً م الأ ،يتزوج ا أن حدمهايصح أل

ة يسقط عنه حقوق الزوجي  حىتإليهبالنسبة م بوقوع الطالق كعلم بفسقهما مع ظهور عدالتهما ففي احل

). ةم بصحته فيهما ال خيلو من قوك واحل،الوجهانة ختها واخلامسأوتستبيح 

ثريون وهم كالعدول واقعاً  إذ ، غري ظاهر)يطاق ليف مبا الكلزم الت( وقوله ،ما عرفتذ فيه بعد إ

فهل ، ضدادهاأرم وكوالة العلم والشجاعكة حال سائر الصفات النفسية حال العدال فإن ،ظاهرون للناس

 هل هو الفاليناخلطيب  أو العامل الفالين أو املهندس الفالين أو يب الفاليننعلم بأن الطب يقال ال أن نكمي

 .ليف مبا ال يطاقكواملهندس وحنومها الواقعيني من التب يالطبة ف مبراجعيلكوأن الت ،عامل واقعاً أم ال

 وضع اللفظ للواقع بطالن الطالقة  قاعدىمقتضن إ قد يقال(: قال يف اجلواهر رناهكولذا الذي ذ

هو لغري إمنا  ىواالجتزاء بالظاهر للنص والفتو ،أيضاًمها   حىتفسقهما فيهى علل من هو مطلع كل

مع علم   حىتحينئذة هي نفس حسن الظاهر واقعاً اجته الصحة العدالن إ قلنا نعم لو، شف احلالكمن

. )فيه من البعد ماى خيف ن الكل، ينايف صدق حسن الظاهر وجه الى علفرض  إذا الزوج

  البطالن  أن ،فسقهماى علل من هو مطلع كلالطالق مراده ببطالن : أقول



٢٤٦

قابل  الطالق غري ألن ،ن الطالق باطل عنده صحيح عند غريه أللمطلع اليظهر إمنا و، واقعي

. كلذل

م ك يف احلأن اجتزإات واملوضوعم هذا املوضوع مع غريه من كاد ححتفالتحقيق حينئذ ا(: مث قال

ة م بصحك مل حيكشف احلال ولو بعد ذلك انمر مستوراً فمىتدام األ ن ماكل، احلالبتحققه بظاهر 

ة ن املتجه الصح أماك، غريهم أو الشاهدين أو  الزوجشوفاً لديه منكان احلال مك عمن  فضالً،الطالق

شف كن جعله يف إو، ذا الفاسقني يف الظاهركبل و، لو طلق مبحضر من جمهويل احلال فبان عدالتهما

. )لثام أحد الوجهنيال

م كاحل حيث إن ،شف اللثامكخر الذي احتمله وجه للوجه اآل ال إذ ،ره اجلواهركما ذكوهو 

  .التوهمالواقع ال مدار معلق مدار 

ة والزوجة  فعلم الزوج عدم العدال،ما عرفتى علاهر الظ الواقع الة  يف العدالان املناطك مث لو

قال لزم اتباعه  يف ماكو، رتاع املرجع القاضي الفاصل بينهماويف ال، ليفهكل حسب تكعمل ة العدال

. تاب القضاءك ما حقق يفك

ى علمن العمل ة ن من علم بعدم الصحكذا متإ ف،طريقي ألنه يغري الواقع  اليم القاضكنعم ح

ة والزوجة س بأن علم الزوج العدالك حال العكذلكو، ان معذوراًك الّإحسب الواقع عمل حسبه و

 .عدمها

سبق   مماكغري ذل إىل ،ةخت الزوجأاليت تريد الزواج ذا الزوج وة م اخلامسكومنه يعرف ح

. ةمنها يف بعض املسائل السابقة مجل إىل ملاعاإل

 الزوج الطالقى جر سواء أ،ون الشاهد غري الزوجكاالنصراف ة من جه ولو دلةظاهر األ مث إن

  .عنه ةًالكوة املرأ أو يه اخلارجليكوأو 

  قلنا به مل  فإن ،إشكاليل كيقاع الوإ ة ففي صحن الزوجيان أحد الشاهدك ولو : القواعدن يفكل



٢٤٧

  .يثبت

وقد  يلكشهاد هو مباشر الطالق واملباشر هو الو باإلأمورن امل وأل، من العمومأح ينشيضاويف اإل

فالزوج هو ة ع الصيغيقاإيل نائب عنه يف كالو ألن هو املباشرة ل يف احلقيقكملوا أن  ومن،شهد عدلنيأ

. عنديى قووهذا هو األ، دشهد واملُشِهبني املُة شهاد وهو يقتضي املغاير باإلأمورامل

هو  ألنه ،قلنا بالوقوع مل يثبت الطالق بشهادتهن إ  أي،)قلنا به مل يثبتفإن ( ةوقول العالم: أقول

  .املدعي

  : م يف صوركاحلا ثبت عندمل ي أنه مرالقول بالوقوع يف نفس األى علح يضامث فرع اإل

ون معاقباً كار ويكنحيل للزوج اإل  وال، بهثبتي هلا شاهد واحد فالى يبقر الزوج فكين أن :منها

  .اهر وهذا ظكذلى عل

  فادعت الطالق حبيث ال،اح الزوجكعن نولد  أنه لدو الىادع لد لونفي الو إىل ةبالنسب: ومنها

  .ان غريه ثبتكولوالولد إىل  ةيسمع بالنسب  ال،وشهد الزوج يلحق معه

 مع إليهة بالنسبة البينونكوقد ثبت ،  ومواضع أخر،الغري ونفيهى علثبوت النذر املعلق به : ومنها

. يالء وخروجه عن الظهار واإلكدعواها لذل

ان كن إو، الزوج فواضح ان هوك مث إن(:  حيث قالكومما تقدم يظهر وجه النظر يف قول املسال

يل نائب كالو أن ومن،  خارجني عن املطلقنني من حتقق اث،مها وجهاننفاء به عن أحدكففي االوكيله 

. )مه فالبد من اثنني خارجني عنهماكعن الزوج فهو حب

ة اعترب شهاد، يهما اعتربأيقوم باثنني ف اللفظ ال ألن يل خارجكالو أو أحدمها أعين الزوجن إ :وفيه

. خراآل

ن إق واعتبار شاهدين خارجني عن املطلّ دلةلظاهر املنساق من األان إ( :بقوله رده اجلواهر ولذا

  ).مهاهما باعتبار فالبد من شاهدين غريمنكل ى عل ويصدق املطلق ،ولياً  أويالًكان وك

  وطلق بدون  ،ةخمالفة ان الزوج شيعياً والزوجكمث لو 



٢٤٨

 ،الطالق صحيح عندهاهذا  ألن ، الطالقأحكاممن االلتزام بة ن الزوجكفهل تتم، الشهود مثال

 لقانون كوذل، ةيف ذات العدة بعد العد أو ،وغري املدخول ا مثالً ةسئفتتزوج مبجرد الطالق يف اليا

لزام إالطالق باطل عند الزوج ف ألن ، أم ال)لزموهمأ( ىج ا مبقتضان من الزوكوالثالث يتم، لزاماإل

ان كن إو، احتماالن ، املخالفىيتعد لزام الودليل اإل، زم بهيلت لزام الشيعي مبا الإمبا تلتزم به معناه ة املرأ

. فتأمل، يصح عندها وطلق مبا ال، ةافركة ان الزوج مسلماً والزوجكذا  إ حال ماكذلكو، يبعد الثاين ال

 ،بل يف اجلواهر الظاهر االتفاق عليه، ىوصريح الفتاوة املتقدمة املتواترة تاب والسنكظاهر ال مث إن

. نشاء الطالقإتماع العدلني يف حضور اعتبار اج

 عن )عليه السالم( احلسن  سألت أبا: مثل حسن البزنطي،كويف بعض الروايات التصريح بذل

ن  أأمرإمنا : فقال ،شهد آخرأأيام مث ة ث مخسك مث مشهد اليوم رجالًأرجل طلق امرأته من غري مجاع و

. )١(يشهدا مجيعاً

 أن أراد الرجل أنه إذا هوة طالق السنن إ ):لسالمعليهم ا(ة ئماألعن روي :  قال،وعن الصدوق

ة يف موقف واحد بلفظ حتيض وتطهر مث يطلقها يف قبل عدا بشاهدين عدلني  حىتيطلق امرأته تربص ا

مها مجيعاً يشهدأن  إالّ  الطالقك الثاين مل جيز ذلكشهد بعد ذلأو، الطالق رجالًى علشهد أ فإن ،ةواحد

. )٢(واحديف جملس 

   يف قبلة واحدة مث يطلقها تطليق: الم لهكة  يف مجل)عليه السالم( وعن الرضوي

                                                







٢٤٩

 كشهد بعد ذلأمث ،  واحداًالطالق رجالًى علشهد أ فإن ،عدا بشاهدين عدلني يف جملس واحد

  . )١(يشهدمها مجيعاً يف جملس واحد بلفظ واحدأن  إالّ ، الطالقك آخر مل جيز ذلرجالً

مجاع  طهر من غريى عل إالّ قع يالطالق الن إ : الذي هو متون الروايات،لصدوق يف املقنعوعن ا

ويشهد بعد  الطالق يف جملس رجالًى عليشهد  أن جيوز وال، ةلمكبشاهدين عدلني يف جملس واحد ب

  . )٢( الثاينكذل

ته عن تفريق  سأل:)عليه السالم( عن الرضا،  يعلم وجه التأويل يف صحيح ابن بزيعكومن ذل

  . )٣(يشهدا مجيعاً  حىتجيوز ال: وقال، وتعتد من أول الشاهدين، نعم: فقال ،الشاهدين يف الطالق

وحيتمل :  قال،شهاديف اإل التفريق يف االستشهاد الى علما يف الوسائل عن الشيخ كحممولة ا إف

  . ةالتقيى علاحلمل 

 ،نشاءيف حضور اإل داء الالتفريق يف األة رادإى عليف آخره  ماة حممول بقريننه إ( :ويف اجلواهر

ان كذا شهد أوهلما بوقت إون قد وقع ما فكي ألنه الشاهدينة ان االعتداد من أول شهادك كوبذل

  . )داءن تأخر يف األإو، كذلكخر شاهداً به اآل

  ).القخر به بانفراده مل يقع الطنشاء مث شهد اآلولو شهد أحدمها باإل(: قال يف الشرائع

نشاء والفرض اإلة  ملا عرفت من اعتبار االجتماع يف شهاد،خالف أجده فيه بال( :ويف اجلواهر

  . )نشائنيل من اإلكعدمه يف 

  .رواكما ذكوهو 

  خرشهده وحده دون اآلإمنا خر بأنه اآل وشهد، ذا شهد أحدمها بأما شهدا الطالقإو

                                                









٢٥٠

 فإن شاهدين يف وقت واحدة مل يتم شهاد  إذ،ةفايك فالظاهر عدم ال،ما شهداهإالذي قال 

  . نت شاهداً واحداًك: خر ويقول اآل،نا شاهدينك: أحدمها يقول

المها كبل  ن مل يعلم أحد الشاهدينإو، الطالقة جراء صيغإباجتماعهما يف وقت علمنا نعم لو 

ما  أو ةالظلمانت ك أو خر فلم يعرف أحدمها بوجود اآلىعمأالشاهدان ان ك إذا ماك ىفك ،االجتماع

  .كأشبه ذل

 ال فرقان صحيحاً فك إذا قراراإل فإن  مل يشترط االجتماعقرارلو شهدا باإل أما :مث قال الشرائع

 عند زيد بأن أقر عند الشاهدين تدرجياً أو ،ة دفعقراراإلى علعند الشاهدين  أو ،مكعند احلا يقر أن بني

أداء  عند وال قرارعند اإل  اجتماعهما القرارإلاى عليشترط يف الشاهدين  وال ،ةمرو وعند عمرة مر

  . الشاهدينة  قبول شهادطالقإل ،ةالشهاد

املعترب ثبوته شرعاً وهو حيصل إمنا و، شهاديشترط فيها اإل  القراراإلة صح ألن :قال يف اجلواهرو

 نعم لو مسع ،أقر بغريه من احلقوق ما لوك ،مؤدامها واحد ألن ينقرار اإلنل واحد مكة مع تعدده وشهاد

  . رار مل يقع قطعاًقاإلى علشهدمها أ مث نشاء شاهد أصالًمل يسمع اإل أو ،نشاء واحد مث أقر به عند آخراإل

  ). مل يقبلقرارخر باإلنشاء واآللو شهد أحدمها باإل(: ولذا قال يف الشرائع

 األصلنعم ، قرارذا مل يصح السابق لفقد شرطه مل يصح اإلإ ف،خبار عما وقع سابقاًإ قراراإلألن 

ه هل طلق صحيحاً إقرارعند  أنه الفحص يف إىل ة فالحاج،الصحيحى علالطالق حلمل فعل املسلم ة صح

  . جامعاً للشرائط أم ال

ين إ: فقالة وفك بال)عليه السالم( املؤمنني أمري إىل قدم رجل:  حممد بن مسلم قالما رواهأما 

أشهدت : )عليه السالم( فقال أمري املؤمنني ،جامعهاأ أنقبل  ما طهرت من حميضها طلقت امرأيت بعد

  :  فقال،ال: فقال،  اهللاكما أمركرجلني ذوي عدل 



٢٥١

ليس بشيءطالقك  فإن اذهب)١( .  

ان كشهاد انوا يقولون باإلك  مانيذالة العام رأي ألن سألإمنا  )عليه السالم(اإلمام  أن فالظاهر

  .مكبيان احل) معليه السال(اإلمام  فأراد ،ذهان األمأل

 مها عند الطالقحيضر أحد أو ،نامث يسمعها الشاهدة يطلق يف املسجل أن شهادفي اإلكي مث ال

ان تلفونان يف ك إذا ماك، الشهود بسبب التلفونة يبعد صح ن الكل ،ةسمع صوته يف املسجلي خرواآل

 كذلك، تلفونني للصدقه الزوج وراء اليرغرفتني متباعدتني وشاهدان يسمعان لفظ الطالق الذي جي

  . لوف الفراسخ بسبب التلفونأباعا بفاصل  إذا ماك ،شهاد غريهيقاعات يف اإلحال سائر العقود واإل

الس ينتهي بانتهاء  أن  ال،داما مها يف جملس العقد مل يفارقه أحدمها ن خيار الس ما أوالظاهر

 حيث إن ،لصوت وعقدا بفاصل فرسخانا جهوري اك  لوكذلكاحلال  أن ماك ،التلفون وانقطاعه

  .دمها عن حمل جلوسهحأة الس ينتهي مبفارق

خر شرف والعاقد اآلان أحد العاقدين يف النجف األك إذا ماك ،اح بالتلفونكذا يصح عقد النكوه

  . يصح للصدق فإنه خر القبولجياب واآلمها اإلأحدى جر فأ،يف خراسان مثالً

  . )لاالرج إىل منفردات وال منضمات  ال،النساء يف الطالقة دتقبل شها وال(: مث قال الشرائع

من ة مجلة خاصة ويدل عليه بصور، يووالفتاة املتواترة تاب والسنكالظاهر من ال وهو: أقول

  : الروايات

   ،طلق من غري مجاع بشاهد وامرأتني فإن :)عليه السالم(  قال للرضا،مثل حسن البزنطي
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  . )١(حضرنه إذا  مع غريهن يف الدم وجتوز شهادن،اء يف الطالقشهادة النسجتوز  ال: فقال

 إذا جتوز: قال ،احكالنساء يف النة ل عن شهادئ س،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، احلليبوصحيح 

  . )٢(أجيزها يف الطالق ال:  يقول)عليه السالم( ي علانك و،ان معهن رجلك

ة جييز شهاد  ال)عليه السالم( ان أمري املؤمننيك :أيضاً )معليه السال( عنه، وخرب داود بن احلصني

  . شاهدين عدلني الّإجييز يف الطالق   وال،احكيف النامرأتني 

 ـ باحكامرأتني يف النة جييز شهاد ال: )عليه السالم( ن عن التهذيب واالستبصار تبديل قولهكل

  . )٣(بدون حرف النفي) جييز(

 ثركأة طلقها للعدن إ :يف حديث قال، )عليه السالم( جعفر أيب عن ،ري بن أعني وغريهكوعن ب

 بغري شاهدي عدل فليس طالق والة ن طلقها للعدإو، بطالقة الواحدى عل فليس الفضل ةمن واحد

  . )٤(النساءة وز فيه شهادجي

قبال ن طلقها يف استإو: قالنه إ ، يف حديث) السالمماعليه( عن الباقرين، الفضالءة ويف رواي

  .)٥(ياها بطالقإ رجلني عدلني فليس طالقه كذلى علعدا طاهراً من غري مجاع ومل يشهد 

  . غريها من الرواياتإىل 

 مام من الأ طلق أنه إذا ماك، اني وال الصب، املشتبه مىاخلناثة  يعرف عدم قبول شهادكومن ذل

    إذ،مل يصح جعل آثار الطالق عليه ،ةامرأ أو ما رجلأيعرف 

                                                













٢٥٣

انا رجلني يف كثر مرتباً يف عامل الثبوت لو ان األكن إو، ثباتراز الشرط يف مقام اإلحإ الزملا

  . الواقع

  .النساءة عدم قبول شهادى علالظاهر االتفاق :  اجلواهريفقال 

ى عل حممول ،بل والشيخ يف املبسوط من قبول شهادن مع الرجال، نيدجلعقيل وا أيب وما عن ابين

  . ةخالف حينئذ يف املسأل  فال،رينكالذة يقاعه بشهادإ بعد كثبوته بذل

 باللفظ ىأت إذا شهادول لغواً ووقع حني اإلان األك ،شهدأولو طلق ومل يشهد مث (: مث قال الشرائع

  . )نشاءاملعترب يف اإل

  . ما صرح به يف اجلواهرك إشكال خالف فيه وال بل ال ،ة القاعدى هو مقتضكوذل: ولأق

 ك ناوياً بذل،طالقة اشهدا بأن زوجيت فالن: مث قال للشاهدين، شهادإلو طلق بدون  أنه مومنه يعل

  . شهاد مل يصحوقوع الطالق السابق الفاقد لإلى علشهاد  اإلىن نوإو، يقاعه صحإنشاء الطالق وإ

 ، عن الطالق)عليه السالم( سألته:  قال، أمحد بن حممدما رواهشهاد يرتل إالطالق بة عادإى علو

ن إ :فقال له رجل، بشهود الإون طالق كي ال:  يقول)عليه السالم( ي علانك و،طهرى عل: فقال

  . )١(الطالقى علشهد فيه أمن اليوم الذي : فقال ، تعتدام فمىتي بأكشهد بعد ذلأطلقها ومل يشهد مث 

  . شهاداإل الطالق عندة رادإى علهذا حممول : ولذا قال يف الوسائل

  وخنتم هذا

                                                





٢٥٤

الزوجني يف ة  حريىمد (تابهكالرمحن الصابوين من علماء مصر يف  الم للشيخ عبدك الفصل بنقل 

  . نقله خمتصراً مقتضباًن) ةيسالماإلة الطالق يف الشريع

 يف هذا قوله األصل و،وقد اختلف الفقهاء يف وجوبه، شهاداإل: ن اخلامس يف الطالقكالر(: قال

ها النِبي ِإذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وأَحصوا الِْعدةَ واتقُوا اَهللا يا أَي: الطالقة يف سور ىلاعت

تي نماِهللا و وددح ِتلْكٍة ونيبٍة مِبفَاِحش أِْتنيِإالَ أَنْ ي نجرخالَ يو وِتِهنيب ِمن نوهِرجخالَ ت كُمبر دع

 فَِإذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن *حدود اِهللا فَقَد ظَلَم نفْسه الَ تدِري لَعلَّ اَهللا يحِدثُ بعد ذَِلك أَمراً 

وقد اختلف  ،)١(ِبمعروٍف أَو فَاِرقُوهن ِبمعروٍف وأَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم وأَِقيموا الشهادةَ ِهللا

ى علشهاد هل املراد منها وجوب اإل وأَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم: تعاىلون والفقهاء يف قوله املفسر

   .إليهلندب او رشاد أم اإل،قالطال

ة يشهدوا عند الطالق وعند الرجع أن مرواأ أي وأَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم: قال الفخر الرازي

ميوت  ن الها وألكمساإيتهم يف  يقع بينهما التجاحد فال ن ال أشهاداإلة  فائد:وقيل، مكدل منذوي ع

  . لريثة أحدمها فيدعي الباقي ثبوت الزوجي

 وهذا ،قطعاً للتنازعة والفرقة عند الرجع وأَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم: وقال أبوالسعود قوله تعاىل

  . تبايعتم إذا شهدواأو :تعاىلما يف قوله كأمرندب 

  . مجيعاًة والفرقة يعين عند الرجع وادِهأشو: وقال الزخمشري

 إىل والظاهر رجوعه، ةالرجعى عل وقيل ،الطالقى علشهاد أمر باإل وادِهأشو: وقال القرطيب

  . مجيعاًة والفرقة أشهدوا عند الرجع املعىن :وقيل، مجيعاًة والفرقة الرجع

                                                





٢٥٥

 ،وقطعاً للرتاعة تربياً من الريبة والفرقة الرجعى عل وأَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم: ضاويوقال البي

  .)تبايعتم إذا شهدواأو: (قولهكوهو الندب 

 ة وهو الرجعكامسيقع من اإل ماى علشهاد الظاهر وجوب اإل وأشهدوا وجاء يف تقسري احمليط

  . وهي الطالقة فارقاملأو 

  . ةثريكت إشكاال يرفع عن النوازل ،الطالقى علو ةالرجعى علشهاد اإل: سوقال ابن عبا

وهو قول ابن عباس  ،ةالطالق والرجعى عل: قال وأَشِهدوا: ونقل الطربي عن السدي يف قوله

كما  مث ،شهد رجلنيأتنقضي عدا  أن أراد مراجعتها قبلن إ :ما جاء يف تفسري الطربي قالك ،أيضاً

  . ةعند الطالق وعند املراجع وأَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم: تعاىلقال 

اح كالن: قال أنه رزاق وعبد ابن محيدلا  عنه عبدىفقد رو،  وهو قول عطاء:ويف الدر املنثور

  . بالشهودة بالشهود والطالق بالشهود واملراجع

اح كالطالق والن: عن عطاء قال، حيجر عن ابن ى رو، آخرمبعىن ونقل اجلصاص قول عطاء

  . ةنيبالبة والرجع

ل عن رجل يطلق امرأته مث يقع ا ومل يشهد ئ س،عن عمران بن احلصني، ةوجاء يف سنن ابن ماج

طالقها ى علليشهد ة وراجعت بغري سنة طلقت بغري سن: فقال عمران ،اهرجعتى عل طالقها والى عل

  . )١(رجعتهاى علو

ى علشهاد يعين اإل وأَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم: عاىلتقوله  أن  إىلوقد ذهب مجهور الفقهاء

  . نه ليس شرطاً يف وقوع الطالقكول، ةالطالق والرجع
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  وال)صلى اهللا عليه وآله( مل يؤثر عن النيب:  وقالوا،واجب  الإليهشهاد مندوب اإلن إ  آخرومبعىن

سبيل الوجوب ى علن كمل ية يمر يف اآلاأل فإن وهلذا، شهاد شرط يف الطالقاإل أن عن أحد من أصحابه

: تعاىلشهاد يف البيع بقوله اإلى علة يالطالق يف اآلى علشهاد اإلقاسوا  فقد ،سبيل الندبى علبل 

شهاد اإل أن ىعلأيضاً  فدل ،مجاعواجب باإل ال إليهواالشهاد هنا مندوب  ،)١()تبايعتم إذا شهدواأو(

  .اركنجلحود واإلاة خشيأيضاً  إليهالطالق مندوب ى عل

 ، وهؤالء فريقان،للندب للوجوب الة ييف اآل مراأل أن  بعض املذاهب وفريق من الفقهاءىوير

 شهاد راجعمر باإلاألن إ :ومنهم من قال، ةالطالق والرجع إىل شهاد راجعمر باإلاألن إ :منهم من قال

  . الطالق فقطإىل 

  . والطالقة شهاد واجب يف الرجعاإلن إ :قال الظاهري

فَِإذَا بلَغن أَجلَهن : تعاىل لقول اهللا ،راجع ومل يشهد فليس مراجعاً فإن :ىاحملليف وقال ابن حزم 

كُمٍل ِمندع يوا ذَوِهدأَشوٍف ورعِبم نفَاِرقُوه وٍف أَورعِبم نِسكُوهفَأَم بني عز وجلاهللا  مل يفرق 

من طلق ومل يشهد ذوي عدل  انك و،بعض  عنكفراد بعض ذلإ جيوز  فال،شهادوالطالق واإلة املراجع

  .رد ليس عليه أمرنا فهو من عمل عمالً: )لهآ عليه وصلى اهللا(رسول اهللا  قال ،اىلتع متعدياً حلدود اهللا

 يشهد فمن طلق ومل ،ة الرجعة ال يف صح،الطالقة صح شهاد شرط يفاإل أن  إىلةاجلعفري وذهب

  .ةقائمة الزوجيوطالقه  يصح فال ذوي عدل

  : شهاد اإلمبعدالقائلني  أدلةونالحظ يف 

  . العلماء املشهورين بوجوبه يف الطالق مل يقل أحد من ألنه شهادعدم اإلى عل مجاعاإلن إ :أوالً

  . روٍففَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف أَو فَاِرقُوهن ِبمع: تعاىلقوله  إىل يعودة يشهاد يف اآلاإلن إ :وثانياً
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  . ه املسلمونيما أمجع عل هو ـ والطالقالرجعة  إىل شهاد راجعاإلأي ـ  ن هذا الفهمأو :وثالثاً

أيضاً وقال ، ةوالظاهرية باالشهاد اجلعفري قال بل، شهادعدم اإلى عل إمجاع ال أن : أوالًىوحنن نر

  . احمليط جاء يف تفسري ماك و، عنهما نقل الطربيك ، بن عباسعبد اهللالفقيه الصحايب ة مبه حرب هذه األ

  . فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن: ةييف صدر اآل اىلتع قوله إىل يعودية اآلشهاد يف اإلن إ :الثاين

شهاد بأن اإل: قالواة الشيع فإن ، غري دقيق)أمجع عليه املسلمون ما هذا الفهم هون إ( وقوله: الثالث

  .رناكذ ماكة ن الرجعالطالق دوى علة يصدر اآل إىل يعود

تشريع ة مكح م معءتنسجم وتتال ىربكة شهاد حني الطالق مزييف اشتراط اإل أن والذي أراه

يف ة صرحية رميكالة ياآل أن املنقولة رأينا من ناحي  وقد،اهللا إىل نه أبغض احلاللأ و،سالمالطالق يف اإل

  . الطالقى علشهاد اإل

   ):سالمام الطالق يف اإلنظ( تابهكر يف ك أمحد شاذستايقول األ

ة قرين والة بقرين إالّ الندبكغري الوجوب  إىل  وال ينصرف،احلقيقي مدلوله ألنه مر للوجوباأل(

الطالق عمل استثنائي يقوم به  ألن ،الوجوبى عليد محله ؤت بل القرائن هنا، عن الوجوبتصرفه هنا 

يرفع احتمال اجلحد  شهاد الشهودإف، الأم ة  وافقته املرأو أحد طريف العقد وحده، سواءالرجل وه

فمن مل ،  بهأموروجه مى علعلى طالقه فقد أتى بالطالق شهد أ فمن، خرل اآلبحقه ِق ل منهماكويثبت ل

  . أثر من آثاره أي يترتب عليه  ال فوقع عمله باطالً، حد اهللا الذي حده لهىيفعل فقد تعد

 حدود يفالطالق تضييق لدائرته ى علشهاد ط اإليف اشترا أن ىننا نرإاملعقول فة وأما من ناحي

  ون الطالق عالجاً حيث ال كي أن ىعلالشرع الذي حرص 



٢٥٨

 هالزوج فهو حر يف التعبري عن قصدة رادإى علشهاد تضييق  وليس يف اشتراط اإل،عالج سواه

  حىتلاجخر الطالق ويعيق املتسرع من الرؤي شهاد واإل،حد فيه ضمن حدود الشرعرادته ال دخل ألإو

من نفس ة  اللحظكتل  حىتمل يزل الغضبن إ ينصحاه أن الشاهدين البد ألن ،يتبني له الرشد والصواب

  : يف هذا املوضوعة شهاد عديدففوائد اإل، املطلق الرجل

  . الزواج شهاد حنيمع اإل الطالق شهاد حنياإلينسجم : أوالً

ة عود إىل مل يصالن إ حضور الشاهدينفإن  ،شهاد من التقليل من حوادث الطالقاإليؤدي : وثانياً

وذا ، ةثريكقل خيففان يف حوادث األى عل ف،الزوجة  ثورأد أن انت عليه بعدكما  إىل ةيالزوجة احليا

ة الطالق املنبعث عن هيجان النفس وثورى علشهاد يف الطالق حيث نقضي باإلة يسالم اإلئتتحقق املباد

 تقل حوادث كوبذل، عالفري وتصميم دوء دون انكعن تف ق املنبثقالطال إالّ لديناى يبق الغضب وال

  . )الطالق وتضيق دائرته

تعليق  أو احللف بالطالق أن ىعلشهاد يف الطالق يدل مر باإلاألن إ( :القامسية ما يقول العالمكو

يقاعه ويعزم إينوي فيه  أن البدشهاد ما طلب فيه اإل ألن ،يعد طالقاً بالشرع له مما الك، وقوعه بأمر

ر رأي املذاهب اليت تقول كذ أن بعدة زهر أبو حممدنا فضيلة الشيخ ذستاأيقول ، عليه ويتهيأ له

حضور الشاهدين شرط  فإن ،ائهإج وانشاء الزوإيوجبه التنسيق حني  املعىن معقول كن ذلإو: شهادباإل

قوعه حضور ، فيشترط لو الرأيكذلخنتار للمعمول به يف مصر الخترنا  أن ان لناكنه لو إو، يف الطالق

ي كول، هلواهة ون الزوج فريسكي ال يكول، ةالزوجني فيضيق الدائرة نهما مراجعكعدلني ليم شاهدين

  علم به ى علة  واملرأ،ن له دينكمل ين إ ره املطلقكوينة فيه املشاحنى رجت ثباته يف املستقبل فالإن كمي
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  . ديون يف حرج ديين شدكثباته فيإوال تستطيع 

الطالق ى علشهاد اشتراط اإلن إ ييويف رأ: اخلفيف يعلالشيخ ة نا فضيلذتاسأويقول ): مث قال(

 تضيق كوبذل، انفعال وقيت أو غضبة ون نتيجكي أن بعاده منإوة حتقيق املصلح إىل راءهو أقرب اآل

  . الطالقة دائر

نظر جيب ة وهذه وجه: شهاداإلبنظر من قال ة ر وجهكذ أن  بعدىتور يوسف موسكويقول الد

ننا إولذا ف، ثري من احلاالت حقاًكميهد السبيل للصلح يف   ذا الرأي ماخذيف األ فإن ،عدم التغاضي عنها

ثري من حاالته ك لوقوع مام شاهدين عدلني ختفيفاً حلوادث الطالق وتقليالًأ إالّ يقع الطالق ال أن نقترح

يقع الطالق  ال: حه من مواد نقترمع ماة التالية وضع املاد ىونر، اليت منشأها الغضب واالنفعال الوقيت

  . باقتضاب ىانته )الطالقة مام شاهدين يسمعان صيغ أالإ

   ):ةحوال الشخصياأل(تاب ك يف ةزهر ويقول الشيخ حممد أبو

ة  فحضور الشهود شرط يف صح،شهادإ إىل ةالطالق يقع من غري حاج أن ىعلالفقهاء  مجهور(

 الطالق الن إ :ةمساعيليواإلة االثين عشرية مامياإلة ولقد قال فقهاء الشيع. ائهإاً يف ج وليس شرطاالزو

وأَشِهدوا ذَوي : الطالقة نشائه يف سورإ الطالق وأحكاميف  اىل لقوله تع،شهاد عدلنيإيقع من غري 

كُمٍل ِمندع،ائهإ الزواج ونشاءإيوجبه التنسيق بني  املعىن معقول كن ذلإو: قال أن  إىل، حضور  فإن

خنتار للمعمول به يف  أن ان لناكلو  فإنه ،اءون شرطاً يف اإلكي أن نشاء فيجبالشاهدين شرط يف اإل

  . المهكآخر  إىل ،)قوع الطالق حضور شاهدين عدلني، فيشترط لو الرأيكمصر الخترنا ذل
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مث ، )ةوالسنة البدعى عل ولفظه يقع ،ق الطالأقسامالنظر الثاين يف (: قال يف الشرائع): ١ مسألة(

ةبائن ورجعي وطالق العد :ةاً ثالثأقسامينقسم ة والسن(: ثالث طالقات وقال إىل ةم البدعقس( .  

  :نقول أن ولو أردنا عدم التداخل لزم ،ةورك املذقسامتداخل بعض األى خيف ن الكل

والطالق العدي ، ئن وعديبا: قسمنيى علوالطالق السين ، بدعي وسين: قسمنيى علالطالق 

  . رجعي رجعي وغري: قسمنيى عل

  . طالق احلائضك: ولفاأل

  . ةطالق اليائسك: والثاين

  . شاءن إ عليهاة طالق املدخول ا اليت له رجعك: والثالث

  .وال حق للزوج يف رجوعهاة ثالثاً وهلا عدة طالق املرأك: والرابع

عدي له  أو ،لهة عد بائن ال أما والسين، سين قررهأو  ،يقرره الشارعمل بدعي ما إ وعليه فالطالق

، ن فيه من الرجوعكيتم غري رجعي ال أو ،ن الزوج فيه من الرجوعكرجعي يتم ماإوالعدي ، ةالعد

ة  والسنالبائنة نعم ورد فيها ماد، ةاملوجود لغري السنإمنا  و،مل أجده يف روايات البابة ولفظ البدع

  .ةوالرجعة والعد

ة وطالق السن، هو الطالق الذي مل جيتمع فيه الشرائط اليت تقدمتة  فطالق البدع،انكيف كو

  . هي اليت اجتمعت فيه شرائط الطالق

، بثالث تطليقاتة وفسرت العد ،ةوطالق العدة  بني طالق السنةمن الروايات املقابلة ويف مجل

  . قون بينهما العموم املطلكحيث ية ون أخص من طالق السنكتة فطالق العد



٢٦١

ى عل أو ةالسنى علون كي ل طالق الك: )عليه الصالة والسالم(اقر بعن ال، ةففي صحيح زرار

 ،ةوطالق العدة يل طالق السن  فسر:)عليه السالم( يب جعفرقلت أل: ةقال زرار. فليس بشيءة العد

ذا خرجت من إ ف،تطمث فتطهر  حىتيطلق امرأته فلينتظر ا أن ذا أراد الرجلإفة طالق السنأما  :فقال

تطمث طمثتني فتنقضي   حىت مث يدعها،كذلى عل ويشهد شاهدين ،من غري مجاعة طمثها طلقها تطليق

ت مل ءن شاإت تزوجته وءشان إ ون خاطباً من اخلطابكوقد بانت منه وي، عدا بثالث حيض

وأما طالق : قال .ةتنقضي العد  حىتدامت يف عدا ومها يتوارثان ين ماك وعليه نفقتها والس،تتزوجه

ة يطلق امرأته طالق العد أن مكذا أراد الرجل منإف ،ةيآخر اآل إىل )فطلقوهن: (تعاىلالذي قال اهللا ة العد

يف  من غري مجاع ويشهد شاهدين عدلني ويراجعهاتطليقة مث ، حتيض وخيرج من حيضها  حىتفلينتظر ا

ذا إف، حتيض  حىترجعتها ويواقعهاى علهد حتيض ويش أن  بأيام قبلكبعد ذل أو أحبن إ كيومه ذل

 مىتأيضاً  مث يراجعها كذلى علمن غري مجاع ويشهد ى خرأة تطليقطلقها حاضت وخرجت من حيضها 

ذا خرجت إف، ةالثالثاحليضة  أي احليض إىل ون معهكوت رجعتها ويواقعهاى علحتيض ويشهد  أن شاء قبل

  فقد بانت منه والكذا فعل ذلإف، كذلى علشهد يري مجاع وبغة الثالثة طلقها التطليقة من حيضها الثالث

مثل هذه تطلق طالق : فقال ،حتيض انت ممن الك فإن :قيل له، ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له

  . )١(ةالسن
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من باب ة فالرواية  الطالق الصحيح للعدأقسامل كلة شاملة كاملبارة ياآل حيث إنو: أقول

  . االصطالح

ى عليعين ة يطلقها تطليقة طالق السن:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، سلمويف صحيح ابن م

 ،ها فقد بانت منهؤقراأذا مضت إف، هاؤقراأمتضي   حىتشاهدين مث يدعهاة طهر من غري مجاع بشهاد

رجعتها ى عليراجعها أشهد أراد أن ن إو، ت فالءن شاإو، حتهكت نءشان إ وهو خاطب من اخلطاب

  . ةاملاضية التطلقى علون عنده كها فتؤقراأمتضي  أن قبل

الطالق مرتان : عز وجلوهو قول اهللا  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أبو وقال: قال

  . حسانإالتسريح ب)  خ لةالثالث (ةالثانية التطليق حسانإتسريح ب أو  مبعروفكمساإف

طالق : فقال ،ةسألته عن طالق السن: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وصحيح

ذا طهرت طلقها إ ف،حتيض وتطهر  حىتان قد دخل اكن إ يطلق امرأته يدعها أن أراد الرجل إذا ةالسن

 ةفقد بانت منه بواحدقروء ة  ثالثىذا مضإفقروء ة تعتد ثالث  حىتهاكمث يتر، شاهدينبشاهدة ة واحد

 فإن ،ت مل تفعلءن شاإو، ت تزوجتهءشان إ ،اخلطابان زوجها خاطباً من كو ،زواجوحلت لأل

ى على خرأة  واحدهو طلقها فإن ،ةاثنتني باقيتني وقد مضت الواحدى علان عنده كتزوجها مبهر جديد 

  ذا إف، هاؤقراأ يمتض  حىتهاكن مث تريشاهدة  مجاع بشهادريطهر من غ
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ان كزواج و أمرها وحلت لألتكيراجعها فقد بانت منه باثنتني ومل أن ها من قبلؤاقرأضت م

هو تزوجها تزوجياً جديداً مبهر  فإن ،ت مل تفعلءن شاإو، ت تزوجتهءشان إ ،من اخلطاب زوجها خاطباً

ح زوجاً كتن  حىتحتل له طلقها طالقاً الي أن أراد فإن ،قد مضت ثنتان وةيباقة انت معه بواحدكجديد 

ح زوجاً كتن  حىتمث ال حتل لهة واحدة تطليقطالقها ى علطهرت أشهد حاضت و إذا  حىتهاكه ترريغ

  .غريه

مث ،شاهدينة حتيض وتطهر مث يطلقها بشاد  حىتيدعهان أ ف)خ ل ةالعد (ةوأما طالق الرجع 

مث ى خرأة تطليقى علذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين إف، يراجعها ويواقعها مث ينتظر ا الطهر

حتل  مث ال، ةالثالثاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة ذا حإويواقعها مث ينتظر ا الطهر فيراجعها 

طلقها  فإن ،ةالثالثة قروء من يوم طلقها التطليقة تعتد ثالث أن  وعليها،ح زوجاً غريهكتن  حىتله أبداً

ة ن طالقه الثانيكيراجهعا مل ي أن حتيض وتطهر مث طلقها قبل  حىتتظرانامث طهر ى علبشهود ة واحد

، يراجعها  حىتهكمن ملة انت خارجك من زوجهاة مطلقة انت املرأك إذا نهوأل، لق طالقاًط ألنه طالقاً

 كفقد خرج ملة الثالثة ذا طلقها التطليقإف، ةالثالثة مل يطلقها التطليق ه ماكذا راجعها صارت يف ملإف

فحاضت ة مواقع طهر بشهود مث راجعها وانتظر ا الطهر من غريى علطلقها  فإن ،من يدهة الرجع

ة الثانية طلقها التطليق ألنه ،طالقه هلا طالقاً نكمل ية بعد الرجعة مبواقع يدنسها أن طلقها قبل وطهرت مث

ة مبراجع إالّ ةالثالثة التطليق ونكال ت كذلكو، ةبعد الرجعة مبواقع إالّ نقضي الطهري والاألوىل  يف طهر

طهر من ة ل تطليقكون لكي  حىت،شهودطالق ب بعد احليض مث حيض وطهر مثة بعد الرجعة ومواقع

  . بشهودة تدنيس املواقع



٢٦٤

 ومها يتوارثان ما:  وزاد يف أثنائه،ما مر حنوهكبراهيم يف تفسريه إ علي بن ورواه: يف الوسائل قال

  . )١(ةدامت يف العد

 عليه( عبد اهللا أيب عن ،بن زياد وعن احلسن، عن حممد بن يعقوب، هسنادإورواه الشيخ ب: قال

غري  يف قبل عدا من يطلقها: قال ،الرجل امرأته يطلق يفكة سألته عن طالق السن:  قال،)السالم

 فإن ،منه وهو خاطب من اخلطاب أجلها فقد بانت خيلو  حىتهاكتر مثة طلقها واحد فإن ،بشهود مجاع

 فقد خيلو أجلها ىت حهاكتر مثة الثاني طلقها فإن ،تطليقتان وبقية ماضية تطليقى علعنده  راجعها فهي

وبقيت  تطليقتني ماضيتنيى  علها أجلها فهي عندخيلو أن رجعتها قبلى  علشهد هو نإ و،بانت منه

 انك  وهي ترث وتورث ما،ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له فقد بانت منه والة ن طلقها الثالثإو، ةواحد

  . )٢(ولتنيمن التطليقتني األة عليها رجع له

 به عز وجل الطالق الذي أمر اهللا: قالنه ، إ)عليه السالم( جعفر أيب عن، هري وغريكوعن ابن ب

 حاضت وطهرت اذإف، ةعن املرأ خيلي الرجل أن )لهآ عليه وصلى اهللا( سن رسول اهللا تابه والذيكيف 

مل تنقض  وهو أحق برجعتها ما غري مجاع من  وهي طاهرةتطليقى علمن حميضها أشهد رجلني عدلني 

  . )٣(ل طالق ما خال هذا فباطل ليس بطالقكو، ءقروة ثالث

اا كم فليطلقهاة طهرت املرأ إذا ةطالق السن:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

  ى عليراجعها أشهد  أن ذا أرادإو، طالقهاى عليف غري مجاع يشهد ة واحد

                                                









٢٦٥

  .)١(ةاملراجع

خص املقابل األ ال ،أيضاًة عم الشامل لطالق العداأل عىناملها يفة ما تراها يراد بالسنكة وهذه الرواي

  . له

إذا  :)عليه السالم( ؤمننياملقال أمري :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن سنانعبد اهللاوعن 

ن إ خيلو أجلها  حىتهاكتر مثة طلقها واحد إذا  فإنه،عدا بغري مجاع أراد الرجل الطالق طلقها يف قبل

 فإن ،ةتطليقى علكانت عنده بعده  أو خيلو أجلها أن قبل راجعها فإن ،فعلمع اخلطاب خيطب   أنشاء

 أن  راجعها قبلشاء فإن خيلو أجلها  حىتهاكان تركن إ خيطبها مع اخلطاب أن فشاءأيضاً ة طلقها الثاني

 ،ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له فالة طلقها الثالث فإن ،تطليقتنيى عل هفعل فهي عند فإن ،أجلها ينقضي

  . )٢(ولتنيانت يف الدم من التطليقتني األكوهي ترث وتورث ما 

أراد  أنه إذا هوة طالق السنن إ ):عليهم السالم(ة ئماأل روي عن:  قال،يف الفقيه وعن الصدوق

قبل عدا بشاهدين يف موقف واحد  طلقها يفيمث ، حتيض فتطهر  حىتته تربص اأيطلق امر أن الرجل

أن  إالّ ، الطالقكالثاين مل جيز ذل كذل شهد بعدوأ الطالق رجالًى علشهد أ فإن ،ةواحدة فظبل

مر  واأل،أطهار فقد بانت وهو خاطب من اخلطابة ذا مضت هلا ثالثإف، واحد مها مجيعاً يف جملسيشهد

 طالقها أراد فإن ، تزوجها مبهر جديدكتزوجها بعد ذل فإن ،ت فالءن شاإو، ت تزوجتهءشان إ اإليه

 ومسي طالق ،كيتزوجها بعد ذل أن فجائز لهة  طلقها طالق السن ومىت،وصفت ماى علة للسنطلقها 

ل طالق خالف طالق كو، ولادم الطالق األة ها وتزوجها ثانيء استوفت قرطالق اهلدم مىتة السن

  ومن طلق ، باطل فهوة السن

                                                



 



٢٦٦

ان خاطباً من كا انقضت عدا بانت منه وذإ ف،مل تنقض عدا يراجعها ما أن فلهة ته للسنأامر

، دامت يف عدا  ماىنكوالسة املرأة نفقة املطلق للسنى علو، النساء يف الطالقة جتوز شهاد وال، اخلطاب

  . )١(ةتنقضي العد  حىتومها يتوارثان

ن إ ،ةنالسى عل إالّ ال طالق: )عليه السالم( عبد اهللا قال أبو: قال ،ةمحز علي بن أيب ةويف رواي

 )صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللا فرد،اهللا بن عمر طلق امرأته ثالثاً يف جملس واحد وامرأته حائض دبع

   .)٢(تاب اهللا كىل إتاب اهللا ردكمن خالف : طالقه وقال

  .  وغريمهاكيف الوسائل واملستدرة املوجودة ثريك من الروايات الكغري ذلإىل 

، طالق الذي مل يدخل ا: وهو ست ،ة ال يصح للزوج معه الرجعفالبائن ما(: ئعمث قال الشرا

، )ثالثاً بينها رجعتانة واملطلق، مل ترجعا يف البذل  ماةواملبارا، ةواملختلع، ضومن مل تبلغ احلي، ةواليائس

  . )ىخالف نصاً وفتو بال( :ويف اجلواهر

  : من الرواياتة ملن مل يدخل ا مجلة عدم العدى علويدل 

أن راً مث طلقها قبل كبة  يف رجل تزوج امرأ،) السالمماعليه( عن أحد مها، ة زرارما رواه :منها

واثنتان فضل وهو خاطب األوىل ة بانت منه يف التطليق: قال ،ةل شهر تطليقكيدخل ا ثالث تطليقات 

ة متضي ثالثن  أقبلة طلقها تطليق إذا يراجعها أن فله: ل لهيق، ت وشاء مبهر جديدء شايتزوجها مىت

له ة رجع يدخل ا فال أن وأما قبل، ان دخل اكن إ يراجعها أن ون لهكان يكإمنا  ال: قال ،أشهر

  .)٣(طلقهاة  قد بانت منه ساع،عليها

  وال 

                                                

 

 

 



٢٦٧

ة حالك ،حالالً أو حراماً ،)١(أحد املأتيني ألنه الدبر أو  القبلالدخول أعم من الدخول يف أن ىخيف

  . ه فيهاؤنه دخل ماكمل يدخل ا ل إذا كذلكبل و، أشبه احرام وماحليض واإل

، )٢(من املاءة العد:  قال،)عليهما السالم( عن أحد مها،  حممد بن مسلمما رواهويدل عليه 

  . الفرجى علفرغ أمن  :ةرواية دالل إىل ضافةباإل

  : من الرواياتة جلمل ،أيضاًعليها ة عد الة واليائس

 يقول يف اليت قد يئست من )عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  قال،سلم حممد بن مما رواهمثل 

  . )٣(عليهاة قد بانت منه وال عد: قال، احمليض يطلقها زوجها

ة  وال رجع،ان دخل اكن إعليها وة طلقت فال عد إذا قبل بلوغ التسع سننية  الصغريكذلكو

  : من الرواياتة  جلمل،ت من ساعتهاءشان إ لزوجها وتزوج

من  يئست اليت قد سألته عن:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عثمان محاد بن ما رواه مثل

  . )٤(ةليس عليهما عد: قال ،واليت ال حييض مثلها احمليض

حتيض  اليت ال ،ل حالى كعلثالث يتزوجن : )عليه السالم( عن الصادق، عبد الرمحن ويف خرب

 واليت ،ل اخمل يد واليت،  هلا أقل من تسع سننيىأتإذا  :قال ،حدها وما: قال، ومثلها ال حتيض

  . )٥(حتيض احمليض ومثلها ال يئست من

  . مل ترجعا يف البذل  ماةواملباراة املختلعى علة رجع  الكذلكو

  ة  تطليقةاخللع واملبارا:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، فعن حممد بن مسلم

                                                

 

 

 

 

 



٢٦٨

  . )١(اخلطاب وهو خاطب من ،بائن

  . اة  فقد تقدم بعض الروايات املرتبط،ثالثاً بينها رجعتانة وأما املطلق

مل  أو سواء راجع، والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 أو قراءباألاعتدت ، اًإمجاعو ةًتاباً وسنك ،ةاملزبورة عدا السن وهو ما، إشكالخالف وال   بال،يراجع

  . )الوضع أو الشهور

الم يف ك وسيأيت بعض ال،رهاكذ إىل ةبه فالحاجة حيث قد تقدم بعض الروايات املرتبط: أقول

  . كذل

ب من البائن والرجعي كالذي هو قسم مرة وأما طالق العد(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 ال قسماً من أحدمها ،ماً هلماي عن التحرير قسماك جعله املصنف كولذل، جمموع الثالث أنه ىعلبناًء 

يف دبراً مث يطلقها  أو قبالًبل خروجها من عدا ويواقعها قالشرائط مث يراجعها ى عليطلق  أن هو: فقال

ح زوجاً آخر كتن  حىتا حترم عليهإف ، آخرطلقها يفيواقعها مث يراجعها ويمث ة  طهر املواقعريغ آخرطهر 

حت كن فإن ،)٢(السابقة  يف صحيح زراركوقد مسعت تفسريه بذل، إشكال خالف وال  بال،غريه

حت كن فإن ،ح غريهكتن حىتأيضاً عليه ة  حرمت يف الثالثاعتمد ما اعتمده أوالً فإن وخلت مث تزوجها

 مجاع بل اإل، بال خالف أجده فيه،حترمياً مؤبداًة ول حرمت يف التاسعاألكحها مث فعل كمث خلت فن

  .)٣()هبقسميه علي

   ، وليس قسيماً له،قسم من الرجعي يالعدالطالق  أن وقد تبني مما تقدم

                                                

 

 





٢٦٩

  . ون قسيماً للبائن وللرجعيكي أن وذا االعتبار يصح، ب من الرجعي والبائنكفهو مر

 ،ةيصح معه الرجع ال فالبائن ما، ة بائن ورجعي وللعد،ثالثة وطالق السن(: ولذا قال يف النافع

 ، مامل ترجعا يف البذلةواملباراة واملختلع ،ة والصغري، ومن مل يدخل ا،ظهراألى علة وهو طالق اليائس

ما يرجع فيه ة  فطالق العد،رجعيولومل ة يصح معه الرجع والرجعي ما، ثالثاً بينها رجعتانة واملطلق

  ). ح غريهكتن حىتثالثة ل كعداه حترم يف   وما،حترمياً مؤبداًة فيواقع مث يطلق فهذه حترم يف التاسع

رجوع   وبائن ال،رجعي له الرجوع إىل  فالطالق السين الذي ليس ببدعي ينقسم،ل حالى كعلو

ى عليطلق  أن هوة والطالق للعد، خصاأل املعىنبة وطالق سنة طالق عد إىل والرجعي ينقسم، له

مث يراجعها ويواقعها ة بل خروجها من عدا ويواقعها مث يطلقها يف غري طهر املواقعقالشرائط مث يراجعها 

وقد اختلفوا يف ، كذلكون كي حيث ال، خصاأل املعىنبة  خبالف طالق السن،مث يطلقها يف طهر آخر

  . ليس مبهمكبرياً  اختالفاً موربعض هذه األ

  : الم يف أمرينكاملهم الإمنا و

ي بأن الطالق العدما تقدم من كان كذا  إحيرم فيماإمنا و، حيرم مطلقاً الطالق التسع ال أن :ولاأل

ذا ثالث مرات بأن كذا فعل هإاحمللل ف إىل ةيطلق ويراجع ويدخل مرتني ويف الطالق الثالث حيرم وحباج

ح كمث نة انقضت العد  حىتلو طلق ومل يرجع ماك كذلكن كمل ي أما إذا ،حرم أبداًة مل التاسعكأ

بدي يف اشتراط التحرمي األة والعمد ،يضاًأاح كبل له الن ،ةأبدية حرمة ذا ثالثاً ال حيرم يف التاسعكوه

ن كنها معرض عنها فال ميك لطالقان ظاهر بعض الروايات اإلكن إو،  وعدم اخلالف من أحدمجاعاإل

  . االعتماد عليها



٢٧٠

 مفهوم القيد ،التحرمي يف التسع خاص بالطالق العدي دون غريه أن ويؤيد ما أمجع عليه الفقهاء من

قد طلقها ة وتزويج الرجل امرأ: )عليه السالم( قال ،ة تعداد احملرمات بالسنيف املروي عن اخلصال يف

  . )١(ع تطليقاتتسة للعد

ة طالق العدة يفيكر كن ذ أبعد فإنه ،)عليه السالم( عن الفقه الرضوي يكومفهوم الشرط يف احمل

 بانت منه وال حتل فقدة بعد واحدة ه واحدفتوص ماى علن طلقها ثالث تطليقات إف: ما تقدم قالى عل

  . )٢( مل حتل له أبداًتوصف ماى علل من طلق تسع تطليقات ك أن  واعلم،ع تطليقات أبداًله بعد تس

ره من طالق كذ  مل يتعرض للتحرمي أبداً فيما)عليه السالم( الفقه الرضوي أن  إىلضافةهذا باإل

  . ةالسن

 يف رجل طلق امرأته مث مل يراجعها ،)عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، خنيس بن ىعلوخرب م

مث تزوجها مث طلقها ، حاضت ثالث حيض  حىتهاكمث تزوجها مث طلقها فتر، حاضت ثالث حيض حىت

  . يتزوجها أبداً مامل يراجع وميس أن له :قال ض، حيحاضت ثالث  حىتهاكمث تر، يراجع أن من غري

  . )٣(يتزوجها أبداً أن له: قال ، ميسهايراجعها يعين أن ثالث حيض من غري :ىخرويف روايته األ

طلق الرجل إذا : ما قاالإ ) السالمماعليه( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب عن، سالموعن دعائم اإل

  . )٤(ح زوجاً غريهكتن  حىتمل حتل لهة أته ثالثاً للعدرام

                                                

 

 

 

 



٢٧١

لذي يطلق مث يراجع مث  عن ا)عليه السالم(  سأل الصادق،أيب بصري أما االستدالل امع عليه خبرب

ة السنى علح زوجاً غريه فيتزوجها رجل آخر فيطلقها كتن  حىتحتل له ال: قال ،يطلق مث يراجع مث يطلق

ول فيطلقها زوجها األ إىل ح زوجاً غريه مث ترجعكول فيطلقها ثالث تطليقات فتنزوجها األ إىل مث ترجع

  . )١( أبداًحتل له  اليت الكح فتلكمث تنة السنى علثالث مرات 

عبد  أيب عن، احلميد براهيم بن عبدإوأيب  ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وخرب مجيل بن دراج

ول فتزوجت مث طلقها زوجها فتزوجها األة طلق الرجل املرأإذا  : قال،) السالمماعليه( أيب احلسنو اهللا

هذا ثالثاً مل ى علذا طلقها إول فج األول مث طلقها الزو مث طلقها فتزوجها األمث طلقها فتزوجت رجالً

  . )٢(له أبداًحتل 

حتل  الذي يطلق الطالق الذي الن إ :)عليه السالم( عن الصادق، وداود بن سرحانة وخرب زرار

  . )٣(حتل له أبداً ح زوجاً غريه ثالث مرات الكتن  حىتله

 بعد تسع تطليقات فالة  املرأحترمية وعد: )عليه الصالة والسالم(حممد بن سنان للرضا ة اتبكوم

، ه متيقظاً معترباًأموريف  ون ناظراًكولي ،ةيتالعب بالطالق وال تستضعف املرأ ال ألن ،ةحتل له أبداً عقوب

  . )٤(أساً هلما من االجتماع بعد تسع تطليقات بوليكون

: قال يف حديثه نإ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بياع اهلرويى عيس بن حممد بن دأمحة ورواي

ح زوجاً غريه ثالثكتن  حىتحتل له والذي يطلق الطالق الذي ال   

                                                

 

 

 

 



٢٧٢

  . )١(حتل له أبداً مرات ال

 الذي يطلق الطالق الذي ال: قال يف حديثنه إ )عليه السالم( عبد اهللاأيب عن ، الدعائمة ورواي

  .)٢(كحتل له بعد ذل ثالث مرات البعد زوج مث يراجعها ثالث مرات ويتزوج غريه  الّإفيه ة حتل له املرأ

بل ، الوجه املزبورى علاشتراط التحرمي بالتسع بالطالق العدي ى عليف هذه الروايات ة صراح فال

  .ره اجلواهركما ذك، طالقظاهرها اإل

له خرب مجيل قبعد نة فايكولذا قال يف ال ،اًإطالقعامل ا  الة  فهذه الروايات املطلق،حال أي ىعلو

وال ة  الروايتني يقتضي حصول التحرمي بالطالق التسع اليت ليست للعدإطالقو(: احلميد م بن عبدبراهيإو

  . )أعلم مبضموا قائالً

 سواء ،ح زوجاً غريهكتن  حىتاملطلقى علا حترم إملت الطالق ثالثاً فكاستة ل امرأك: الثاين

وعدم ة ل مركة اء العدفيهدم استي  وال،ارخبواألة ي اآلطالقإل، راجعها أم ال،  ا أم الانت مدخوالًك

يف أحد الطلقات ة ذا لو استوفت العدكو، ح زوجاً غريهكتن  حىتاة حترمي الثالثة رجوع الزوج يف العد

  . ح زوجاً غريهكتن أن  إىلةيف حترميها بعد الثالثة  طالق العدكوهذا الطالق يشار

ري وظاهر كمن عبد اهللا بن ب الّإخلالف فيه  بل مل ينقل ا،صحابوهذا هو املعروف من مذهب األ

 ك يقيدان ذلنين الفقيهين هذك ل، التحرمي بعد الثالثإطالق فاملشهور يقولون ب،الصدوق يف الفقيه

  يهدم ة  ويقوالن بأن استيفاء العدطالقاإل

                                                

 

 



٢٧٣

ق أعين هذا الطال أن ريك بن بعبد اهللاملنقول عن  فإن ،احمللل بعد الثالث إىل ةحاج التحرمي فال

 وهو ظاهر الصدوق يف ،يهدم التحرمية الثالثة  بل استيفاء العد،حملل بعد الثالث إىل حيتاج الة طالق السن

ة  طالق السني ومس،ك بعد ذليتزوجها أن فجائز له(: ةأورد طالق السن أن حيث قال بعدأيضاً الفقيه 

  . )ولألهدم الطالق اة  ثانيها وتزوجهاء استوفت قرمىت ألنه طالق اهلدم

 أن  حىت،ريكيص اخلالف يف هذا املقام بابن بصصحاب ختالم األكواملشهور يف : قال يف احلدائق

هذا  أن صحابوقد قال بعض األ (:ةاعترض املصنف يف قوله يف اللمعة شيخنا الشهيد الثاين يف الروض

عبد بأن : ر رواياتهكوذ ،ريكور بابن بكبعد تفسريه البعض املذ) حملل بعد الثالث إىل تاج حيالطالق ال

  . قوله يف هذا املختصر أوىلة ايك حكان تركولقد ، ةماميليس من أصحابنا اإل ريك بن باهللا

  . البعض هو الصدوق ملا عرفتكأراد بذلإمنا ون املصنف كي أن جيوزنه إ :وفيه

 ،رضويتاب الفقه الكمن ة أخوذالصدوق هنا مة عبار أن الظاهر أن كعليى خيف المث إنه : قال

ها ء استوفت قرمىت ألنه طالق اهلدمة ومسي طالق السن :ة بعد شرح طالق السن)عليه السالم( حيث قال

  .الصدوقة ما تري عني عبارك وهي ،ولهدم الطالق األة وتزوجها الثاني

  . ىانته ،)١(بزوج ثان الّإون كياهلدم ال   طالقوروي: مث قال

ول هو الذي خيتاره ويفيت يذان بأن األإة الرواي إىل كذل ة ويف نسب،القول املشهور إىل ةشارإوهو 

  ). رمحه اهللا( به الصدوق وهلذا أفىت، عليه السالم (به

                                                

 



٢٧٤

بعد  أنه من أنواع الطالق يفة خالف فيما عدا طالق السن ال أنه الظاهر: وقال احلدائق يف اهلامش

وحمل  ،ةخاصة ري هو طالق السنكحمل اخلالف املنقول عن ابن بإمنا و، احملللى عليتوقف ة الثالث

  . ةخاصة هو طالق السنإمنا أيضاً خبار االختالف يف األ

  .ول من موضعي االختالفبصري املتقدم يف املوضع األ أيب قول املشهور خربى علويدل 

انقضت عدا   حىتهاكيف رجل طلق امرأته مث تر، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وصحيح احلليب

ح زوجاً كتن  حىتحتل له ال: قال ، ثالثاًكفعل ذل  حىتيدخل ا أن ها من غريكمث ترمث تزوجها 

  . )١(غريه

يف يطلق كة سألته عن طالق السن:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلسن بن زياد

  حىتهاكمث ترة طلقها واحد فإن ،يف طهر قبل عدا من غري مجاع بشهود  يطلقها:قال ،الرجل امرأته

وبقي ة ماضية تطليقى علراجعها فهي عنده  فإن ،خيلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من اخلطاب

 أن رجعتها قبلى علن هو أشهد إ و،خيلو أجلها فقد بانت منه  حىتهاكمث ترة ن طلقها الثالثإو، تطليقتان

 فقد بانت منه وال حتل لهة ثالثطلقها ال فإن ،ةتطليقتني ماضيتني وبقيت واحدى علخيلو أجلها فهي عنده 

  . )٢(ولتنيمن التطليقتني األة ان له عليها رجعك  وهي ترث وتورث ما،ح زوجاً غريهكتن حىت

 :)عليه السالم( املؤمنني قال أمري:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن:  بن سنانعبد اهللاوصحيح 

 ا بغري مجإذامثة طلقها واحد إذا  فإنهاعأراد الرجل الطالق طلقها يف قبل عد   

                                                

 





٢٧٥

 أو خيلو أجلها أن ن راجعها قبلإ و،خيطب مع اخلطاب فعل أن شاءن إ خيلو أجلها  حىتهاكتر

  حىتهاكشاء ترن إ خيطبها مع اخلطاب أن فشاءأيضاً ة طلقها الثاني فإن ،ةتطليقى علانت عنده كبعده 

ة طلقها الثالث فإن ،تطليقتنيى علفعل فهي عنده ن إ و،ينقضي أجلها أن ن شاء راجعها قبلإخيلو أجلها و

  . )١(ولتنيانت يف الدم من التطليقتني األكح زوجاً غريه وهي ترث وتورث ما كتن  حىتحتل له فال

مساعيل إوالفضيل بن يسار وة بن معاوي ري وحممد بن مسلم وبريدكوبة وزرارة وصحيح ابن أذين

عليه ( عبد اهللا أيب  وعن ابنه،)عليه السالم( جعفر أيب عن لهمك ،بن وسام حيىيبن  زرق ومعمراأل

حاضت  إذا ةاملرأ أن )صلى اهللا عليه وآله( نبيهة تابه وسنكالطالق الذي أمر اهللا به يف ن إ :)السالم

 هو أحق برجعتها مامل متض هلا مث ،ةتطليقى علوطهرت من حيضها أشهد رجلني عدلني قبل جيامعها 

 كيراجعها فهي أمل أن قروء قبلة مضت ثالث فإن ،نيقتيتطلى علانت عنده كها راجع فإن ،قروءة ثالث

خال هذا  تطليقتني وماى علانت عنده كتزوجها  فإن ،خيطبها مع اخلطاب خطبها أن أراد فإن ،بنفسها

  . )٢(فليس بطالق

عد انقضاء مث يراجعها بتطليقة يف الرجل يطلق امرأته  :)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

  . )٣(ح زوجاً غريهكتن  حىتمل حتل لهة ذا طلقها الثالثإعدا ف

ح كتن  حىتال حتل لهة الثالثة التطيقة يف املطلق :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

  . )٤(زوجاً غريه ويذوق عسيلتها

   طلقت إذا ركالب:  قال،)عليه السالم( عن الرضا، عن ابن بزيع، والصحيح

                                                

 

 

 

 



٢٧٦

  . )١(ح زوجاً غريهكتن  حىتاح فقد بانت منه وال حتل لزوجهاكثالث مرات وتزوجت من غرين

 أن طلقها زوجها ثالثاً قبلة  يف امرأ)عليه السالم( عبد اهللاأيب عن ،  بن سنانعبد اهللاوصحيح 

   .)٢(ح زوجاً غريهكتن  حىتال حتل له: قال ،يدخل ا

  .  من الرواياتكذلغري إىل 

  : أيضاًمن الروايات ة  فقد استدل له جبمل،ريكأما مذهب ابن ب

الطالق الذي حيبه اهللا هو الذي :  يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت: قال ،ةمثل ما عن زرار

من ة رادإشاهدين وة يطلقها يف استقبال الطهر بشهاد أن والرجلة يطلقه الفقيه وهو العدل بني املرأ

 ألن  ـخر القرءآوهو ة من الثالثة  أول قطريفذا رأت الدم إقروء فة متضي ثالث  حىتهاكالقلب مث يتر

فعل  فإن زوج شائت تزوجته وحلت له بال فإن  بنفسهاكفقد بانت منه وهي أمل ـ طهارقراء هي األاأل

 نفسها مث طلقها ثالث مرات كمتل أن ن راجعها قبلإ و،زوج قبله وحلت بال هدم ماة مرة هذا ا مائ

  . )٣(بزوج إالّ راجعها ويطلقها مل حتل لهي

  حىت يف الرجل يطلق امرأته مث مل يراجعها،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، خنيسعلي بن وعن امل

 حاضت ثالث حيض مث تزوجها مث طلقها من غري  حىتهاكثالث حيض مث تزوجها مث طلقها فترحاضت 

  .)٤(مل يراجع وميس بداً ماأيتزوجها  أن له :قال ،حاضت ثالث حيضحىت ها كيراجع مث ترأن 

: قال ،من أين قلت هذا: قلت له: قالة ين ابن املغريوأخرب، ري وأصحابه يقولون هذاكان ابن بكو

  قلته من 

                                                

 

 

 

 



٢٧٧

ة رفاع فإن :قلت له: قال، ضي ميهدم ما أنه )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عنىرو ،ةرفاعة قبل رواي

  . ول يهدم الطالق األكذلن إ ولا رجل مث طلقها فتزوجها األقال طلقها مث تزوجهإمنا 

بانت منه   حىتسألته عن رجل طلق امرأته:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةوعن رفاع

 ،ول الطالق األكول أيهدم ذلاألزوجها مث تزوجها أيضاً تزوجت زوجاً آخر فطلقها مث وانقضت عدا 

  . نعم: قال

 مناإتبني مث تزوجها ف  حىتهاكزوجها مث ترطلقها  إذا ةاملطلق: ري يقولكان ابن بكو: ةقال ابن مساع

  .طالق مستأنفى علهي عنده 

مسعت يف هذا :  فقال له،ري عنها فأجابه ذا اجلوابكسأل ابن ب أنه ر احلسني بن هاشمكوذ: قال

زوج وغري زوج عندي : فقال ،دخل بينهما زوج إذا ىروة رفاعن إ :فقال، ةرفاعة رواي: فقال ،اًشيئ

  . رزق اهللا من الرأي  هذا ما،ال: فقال ،يف هذا شيئاًمسعت : فقلت، سواء

  . )١(ان بينهما زوجك إذا ةالرواي فإن ،ريك بقول ابن بأخذوليس ن: ةقال ابن مساع

 هاكمث ترة ري عن رجل طلق امرأته واحدك بن بعبد اهللا بن عبد اهللالت أس: قال ،ةوعن ابن املغري

 إذا ةرفاعة رواي فإن :قلت له: قال، انت يف التزويجكما كهي معه : قال ،بانت منه مث تزوجها حىت

فبانت ة  طلقها واحد ومىت،هذا مما رزق اهللا من الرأي و،زوج  هذاعبد اهللاا ي: فقال ،زوج نهمايب انتك

ة يهذا بروا: لت لعبد اهللافق، انتكما كة عنده مستقبل ول فهياأل مث طلقها زوجها مث تزوجها زوج آخر

   هذا مما: فقال ،من

                                                

 



٢٧٨

  . )١(من الرأي اىلرزق اهللا تع

ن إول وهدم الطالق األيالزوج  أن ىموس بنة  أصحابنا عن رفاعىرو: مكح بنة يل معاواق

  . نيوالثنتة هدم الواحدي هدم الثالث والي: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال، ةتزوجها فهي عنده مستقبل

  . )٢(ريك هو الذي احتج به ابن ب)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةرفاعة يوروا

ة ايف املتضمنكال عنة يمناه من الرواما قدياملتأمل فى على خيف  بأنه الريوأنت خب(: قال يف احلدائق

 أن معة رفاعة ي برواخذباألة تار وجوابه، إليهوذهب  ما تفرد به يف ورك املذعبد اهللاصحاب لاألة حملاج

بأن هذا مما ة وجوابه تار، ما ادعاهكة  العدفاءيمبجرد است م بالزوج الثاين الداهل تضمنتإمنا ة رفاعة يروا

أصل  )٣()عليه السالم( جعفر أيب عن ،ةاليت نقلها عن زرارة يان هلذه الرواك لونه إ ،رزقه اهللا من الرأي

 رها علمكذيتج ا ومل حيث مل يوح، هي علنياملعترضة لسنأجلام إالحتجاجه واألوىل انت هي كومئذ لي

ملا ة يهذه الروا إىل خبار عدل األك عدم قبول قوله وما احتج به يف تلىرأ نه ملاأو، كبعد ذلة خمترعأا 

  . اليت عرضت لهة خ من الشبهيره الشكذ

 عبد اهللاة يبروا موجب لعدم جواز العمل كذل أن خ منيعلم اجلواب عما اعترضوا به الشيومنه 

ة  عروض الشبهإليهأسند إمنا و، م الشرعيكيف احلة عتقد املخالفي ه بأنهيطعن عليخ مل يالش ألن ،وركاملذ

قرب عندي ألاو، ةيهذه الرواة  عن زرارىحق رو أا وتوهمة نه بسبب عروض هذه الشبهأو، كيف ذل

  هو

                                                

 

 

 



٢٧٩

 ريكن ابن بأو ،ةيلتقاى علة زرارة حيصحة يذا رواكو، قوال من هذه األريكره ابن بكذ ما محل

  .ةفتاء به تقيظهار اإلإنه عدل عن القول به وكصحاب ولالم األكور يف كم املذكان عاملاً باحلك

م بني متقدمي كاحلة شهر فإن ةوباجلمل ،)١(ةاملتقدم خنيس بن ىعلاملة هذا حيمل صدر روايى علو

 مذهبهم  هوكذل أن يفة ظاهر ةاثركخبار املتهم مع اعتضادها مبا قدمناه من األيحاب ومتأخرصاأل

  . الم احلدائقك ىانته ) ضعيفكن القول خبالف ذلأو، ) السالممعليه(

طلق الرجل إذا  : قال،ريكره ابن بكذ ملاة املوافق  بن سنانعبد اهللاة ومنه يعلم احلال يف موقوف

 وبطلت ثالثى عل فهي عنده كتزوجها بعد ذل فإن ،طهر بغري مجاع وشهودى علامرأته فليطلق 

بانت منه بثنتني وهو خاطب من ة الثالثة متضي احليض  حىتف عنهاكطلقها اثنتني مث  فإن ،وىلاألة التطليق

طلقها ثالث  فإن ،ثالث تطليقات وبطلت االثنتانى عل فهي عنده كتزوجها بعد ذل فإن ،اخلطاب

  . )٢(ح زوجاً غريهكتن  حىتمل حتل لهة العدى علتطليقات 

نه ال فرق بني أو، ريكخالف ابن بى علقد استقر املذهب (: قد قال يف اجلواهرف، ل حالى كعلو

سابقاًهما عرفتكل باحمللل بعد الثالث ب منهما يف اشتراط احلكي والسين واملرالعد .(  

مل يطأها بعد  ماة وال يقع الطالق للعد(: الم يف املسألتني السابقتني بقولهكوقد أوجز الشرائع ال

  حىتملت الطالق ثالثاً حرمتكاستة ل امرأكو، ةن للعدكومل ي، صحة  طلقها قبل املواقعوول، ةاملراجع

  .)هاكتر أو راجعها، نكمل ت أو  اانت مدخوالًكسواء ، ح زوجاً غري املطلقكتن

  ). حترمياً مؤبداًة حرمت يف التاسع: (وقد تقدم قوله

  

                                                

 

 



٢٨٠

ة للعدة يطأها ويطلقها ثاني أن ا جاز لهطلق احلامل وراجعهإذا ( :قال يف الشرائع): ٢ مسألة(

  . )واجلواز أشبه ،ةجيوز للسن ال: وقيل، اًإمجاع

، ةواحدة جيوز طالق احلامل مر أنه  العلماءإمجاع بل ادعي عليه ، وال خالفإشكالال : أقول

  فال،ل حالى كعلمخساً يطلقن  أن ىعل مما دل ،منهاة واليت تقدمت مجلة خبار املتواتراألعليه ويدل 

: واملقنعة ي الرسالكفقد قال الصدوقان يف حم، نهم اختلفوا يف جواز طالقها ثانياًكل، رارهاكت إىل داعي

 كس له ذلي مث أراد طالقها فلأشهرة ميضي هلا ثالث أو يف بطنها تضع ما أن  قبلىن راجعها يعين احلبلإو

 دامت حامالً اً ماياملنع من الطالق ثان  ظاهر يفىما تركوهذا ، طلقهاي بطنها وتطهر مث تضع ما يف حىت

  . وغريهة ون للعدكي أن  أعم من،أشهرة  ثالثيمتض حىت

وقت  أي  يستبني محلها فيطلقهايطلق امرأته وهي حلىب أن ن أرادإو :ةي النهايكوقال الشيخ يف حم

مل ة  طالقها للسنوأرادذا راجعها إف، ملك برجعتها ما مل تضع ما من بطنهاأذا طلقها واحدة كان إو، شاء

ذا إف، ةواقعها مث طلقها بعد املواقعة ذا راجعها وأراد طالقها للعدإف، يف بطنها تضع ما  حىتكجيز له ذل

، واقعها مث يطلقهاة راجعها وأراد طالقها ثالث فإن ، برجعتهاك فقد بانت منه بطلقتني وهو أملكفعل ذل

  . هح زوجاً غريكتن  حىتمل حتل لهة ذا طلقها الثالثإف

  . ما تبعا الشيخ يف فتواهإة وعن ابن الرباج وابن محز

ما ى علفقد قال ، ومل يتعرض لغريه بعد شهر إالّ ةاملنع من طالق العد إىل ذهبنه إ وعن ابن اجلنيد

ها شهراً كأراد طالقها تر فإن ،يرجتعها أن طلقها زوجها وقع عليها الطالق وله إذا ىواحلبل(: ي عنهكح

ذا ارجتعها مث إف، كذلكوأراد طالقها طلقها ة الثاني ارجتعها فإن ،مث طلقهاة ه يف الرجعمن حال مجاع

   مل كذلكطلقها 



٢٨١

  . )ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له

 ومراد الشيخ ،ما املتأخرونه مث احملقق وتبع،دريسإ القول ابن ك ذلإليهأما املشهور فأول من نسب 

ة السن  ال،طالق بالة طالقها بعد املراجع أي ةيف قبال العدة السن، ةباعه بعدم جواز طالقها للسنتوأ

ون انقضاء عدا وضع احلمل الذي خترج به عن وصف ك ل،يف املقام يتصور الذي ال السابق املعىنب

  . احلامل اليت هي موضوع البحث

 مجاعه اإليبل ادعي عل، هميضاح والصيمري وغري وتبعه القواعد واإل،ره الشرائعكذ ماى علويدل 

من ة مجل ،)ن قد سبقهماكمل ين إ مجاعقان اللذان حلقهما اإلو املنع الصدأطلقن إو(: قال اجلواهر حىت

  : الروايات

احلامل يطلقها زوجها مث يراجعها : )عليه السالم( براهيمإيب  قلت أل،سحاق بن عمارإمثل موثق 

  . )١(ح زوجاً غريهكتن  حىتل لهتبني منه وال حت: قال ،ةمث يطلقها مث يراجعها مث يطلقها ثالث

 سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل مث راجعها ،)عليه السالم( احلسن أيب عن، خروموثقه اآل

  . )٢(نعم: قال ،يف يوم واحد تبني منهة مث طلقها الثالث

 حتل له  تطلق الطالق اليت الى سألته عن احلبل،)عليه السالم( ولاحلسن األ أيب عن، وموثقه الثالث

ن إ :قال ،يطلق أن ن لهكجامع مل ي إذا :ألست قلت يل: قلت، نعم: قال ،ح زوجاً غريهكتن حىت

  . )٣(وهذه قد بان محلها، محل قد بان أو طهرى عل إالّ ونكي الطالق ال

  احلامل ة ون له املرأكيف الرجل ت:  قال،عن بعضهم، ريك بن بعبد اهللاوعن 

                                                

 

 

 



٢٨٢

بدا له يف  فإن ،الشهودة طلقها بشهاديأراد الطالق بعينه  إذا يطلقها :قال ،يطلقها أن وهو يريد

مث يبدو له أيضاً فيطلق   مث يبدو له،بعينها فلرياجع وليواقعة الرجع يراجعها يريد أن كمن بعد ذل أو يومه

اجع يريد ان رك إذا ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له  فهي اليت ال،له فيطلق  مث يبدو،ما راجع أوالًكفرياجع 

  . )١(اقعو ويكمساواإلة املواقع

ة تطليق قهاليط: فقال ى، عن طالق احلبل)عليه السالم( جعفر أبا  سألت:ناسيكوخرب يزيد ال

راجعها  فإن :قلت، نعم وهي امرأته: قال ،يراجعها أن فله: قلت له، بالشهود والشهورة للعدة واحد

 فإن :قلت، مسها شهر هلا بعد ماميضي   حىتيطلقها ال: لقا ،ىخرأة يطلقها تطليق أن ومسها مث أراد

وأشهد ة الثالثة رجعتها ومسها مث طلقها التطليقى علوأشهد  طالقها مث راجعهاى علوأشهد ة يطلقها ثان

ح كتن  حىتاليت ال حتل لزوجهاة العدى علة ما تبني املطلقك هل تبني منه ،شهرة ل عدكطالقها لى عل

  . )٢(زواجيف بطنها مث قد حلت لأل تضع ما أن عدا: قال ،فما عدا: قلت، نعم: قال ،زوجاً غريه

 ىتقدم الفتو ماى علة واحد الّإال تطلق  أا ىعلة الدالالروايات من ة ويف قبال هذه الروايات مجل

  .به من الصدوقني

ذا إفة امل واحدطالق احل:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، مساعيل اجلعفيإ ما رواهمثل 

  . )٣(يف بطنها فقد بانت منه وضعت ما

 أن اجعها قبلر ءن شاإو ،ةطالق احلامل واحد:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )٤(ب من اخلطابطيراجعها فقد بانت منه وهو خا أن وضعت قبل فإن ،تضع

                                                

 

 

 

 



٢٨٣

وعدا أقرب ة طالق احلامل واحد:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ناينكوعن ال

  . )١(جلنياأل

  . )٢(ةواحدة  تطلق تطليقىاحلبل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

  . )٣(تضع محلها أن وأجلهاة واحد: فقال ،سألته عن طالق احلبلي:  قال،بن مهرانة وعن مساع

 يف الرجل يطلق امرأته ،)عليه السالم( عبد اهللا  أيبعن، عن أبيه، وعن حممد بن منصور الصيقل

 أن راجعها بدا له بعد ما فإنه :قلت، نعم يراجعها: قال ،فرياجعها: قلت، يطلقها: قال ى،وهي حبل

  . )٤(تضع  حىتال: قال ،يطلقها

أن  وأجلهاة  واحدىطالق احلبل: )عليه السالم( عبد اهللا قال أبو:  قال،بصري املرادي أيب وعن

  . )٥(جلنيتضع محلها وهو أقرب األ

  . )٦(ةواحدة  تطلق تطليقىاحلبل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،عنه ىخرأة ويف رواي

تضع محلها  أن وأجلهاة  واحدىطالق احلبل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )٧(جلنيوهو أقرب األ

  رجل : قلت له:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب عن، ن عمارسحاق بإ ما رواهويؤيده 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢٨٤

 تبني ، مث طلقها فراجعها بشهود، له فراجعها بشهودابد طلقها مثمث  ،طلق امرأته مث راجعها بشهود

حامل ة  بامرأكفعل ذل فإنه :قلت، تبني منه: قال ، يف طهر واحدكل ذلك: قلت، نعم: قال ،منه

  . )١( مثل هذاهذاليس : قال ،أتبني منه

ة الواحدلكن روايات ، ةثانية مرة نجيوز طالق احلامل للس ال أنه ىعلالشيخ ة وقد محل هذه الرواي

سقطت ة نا بروايات الواحدأخذلو  ذإ ،ما أشبه مجعاً بني الدليلني أو االستحبابى علحتمل  أن حيب

  . ره املشهوركذمبا  يلجيح باجلمع الدالفالتر، سك خبالف الع،روايات املشهور

مسعته من  ما إالّ لعدم القائل مبضمواة شاذأا إالّ ( :ولذا قال يف اجلواهر يف رد روايات الصدوقني

ة خلو من عد أو ال فصل بينهما بانقضاء طهر أنه مبعىناالحتاد صنفاً ة رادإلة  وحمتمل، الصدوقنيإطالق

ة باملوافقة يأس به بعد ترجيح النصوص السابق مما ال كالتعدد وغري ذلة راهكواستحباب االحتاد بل 

  ). وتفاوت املشارب مصارزماننا مع اختالف األ إىل بل وقبله والعمل من زمنهماة تاب والسنكلعموم ال

 )٢(ناسيكيزيد الة  وهي رواي،اليت استند البن اجلنيد من اعتبار الشهرة ومنه يعلم وجه الرواي

  . أيضاًتحباب االسى علاليت يلزم محلها ة املتقدم

طالق  أن تضمن ن محل ماكومي ،االستحباب ملا مرى علانتظار شهر حممول : قال يف الوسائل

 أنه ويف اجلواهر، ةمر من استحباب انتظار املطلق انقضاء العد ملاأيضاً االستحباب ى علة احلامل واحد

عن  فضالًة  النصوص السابقطالقيصلح معارضاً إل وجه الى علصحاب قدمياً وحديثاً بني األمعرض عنه 

  ة العاممشاة باعتبار حصول البعد فيه عن الندب ضرب من ى علان محله كمإحيها خصوصاً بعد صر

                                                

 

 



٢٨٥

 عن فضالًة رتيباً من دون ختلل رجعت ورساالًإالذي يصححون الطالق ثالثاً يف جملس واحد 

  . ةاملواقع

دل  وبني ماة خبار املانعاجلمع بني األن إ( : حيث قالكومنه يعلم وجه النظر يف قول جامع املدار

صحاب عن عراض األإومل حيرز ، ون التباين بني الطرفنيكبل ي، قيد ليس مجعاً عرفياً  بالازاجلوى عل

ة املوافقة الترجيح من جه إىل همبل لعل نظر، ةالواحدة قلبطالق احلامل يف الطة خبار احلاصرالعمل باأل

ة خبار احلاصروهذه األ ،ةخبار احلاصرد األيأسانة صحة مع مالحظل ك يشكومع ذل، ةتاب والسنكلل

ى عل مجاعن ادعي اإلإزائداً عن الواحد وة نفي الطالق للسنت كذلكة نفي طالق احلامل للعدتما ك

  ). ني قدس سرمهاقصحته خالفاً للصدو

 إىل ضافةباإل ،ةلأن الصدوقني مها املخالف يف املسأعراض قدمياً وحديثاً واإل ذ قد عرفت ظهورإ

  . ةتاب والسنكالة وخمالف يلاجلمع الدال

  



٢٨٦

واقعها وطلقها يف طهر آخر صح  فإن طلق احلامل مث راجعهاإذا ( :قال يف الشرائع): ٣ مسألة(

  .ه بقسمي:ويف اجلواهر، )اًإمجاع

 ذا أرادإف:  يف حديث)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةزرارة ففي رواي، ةويدل عليه نصوص متواتر

من ة حتيض وخترج من حيضها مث يطلقها تطليق  حىتا فلينتظرة يطلق امرأته طالق العد أن مكالرجل من

حتيض  أن قبل بأيام كبعد ذل أو أحبن إ كجعها من يومه ذلويرا ،شاهدين عدلنية غري مجاع بشهاد

من ى خرأة ذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقإف، حتيض  حىترجعتها ويواقعهاى عل ويشهد

رجعتها ويواقعها ى علحتيض ويشهد  أن  شاء قبلمىتأيضاً  مث يراجعها كذلى علغري مجاع يشهد 

بغري مجاع ة الثالثة طلقها التطليقة ذا خرجت من حيضتها الثالثإف، ةالثالثة ضحتيض احلي أن  إىلون معهكوت

  . احلديث )١( غريهح زوجاًكتن  حىت فقد بانت منه وال حتل لهكذا فعل ذلإف، كذلى علويشهد 

حتيض   حىتيدعهان أ فةفأما طالق الرجع:  يف حديث)عليه السالم( عن الصادق، بصري أيب وخرب

ذا حاضت وطهرت أشهد إشاهدين مث يراجعها ويواقعها مث ينتظر ا الطهر فة وتطهر مث يطلقها بشهاد

ذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين إ فاقعها مث ينتظر ا الطهرومث يراجعها ويى خرأة تطليقى علشاهدين 

  . )٢(ةالثالثة التطليقى عل

   سألته عن رجل يطلق:  قال،)عليه السالم( براهيمإ أيب عن، سحاق بن عمارإويف خرب 

                                                

 

 



٢٨٧

امرأته يف طهر من غري مجاع مث يراجعها من يومه مث يطلقها تبني منه بثالث تطليقات يف طهر 

 نعم: فقال ،يف طهر آخر إالّ يطلقها أن راجعها إذا بغي لهنفليس ي: قلت، ةخالف السن: فقال ،واحد

  . )١(نعم: قال ،جيامعها حىت: قلت

يطلق  أن أراد الرجل أنه إذا هوة طالق العد: )عليه السالم( عن الصادق، الصدوقة ويف رواي

مث  ، مث يطلقها مث يراجعها،قها من قبل عدا بشاهدين عدلنيلطيحتيض وتطهر مث   حىت اامرأته تربص

  . )٢(ح زوجاً غريهكتن  حىتل له من بعدحت فالة ذا طلقها الثالثإ ف،مث يطلقهايراجعها 

ة يطلق امرأته للعد أن أراد الرجلإذا  :) السالمماعليه( عن الباقر والصادق، الدعائمة ويف رواي

ة واحدة  فيه تطليقوهي طاهر يف طهر مل ميسهافيطلقها حتيض وخترج من حيضها   حىتفلينتظر ا

 أن  بأيام قبلكبعد ذل أحب أون إ كيراجعها من يومه ذل أن  وله،كذلى علويشهد شاهدي عدل 

ة ذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقإحتيض ف  حىترجعتها ويواقعهاى عل ويشهد ،حتيض

ى علشهد  وي،حتيض أن  شاء قبلمىتأيضاً اجعها ر شاهدين ويكذلى علمن غري مجاع ويشهد ى خرأ

ة ها الثالثإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقفة الثالثة حتيض احليض أن  إىلون معهكرجعتها ويواقعها وت

  .)٣(فقد بانت منه ثالث تطليقاتفعل  فإن ، شاهدينكذلى علمن غري مجاع وأشهد 

  . غريها من الرواياتإىل 

  .  عما دل عليه باخلصوصصول املذهب وقواعده فضالًأمن قطعيات نه إ :ولذا قال يف اجلواهر

                                                

 

 

 



٢٨٨

يقع الثاين  مها الاحدإ: فيه روايتان ،ةن طلقها يف طهر آخر من غري مواقعإو(: مث قال الشرائع

  . )صحيقع وهو األى خرواأل، أصالً

 عن، ابن احلجاجة صحيحك ،من الرواياتة بأنه ال يقع الطالق مجلاألوىل ة الطائفى عليدل : أقول

 حىتى خراألة يطلق التطليق ال: قال ،يراجع أن الرجل يطلق امرأته له، )المعليه الس( عبد اهللاأيب 

  . )١(ميسها

مث يطلقها ة تطليقامرأته يف الرجل يطلق  ،)السالم عليه( عبد اهللا أيب عن، خنيس بن ىعلمة ورواي

  . )٢(اجع وجيامعير  حىتال يقع الطالق الثاين: )عليه السالم( عبد اهللا أبو فقال ،يراجع أن قبلة الثاني

 سألته عن رجل يطلق امرأته يف طهر من ،)عليه السالم( براهيمإ أيب عن، سحاق بن عمارإة وموثق

خالف : فقال ،واحد  مث يطلقها أتبني منه بثالث طلقات يف طهركغري مجاع مث يراجعها من يومه ذل

 حىت:  قلت،نعم: فقال ،آخريف طهر  الّإيطلقها  أن هو راجعها إذا فليس ينبغي له: قلت، ةالسن

  . )٣(نعم: قال ،جيامع

وأما : قال أن ىلإ ...ة سألته عن طالق السن،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب ةوصحيح

ا ينتظر شاهدين مث يراجعها ويواقعها مث ة  يطلقها بشهاد،حتيض وتطهر  حىتيدعهان أ فةطالق الرجع

 مث ينتظر ا الطهر ،مث يراجعها ويواقعهاى خرأة تطليقى علد شاهدين ذا حاضت وطهرت أشهإالطهر ف

 أن  وعليه،ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له مث ال ،ةالثالثة التطليقى علذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين إف

  طهر بشهود مث ى علة طلقها واحد فإن ،ةالثالثة قروء من يوم طلقها التطليقة تعتد بثالث

                                                

 

 

 



٢٨٩

 طلق طالقاً ألنه ،ن طالقه الثاين طالقاًكيراجعها مل ي أن وتطهر مث طلقها قبل يضحت  حىتانتظر ا

ذا راجعها صارت يف إيراجعها ف  حىتهكعن ملة انت خارجكمن زوجها ة مطلقة انت املرأك إذا ألنه

طلقها ن  فإمن يدهة  الراجعكفقد خرج ملة الثالثة ذا طلقها التطليقإف ،ةالثالثة مل يطلق التطليق ه ماكمل

نسها يد أن فحاضت وطهرت مث طلقها قبلة طهر وشهود مث راجعها وانتظر ا من غري مواقعى عل

 وال ينقضي الطهراألوىل يف طهر الثانية ة طلقها التطليق ألنه ،ن طالق هلا طالقاًكمل ية بعد الرجعة مبواقع

مث حيض وطهر ة بعد املراجعة ومواقعة اجعمبر الإة الثالثة ون التطلقيك ال يكولذل ،ةبعد الرجعة مبواقعإالّ 

  . )١(بشهودة طهر من تدنيس املواقعة ل تطليقكون لكي  حىتبعد احليض مث طالق بشهود

  . )٢(ةهي واحدإمنا ال فإيف اجلماع وة املراجع: أيضاً )عليه الصالة والسالم(عنه ، بصري أيب ةورواي

هي إمنا ال فإجبماع وة الرجع:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب عن، سحاق بن عمارإوعن 

  . )٣(ةواحد

سألته عن الطالق :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب عن، ةوعن العياشي يف تفسري

 مث يطلق مث ،هو اجلماعة  والرجع،هو الذي يطلق مث يراجع: قال ،ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له الذي ال

، ح زوجاً غريهكله تن  حىتحتل له فال ،ةمث يطلق مث يراجع مث يطلق الثالث ،هو اجلماعة يراجع والرجع

   ،هو اجلماعة الرجع: وقال

                                                

 

 

 



٢٩٠

  . )١(ةفهي واحد واالّ  ـيف بعض النسخ ماى علـ 

 ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سحاق بن عمارإعن ، كتاب حسني بن عثمان بن شريكوعن 

  . )٢(ميسها ىتحة الثالثة يطلق التطليق ال: قال

ذا وطأها قبل انقضاء إو: قال يف حديثنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سالموعن دعائم اإل

  . )٣(علم أو ركذ إذا ويشهد ،ومل يشهدة ن مل يلفظ بالرجعإعدا فقد راجعها و

ا مل يقع عليها ميسه أن من طلق امرأته مث راجعها قبل: قالنه إ )عليه السالم( املؤمنني وعن أمري

  . )٤(خرالطالق اآل

بعد  إالّ كمل جيز ذلة يطلقها ثاني أن رادأذا إف: ةيف سياق طالق العد )عليه السالم( وعن الرضوي

  . )٥(الدخول ا

  : فهي) يقعى خرواأل(: ا الشرائع بقولهإليهاليت أشار ، خباراأل منة الثانية وأما الطائف

امرأته مث راجعها  رجل طلق:  قلت له،)عليه السالم( حلسنا أيب عن، سحاق بن عمارإة قموث

ل ك: قلت، نعم: قال ،منه تبني له فراجعها بشهود مث طلقها فراجعها بشهود بشهود مث طلقها مث بدا

  . )٦(تبني منه: قال ،يف طهر واحد كذل

شهد أرأته و عن رجل طلق ام)عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألنا:عبد احلميد بن مسلمة وصحيح

   أتثبتة السنى علومل جيامع مث طلق يف طهر آخر ة الرجعى عل

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٩١

ة انت التطليقكومل جيامع ة الرجعى علشهد أهو  إذا نعم: قال ،من غري مجاعة الثانية التطليق

  . )١(ةثاني

 عن رجل طلق امرأته بشاهدين مث يراجعها ومل )عليه السالم(  سألت الرضا:البزنطية وصحيح

وقد ة الثانية طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقى علطهرت من حيضها مث طلقها  حىتة  بعد الرجعجيامعها

  . )٢(نعم: قال ،راجعها ومل جيامعها

طهر ى علعن رجل طلق امرأته بشاهدين ة افهش م)عليه السالم(  سألته:راشد أيب علي بن ةوحسن

نعم قد جاز : قال ، لهكاع أجيوز ذلرجعتها فلما قدم طلقها من غري مجى علسافر وأشهد  مث

  . )٣(طالقها

ولو من غري ة بالرجعة ا تصري زوجأو، ةاحملققة والشهرة تاب والسنكيؤيدها عموم الة وهذه الطائف

ى علاألوىل ة بني الطائفتني محل الطائف يل واجلمع الدال،الطالق تشمله أدلةو، ىمجاع نصاً وفتو

  . االستحباب

صح بل هو املشهور بني هذا هو األ أن ريب يف ال(: ئع ممزوجاً مع اجلواهرولذا قال يف الشرا

 ما حيكى عن ابن إالّ األوىلمل أجد قائالً ب إذ ، معهمامجاعاإلى دعوال بأس بة عظيمة صحاب شهراأل

ى علومحلها ة السابقى عل حينئذ يف ترجيح هذه النصوص إشكالفال ، مجاععقيل وقد حلقه اإلأيب 

  . )ستحبابضرب من اال

واملراد ، )ةطالق العدى علواملنع  ،ةطالق السنى عل ئنا من محل اجلوازن فقهاوم(: مث قال الشرائع

 بن ىعلله خبرب م واستشهد، كذلكليس  ماة وبطالق السن، ةبعد الرجعة ما يعترب فيه املواقعة بطالق العد

  الذي يطلق  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، خنيس

                                                

 

 

 



٢٩٢

تتزوج زوجاً  أن  حتل له قبلكفتل، ون فيما بني الطالق والطالق مجاعكي مث يطلق فالمث يراجع 

  . )١(ح زوجاً غريه هي اليت جتامع فيما بني الطالق والطالقكتن  حىتواليت ال حتل له، غريه

ح كتن  حىت عن الطالق الذي ال حتل له)عليه السالم(جعفر  أبا لتأ س:بصري أيب ويؤيده خرب

طمثت   حىتتهاك فأردت طالقها فتريانت عندكة  مبا صنعت أنا بامرأكأخرب: فقال ،هزوجاً غري

تنقضي  أن كادت إذا  حىتتهاك مث تر، شاهدينكذلى عل مجاع وأشهدت ريوطهرت مث طلقتها من غ

 ،طهر من غري مجاع بشاهدينى علطلقتها طمثت وطهرت مث   حىتتهاكتها ودخلت ا وترععدا راج

ى علها تطمثت وطهرت طلق إذا  حىتتنقضي عدا راجعتها ودخلت ا أن ان قبلك إذا ىت حتهاكمث تر

  . )٢(ةن يل ا حاجكمل ي ألنه كفعلت ذلإمنا  و،طهر بغري مجاع بشهود

وهذا غري التفصيل ، احمللل باجلماع بني الطالقنيى علالتوقف  اشتراطى علاخلربين يدالن ن إ :وفيه

  . له ال شاهد أنه  مبعىن)مكحتنه إ( :الشرائعولذا قال يف ، وركاملذ

ة وقبل املواقعة الم فيما لو أوقع الطالق بعد املراجعكال ذاكو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 طهاراألى علتفريق الطلقات األوىل ن هنا كل، أيضاًول فيه روايتان مثل األأيضاً  هو إذ ،وليف الطهر األ

من وقوع الثالث ة ون أبعد مما عند العامكفي، ما عرفتكطهر ة ل طلقكون لكي  حىتمل يقع وطين إ

  . )ةومرتبة يف جملس واحد مع ختلل رجوع وعدمه مرسل

                                                

 

 



٢٩٣

سألته عن :  قال،)عليه السالم( براهيمإ أيب عن، سحاق بن عمارإ ما رواهومراده بالروايتني : أقول

 مث يطلقها تبني منه ثالث تطليقات يف ك يومه ذلمجاع مث يراجعها يف الرجل يطلق امرأته يف طهر من غري

: قال ،يف طهر إالّ يطلقها أن هو راجعها إذا فليس ينبغي له: قلت، ةخالف السن: فقال ،طهر واحد

نعم،قال ،جيامع حىت:  قلت :نعم)١( .  

مث رجل طلق امرأته : قلت له:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب عن، سحاق بن عمارإ ما رواهو

، نعم: قال ،له فراجعها بشهود مث طلقها فراجعها بشهود تبني منه راجعها بشهود مث طلقها مث بدا

: قال ،حامل أتبني منهة  بامرأكفعل ذل فإنه :قلت، تبني منه: قال ، يف طهر واحدكل ذلك :قلت

ليس هذا مثل هذا)٢( .  

ن يشترط فيها ممة  املطلقتانك إذا هر ثانطيف  إالّ مل جيز الطالق لو وطأ أما(: مث قال الشرائع

ونه يف غري كالطالق بة  ملا عرفت من اشتراط صح،إشكالخالف وال  بال( :ويف اجلواهر، )االسترباء

  . )٣()ةطهر املواقع

 )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن احلبلي مثل ما، ةحاديث املتواتر ملا تقدم من األكوذل

  . )٤(باطلة الطالق لغري السن: فقال ، وهي حائضعن رجل طلق امرأته

 أو طلق الرجل يف دم النفاسإذا : ما قاالأ )عليهما السالم( عن الباقرين،  الفضالءما رواهو

  . )٥( بطالقهاياإميسها فليس طالقه  طلقها بعد ما

                                                

 

 



 

 



٢٩٤

  .)١(ل حالى كعلوقد تقدم استثناء اخلمس الالين يطلقن 

،  واحلدائق واملعارج واجلواهركمنها املسالة ر مجلك ذ،املباحثة طويلة ألهذه املس أن ىخيف وال

  . اإليهجع فمن أراد التفصيل فلري

  

                                                

 



٢٩٥

ان ك وكيقاع الطالق مل يلزمه الطالق لرفع الشإ املطلق يف كلو ش(: قال يف الشرائع): ٤ مسألة(

  .)اح باقياًكالن

  .ل أمثال املقامك يف رما هو جاك ، لالستصحابكوذل

 ذإ، رهكذ ماك فهو )ريب يف رجحان االحتياط نعم ال، يستحب باخلصوص بل وال( : اجلواهرويف

  . ةامعال دلةهو لألإمنا الرجحان إمنا  و،االستحاب باخلصوصى علدليل  ال

 كيريب مادع : )عليه السالم(  بقوله جانب االحتياط عمالًإنسان ىفلو راع(: ولذا قال يف املعارج

ن ك مل ي)٢( وغريهعحتياط يف باب الرضااال من ورد يف خصوص أمر الفروج وما ،)١(كيريب ال ماإىل 

  ).بعيداً من الصواب

 ، عدمهاألصل فيه وكوكمش املتيقن والزائد ألنه قلاألى عل  بىن، يف عددهكمث لو علم بالطالق وش

احمللل وعدم ى علقف  يف شرط التوكن الشوأل(: اجلواهر بقوله إضافةو ،والتسعغري فرق بني الثالث  من

م وهو ك احلااألصلف الإو، ةصول يف املسألر األكهو من باب ذإمنا )  يف املشروطكشة املؤبدة احلرم

  .احملللى عل يف شرط التوقف كهو الشووم كصل احمل لأليدع جماالً ور الك املذاألصل

ة الصح أصالةان ك ،ان متوفراً للشرائط حني الطالق أم الك أنه  يفكنعم لو علم بأنه طلق وش

س احلل مشروطاً ي ول،ن علم العددإي و يف السين والعدكان الشك لو كذلك أنه بل الظاهر، ةمكحم

  . ما هو واضحك كذلرض ايع  حىتبالسين

 ،رظفيغلب احلة باحر واإلظ لتوهم اجتماع احل،جبا االجتناب أو وأيب يونس حيثكعن مال أما ما

هم اجتماع  حمل توذإ، فيه ماى خيف فال، بغريهة  وموضع النجاس،ختباألة جنبياختلطت األ إذا ماك

  ، ةمسرحه احلل دون احلرمة باحر واإلظاحل

                                                

 

 



٢٩٦

ة م استصحاب عدم احلليكول حيففي األ ،بغريهة خت وموضع النجاسباألة جنبيأما اختالف األ

 ايلمجقروناً بالعلم اإلن مكمل ين إ ويف الثاين، م يف مثل املقامكواالستصحاب حمة  بامليتىكاشتباه املذك

 يف كما لو شك ،م اجتناب اجلميعكون احلكي ايلمجان مقروناً بالعلم اإلكولو ، ة الطهاراألصلون كي

  . النساءمجلة من يف ة وحك يف املنكش أو ة املفسوخيف كش ذا لوكوه، من نسائهة املطلق

 مث اًواحد الّإ  طالقهما ومل يوقعابأن أرادا ،رجلنيدار االشتباه بني زوجيت  لو(:  قالكاملسال مث إن

احتد  لو منهما خبالف ماة م بطالق واحدكحن ال ناإف، ىخرفبدا هلما يف طالق األة اشتبهت املطلق

 االلتباس وربط بعض ىمقتضى علن محله كالشخص الواحد مي أن والفرق، ةوحكالشخص وتعددت املن

  ).خلطابوالرجالن ميتنع اجلمع بينهما يف توجيه ا ،أمره ببعض

مل ة الصال إىل ل واحد منهماكمسعنا صوت حدث بني اثنني مث قام  إذا ماكوهذا (: قال أن ىلإ

مها مث التبست عليه يؤمر احدإصالتني وتيقن احلدث يف صلى  الواحد أن لو، يعترض عليه أن خرن لآلكي

 ) فالعدد املطلق بينهماالّإاختلفا عدداً ون إ بقضاء الصالتني

وال دليل ، نفسه إىل ةل واحد االستصحاب بالنسبكجراء إال مانع من  إذ ،رهكما ذكوهو : أقول

باب الفروج يقتضي ة أمهين إ :يقال أن نكنعم مي، ل واحد منهماك إىل ةبالنسب ايلمجتنجيز العلم اإلعلى 

  جربورد من دليلها أعم خصوصاً بعد ما ألن ، الواحدنساناإل إىل ةما يقرع بالنسبكة م بالقرعكاحل

  .كستأنس منه ذليث يح حيالطالق الصحى عل م الناسكاحلا

 إالّ  يف الطالقصلح الناس ال: قولي )عليه السالم( جعفر أبا مسعت: قال ،ةكيفعن معمر بن وش

   .)١(عز وجلتاب اهللا ك إىل م فيهولو وليتهم لردد بالسيف،

. غريها من الرواياتإىل 

                                                

 



٢٩٧

توجه ى علقد يقال يف مثل الطالق وحنوه بناًء : قلت( :كالم املسالك اجلواهر بعد نقله ولذا قال يف

ة يف حقه أقصاه املعارضأيضاً ة ان باب املقدميتإ بم مثالًكاحلا إىل ةجنبي واألجنيباخلطاب بالتفريق بني األ

أشهر  ةأربعاليت هلا حق الوطي ة والزوجة جنبياالشتباه بني األ الترجيح حنو إىل وجه حيتاجى علالغري  حبق

 م مثالًكاحلا إىل ةيف مجيع اخلطابات املتوجهة م املقدمكجراء حإان كمإلك  يظهر كوبذل، أيضاً

 ما لو علمك، لف الواحد يف املقام وغريهكين للمءنااإلكليفه كت إىل ةالشخصني فصاعداً بالنسبة وصريور

).ذاكه وخته مثالًأ أو مهأيواقع  أو أحد الشخصني يزينأن 

 أيضاًما إليهة  بالنسبكذلكمر فاأل، امكاحل إىل توجيه اخلطاب إىل ةرناه ال حاجكذ امى عل: أقول

  .مكن حاكولو مل ي

من يزين كبني غريه و ،االستصحاب يف املقامكبأنه فرق بني من يتشبث بأصل يف عمله : يقال ال

  .عاملاً عامداً

املرفوع بعض إمنا و، أم ال مان عن علكالزنا عند الشارع سواء ة علمنا مبغوضي ذاإ: يقالألنه 

  .ني املقامنين فرق بكيد ولد زنا مل لون الوك واحلدك  باب اجلهل يفحكاماأل

م ك حكبل ذل ،مهاياإ أو مكمر خيص احلان األك مل يهنيبمر يف املشتهذا األة يمث لو علمنا مغبوض

 افرك أنه قون الدم بزعممن يريد قتل مسلم حمكة ان له أمهيك إذا ر خصوصاًكعام لوجوب النهي عن املن

  . الزعمكاللواط بولد بذلأو  ،زوجته أا عمزبة مزوجة من يريد الزنا بامرأأو  ،الدم مهدور

ولو خرجت مل يصح ، رجعة وهي باقية رجعية  يف الرجوع والعدكمث لو علم املطلق بالطالق وش

. له الرجوع الستصحاب العدم

  



٢٩٨

ة رجعياً وانقضت العد أو  بائناًطلق غائباً مثالًإذا ( :مع اجلواهرقال يف الشرائع ممزوجاً  ):٥ مسألة(

لتصرف  ترتيالًة وال بينغريه يتعلق حبق   مل تقبل دعواه فيما، الطالقىمث ادعة مث حضر ودخل بالزوج

ان كوحينئذ فلو ، هإقرارنا مبا عليه من أخذن إ و،ذب لبينته ولقولهكبفعله م أنهكف، املشروعى علاملسلم 

. )لدها حلق به الولدأو

عن رجل طلق  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت : خرب سليمان بن خالدك يف ذلاألصل: أقول

ادعت ة املرا مث إن ،أشهراً مل يعلمها بطالقهاة طالقها مث قدم وأقام مع املرأى  علامرأته وهو غائب وأشهد

. )١(يقبل قوله لد واليلزمه الو: فقال ،كطالقى عل وأشهدت كقد طلقت:  فقال الرجل،احلبل

  . )وجه مل يظهر لنا خمالف فيهى علاخلرب معتضد بالعمل ن إ( :ويف اجلواهر

، ةاملشاهدكطريقهما   ولو من غريكعلمنا ذل أو ةقامت به البين أو  بشيءنسانلو أقر اإل: أقول

 ماك، الصحيحى علعله ف النقض حنمل ييقتض مبايعمل مث رأيناه   الشيءك نقض ذلنسان اإلكان لذلكو

مث رأينا زيداً  ،ةعلمناها بنتاً غري مزوج أو ة البينكقامت بذل أو ،هنداً ليست زوجتهن إ :قال زيدإذا 

ا إحرام عليه وا إ :كقال بعد ذل أما إذا ،يف عملهة الصح أصالةى رجت فإنه زواجاألة يعاشرها معاشر

. من العملى قوول أالق ألن ،الظاهر قبول قولهف، عمل معها الزنا

  حيث لهكمالاألة معامل مث رأيناه يعامل معها، وقفت داري مسجداً: قال إذا  احلال فيماكذلكو

 إىل ،ان حراماًكاً كتعامله بالدار ملن إ : مث قال،مل يقبضه أنه واحتملنا، القبض شرط الوقف ألن كذل

. مثلة من األكغري ذل

                                                

 



٢٩٩

يف هذا ة غريها من الروايات الواردى علة ما حممولإوة اعدختصيص للقما إ سليمانة وعليه فرواي

  .الباب

فقد  يعتدا: رجل قال المرأته  عن)عليه السالم( الرضا احلسن أبا سألت:  قال،فعن املرزبان

 كلذل مضت  حىتجيامعها أن قبل مث غاب عنها ، بأيامكرجعتها بعد ذلى عل مث أشهد ،كلسبي خليت

. )١(رجعته فهي زوجتهى علأشهد إذا  :فقال ،يف تأمرهكثر فكأ أو ةأشهر بعد العد

شاهدين  امرأته وأشهد طلق  رجليفقال نه إ ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن حممد بن قيس

: قال ،انقضت عدا حىتة بالرجعة  الشهود فلم تعلم املرأكتم ذلكرجعتها سراً منها واستى علمث أشهد 

اليت أشهد عليها ة تعلم بالرجع أن ن تزوجت قبلإو، كذل غريت ءن شاإا وزوجهت ءشا فإن ةختري املرأ

. )٢(خري أحق اعليها سبيل وزوجها األ زوجها فليس للذي طلقها

ته وهو غائب أ عن رجل طلق امر)عليه السالم( سألت جعفر بن حممد:  قال،وعن احلسن بن صاحل

مث إنه ة الرجعى علومل يشهد ة ا قبل انقضاء العدنه راجعهأطالقها رجلني وى علوأشهد ى خرأ ةيف بلد

 ،ومل أشهدة  قبل انقضاء العدكنت راجعتكقد  إين اإليهوقد تزوجت فأرسل ة قدم عليها انقضاء العد

 ينبغي كولذل، سبيل له عليها فالة بغري بينة  الرجعىبالطالق وادع نه قد أقرأل سبيل له عليها ال: فقال

 أن ها قبلكان أدركن إالطالق وى علما أشهد كة الرجعى عليشهد  أن اجعيشهد وملن ر أن ملن طلق

. )٣(ان خاطباً من اخلطابكتزوج 

  ، ثبت بالدليلة خالف القاعدى علأا ما إ ةهذا فاحملتمل يف الروايى علو

                                                

 

 

 



٣٠٠

ان الرجوع يف كوة انت ذات عدك إذا فيخصص مبا، ملا راجعها نقض الرجوع الطالق أا ماإو

فتوافق هذه ، رجوع عن الطالقة الرجوع يف املعاشر ألن ،ثر لقولهفاملراد بعدم قبول قوله عدم األ، عدا

. ةوفق القاعدى علاليت هي ة وركبعض الروايات املذة الرواي

 يف رجل ،)عليه السالم( ي علعن، )عليهم السالم (عن آبائه، وعليه حيمل ما عن زيد بن علي

ال حق له : قال ، وأسر رجعتها مث خرج فلما رجع وجدها قد تزوجتأظهر طالق امرأته وأشهد عليه

 مراأل كليس ميلة بعد خروج العد أنه ون املرادكفي، )١(أسر رجعتها وأظهر طالقها أنه عليها من أجل

ى علشهاد سيأيت استحباب اإل إذ ،) بهقرار اإلك شيئاً ملكمن مل(من باب ة ه حجإقرارون كي حىت

حيث إنه لزام اإلى علحيمل أن  إالّ اللهم، شهادمدار اإل الرجوع دائر مدار الواقع الم بكفاحل، الرجوع

. بعيداًة التقيى عل أو ةرأي العام

وبأن ، سمعت ذب لبينته فالكمألنه ( :ره الشرائع بقولهكذ ماى علاستدل  أن  بعدكويف املسال

خري ل األكويش، ثبت سابقاً  يزول مالفه فالاخي  ماك بعد ذلىادع فإن ةالصحى عل يبىنتصرف املسلم 

واشتبه حاهلا ة ع امرأموهلذا لو وجدناه جيا، املشروع حيث ال يعترف مبا ينافيهى علحيمل إمنا  بأن تصرفه

ونه هو الذي كيتم مع إمنا ذيب فعله ببينته فكوأما ت، م مبقتضاهكذا أقر بأنه زان حيإف، م عليه بالزناكحي ال

حلاق الولد إيف ى يبقو، ةم بالبينونكوورخت مبا ينايف فعله قبلت وححسبة ة دت الشهامقا فلو، أقامها

. )٢()علم باحلال وعدمهلا قد علم من اعتبار بأحدمها ما أو ما

                                                

 





٣٠١

  .قوله وفعله أو ،فعاله أو نسانقد خيتلف قوال اإل أنه ىخيف مث ال

انا كول فيما ملقدم هو األفا، ليست زوجتها إ ىخرأ و،زوجتها إ ةقال مر إذا ماك: ولفاأل

. الءق العقرارمشمولني إل

 قرارل نوع من اإلمعل وا،الغرباءة معاملى خرأ و،زواجاألة معاملة معها تارتعامل  إذا ماك: والثاين

وا كرث منه فيما علمنا عدم زواج مث مات أعطيناها اإلاألة معاملة رأيناه يعامل مع امرأ إذا ولذا، أيضاً

  .س مبواك يف العكذلكو ،ةحملل أو ةكمملو أو ةمتع

. ومنه يعرف الثالث

ن العمل عليها يف خصوصيات كمي الة عن سليمان بن خالد جمملة املتقدمة فالرواي ، أيىعلو

. ةمافاملرجع القواعد الع، ةاملسأل

 لعدم تنقيحه يف ،ةليكصول الاأل إىل ةم هذه املسألكينبغي الرجوع يف ح: ولذا قال يف املعارج

 ىعل والذي يدل ،ما عرفت بنص خاص هلمك كوعدم الظفر يف ذل، )عليهم اىلرضوان اهللا تع(المهم ك

 حممد ما رواه ،عليهاة  الرجعأحكامموجب لترتب ة ان يف أيام الزوجيكالنمط الذي ى علونه معها كأن 

ها كطهر مث أمسى علة سألته عن رجل طلق امرأته تطليق:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، بن مسلم

حاضت ثالث حيض  إذا هذه: قال ،طهرى علة حاضت حيضتني وطهرت مث طلقها تطليق  حىتيف مرتله

 ي علتابكأقول هذا ويف  أو يف أصنعكن كول، زواجفقد حلت لألاألوىل ة من يوم طلقها التطليق

فقال ، يفتين يف نفسأ اهللا رسول يا:  فقالت)صلى اهللا عليه وآله( ت رسول اهللاتأة امرأن إ :)عليه السالم(

طمثت وطهرت طلقين  إذا  حىتميسين الأمسكين زوجي طلقين وأنا طاهر مث ن إ :قالت ،كفيما أفتي: هلا

طمثت  إذا  حىت شعري وحنري وجسديىمين ويريستخد إالّ أنه ين ال يسمينكمث أمسى خرأة تطليق

  ة الثالث



٣٠٢

فال ة أيتها املرأ: )صلى اهللا عليه وآله( اهللافقال رسول : قال ،ةالثالثة وطهرت طلقين التطليق

حضتها إمنا الثالث حيض اليت حضتها وأنت يف مرتله  فإن ،حتيض ثالث حيض مستأنفات  حىتتتزوجي

. )١(نت يف حبالهأو

 ،بني الطلقاتة عدم حتقق املراجعى علحممول ة وأول الرواي :ةره الروايكقال السيد القرويين بعد ذ

 ان قول ابن مسلم فالك فإن ،)أقول أو يف أصنعكن كول(: وأما قوله، يف حتقيقهاة هرآخرها ظا أن ماك

ر فيه ك فلعله أراد به حتريض ابن مسلم يف التف)عليه السالم( جعفر أيب ان قولكن إو،  فيهإشكال

.  فتدبر،االستبصارى عل احملقق السبط يف بعض تعليقاته إليهما أرشد ك، وحتصيل وجه اجلمع بينهما

  

                                                

 



٣٠٣

صرب ة خت الزوجأى عل أو ةرابعطلق الغائب وأراد العقد على إذا ( :قال يف الشرائع): ٦ مسألة(

  . )ةاملستراب إىل  نظراًاحتياطاًة ورمبا قيل سن، وا حامالًكحتمال أشهر الة تسع

 خربت هي بأن حضر مثالًأ أو ة البينكشهدت بذل أو علم بفراغها إذا مك يف احلإشكال ال: أقول

ن وأل، شرعاًة العلم ذاتاً والبينة ضوح حجي، لوكحنو ذل أو خبارهاإى علقام الشهود  أو خربتهوأ

 املبتعد عن زوجته حبيث ال كذلكبل ، حما هو واضكللغائب ة ال خصوصيو ى،مصدقات نصاً وفتو

  .من باب املثالة الغيبوبإمنا يعلم حاهلا و

ما تقول يف : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال، محاد بن عثمانما رواهره كذ ماى علويدل 

أشهر ة بعد تسع: قال ،يتزوج أن  جيوز لهمنهن وهو غائب عنهن مىتة طلق واحدة رجل له أربع نسو

 يف أي اماملراد بفسادمها بطالما وانقضاء زما والظاهر، )١(وفيها أجالن فساد احليض وفساد احلمل

ن ك بأنه ميأشهرة التربص تسعة ان عليالغرض ب أن  املعارجما يفكن  ألظاهروا، رتفع تومههماية  املدكتل

  . ةما سيجيء يف املسترابكأشهر ة بتسع الّإينقضي  يصري حيضها فاسداً وال أو حامالًأن يكون 

عليه ( مرادهن إ يقال أن نكومي، من غموض خيلو  ال،فيها أجالن: وقوله(: وقال يف احلدائق

م هو كان انقطاع الدم لفساد يف احليض فاحلكن إ ألنه ،جامع للعدتنية اد بالتسعاالعتد أن )السالم

ة جل احلمل فهو يعلم مبضي تسعان انقطاع الدم ألكن إو، ةيف ضمن التسعة شهر وهي حاصلاألة الثالث

  ى علاحلمل ة  مدىاليت هي أقص

                                                

 



٣٠٤

جلني لألة متضمنة لتسعفلذا جعل ا، من احلمل يعلم فساد احلمل ةلياخة املشهور ومبضي التسع

 وهي كاليت يعلم فيها ذلة املدمبضي وفساد احلمل  شهراألة وعرب عنهما بفساد احليض املوجب للثالث

  ). ةالتسع

كبنت أشبه  وماة خت الزوجأوة يفهم عدم الفرق بني اخلامسة يف الرواية وركاملذة ومن العل

 عن ابن يك خالفاً للمح واحد من الفقهاء،و الظاهر من غريوهذا ه، ةواخلالة العمى علخ خت واألاأل

مضمونه تبعاً ى عل حيث اقتصر ،ما يف صحيح محاد املزبورى علوقوفاً ة اخلامسى علدريس فاقتصر إ

 من احليضة املطلقة في جواز تزوجيها ما يعلمه من عادكخت ياألإمنا و، قياس التعدي أن للشيخ بتوهم

 إىل ةفال حاج ،ة للتعدييصريح يف التعليل املقتض أو  غريه ظاهرورده اجلواهر بأن، أشهرة فالثالث الإو

  . كاالنتصار له مبا يف املسال إىل ةحاج ما الك ،رده مبا يف املختلف

 عن )عليه السالم( احلسن سألت أبا:  قال،يمك حممد بن حما رواه ،ناهركويؤيد التفسري الذي ذ

ان فقد كفأيهما ، من محل فساد من حيض وارتفاع ،ارتفاع الطمث ضربان: فقال ،حيضها يرتفعة امرأ

  . )١(أشهر بيض ليس ا دمة مرت ا ثالث أو وضعت إذا زواجحلت لأل

 أيهما سبق بانتن اأمر:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةزرارة  رواي،محادة ويؤيد صحيح

حيض ة ن مرت ا ثالثإ و،ت منهأشهر بيض ليس فيها دم بانة مرت ا ثالثن إ ،ةاملسترابة منه املطلق

  . حليضأشهر بانت باة ليس بني احليضتني ثالث

   يوماً الّإأشهر ة مرت ا ثالثن إ كوتفسري ذل: قال مجيل: عمري أيب قال ابن

                                                

 



٣٠٥

وماً فحاضت فهذه ي الّإأشهر ة وماً فحاضت مث مرت ا ثالثي إالّ أشهرة فحاضت مث مرت ا ثالث

ها فقد يض مل حتض فيأشهر بة ا ثالث ن مرتإو، لوجه وال تعتد بالشهورهذا اى علض يتعتد باحل

  . )١(بانت

اليت تستريب ة املستراب(: قال إالّ أنه ،ل مثلهيعن مج، عاًي والبزنطي مجريعم أيب ابنة يويف روا

  ).احليض

ة ترابمحل املس إىل فقد نظر، واختاره القواعد ي عن اجلامعكما حك ،ةا سنمن قال بأن عدأما 

، ة سنكأشهر وذلة أشهر مث تعتد بثالثة ا تصرب تسعإف، الثاين والثالث  الدم وتأخر عنها الدمىاليت تر

االجتهاد كنه إ ن يف اجلواهركل، ةمحاد يلزم الصرب سنة ما أشري به يف صحيحكلزوم االحتياط  فمع فرض

 ،احكتاب النك م يفما تقدك ةل أقصاه سنماحل أن ةوعن بعضهم تعليل الصرب سن، النصة يف مقابل

  . قن بالعدمييت  حىتفالالزم الصرب

 تقدم من ماى علره فرض نادر كذ ما ألن ،االستحبابى علالصحيحة محل  ن ال يبعدكهذا ول

مع االحتمال الذي ة ان الالزم السنكل  بهأخذلو  أنه  إىلمضافاً،  والشارع مل يعنت بالنادر غالباً،تفسريه

ة ثالث يعدو مر الاأل أن يفة الظاهرة للصحيحة تواتر الروايات املخالفة والعمد ،ةال بالسن ملن قتقدم دليالً

  . االستحبابى علعرفاً حبملها ة أقل مما جيمع بينها وبني الصحيح أو أشهر

حتيض يف كل ثالثة يف اليت : قالنه إ )عليهما السالم( عن أحدمها، مسلم  حممد بنما رواهمثل 

 ،ةويرتفع مرة يض مرحت  واليت،احليض مل تبلغ واملستحاضه اليت ،يف سبعة أشهر أو ستةيف  أو أشهر مرة

من حيض ليس ة  الصفرى واليت تر،مل تيأس أا وزعمتحيضها   واليت قد ارتفع،تطمع يف الولد واليت ال

   ركمبستقيم فذ

                                                

 



٣٠٦

  . )١(أشهرة لهن ثالثك هؤالءة ن عدأ

زوجها وهي حتيض يف  يطلقهاة يف املرأ: قالنه إ ،)ه السالمعلي( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

  . )٢(ةل شهر حيضك حيسب له ل،أشهر انقضت عداة انقضت ثالثإذا  :فقال ،ةأشهر حيضة ل ثالثك

ن إ ،ا فقد انقضت عداإليهمرين سبق األأي  : قال)عليهما السالم( عن أحدمها، ةوعن زرار

  . )٣(قراء فقد انقضت عداأة ن مرت ثالثإ و،ا دماً فقد انقضت عدا فيهىتر أشهر الة ثالث ا مرت

يستقيم هلا حيض حتيض  انت الكذا إ ف،أشهرة ثالث إالّ قراءنظرت مل جتد األ إذا :قال ،ةوعن زرار

ل كانت حتيض حيضاً مستقيماً فهو يف كذا إ و،أشهرة ثالثة املستحاضة عدا عد فإن يف الشهر مراراً

  . )٤( القرءكل حيضتني شهر وذلكبني  ةشهر حيض

 اليت الة حتيض واملستحاض اليت الة املرأة عد:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

 :عز وجلوسألته عن قول اهللا : قال، قروءة اليت حتيض ويستقيم حيضها ثالثة  وعد،أشهرة تطهر ثالث

ارتبتمن إ فقال ،ةالريب ما :ان ك وما ، احليضكأشهر ولتترة فلتعتد ثالث ،ةشهر فهو ريبى علزاد  ما

  . )٥(ثالث حيض فعدا ثالث حيضى علالشهر مل يزد يف احليض 

                                                

 

 

 

 

 



٣٠٧

تطهر  اليت الة واملستحاضمل حتض اليت ة عد: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

  .)١(تنيضالدم بني احلي والقرء مجع، وءقرة اليت حتيض ويستقيم حيضها ثالثة وعد، أشهرة ثالث

  . ةاملسترابة روايات اليت تأيت يف مسأللغريها من اإىل 

أشهر ة تربص تسعة خامسى عل أو ختهاأى علطلق الغائب وأراد العقد  إذا :ولذا قال يف النافع

  . احتياطاً

 أنه فاملعروفة اخلامس ىعل أو ةخت املطلقأى علطلق الغائب وأراد العقد  ذاإو(: كويف جامع املدار

  . )شهر احتياطاًأة يتربص تسع

 )عليه السالم( جعفر أيب عن، بن مسلم رناه ما يف صحيح حممدكالذي ذ اجلمعى علوالذي يدل 

شهر فقد انقضت أة  ثالثيذا مضإف، كذلى علطلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد إذا  :قال

  . )٢(عدا

 صحيح حممد كينايف ذل وال(: واهر لصحيح حممد بن مسلم بقولهالنظر يف رد اجل ومنه يعلم وجه

يتجه ة املزبورة ذيله يف التعدي فرض ظهور ومع ،ةاح اخلامسكيصه بغري نصختى عل مجاعمسلم لإل بن

ينايف وجوب  الة انقضاء العد فإن ،ولبينه وبني األرض ابل الظاهر عدم التع، ختباألأيضاً ختصيصه 

ة ملطلقة ون التسع عدكعدم ة  ضرور،احكخت احتياطاً يف أمر الناأل أو ةامساح اخلكنة رادالصرب إل

أشهر من ة الثالث أو قراءأة الثالثى  علادز ماى علة  العدأحكامان باقي يجربل ينبغي القطع بعدم ، الغائب

إمنا هنا وة عدة ون التسعكصحاب بالم أحد من األكشعار يف  إ وال،نفاق والرجوع والتوارث وغريهااإل

  ). ختهي مع األ أوة اح اخلامسكا يف خصوص نإليهأوجب الصرب 

                                                

 

 



٣٠٨

ظاهر  حيث إن، ىربك وىفيه صغر ماى خيف  الكذلى عل مجاعره من اإلكذ ما أن يرد عليه ذإ

 أن كيؤيد ذلو، ةفرض حتقيق صغراه ليس حبجى عل ومثله ،روهاكذة والعلة الرواي إىل املفتني االستناد

 حكامفالتفصيل بني األ، هاأحكامن شيء من كن مل يكن مل تإها وأحكامل كانت ثبت كن إ العدة

  . لظهور صحيح محاد يف اللزوم مضعف آخر

 الّإ، )١(محادة حممد بن مسلم وصحيحة وجه للجمع بني صحيح وال(: كولذا قال يف جامع املدار

ي مع لكنون المون بنحو القاكيف حيكم أة ل من جهكويش ،ةترابساملى علمحاد ة محل صحيح

وا به أخذمحاد من باب التعبد ة م يف روايكون احلكومع احتمال ، م بالفرد غري الغالبكاختصاص احل

ومع القطع ، ختاح األكن إىل جمال للتعدي أشهر والة التربص بثالثى علدل  ملاة خمصصة ون الروايكوي

  ). وركه للجمع املذباقياً وال وجرض اون التعكربع ياح أحد األكم بنكبعدم اختصاص احل

 ىوال يتعد، ةستبعد ختصيصها مبوردها وهو اخلامسيسبيل اللزوم مل ى علة مث لو عملنا بالصحيح

صار تفالالزم االق ،ةللقاعدة خمالفالصحيحة  ألن ،خت وما أشبه مما عرفت االختالف فيهااأل إىل عنها

بأن ة للقاعدة موافقة جعل الصحيح أما ، صحيح ابن مسلمإطالقموردها والعمل يف غريها بى علفيها 

  . أشهرة تسع إىل الة السن إىل مقتضاه الصربن إ :ففيه، حابص االستى مقتضكذل

ما كقرب العدم ولعل األ، فيه قوالن ،ةخت املطلقأتزويج  إىل مك احلىوهل يتعد: ةفايكقال يف ال

  ة مدلول احلسنى علفيقتصر ، دريسإهو خمتار ابن 

                                                

 



٣٠٩

ة حممد بن مسلم الدالة عموم صحيحى علويعمل يف الباقي  ،ةالرابعى عل العقد يفة الواردة وركاملذ

  .أشهرة اعتبار ثالثى عل

علم  إذا نعم، احليض أو احلمل ايلمن احتم أي أشهر معة محاد لزم تسعة نا بصحيحأخذلو  امث إن

  .ةم بالتسعكن احلكمهما مل يبعد

مهم مبا يف الشرائع حيث كبني حعة أشهر وبني احلكم بتس يعرف وجه النظر يف اجلمع كومن ذل

  . )أشهرة ثالث أو قراءأة فاه ثالثكان يعلم خلوها من احلمل كولو (: قال

ة ونه ستكذا فرض إف، حني الطالق أشهر من حني الوطي الة املراد بالتسعن إ( :اجلواهر قال مث إن

 ربعةذا األكو، وركالتربص املذة  مدأشهر اليت هية مل له تسعكأشهر فتة  مث طلقها صرب ثالثأشهر مثالً

ة  وقضاء العد،انكيظهر فيها وضع احلمل لو ة يلحظ يف أمرها مضي مدة وباجلمل، ذاكوهة واخلمس

  ). شهراأل أو ةانت مستقيمكن إ للحيض

  . ياهاإمن حني مفارقته  من حني الطالق الة حوط احتساب التسعواأل: املتقنين يف مناهج كل

 ألن ،ان الالزم من حني الطالقكاحلمل واحليض  ايلأحد احتمة التسعان سبب كلو : أقول

ن احتمال احليض باق ملا عرفت  أالّإ، ةيف مفروض املسألأيضاً ة ان منفياً قبل التسعكن إاحتمال احلمل و

 اًإطالقبعد الطالق ة هذا وهل يقول اجلواهر بعدم العد، محادة يف صحيحة  وظهور العل،من تفسري مجيل

   .وغاب عنها مث طلقهاة ها قبل التسعيان وطك أو ،أشهر مثالًة عنها عشر تهغيبى عل ىمضإذا 

بان  إذا احهكن يصح نكول، أمث قطعاًة  فلو تزوج قبل املد،ل حالى كعلو(: اجلواهر قال مث إن

، باه احلالبل الظاهر الفساد لو فرض اشت، ثنائهاأما يبني فساده لو بان وقوعه يف ك ،ةوقوعه بعد متام العد

  ة فبان بقاء املطلقة ولو تزوج بعد املد



٣١٠

  ). أقوامها البطالن، احه وفساده وجهانك نغريها ففي صحة أو السترابهة يف العد

، يجرالتة حرمى علمبين  )قطعاًأمث (: ن قوله أالّإ، ةره يف فروعه املتأخركما ذكان كن إوهو و

  . ةشف عن خبث السريركيمنا إوة الظاهر عدم احلرم أن )صولاأل(وقد عرفت يف 

هو يف الطالق إمنا التفصيل املتقدم ى علخت األ أو ةالم يف تزويج اخلامسكفال ،حال أي ىعلو

طلق الغائب وأراد  إذا :ولذا قال يف مناهج املتقني، احكان الطالق بائناً جاز له النك أما إذا ،الرجعي

  . كق بائناً جاز له ذلان الطالك فإن ،ةخت الزوجأى عل أو ةرابعى علالعقد 

ال التزويج ان لوكن إو، ينقلب رجعياً ان بائناً فتروج حسب املشروع الك إذا الطالق أن ىخيف وال

  . رجعت عن البذل يف عدا وقد تزوج الزوج إذا ةعما يف املختلكانقلب رجعياً 

  



٣١١

صل أة راهى كعلة ياد ز،يطلق أن ره للمريضكي(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر): ٧ مسألة(

ي التعبري كن حإ وكبل مل يتحقق اخلالف يف ذل، ةعظيمة صحاب شهراملشهور بني األى عل ،الطالق

ن كنه مي أالّإ،  عن االستبصار،بينهماة جيوز طالق يقطع املوارث وال، والتهذيبة بلفظ ال جيوز عن املقنع

  .)ةما وقع هلما غري مركة راهك الكا من ذلمدارإ

ان طالقه صحيحاً كولو طلق ، يطلق أن ره للمريضكصحاب بأنه يقد صرح األ( :ئقادويف احل

وترثه هي سواء طلقه ، ةالعد عد بوال يرثها يف البائن وال ،ةالرجعية ماتت يف العد إذا نه يرث زوجتهإو

  .)١() من املرض الذي طلقها فيهأيرب أو مل تتزوج ماة بني السنورجعياً ما بني الطالق  بائناً أو

 إذا رهكي أنه إمنا فقد تقدم يف أول مبحث الطالق، طالق املريض غري ظاهرة راهكهم إطالق: أقول

هم من إطالقولعل ، كذلكون املقام كي أن وينبغي، كما أشبه ذل أو لهة املرأة أذيكن مربر للطالق كمل ي

 الروايات يف باب قإطالرض اما مل يناف استحباب الطالق للعك، رناهكذ ينايف ما  فالاألصلباب 

  .صلهأيف ة راهكالى علة الطالق الدال

سأل نه إ ما يف الفقيهك ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، جواز الطالق صحيح احلليبى علويدل 

ن ماتت مل إن مات ورثته وإ و،نعم: قال ،عن رجل حيضره املوت فيطلق امرأته هل جيوز طالقه

  . )٢(يرثها

الرجل امرأته وهو  طلقإذا  :قالنه إ )عليه السالم( عن جعفر بن حممد، سالموعن دعائم اإل

ن انقضت إو، تنقضي عدا توارثا أن ماتت قبل أو مات فإن ،ان صحيح العقل فطالقه جائزكمريض و

   أن  بعدكعدا وهو مريض مث مات من مرضه ذل

                                                



 



٣١٢

  . )١(مل تتزوج انقضت عدا فهي ترثه ما

 ) السالمماعليه( عن أحدمها، ةمثل ما عن زرار: من الرواياتة فهي مجل ةراهكالى علما ما يدل أ

  حىتن مل يدخل اإو، هو تزوج ودخل ا فهو جائز فإن ،يتزوج أن يطلق وله أن ليس للمريض: قال

  . )٢(هلا وال مرياث احه باطل وال مهركمات يف مرضه فن

 كيف تلة يطلق امرأت أن ض ألهي عن املر)السالمعليه ( عبد اهللا أبا سألت: قال ،ةوعن عبيد بن زرار

  . )٣(احه باطلكن مل يدخل ا فنإو، تهثدخل ا ور فإن شاءن إ يتزوج أن ن لهكول، ال: قال ،احلال

)  خ لليالعل (جيوز طالق املريض ال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةوعن عبيد بن زرار

  . )٤(احهكوجيوز ن

  . )٥(يتزوج أن يطلق وله أن ليس للمريض:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةوعن زرار

  . مثإبال ة صحاب منها الصحاليت فهم األة تياآلة من الروايات املتواترة مجل إىل ضافةهذا باإل

 :ويف اجلواهر، )ةالرجعية دامت يف العد  وهو يرث زوجته ما،ولو طلق صح(: مث قال الشرائع

  . حكاميف باقي األة الزوجكوا كة يمعلوم إىل مضافاً، هعلي هقسمياً بإمجاع

                                                

 

 

 

 

 



٣١٣

  :  متواتر الرواياتكذلى علويدل : أقول

 ترثه ويرثها: قال ،ةعن الرجل يطلق املرأ )عليه السالم( جعفر أبا سألت: قال ،ةففي موثق زرار

  . )١(ةدام له عليها رجع ما

، ةانت يف العدكما  طلق الرجل امرأته توارثاإذا  :ضاًأي )عليه الصالة والسالم(عنه ، ويف صحيحه

  . )٢(وال مرياث بينهماة فليس له عليها رجعة الثالثة ها التطليقطلقا ذإف

ا ترثه إتنقضي عدا ومل حترم عليه ف أن  عنها زوجها قبلتويفمث  طلقتة أميا امرأ: ويف الصحيح

  . )٣(يرثها فإنه  يف عدا ومل حترم عليهن توفت وهيإ و،زوجها  عنهااملتوىفة وتعتد عد

ن قتلت ورث إو:  وزاد،)عليه السالم( جعفر أيب عن، عن حممد بن قيس، يف الوسائل وقد رواها

  . )٤(خرمل يقتل أحدمها اآل ن قتل ورثت من ديته ماإو، من ديتها

نها زوجها وهي عيف ومث تة طلقت املرأإذا  :)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،قيس ويف خرب حممد بن

قتني يمن التطلة دامت يف الدم من حيضتها الثاني ا ترثه وهو يرثها ماإ ف،منه مل حترم عليهة عديف 

  . )٥(يرث منها ترث من زوجها شيئاً وال ا الإفة طلقها الثالث فإن ،ولتنياأل

  : ما قاالأ، )مالسالما عليه( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب نا عنيرو:  قال،سالموعن دعائم اإل

                                                

 

 

 

 

 



٣١٤

فاذا بانت فال ، ةرجعة املرأى علانت للرجل كفهما يتوارثان ما ة أوللسنة من طلق امرأته للعد

  . )١(مرياث بينهما

 مننيؤعن أمري امل، )عليه السالم (عبد اهللا أيب عن، بن سنان عبد اهللاعن ،  يف تفسريهيوعن العياش

طلقها فإن  :قال أن ىل إغري مجاع طلقها من قبل عدا يف قأراد الرجل الطالإذا  : قال)عليه السالم(

  . )٢(ولتنيقتني األيانت يف التطلك  وهي ترث وتورث ما،ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له فال ثالثاً

ن إو، )٣(يقاومها ما يف صحيح احلليب السابق وال(: الروايات من هذهة قال يف اجلواهر بعد نقل مجل

مع احتماله ، لشذوذه وعدم القائل مبضمونه قاصر عن التقييد إالّ أنه ،مطلقة هيان خاصاً باملرض وك

ن إو ةسن إىل رثها منه بالشروطإى عل ىمن اتفاق النص والفتو ملا ستعرفه منه رثهاإينافيه  وال، البائنة عد

 عن، العباس مجيعاًما يف خرب احلليب وأيب بصري وأيب ك ،ةانقضت العد إذا املراد ال يرثها ذإ، انت بائناًك

ع فيه وون املوضكاملعلوم ، )٤(ةانقضت العد إذا يرثها ترثه وال: قالنه إ )عليه السالم( عبد اهللاأيب 

العباس طالق املريض  أيب  عنىرو أن بعد رواه فإنه ،ايفكمن الحظ الى على خيف ما الكض يطالق املر

، كذلى عل إالّ غريه من النصوصة نييتم بقر ال أنه ىعل كفيه ذل مرجع الضمري أن وجه يعلم منهى عل

  .)٥()فهو حينئذ مقيد لصحيح احلليب

   طلقإذا  :قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عنما رواه ،العباس أيب ةمراده برواي: أقول

                                                

 

 

 

 





٣١٥

 :قلت، ه منصحيأن  إالّ ن انقضت عداإو، كدام يف مرضه ذل يف مرضه ورثته ماة الرجل املرأ

  . )١(ةسن نيب وهنما بي: الق ، املرضطال بهفإن 

 تبعاً للسيدة فايكالم صاحب الك يظهر ما يف كوبذل(:  املشهورىقال يف احلدائق بعد نقله فتو

عند ة الرجعية العد رثه زوجته يفتو: ةفايكقال يف ال، ولم األكيف احلة السند يف شرح النافع من املناقش

  .)٢( )نافيهياحلليب ة طالق صحيحإن كل، عليه مجاع ونقل غري واحد منهم اإل،صحاباأل

ة واملسال، ن مات ورثتهإو: كذل قبل )عليه السالم( نافيه قولهيالطالق البائن ى علة ومحل الرواي

  . إشكالحمل 

 جيب تقييده بالروايات املستفيضةة وركاملذة  الصحيحإطالق فإن ، فيهإشكال ال: أقول(: مث قال

فاملراد ة وركاملذة وأما الصحيح، مريضاًو ان أك صحيحاً ،اًقمطلة  الرجعيةلعدالتوراث يف اى علة الدال

  .)٣()ثهاإن ماتت مل يرورثته و مات فإن ،ةخرجت عن العد وهو ما لو طلق املريض زوجتهإمنا منها 

اجلمع املزبور   الرياض من نقليف  واخلراساين ماكره سيد املدارك وأغرب مما ذ:ويف اجلواهر

اخلرب  أن مع ،ةشاهد وال قرين ن لهكولو مل ي، دلة البأس عنه مجعاً بني األيور عن الشيخ ونفكاملذبالتقييد 

ن إضرار واإل ن القول بالفرق بينهما مع قصدكمي أنه شف اللثام منك ما يف ك وحنو ذل، منهىاملزبور مبرئ

  .ىتر ماكاً  حيث مها مع،يرثها ال أن فضلاأل أن ىعلن احلمل كومي، اًيان الطالق رجعك

  . اتي بعض الرواضرار يفاإلة  مسألأيتيوس: أقول

  .ةيالرجعة يريد العد) ةبعد العد يرثها يف البائن وال وال(: الشرائع قال مث إن

  ،  عليهمجاعبل عن اخلالف اإل، ةعظيمة صحاب شهروهذا هو املشهور بني األ

                                                

 







٣١٦

انقطعت ة الرجعية  البائن وبعد العديف ألنه ،ة القاعدى مقتضكوذل، وعن املبسوط نفي اخلالف فيه

  .وال وجود هناة وجود الزوجية صورى علة رث دالاإل أدلةو، رثإلفال وجه لبينهما ة العصم

 عبد اهللا مسعت أبا :والتعليل يف خرب اهلامشي ،)١( صحيح احلليب السابق:ويدل عليه من الروايات

 كان ذلك إذا يف طالقها من الزوج شيئاًة املستأمر وةوال املباراة ال ترث املختلع:  يقول)عليه السالم(

  . )٢(قد انقطعت منهن ومنهة العصم ألن ن مات يف مرضهإمنهن يف مرض الزوج و

من طلق امرأته  :ما قاالأ ) السالمماعليه( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب  روينا عن:ويف خرب الدعائم

  . )٣(مرياث بينهما ذا بانت فالإف، ةرجعة املرأ ىعلانت للرجل كفهما يتوارثان ما ة للسن أو ةللعد

إذا  :قال، )عليه السالم( عن أمرياملؤمنني، )عليه السالم (عبد اهللا أيب عن،  بن سنانعبد اهللاوعن 

  حىتحتل له طلقها ثالثاً فالفإن  :قال أن ىل إمجاع أراد الرجل الطالق طلقها من قبل عدا يف غري

  . )٤(ولتنييف الدم يف التطليقتني األ ترث وتورث ما كانت وهي ،ح زوجاً غريهكتن

طلق الرجل  إذا اليت من أجلهاة سألته ما العل، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يونسبل ومرسل 

ياها إضرار منعه  ومع اإل،ضرارهو اإل: فقال ،ضرار ورثته ومل يرثهاامرأته وهو مريض يف حال اإل

  . )٥(ةرياث عقوبملامرياثها منه فألزم 

                                                

 

 

 

 

 



٣١٧

 امهعلي( عبد اهللاجعفر وأبا  أبا يعينـ  طلقها وهو مريض فقد قاالن إ فأما: سالموعن دعائم اإل

 أو يصح منهأن  إالّ كمات يف مرضه ذلن إ  وهي ترثه،انقضت عدا منه مل يرثها إذا اإ ):السالم

  . )١(تتزوج زوجاً غريه

 ،ة عن الرجل يطلق املرأ)عليه السالم( جعفر أبا سألت ،ةزراراالستدالل مبوثق  إضافة كويف املسال

 لثبوا ىيصح يف مرياثها نصاً وفتو الة قيد الرجع حيث إن، )٢(ةدام له عليها رجع ماويرثها ترثه : قال

  .يف مرياثهى يبقما سيأيت فكمطلقاً 

   : قال،تام ه غريمن أتباعة تبعه عليه مجاعوة نهايلا ره الشيخ يفكذ ما أن  يظهركومن ذل

وال فرق يف مجيع (: مث قال، )ةدامت يف العد ثان مارما يتواإطلق الرجل امرأته وهو مريض فإذا (

أم مل ة ان له عليها رجعكسواء ، ةالثالث أو ةالثانياألوىل أو هي ة ون التطليقكي أن  بنيحكامهذه األ

  .)٣()نكي

ة ره يف النهايكذ فما، هموأخبارة  الفرقإمجاععليه بقاله املشهور واحتج  قطع يف اخلالف مبا أنه مع

  .الوجهة غري ظاهرة ئناب أو انتكة مطلقاً رجعية من ثبوت التوارث بينهما يف العد

  : من الرواياتة يستدل للشيخ جبمل أن نكنعم مي

هي مرأته مث تويف عنها وايف رجل طلق  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، )٤(عن ابن سنان مثل ما

ل واحد ك و،يرثها فإنه ن توفيت هي يف عداإو،  عنها زوجهااملتوىفة ا ترثه وتعتد عدإف، يف عدا

ة شاملة يف هذه الرواية العد أن  بتقريب،خرمل يقتل أحدمها اآل صاحبه لو قتل ماة منهما يرث من دي

  . ةوالرجعية للبائن

                                                

 

 



 



٣١٨

 ،سألته عن الرجل طلق امرأته آخر طالقها ،)عليه السالم(  بن جعفرىعن موس، الرمحن وعن عبد

  . )١(نعم يتوارثان: قال

 ثالثاً ترث وتورث ماة املطلق: )عليه السالم( احلسن أيب عن، زرقاأل حيىي أو زرقاأل وعن عمر

  . )٢(عدايف دامت 

طلق الرجل امرأته وهو مريض إذا  :قالنه إ ،)عليه السالم( عن جعفر بن حممد، وعن الدعائم

  . احلديث )٣(تنقضي عدا توارثا أن ماتت قبل أو مات فإن ،ان صحيح العقل فطالقه جائزكو

للشيخ روايات تدل بظاهرها ن إ( : حيث قال، للشيخهذه الروايات دليالً إىل  أشاركولعل املسال

  . )التوارث بينهما من غري تفصيلى عل

: ةخبار املتقدمر بعض األك اجلواهر بعد ذولذا قال يف، رناهكذ ماى علتقيد  أن جيبنها كل: أقول

 ،مجاعهما خمالف لإلإطالق و، ليسا نصني يف املريض،من وجوه مسعت ملاة ومها مع قصورمها عن املقاوم(

ة  نصني يف طالق البينوناليسذلك ومع ، دليل إىل بالتقييد باملريض حيتاجة خراجهما عن املخالفإو

ينحصر  وجيامع أول الطلقات والثاين وال، ر املتحقق فيه يف اخلارجخول اآليف األ) آخر الطالق (الحتمال

تقع  أا ىعلبناًء  ،ة مرسلكذلكة ثاين املطلقليف ا) ثالثاًة واملطلق (ولنياألى علفيقبل احلمل ، يف الثالث

  ). ةالرجع إىل الطالقني يف الروايتنية فترجع عد ،ةواحد

   تقاوم املشهور دار حيث الأا   إالّ،ان بعيداًكن إوبعض هذه التأويالت و

                                                

 

 

 



٣١٩

  .ر أوىلكذ وبني الطرح فما ركذ أمرها بني ما

الشيخ وأتباعه ة حجن إ كقول املسال أما :حيث قالالداللة  أو ولعل احلدائق أراد ضعف السند

شيء من هذه ى علنا مل نقف إففيه ، ثبوت التوارث بينهما من غري تفصيلى علروايات تدل بظاهرها 

 ىون مقتضكيسقطان وي ةًافؤ بني الروايات سنداً وداللكفرض الت مث لو، ةليكبطالق املريض بالخبار األ

  . رثعدم اإل إىل  الرجوعاألصل

مل  ماة بني الطالق وبني السن ان طالقها بائناً أورجعياً ماك سواء ،ترثه هي(: الشرائع قال مث إن

  ).ةالرجعية يف العد إالّ رض مث مات مل ترثه مث مئولوبر،  من مرضه الذي طلقها فيهؤيرب أو تتزوج

  ).عليه ه بقسميمجاع بل اإل،ك يف شيء من ذلهخالف أجد بال( :ويف اجلواهر

. ىال خالف فيه نصاً وفتونه إ :ويف احلدائق

 )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، اسبالع أبو ما رواهمثل  ،الرواياتتر  متواكذلى علويدل : أقول

، أن يصح منه الّإن انقضت عدا إ و،كدام يف مرضه ذل يف مرضه ورثته ماة الرجل املرأطلق إذا  :قال

. )١(ةبينه وبني سن ما: فقال ،طال به املرض فإن :قلت: قال

طلق الرجل إذا  :قال، )عليه السالم( جعفر أيب عن ليهماك ،الورد أيب عن، ة بن عطيكوعن مال

انت ك فإن ،مل تتزوج ترثه ما اإانقضت عدا ف  حىت مرضهث يفكمث م يف مرضهة امرأته تطليق

. )٢(ترثه ا الإفة تزوجت بعد انقضاء العد

 يف رجل طلق : قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عمن حدثه، الرمحن بن احلجاج وعن عبد

   انتكن إو، مات يف مرضه ومل تتزوج ورثتهن إ :قال ،امرأته وهو مريض

                                                

 

 



٣٢٠

  . )١(اهلمرياث   ال، رضيت بالذي صنعتزوجت فقد

 عن رجل طلق امرأته وهو سألت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةبن زرار وعن عبيد

. )٢(كان يف مرضه الذي طلقها مل يصح بني ذلك إذا ترثه: قال ،ة سنك لذلىمض  حىتمريض

رجل طلق امرأته وهو مريض : لهقلت :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، العباس أيب وعن

 ،كفما حد ذل: قلت، ان يف مرضهك إذا ا ترثهإف: قال ، تطليقتنيكان طلقها قبل ذلكوقد ة تطليق

. )٣(ةسن إىل كذلكن طال إميوت و  حىتيزال مريضاً ال: قال

: قال ،ل عن رجل حيضره املوت فيطلّق امرأته هل جيوز طالقهئ س)عليه السالم(نه إ ،وعن احلليب

ن ماتت مل يرثهاإن مات ورثته وإ و،نعم)عليه ( عبد اهللا أيب عن، عن احلليب، وقد رواها الفقيه، )٤

. )السالم

يف رجل طلق امرأته  :قالنه إ )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن رجل، وعن أبان بن عثمان

. )٥(ةسن إىل انكن إدام يف مرضه و ماترثه ا إ ،وهو مريضة الثالثة مث طلق التطليقة تطليقتني يف صح

 ترثه وال يرثها: قالنه إ )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب وأيب بصري وأيب العباس مجيعاً

. )٦(ةنقضت العدإذا 

                                                

 

 

 

 

 

 



٣٢١

دام يف  ترثه ما: قال ، يف الرجل يطلق امرأته يف مرضه،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةوعن زرار

  . )١( انقضت عدانإمرضه و

: قال ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،العباس أيب وعن

كمات يف مرضه ذلن إ ةبينها وبني سن ترثه يف مرضه ما،مث تتزوجة املطلقة  وتعتد من يوم طلّقها عد، 

ن كمل ية ما متضي سن مات بعد فإن كذلمات يف مرضه ن إ ةذا انقضت عدا ترثه ما بينها وبني سنإو

  . )٢(هلا مرياث

سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتني مث :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )٣(ترثه: قال ،وهو مريضة يطلقها ثالث

  . )٤( مثله)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةوعن زرار

طلق الرجل امرأته وهو إذا  :قالنه إ )عليه السالم( ر بن حممدعن جعف، سالموعن دعائم اإل

ن انقضت إو، تنقضي عدا ثوارثا أن ماتت قبل أو مات فإن ،ان صحيح العقل فطالقه جائزكمريض و

  . )٥(مل تتزوج انقضت عدا فهي ترثه ما أن  بعدكعدا وهو مريض مث مات من مرضه ذل

 عن رجل طلق امرأته وهو )عليه السالم( عبد اهللا  أباألتس:  قال،كاملل وعن الفضل بن عبد

 إذا مث تتزوجة املطلقة  وتعتد من يوم طلقها عد،كمات يف مرضه ذلن إ ةبني سن ترثه ما: قال ،مريض

  مات يف مرضه ن إ ةبينها وبني سن انقضت عدا وترثه ما

                                                

 

 

 

 

 



٣٢٢

  . )١(ن هلا مرياثكمل ية متضي سن مات بعد ما فإن ،كذل

طلق إذا  : قال،)عليه السالم(بن علي عن حممد ، ة بن عطيكعن مال، احلذاءة عبيد  أيبوعن

ا إفة  املرض بعد انقضاء العدك ذليفانقضت عدا مث مات   حىتيف مرضهة الرجل امرأته تطليق

  . )٢(ترثه

مث ة يف صح قال يف رجل طلق تطليقتني )عليه السالم( عبد اهللاأبا ن إ :عن أبان، عمري أيب وعن ابن

  . )٣(ةسن إىل انكن إدام يف مرضه و ترثه ماا إ :وهو مريضة الثالثة طلق التطليق

ترثه : فقال ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض)عليه السالم( سألته: قال ،ةعن مساع، ةوعن زرع

واحداً مل يوماً ة سنى علزاد  فإن ،ةسن إىل ضرار فهي ترثهطلقها يف حال اإل فإن ،دام يف عدا ما

  . )٤(ترثه

رثها إ مما ينفي كحنو ذل أو ثالثاًة حص طلقت يف ال:قال ولو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 املريض مباإقرار أن ىعل ومل ترثه بناًء ،ويف حقها يف قول ،)٥( العقالءإقراربل يف حقه مطلقاً لعموم  قُ،منه

والوجه عند املصنف والفاضل يف ، ةفعله يف الصحة زل مرتل ون،الوارثى علان كن إيفعله مقبول و أن له

رثها إ يف األصل اليت هية تزوجيها وحنوه للتهمكن قبل يف غريه إرثها وإ إىل ةيقبل بالنسب ال أنه القواعد

 وهنا مل ،ه مبا حيرمه الوارث لغريهإقراريقبل  أنه إمنا شف اللثام منكوملا يف ، طلقها يف حال املرض منه لو

  إمنا ف، حدألة مبا حترمه الزوج ريق

                                                

 

 

 

 

 



٣٢٣

  ). ةثبوت حصتها لسائر الورثى دعون استلزمت الإا مدع وإليهة وهو بالسن

 ان لهكسواء ،  بهقرار اإلك شيئاً ملكملنسان إذا اإل ألن ،ولهو القول األة  القاعدىن مقتضكل

 بعد كولذا قال يف املسال، ا هليصلح تقييداً الة ر يف قبال القاعدكوالوجه االعتباري الذي ذ، عليهأو 

مع طالقه ة م البينونكاملانع من ترتب حن إ( :اإليهة ره وجه ما اختاره الشرائع من عدم القبول بالنسبكذ

م عليه كوحية وحينئذ فيلغو قيد الصح، قراررثها وهو موجود مع اإلإبفراره به من ة مريضاً هو التهم

رار ق للفرق بني اإلإشكالخيلو من  وال: قال، )يرثها وال ةوركاملذة املد إىل بالطالق البائن وترثه

 ذا قالكو، ره الشارحكذ ماة الوجه يف املسأل:  صاحب املعارج حيث قالكوتبعه يف ذل، نشاءواإل

  . ىتر ماكاجلميع  أن ال، إللشرئع والقواعدة ر الوجوه املتقدمكذ اجلواهر بعد

عنها وبانت باللعان مل ترثها بال  قذفها وهو مريض فالولو(: مث قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

يلحق   فال،القياس عندناة  وحرم، بالطالقىم نصاً وفتوك الختصاص موضوع احل،إشكال خالف وال

لواط منه وال غري  أو اع منها وال جتدد التحرمي املؤبد برض،جهته به اللعان وال الفسخ بالعيب ولو من

 تيان القياسإعدم ة ضرور ،ةالقذف حال الصح إىل استند اللعان حال املرض لو  ماكذل  منوأوىل، كذل

  . راهكما ذكهو  و،انتهي )عند القائل به فيه

ترث  ال:  يقول)لسالماعليه ( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،حممد بن القاسم اهلامشية يويؤيده روا

ن مات إ منهن يف مرض الزوج وكان ذلكن إيف طالقها من الزوج شيئاً وة  واملستأمرةواملباراة املختلع

  . أيضاًقام ملل التعليل شامل فإن ،)١(قد انقطعت منهن ومنهة العصم ألن يف مرضه

                                                

 



٣٢٤

اللواط ك إليه املؤبد املستند مييف جتدد التحر(: ث قالي قول القواعد حعلم وجه النظر يفيومنه 

حلاق  اإلىوسوال وجه له (: قولهب ولذا رده اجلواهر، )ان من طرفهكن إ إشكالب ي ويف الع،نظر

د يف ير أولو(: مث قال، ) ايتعدييف النصوص ة اس بعد فرض عدم عليرج عن القخي بالطالق الذي ال

 دلةطالق األرثها منه إلإان املتجه كه أبداً يها علميوجب حترأمث الط لواطاً أيضاً طلقها  أنه إذا ولاأل

  . )رثواستصحاب موجب اإل

اً بسبب رضاع ياً أبدميرمه حترحي مبا ىضاً مث أتيطلقها مر إذا كذلكمر ون األكين  أنبغييو: أقول

خالف يف عدم  فالة القذف حال الصح إىل استند اللعان حال املرض ولو(: كولذا قال يف املسال، وحنوه

 بعدم أوىلب يف املرض فيسخ بعفان الكومثله ما لو ، حلاق بالطالقاإلة اليت هي علة  التهمرث النتفاءاإل

يف ة ه العالميوتردد ف، خبالف القذف والطالقة بالتهم ب اليون الفسخ بسبب العكرث هنا لرجحان اإل

  .  صاحب املعارجكذلى علوتبعه ، )١()أصلهى علوال وجه له  ،القواعد

 كون ذلكضرار ا فياإلة رادإبة ان التهمك ملوهل التوريث(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ثر تعلق كن الوجه وفاقاً لألك ول،نعم: ي من استبصارهكوالقائل الشيخ يف احمل قيل ،من الشارعة وبعق

 يصلح ما وجه الى علثر النصوص كم يف أكالعنوان للح ألنه ،ةم بالطالق يف املرض العتبار التهمكاحل

من أحاط خرباً ى عل ىخيف ما الكة من العلة مكاحلة رادإة  لتقييدها بعد عدم اجلابر وقوكذلى علدل 

  . )بنظائر املقام

مثل ، ضراراإلة العل أن ىعلة ووجه القول الثاين الروايات الدال، دلة األإطالقوجه املشهور : أقول

دامت يف عدا  ترثه ما: قال ،وهو مريض ته عن رجل طلق امرأ)عليه السالم( سألته: قال ،ةمساعة رواي

  ، ةسن  إىلضرار فهي ترثهإن طلقها يف حال إو

                                                





٣٢٥

  . )١(اه عنها زوجاملتوىفة أشهر وعشراً عد أربعةيوماً واحداً مل ترثه وتعتد منه ة السنى علن زاد إف

طلق الرجل  إذا اليت من أجلهاة سألته ما العل، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، )٢(ويف مرسل يونس

ياها مرياثها منه إضرار منعه  اإل ومعىن،ضرارهو اإل: فقال ،ضرار مل يرثهاامرأته وهو مريض يف حال اإل

  .ةفألزم املرياث عقوب

مل يقصد نه إ :ضرار موجباً لعدمه فقال الزوج وعدم اإل،رثضرار موجباً لإلان اإلكمث لو 

س بأن قال كولو انع، أقامت الدليل إالّ إذا  فاملتبع قول الزوج،بل قصده: ة وقالت الزوج،ضراراإل

 ،مثالًة بسائر الورث ضراراًإرثها إيريد  ألنه كقال بذلإمنا مل يرده و :ةالت الزوج وق،ضرار أراد اإل:الزوج

  .ون من باب تدافع نفرين حقاً بينهماكعليها ية ه حجإقرارون كفالزوج حيث ي

ضرار اإلة رث يف صور وقلد من يقول باإل،رث اإلإطالق فقلدت من يقول ب،دياختلفا يف التقل ولو

  . م ملا بعد موته ال حلال حياتهكاحل ألن ،ل حسب تقليدها ال تقليدهن العم أ فالظاهر،فقط

 وقلدت من يقول ،ضراررث خاص باإلرث فقلد الوارث من يقول بأن اإلااختلفت مع الو نعم لو

ما ك ، وجيب خضوعهما معاً ملا يقوله،ن املرجع القضاء أفالظاهر، ضرار ومل يقصد الزوج اإل،عمباأل

  .اًتقليد أو اختالف املتنازعني اجتهاداً إىل ةبسنالحقق يف باب القصاء ب

 يف كرث للشيتحقق اإل، ضراراً أم الإضرار ومل نعلم هل طلقها رث باإلقلنا خبصوص اإل مث لو

  .  فتأمل،املوضوع

 إطالق من ،رث مع سؤاهلا الطالق ترددويف ثبوت اإل(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

  ال  أنه هأشبه، )٣(رب اهلامشي السابقومن خصوص خ ،دلةاأل

                                                

 

 

 



٣٢٦

ن إو )٢(واملرسل )١(ةبل وخبرب مساع، صولته للخرب املزبور املعتضد باألأبار أو ذا لو خالعتهكو، رثإ

  . )الدليل ماة يقون ال بأس بتكل، يف السابقما م كمل حي

ة ترث املختلع ال:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: خرب اهلامشي هو ما تقدم من قوله: أقول

ن مات يف إ منهن يف مرض الزوج وكان ذلك إذا يف طالقها من الزوج شيئاًة  وال املستأمرةباراوال امل

  . انقطعت منهن ومنه قدة العصم ألن ،مرضه

ة رث للمطلقثبوت اإل أن صحاب يفاأل واختلف(: قال فإنه ،ةالتوقف يف املسألة فايكويظهر من ال

ى علثر كاأل ،رثحرماا من اإلة رادإمعلل بتهمته يف   أو،جمرد الطالق فيهى عل هو مرتب يف املرض هل

الثاين  إىل وذهب الشيخ يف االستبصار، الثاينى علدل  واستضعافاً ملا ،ةطالق النصوص املعتربول إلاأل

ة فاء التهمنالق النسأله الط القولني ما لوى علويتفرع ، حممد بن القاسم اهلامشية ورواية مساعة ملقطوع

  .)اخللع طالقن إ قلنان إ خالعها بسؤاهلا وما

انت ك فإن ،من أشبه ممن يعمل ملصحتها أو أخوها أو طلبه أبوهاإمنا مل تطلب الطالق هي و مث لو

ة املكانت ك أما إذا ،ملصلحتهاحيث إنه طلبها كطلبه  ألن ،رثوحنوها مل يستبعد عدم اإلة هي جمنون

  . وا املعياركبعد ة ن التهمكتن إأيضاً رث يبعد عدم اإل فال

أشبهه من   باملرض ماالق غريه من أنواع الفسخ ال يلحق بالطما ال يلحقكو(:  قالكاملسال مث إن

حلق ابن اجلنيد أو، موضع اليقنيى عل األصل وقوفاً فيما خالف ،صح فيهمااألى علة حوال املخوفاأل

عنه ة ونفي العالم، حلد خياف مثله عليه باملرض أو املأخوذ للقودنفسه غالباً وى علمن  اآلسري غرياأل

   ،املشهورى قو واأل،البأس

                                                

 

 



٣٢٧

أرضعت زوجها الصغري يف  ما لوكق بالفسخ من جهتها اان الفركم ما لو ك ترتب احلم بعدوأوىل

  ). اح فال يرثهاكمرض موا لينفسخ ن

  . )رناهكذ صح العدم ملااأل ،ةاملخوفحوال أشبهه من األ وهل يلحق باملرض ما(: ةفايكويف ال

ماخرج بالقطع  الإرث  عدم اإلاألصل ألن ،راهكما ذكفة حوال املخوفاأل إىل ةبالسن أما :أقول

الفسخ قد  إىل ةوبالنسب، املشهور يف الفرع الثاينى قوون األكومنه يعرف وجه ، املرض إالّ وليس هو

ان االرتداد بنفسه كن إو، احكا أوجب انفساخ النارتدت مم لو ومنه يعلم حال ما، م فيهكعرفت احل

  .أيضاًة لوال هذه اجلهة يوجب قطع العصم

 رث فيماتقييده مبرسل يونس يوجب عدم اإلأن  إالّ ضرارمطلق اإلكان ن إوة مضمر مساع مث إن

ا أبيهى علبله الضغط ، هانتهاإكرث بل من أجل شيء آخر جل حرماا من اإلضرار ال ألإان ال كإذا 

صلى ( صهار رسول اهللاأما طلق بعض ك، حنوها أو سياسي اقتصادي أو وما أشبه يف أمر اجتماعي أو

  . )١(جل الضغط عليهني بناته ألك من املشر)اهللا عليه وآله

: هقولكة م بالطالق ال باعتبار التهمك تعلق احلاختار املصنف أوالً أنه واعلم(:  قالكاملسال مث إن

رث م فيه بعدم اإلك وح،وها بالواأبار أو خالعها أو لو سألته الطالق م ماكعليه حمث عطف ، خلإوالوجه 

منا كالطالق يف املرض جمرداً حلة لو جعلنا عل إذ ،اليت قد نفاها أوالًة اعتبار التهمى علوهو متفرع 

 ان حقكو، ول مع اتصال املسألتني بعيد ورجوعه عن األ،غريهن من املطلقاتكورات كبتوريث املذ

   ن التخلصكومي، رثم فيها باإلكبالفاء واحلة السابقى علتفريعها ة خرياألة املسأل

                                                

 



٣٢٨

 همكرث فيه مع حفنفي اإل، ون الوجه فيه جعله فسخاً ال طالقاًك يف اخللع بأن يشكالمن اإل

  ). لكم يف الباقيني فمشكاحل أما ،الطالق سهلى علم كسابقاً بترتب احل

وبني عدم  ،ةرث املرض ال التهمون عنوان اإلكقدم يعلم التنايف بني ومما ت(: ورده اجلواهر بقوله

ن  أ والتقييد الطالقاإل إىل  الرجوعك ذلىأقص فإن ،ا عرفتللخرب املخصوص املعتضد مبة رث الثالثإ

  . رهكما ذك وهو ى،انته )يف طالقهنة رثهن عدم التهمإ عدم مبىن

 مرض  يفني عمث، ما نقول جبواز مثل هذا الطالقفية لو طلق مبهماً يف حال الصح أنه مث الظاهر

لو (:  غري ظاهر قالك احتمله املسالفما، رث إ املرض فال طالقاً يفكن ذلكي مل ،كحداهن بذلإموته 

ان قد كولو ، ا قبل منه ومل ترثممنهة مث مرض مرض املوت فعني واحدة  معينى امرأتيه ونوىحدإطلق 

 ،ةبيان حملل الطالق الواقع بالصيغ أو الطالق يقع بالتعيني أن ىعلبين ة أم ابتداًء وعني يف املرض واحد

هذا القول ى علوحيتمل ، ول ورثت لوقوع الطالق يف املرضن قلنا باألإو، قلنا بالثاين مل ترث قطعاًفإن 

  . )يف املرض الإن مل يتم إوة ببه حال الصحسرث لوجود عدم اإل

  . بار بالطالق ال بالتعينيون االعتكة  القاعدىن مقتضكل: أقول

 ليس من كذل فإن ،حداهن يف حال املرضإ أطلقأسلم عن مخس و إذا رثم عدم اإلكاحل مث إن

  .رثالطالق املوجب لإل

هما أيتاملطلقة  أن يف حال الصحة واألخرى يف حال املرض ومل يعرفمها احدإولو طلق زوجتني 

فاملرجع أيهما  أنه زوجته ومل نعلمطلق أحد الرجلني ا بأن منولو عل، العدلة قاعد أو القرعة فاملرجع

  .أيضاًمرين رث هلما أحد األم الذي يريد تقسيم اإلكللحا

  .رث لعدم العلم بتحقق املوضوعإ فسخ فال أو ولو مل نعلم هل طلق زوجته

   الطالق أن مل نعلم هل ولو



٣٢٩

  .رثإلعدم ا أو عدم الطلب أصالةفهل املرجع  ،بدون الطلب أو ان بطلبهاك

رجع ي مث ثناءج يف األزورتد الي أن نيه بيطلق يف مرض املوت ال فرق ف إذا رث عن الزوجاإل مث إن

  فالثناءانقطعت يف األة العصمن إ :قالي فال، ىجع صدق موضوع النص والفتولو ارتد مث ر ألنه ،ال أم

  .  عادتبعد الطالق مثة ذا ارتدت املرأإ ذا حال ماكو، رثإ الة عصم ث اليتعود وح

  .رثقرب اإلفاأل، ارتد هو أو، بعد عودهاة مث مات يف السناملطلقة لو ارتدت : قال يف القواعد

ن وأما يف ردته فأل، ة وزوال املانع وهو الرديح وجه القرب يف ارتدادها وجود املقتضيضاويف اإل

، اح ومل يوجدكبن إالّ يعود قاطعه للمرياث فالة الرد ألن رثوحيتمل عدم اإل ،املرياثيدفع  فعله ال

  .مينع من املرياث وأما ارتداده فال، فال الإورثت وة  يف العدسالماإل إىل رجعتن إ أا  عنديىوقواأل

بعد مشول الدليل ة للرجوع يف العدة ال خصوصي إذ ،حيضااإلال ره القواعد كذ قرب مااأل: أقول

  .لتا الصورتنيكل

  



٣٣٠

  .ةتابيكوال األمةطالق ة لأر الشرائع مسكذ): ٨ مسألة(

املقتضي للمرياث هل هو الطالق يف املرض  أن ىعلة هذه من املسائل املتفرع( :املسالكوقال يف 

ة ماأل ألن ،ةرث هنا النتفاء التهميثبت اإل: الثاينى علف ،رثبالفرار من اإلة مع قيد التهمهو  أو مطلقاً

قتضي له وهو الطالق يف املرض وانتفاء ترث لوجود امل: ولاألى علو، طالقلاوقت ترث  الة تابيكوال

املعترب استحقاق  ألن ،ةا غري وارثني حال الطالق وهو ال يصلح للمانعيموك إالّ كليس هنا إذ ،املانع

 إليهملا أشار ة التهمفت تنأن إترث و ال: وقيل، ةمسلمة حينئذ حر أا واملفروض، م بهكرث حال احلاإل

ون الطالق بائناً فلم يصادف وقت كواملفروض ، رثاإلة ن هلا أهليك يطلقها يف حال مل أنهاملصنف من 

  . فركال أو وال وقت الطالق لوجود املانع وهو الرقة رث وأهليتها للبينوناإل

وفيه ، يف الطالقكاح احلقيقي مل يوجب هلما املرياث فكبأن النأيضاً واستدل عليه فخر الدين 

 ،رثفر والرق مانعان من اإلكن الكول،  بل هو موجب له مطلقاًيوجب املرياث اح الكالن أن نظر ملنع

، سببيتهيف يقدح  فقد شرط ال م عن السبب لوجود مانع أوكوختلف احل، شرط فيهة  واحلريسالماإلإذ 

ى قوواأل، كذلكمر هنا واأل، صولما حقق يف األكعمله وجد الشرط عمل السبب  أو ذا فقد املانعإف

 ى،انته )ةخاصة ويف البائن مع زوال املانع قبل القسم ،ةالرجعية انع يف العدرث مع زوال املثبوت اإل

  . ما قواهكوهو 

فليست يف مفروض املقام الذي ، ةا زوج ألإشكال ا ترث بالإفة الرجعية سلمت يف العدأأما لو 

ملا ة  القسم مبا قبلكقيد املسالإمنا و، ره اجلواهركذ ماكون الطالق يف املرض كرث من حيث هو اإل

  . ن له شيء من املرياثكمل ية أسلم بعد القسم إذا افركال أن رث منحقق يف اإل



٣٣١

وغريمها اشتراط  )١(الرمحن وعبدة  بن عطيكمال أيب ةمثل رواي: من الرواياتة تقدم يف مجلمث إنه 

قال  ،ا زوجهإ فطالق من االنصراف ومن اإل،عماأل أو ئماج الدااملراد الزو فهل، رث بعدم تزوجيهااإل

، يشترط يف الزواج البقاء  وال،االنصراف بدوي فإن ،قرب الثاينواأل ،)٢(واجهمزأى عل الّإ: سبحانه

ان كلو  أما ،رثها النتهائه بالزواجإسقط ة الفسخ واهلبك كأشبه ذلما  أو ةت املدضانق أو فلو طلقت

ج الشرعي اج الزواالظاهر من الزو ألن ،رثهاإ بكشبه مل يضر ذلأما  أو طالو أو  لرضاعالزوج باطالً

  . العدم صالةألثبات اإل إىل احتاج الوارثة رت الزوجكأنو جهاا الوارث زوىولو ادع، الصحيح

حسبت ة انت ملفقك ولو ، البقاءاألصل يف انقضائها فكولو ش، ةالشمسي الالقمرية ة واملراد بالسن

، اخلامس عشر من الرمضان الثاين إىل ا متتدإمضان ف طلقها يف اخلامس عشر من رمثالً، من يوم الطالق

ة  الدقيقكتل إىل امتدتة الرابعة من الساعة اخلامسة  لو طلقها يف الدقيقمثالً، باللحظات  حىتواالعتبار

  .ةاملقبلة من السن

 إىل ر ساف طلقها يف العراق أول حمرم مثمثالً، البلد اجلديد حىت أو يف بلد الطالقة بالسنة وهل العرب

مل  ،العراق يف العام الثاين يتأخر يوماً عن حمرم أو الثاين يتقدمالعام احلجاز حيث أول حمرم  أو أفغان

 ك مشرقكعليإمنا : )عليه السالم( وقوله، املنصرف عرفاً ألنه ون االعتبار بالعراقكيستبعد 

بلد يزيد يوماً  إىل ذهبمث حمرم أول  إىل وصامة سنصوم ولذا لو نذر ، مل يرد يف مثل املقام )٣(كومغرب

  . اخلمس وغريهاة  حال البلوغ بالسنني واليأس وسنكذلكو،  اليومكعن بلد نذره مل جيب عليه صوم ذل

  

                                                

 

 

 



٣٣٢

 أن ر الوارث وزعمكامليت طلقها يف املرض وأن أن ةادعت املطلقإذا ( :قال يف الشرائع ):٩ مسألة(

، )مع حتقق السبب الإرث  عدم اإلاألصلون كو، النيفالقول قوله لتساوي االحتم، ةالطالق يف الصح

سواء علم تاريخ الطالق ـ  صولشيء من األ  يف املشروط والك يف الشرط شكالشإذ ( :ويف اجلواهر

ون الطالق يف املرض الذي كوجه يصدق عرفاً لى علصاحل لتنقيحه   ـجهال معاً أو وجهل تاريخ املرض

  ). ة مثبتكذل إىل ةصول بالنسباأل أن ةمررنا غري كذ بل قد، مكهو عنوان احل

مع حتقق  الإرث  عدم اإلاألصل و،حقق باالدعاءتي املوضوع ال ألن ،رهكذ ماكهو : أقول

شاهد لتشخيص  ال اجلانبني ادعاء الكيف  أن فمراد الشرائع بتساوي االحتمالني،  فيهكوكاملوضوع املش

  . عدم حتقق الشرطة رث لقاعدعدم اإل أصالةفاملرجع ، وحنوهاة أحد االدعائني من البين

يف تعليل الشرائع بتقدمي قول الوارث ة  من املناقشكره املسالكذ ما ومنه يعلم وجه النظر يف

، ة بأن احتمل موته فجئكيعلم فيه ذل ال أو له مرضاً مات فيه أن يعلمأن ما إ( : قال،بتساوي االحتمالني

 ك وذل، عدم تقدمهاألصل والطالق حادث و،ني املرضح إىل ةمرار الزوجيت اساألصل: ولويف األ

مع العلم  الإة يف حال احلياة رث البائنإعدم  أصالة ومع الوراث ،صلنييقتضي ترجيح وقوعه يف املرض أل

 األصلى يبقف، نياألصلقول الوارث بأصل من ة معارضة  ضرور،فاالحتماالن غري متساويني، بسببه هنا

فترجيح قول الوارث حينئذ ، يعلم له مرض مات فيه ال أن وهو:  الثاينوأما، ةخر مرجحاً للمرأاآل

). ل غري متساوينيى كعلفاالحتماالن ، صلهألرض اال مع إذ ،واضح

   ال يتحقق كوذل، ون الطالق يف مرض املوتكثبات إالالزم  أن ذ قد عرفتإ



٣٣٣

 أن ةادعت املطلقإذا ( :ملتقنيولذا قال يف مناهج ا، ةونه مثبتاً وهو غري حجكحنو ى علاألصل إالّ ب

من غري  ،بيمينهفالقول قوله ، ةالطالق يف حال الصح أن ر الوارث وزعمكامليت طلقها يف املرض وأن

. )يثبت صدقهاأن  إالّ ،وعدمهبالتاريخ فرق بني العلم 

الطالق يف  أن ر الوارث وزعمكامليت طلقها يف املرض وأن أن ةلو ادعت املطلق(: ةفايكويف ال

. )ركمن ألنه فالقول قوله مع ميينه، ةالصح

ما إ وارثها أو ة من وارث الرجل والزوجالًك ألن ،ة يعرف حال سائر صور املسألكومن ذل: أقول

 ثباتاًإولو تعدد الوارث فقد خيتلفون ، أعلم يقول ال أو ةحال الصح أو ان الطالق حال املرضكيقول أن 

. مهكل حك ول،جهالً أو اراًكنإأو 

ما لو اختلفا ك فهو ،جمهويل التاريخة ان من مسألك ،بعدها أو ةمات يف السن أنه ما لو اختلفا هلأ

  . أم الة هل مات يف العد أنه يف

  



٣٣٤

 مثل، الظاهر من املرض يف الروايات املرض الذي هو سبب املوت ال مطلق املرض): ١٠ مسألة(

  .موته بسببهيكن  أشبه مما مل ما أو بصداع رأس أو  املفاصل مثالًى مبرضان مبتلكأن 

ن من املرض ك مل ي،ا يف موتهكان مريضاً مبا ال مييت مث مرض مرضاً ثانياً فاشتركلو  أنه ومنه يعلم

  .رثاملوجب لإل

لو تبدل مرضه  أما ،طاب من ذلك املرض ومترض مبرض آخر إذا رث احلال يف عدم اإلكذلكو

  . ا ترثإالذي طلقها فيه فمات يف مرضه  أنه مبا يصدق مرض آخر إىل ذاك

  



٣٣٥

ان كلو طلق أربعاً يف مرضه وتزوج أربعاً ودخل ن مث مات فيه (: قال يف الشرائع): ١١ مسألة(

  ).ان له ولد تساوين يف الثمنكولو ، ةالربع بينهن بالسوي

بعاً ربع املدخول ن وتزوج أربأن طلق األة يد من الثمانيم لو فرض أزكذا احلكوه( : اجلواهرويف

رث ر املصنف الدخول الشتراط اإلكوقد ذ، الثمن أو  الربع يفك عشر تشتراالثين فإن آخر ودخل ن

اح املريض مشروط كنة صح فإن ،راهكما ذكوهو ، )شاء اهللا نإما ستسمعه يف حمله كاح املريض له كبن

 كلذلة املقتضية الزوجيربع اجلديدات ورثنه بذا دخل باألإوحينئذ ف، مرياث مات قبله فال بالدخول فلو

ن خرجن عن إرث ولوجود سببه وهو الطالق يف مرض املوت املقتضي لإلأيضاً ول ربع األوورثته األ

. ةالثمن بالسوي أو ن يف الربعكل يشتركوحينئذ فال، ةالزوجي

 كوقد سبقه املسال، )ةيف هذه الصور الّإة ربع بالزوجيزاد عن األ مرياث ملا وال( :قال يف احلدائق

. كذلإىل 

بني ة ون سهم الزوجكوحيتمل (: ومما تقدم يعلم وجه النظر يف قول مناهج املتقني حيث قال

مل يعرف وجه هذا  ذإ، يف مالهة جيب عقوب سائر ماكالزوج ة كاجلديدات وثبوت مثله للمطلقات يف تر

  . )روهكذ ماى علجات ل الزوكيف حال املرض لة رث املطلقإوة رث الزوجإاالحتمال بعد مشول دليل 

  



٣٣٦

قتل يف أثناء  فلو، املوت يف املرض مع الطالق فيهى علرث مدار اإل(: قال يف اجلواهر): ١٢ مسألة(

. )ىوقول أن األ أالإم املزبور مع احتماله كمرضه الذي طلق فيه مل يترتب احل

  يف املرض ممامات أنه ىعلوجه لالحتمال املزبور بعد ظهور الدليل   بل ال،رهكذ ماكوهو : أقول

ومنه يعلم حال ، رث يف شيءن اإلكتبدل املرض مل ي لو أنه ولذا تقدم، وركان بسبب املرض املذكأنه 

 ،هكهلان واحد منهما وحده ألكان لو كن إرث وإ يف موته حيث ال املرض والضرب مثالً لو تعاون ما

  .ما حقق يف حملهكسار كسر واالنكاجتمعتا حصل ال إذا العلتانإذ 

 أو الضرب أو باملرض أو ،اجلديد أو مل يعلم هل مات باملرض القدمي إذا رث إ الكذلكو

  .كباالشترا

ة اجلراحية فمات حتت العملية جراحية مرض فأجروا عليه عملي إذا رث فيماومنه يعلم عدم اإل

  .ةبسبب العملي أو بسببهما

  . طلق يف مرض املوت أنه يصدق فإنه مرض فاشتد فماتلو أما 

  



٣٣٧

 غريه من هاملرض الذي ال يلحق بى علأيضاً املدار  أن الظاهر(: قال يف اجلواهر): ١٣ سألةم(

بل ، القياس عندناة بالطالق فيه حلرمة يلحق الفسخ يف املرض من املرأ ال أنه ماك، ةحوال املخترماأل

املوت فتشاغل ه الصحيح الذي حضرى علم كيترتب احل حال الرتع فالى علالظاهر اعتبار املرض السابق 

حضور ى عل )١(م يف الصحيح السابقكبل قد مسعت تعليق احل، بالرتع فيه مع احتمال عد مثله مرضاً

ان حضور املوت حلضور مرض ك إالّ إذا ،ولاملتيقن تقتضي األى علقتصار اال ةن قاعدكول، املوت

. )اقتضاه

راف الدليل عمن حضره  غري ظاهر النص،خلإ )مع احتمال(: نعم قوله، رهكذ ماكهو : أقول

  .ان صحيحاًكفقد ، املوت

 ،سأل عن رجل حيضره املوت فيطلق امرأته هل جيوز طالقهنه إ ، احلليبما رواهومراده بالصحيح 

 ماى علوقد محله الشيخ ، ور جمملكالصحيح املذأن  إالّ ،ن ماتت مل يرثهاإن مات ورثته وإنعم و: قال

ة  القاعدىحال فمقتض أي ىعلو ،ةالرجعي بغرية ن ختصيص العدكمي :ويف الوسائل، ةخرجت من العدإذا 

. هو ما اختاره أخرياً

  

                                                

 



٣٣٨

 فليس من ك وطلقها الزوج بعد ذل،اليد عن سؤاهلامث رفعت سألت الطالق  لو): ١٤ مسألة(

  .رثدليل اإلفيشملها الطالق بسؤاهلا 

  .دم السؤال فتأمل عاألصلان ك ،ان بسؤاهلا أم الكمل يعلم وارثها هل الطالق  ولو

 ألنه رثما أشبه مل يؤثر السؤال يف عدم اإل أو ةرهكم أو ةوا جمنونكولو سألت الطالق يف حال 

  . ما اعتبار بعبارال

عدم اجلنون  أصالةان ك، ال ها أوإكراه أو ان يف حال جنواكالسؤال  أن نا يفككنعم لو ش

  .ةمكراه حمكواإل

 تن سببكمل تسأله ول ولو، ن سؤاالًكمل ي، ما تريدكاعمل : قالتف ،ين الطالق سأهلا هل تريدولو

  .السؤالك أنه فالظاهر، طلب من يطلب منه طالقها باسم نفسه ال عن قبلها

  .كذلكأيضاً وحنومها ة تابكوالة شاراإل اللفظ بل إىل يف السؤالة وال حاج

سؤال كان كال مرضه  يف حك فاتفق ذل،مثالًة يطلقها بعد سن أن احك حني النتاشترط ولو

  .  عرفاًكاملالة  لوحد،خارجعقد ان الشرط يف ك إذا كذلكو، الطالق

 أو مستحباً أو روهاًكم أو واجباً أو  حمرماًرثها سؤاالًإون سؤاهلا املبطل كي أن  بنيال فرقمث إنه 

تام بعد  م غرياحملر أو روهكالسؤال امل إىل واحتمال انصراف السؤال يف الدليل، طالق الدليلمباحاً إل

صلى اهللا عليه ( النيب إىل فعن ثوبان رفعه، السؤال اعتباطاًة راهك يف كش نعم ال، ون االنصراف بدوياًك

  . )١(ةاجلنة سألت زوجها الطالق من غري بأس فحرام عليها رائحة أميا امرأ:  قال)وآله

  جل قالت له  عن الر)عليه السالم( سألته:  قال،عن حممد بن مسلم، تاب عالءكوعن 

                                                

 



٣٣٩

  .)١(يعفو عنها أو يوجعها ضرباً: قال ،تينطلق الّإ بوجه اهللا كأسأل: امرأته

،  من سؤاهلما يف شيءكن ذلكمني فرأيا الطالق مل يكاحلكلت من يفصل يف أمرها كو لوأما 

  . واهللا سبحانه العامل ،لته فيما يريدكيل عام وكان هلا وك إذا كذلكو

  

                                                

 



٣٤٠



٣٤١

  

  فصل

  رمي الثالث فيما يزول به حت

  

 أنه إذا  يفإشكالال خالف معتد به وال  أنه قد عرفت سابقاً(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ة قبلها حرمت املطلق الة وبعد ختلل الرجعة ال مرسلة وا مترتبكالوجه املشترط من ى علة وقعت الثالث

  . )وغريمها من غري فرق بني السين والعدي ،ح زوجاً غري املطلقكتن حىت

الطَّالَق مرتاِن فَِإمساك ِبمعروٍف أَو : قال سبحانه ،ةكاملبارة يور اآلكم املذكاحلى عليدل : أقول

 فَِإنْ ِخفْتم تسِريح ِبِإحساٍن والَ يِحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا ِمما آتيتموهن شيئاً ِإالَ أَنْ يخافَا أَالَ يِقيما حدود اِهللا

 يِقيما حدود اِهللا فَالَ جناح علَيِهما ِفيما افْتدت ِبِه ِتلْك حدود اِهللا فَالَ تعتدوها ومن يتعد حدود اِهللا أَالَّ

تنِكح زوجاً غَيره فَِإنْ طَلَّقَها فَالَ جناح  فَِإنْ طَلَّقَها فَالَ تِحلُّ لَه ِمن بعد حتى *فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ 

  .)١(علَيِهما أَنْ يتراجعا ِإنْ ظَنا أَنْ يِقيما حدود اِهللا وِتلْك حدود اِهللا يبينها ِلقَوٍم يعلَمونَ

  . ةتياليت تأيت يف املباحث اآلة الروايات املتواتر إىل ضافةباإل

   أن :أحدها ،أربعةيعترب يف زوال التحرمي شروط (: الشرائع قال نمث إ

                                                

 



٣٤٢

  .)حيلل ال أن هاهق تردد أشبهر املويفـ  واملراد به الزوج احملللـ  ،اًغون الزوج بالكي

في غري ك ال ي:ويف اجلواهر، أنه ال خالف فيه بني أحدكالصيب غري املراهق ة فايكعدم : أقول

  .  عن املؤمننيملسلمني فضالً واحداً بني ااملراهق قوالً

 يعل أيب ي عنكخالفاً للمح، ةعظيمة املراهق فهو املشهور شهرة فايكعدم  إىل بالنسبةأما 

حيث قال ة يغري البالغ مطلقاً ظاهر اآلة فايكعدم ى علويدل ، كوالشيخ يف أحد قوليه وميل املسال

 ووقوع الطالق ،يطلق غري البالغ ال أن ومومن املعل، الطالق بيده أن ظاهره فإن )ن طلقهاإف: سبحانه

 ماك، وركاملذالظاهر ينايف  بالدليل الة جن الزوج احمللل فطلق الويل مع املصلح إذا ماكأحياناً من غريه 

  . دليل فيه يوجب انصراف الظاهر فيما ال يل يف الطالق الكالتوصحة ى علوجود الدليل أن 

 ،بذهاب املشهورة  املنجرب،الفضل الواسطي علي بن ةاتبكمثل م: بعض الروايات إىل ضافةهذا باإل

ح زوجاً غريه كتن  حىتحتل له رجل طلق امرأته الطالق الذي ال: )عليه السالم( الرضا إىل تبتك: قال

املؤمنني ى علما أوجب : قال ،ما حد البلوغ: إليهتب كف،  يبلغحىت ال: قال ،حيتلمفيتزوجها غالم مل 

  . )١(دودحلا

 من اعتبار )والسالمة هم الصاليعل(ة ئمواألالنيب من ة والعامة املروي من طرق اخلاص إىل ضافةباإل

. يف البالغ الّإيف املين الذي ال يتحقق ة  الظاهر،)٢(نيمن اجلانبة ليذوق العس

                                                

 

 



٣٤٣

  حىتااليت ال حتل لزوجهة املرأ: )عليه السالم (عبد اهللايب قلت أل:  قال،بصري املرادي أيب ةمثل رواي

 فهي اليت ال حتل لهالثالثة مث تطلق ، مث تطلق مث تراجع، هي اليت تطلق مث تراجع: قال ،ح زوجاً غريهكتن

. )١(ح زوجاً غريه ويذوق عسيلتهاكتن حىت

ح زوجاً كتن  حىتال حتل لزوجها اليتة  عن املرأ)عليه السالم( سألته:  قال،بن مهرانة وعن مساع

 أو  مبعروفكمساإالطالق مرتان ف: عز وجلو قول اهللا ق عسيلتها وهه وتذوق عسيلته ويذوغري

. )٢(ةلثالثاة حسان التطليقإالتسريح ب: قال ،حسانإتسريح ب

ح كتن  حىتذا طلقها ثالثاً مل حتل لهإف:  يف حديث قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

يذوق   حىتولمات عنها مل حتل لزوجها األ أو اذا تزوجها غريه ومل يدخل ا وطلقهإ ف،زوجاً غريه

. )٣(خر عسيلتهااآل

 اإليهه فتزوجها رجل آخر ومل يصل ت عن رجل طلق امرأ)عليه السالم( سألته: قال ،ةوعن مساع

. )٤(يذوق عسيلتها  حىتال: قال ،ولطلقها حتل لأل حىت

من طلق امرأته طالقاً فتزوجت : لقانه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سالموعن دعائم اإل

 أن طلقها الثاين أو مات عنهان إ ولغالماً مل حيتلم مل جيز لأل أو  ـحليليعين مصطلم اإلـ  جمبوباً

. )٥(ينبغي ماى عليتزوج من حيلها له   حىتحهاكين

  . يف الشرط الثاينأيضاً  كذلى علة خر الداليت بعض الروايات األوسيأ

                                                

 

 

 

 

 



٣٤٤

تفاء باملراهق واضح كاال والشيخ يف أحد قوليه من يعل أيب فما عن(: اهرولذا قال يف اجلو

يف اجلماع ة اليت هي اللذة املراهق لذوق العسيلة  وأهليطالق لإلك يف املسالإليهجنح ن وإ ،الضعف

ون كخري الذي من املعلوم األ  بعد ما عرفت خصوصاًىما تركاجلميع أن  إالّ ،اخلرب املزبور وضعف

. )بار مبا مسعتجناز العمل به بعد االاملذهب جو

املصطلح اجلديد من أجل ى عل سناداإلة انت ضعيفكن إو )١(الواسطية ورواي(: عارجملوقال يف ا

 سالماإلة ايف الذي شهد ثقكتاب الكوا يف كأن  إالّ ،الفضل الواسطي علي بن ةسهل بن زياد وجهال

مع هذا ، عليها وفقد ما يعارضها رمبا يرجح العمل ايف التهذيب ة ما فيه واعتماد شيخ الطائفة بصح

   ).أوىل  اكفالتمس،  به سيما يف أمر الفروجأمورموافقتها لالحتياط امل

  . لتحقق املوضوعىفكبلغ وجامع مث  املراهقلو تزوجها أما 

انت ك  إذاىفي اخلنثكي  فال،اًإمجاعو ةً لوضوحه نصاً آي،ونه رجالًكروا اشتراط كم مل يذمث إ

ن فعل فعل إو، ان فيه نظركن إل وك املشقالوه من تصور اخلثىن ماى عل الًكان مشك إذا وال ،ةامرأ

  .مناء فرضاًامل مع اإلكالرجل ال

. إليهملاع ما سبق اإلكطالق الدليل نه ال فرق يف الزوج بني العاقل وانون إل أوالظاهر

بن سعيد اً من املسلمني ممن عدا إمجاع ،يطأها أن :والثاين(: ممزوجاً مع اجلواهرالشرائع مث قال 

املراد به هنا  أو اح الوطي،كالن أن ىعلتاباً بناًء كبل و،  ونصوصاً من الطرفني، بالعقدىتفكاملسيب فا

ون كي أن بد بل ال، ةاملنساق من نصوص ذوق العسيل ألنه  يف القبل بال خالفبل املعترب الوطي، كذل

   وطياً موجباً

                                                

 



٣٤٥

ل ك الوطي والدخول يف أحكام مناط كذل ألن مقطوعهامن مقدارها  أو ةاحلشفة بغيبوبللغسل 

، دونه يف الشرع اعتبار مايعهد مل  ألنه ،نبني بدونه غالباًمن اجلاة اء ذوق العسيلفوالنت، مقام اعترب فيه

  . )ةبقاء احلرم أصالة إىل  مضافاً،العدممبرتلة فوقوعه 

  .روهكما ذكهو : أقول

 مسعت:  قال، حممد بن قيسما رواه :خر وبعضها اآل،قد تقدم بعضهاة ليه روايات متواترويدل ع

ح زوجاً كتن  حىتحتل له تبني فال  حىتومل يراجع من طلق امرأته ثالثاً:  يقول)عليه السالم( جعفرأبا 

  . )١(ولذا تزوجت زوجاً ودخل ا حلت لزوجها األإ ف،غريه

ل عن رجل طلق امرأته ئسنه إ  يف حديث،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريجرسحاق بن إوعن 

وبقيت ة ماضية تطليقى علفهي عنده : قال ،ولفتزوجها رجل ومل يدخل ا مث تزوجها الزوج األ

  . )٢(اثنتان

ل عن ئوقد س: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله( عن النيب، ة يف اازات النبوي)رمحه اهللا(وعن الرضي 

 هل حتل لزوجها، يدخل ا أن  فطلقها قبلفطلقها ثالثاً فتزوجت بعده رجالًة نت حتته امرأاكرجل 

  . )٣(قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته خرون اآلكي  حىتال: فقال ،ولاأل

خمرب الرجل وكأن ، العسلة اجلماع حبالوة حالوكني عن أنه كة هذه االستعار: )رمحه اهللا(قال 

وجاء باسم ، بعد الذواق منها إالّ م عليهاكيصح احل فال، يف ظرفهاة املستودعة العسلكة وخمرب املرأ

  ، املعىنمصغراً لسر لطيف يف هذا ة العسيل

                                                

 

 

 



٣٤٦

مبرتلة  كفجعل ذل، وللزوجها األة حتل به املرأ وهو ما، ةواحدة أراد فعل اجلماع دفع أنه وهو

وهو يف ، االسمى عللها فأوقع التصغري كألة معاود ثار منها والكمن غري استة الذواق النائل من العسل

  . للفعلة احلقيق

صلوات (عن أمري املؤمنني ، عن آبائه، عن أبيه، عبد اهللا أيب روينا عن:  قال،سالموعن دعائم اإل

، ح زوجاً غريهكتن  حىتمن الطالق مل حتل لهما ينبغي ى علمن طلق امرأته ثالثاً : قال أنه )اهللا عليهم

  . )١( يهزها بهحىت ال: فأخرج ذراعاً أشعر فقال ،اح دون مسيسكهل حيلها الن: فقيل له

مل ة طلق الرجل امرأته طالقاً للعدإذا : ما قاالأ ) السالمماعليه( عبد اهللاجعفر وأيب  أيب وعن

  . )٢(ق عسيلتهوح زوجاً غريه ويدخل ا ويذوق عسيلتها وتذكتن  حىتحتل له

ح ل فأص،فندم وندمت  يف رجل طلق امرأته ثالثاًيقضنه إ )عليه الصالة والسالم( وعن أمري املؤمنني

من غري ة اح غبطكح زوجاً غريه نكتن  حىتال حتل له: قال ، حيلها لهيتزوج رجالً أن ىعلأمرمها بينهما 

  . )٣(تءشاٍء وشان إ ولتزوجت األ، مات عنها واعتدت مث طلقها أو، وجيامعهاة مواطا

ملا طلقها عبد الرمحن بن الزبري ة رفاعة قال لزوج أنه )لهآ عليه وصلى اهللا(عن النيب ، ايلوعن الغو

تذوقني عسيلته ويذوق ال حىت  ،ةرفاع إىل ترجعي أن دينيأتر: الثورة هريكة له هرين إ تفقال

  . )٤(كلتيعس

   أته الطالقسألته عن الرجل يطلق امر:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، حامت أيب وعن

                                                

 

 

 

 



٣٤٧

 يذوق حىت ال: قال ، ومل يدخل امث تتزوج رجالً، ح زوجاً غريهكتن  حىتالذي ال حتل له

  . )١(عسيلتها

بعد انقضاء  مث يراجعهاة  يف الرجل يطلق امرأته تطليق،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

 ذا تزوجها غريه ومل يدخل ا وطلقهاإو، ريهح زوجاً غكتن  حىتمل حتل لهة ثذا طلقها الثالإف: قال ،عدا

  . )٢(خر عسيلتهايذوق اآل  حىتولمات عنها مل حتل لزوجها األأو 

نت ك:  فقالت)صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل القرطية رفاعة امرأت ءجانه  أم روواإالعامة وعن 

: ةويف رواي، ميسين أن نه طلقين قبلإو، الرمحن بن الزبري الطالق فتزوجت بعده عبدى عل فبتة عند رفاع

 ال ،ةرفاع إىل ترجعي أن أتريدين:  وقال)صلى اهللا عليه وآله(  فتبسم النيب،الثوبة بوأنا معه مثل هد

  . )٣(كتذوقي عسيلته ويذوق عسيلت حىت

وال ة تغيب احلشف  حىتالوطي قبالً: (ةح الفوائد عند قول العالميضاإقال يف  ،نزالوهل يشترط اإل

يف ة والعسيل، ة يف القبل مغيباً للحشفأوط إذا يف البالغ الّإ كوال يتحقق ذل(: لفظه ما) نزالترط اإليش

ول األى عل :وقيل، نزالاإلا إ آخرون وذهب، اجلماعة لذا إ :قال عبيد بن القاسم بن سالم ،الروايات

  . )ة الصحابإمجاع

مت  فإن ،نزال إمنه وال راركن مل حيصل تإو، كتفاء بذلكاال ىعل ظاهرهم االتفاق :ويف اجلواهر

   لظهور نصوص ذوق ، فهو حمل للنظرالّإو ،ةان هو احلجكاً إمجاع

                                                

 

 

 



٣٤٨

 يف كوال أقل من الش، فيه اجلماع الذي قد عرفت ماة تفسريه بلذى علحىت يف خالفه ة العسيل

  . )هكحتياط ال ينبغي ترواالة  احلرماألصلو، اًإمجاعيكن مل ن إ مشوهلا حملل البحث

للموضع يف  فإن ،ة وهو ماء الرجل وماء املرأ،الوعاءال نفس ظاهر فيما يف الوعاء ة العسيل: أقول

  . ه أعم من املين خالف الظاهرؤون ماكي أن واحتمال، ماًء وللرجل ماء هو املينة املرأ

 عبد اهللايب جعفر وأ أيب عنة املتقدمة بل ظاهر الرواي، نزالمع اإلة  القاعدى فمقتض،حال أي ىعلو

الذوق غري  أن ،ويدخل ا ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، ح زوجاً غريهك تنحىت :)السالمما عليه(

  . ونه من باب عطف التفسري غري ظاهرك فاحتمال ،الدخول

قدرها من  أو ةتغيب احلشف أن ه وحد،ون الوطي موجباً للغسلكيلزم (: احلدائق قال مث إن

 انتشار العضو كحيصل مع ذل أن  بنيال فرقو:  قالوا،لهاك  الوطيأحكاممناط  هو كن ذلأو، مقطوعها

ل كويش، ى النص والفتوإطالقيقتضيه  ماى عل ىفكة باالستعانة دخال احلشفإحصل ب لو  حىتوعدمه

هذا ى علور كخال املقدار املذدإوجمرد ،  اجلماعكبذلة يف حصول اللذة الظاهرة خبار العسيلأ بكذل

طالق اإل  فإن،روه ممنوعكذ  النص ماإطالقاقتضاء ى دعوو، ىخيفما ال كة ترتب عليه اللذي الوجه ال

 ،ةوركاملذة خبار العسيلأ بكويؤيد ذل، ةدون الفروض النادرة رركاملتة فراد الشائعاألى علحيمل إمنا 

  . )ان ظاهرهم االتفاق عليهكن إو، روهكذ فالظاهر عندي ضعف ما ةوباجلمل

  ما كنزال فمع اإل أما ،روهكذ في ماكي، م الأنزال ا باشتراط اإلسواء قلن: أقول



٣٤٩

خرج أدخله وأع مث نام املوض  حىتنه منعه من اخلروجكاحملل ل إىل ذا حصل االنتصاب وجاء املينإ

  . قيل به بدوي واالنصراف لو،  شاملطالقنزال فأوضح واإلما مع عدم القول باإلأو، املين منه

 اًإكراه أو اختياراً، منام أو ة يف يقظ،له يف نفسها دخاهلاإ أو دخاله اإبني ومنه يعلم عدم الفرق 

عدم حصول ذوق  أما ،ف لالنصراف القطعيكدخلت آلته يف نفسها وهو ميت مل ي أنعم لو، جلاًءإأو 

  . ةمكاحل إىل ةوركاملذة غماء وحنومها فال يضر بعد انصراف العليف النوم واإلة العسيل

  



٣٥٠

وأن ، ةباحباإل وال ك بالعقد ال بامللكون ذلكي أن من شروط احمللل(: قال يف الشرائع ):١ مسألة(

  . )ةًون العقد دائماًَ ال متعكي

لم ك نتول خارج عن حمل االبتالء حاالًالفرع األ حيث إنو، ال الفرعنيك يف إشكال ال: أقول

  .حول الفرع الثاين

زيز تاب العك ال،ما يف اجلواهرك  بقسميه عليهاعمجبل اإل، عدم اخلالف إىل ضافةويدل عليه باإل

  . ىال طالق فيها نصاً وفتوة املتع أن مع وضوح ،)١(ن طلقهاإف: حيث قال سبحانه

رجل  عن )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، عمار الساباطيما رواهمثل : ومتواتر الروايات

 تزوج حىت ال: قال ،كذلحتل لزوجها األول بعد هل ، مث تزوجت متعة، طلق امرأته تطليقتني للعدة

  . )٢(بتاتاً

 ال حتل لهثالثاً  عن رجل طلق امرأته )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،وعن احلسن الصيقل

 تدخل يف مثل ما  حىتال: قال ،حهاكين أن أحيل لهة  وتزوجها رجل متع،ح زوجاً غريهكتن حىت

  . )٣(خرجت منه

مث متتع ، سألته عن رجل طلق امرأته ثالثاً:  قال،) السالمماعليه( حدمهاأعن ، مسلموعن حممد 

  . )٤(ال: قال ،ولفيها رجل آخر هل حتل لأل

مث ، مث طلقها فبانت ة يف رجل تزوج امرأ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن هشام بن سامل

  . )٥(تدخل فيما خرجت منه حىت ال: قال ،ولهل حتل لزوجها األة تزوجها رجل آخر متع

                                                

 

 

 

 

 



٣٥١

 رجل طلق امرأته طالقاً ال حتل له: قلت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلسن الصيقل

حتل  ن طلقها فالإف: اهللا يقول ألن ،ال: قال ،ولح زوجاً غريه فتزوجها رجل متعته أحتل لألكتن حىت

  . )١(ليس هلا طالق واملتعة طلقها فإن ح زوجاً غريهكتن حىتله 

فيتمتع ، ةالسنى علطلق امرأته سأل عن الرجل نه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

  . )٢(تدخل يف مثل الذي خرجت منه  حىتال: قال ،ولمنها رجل أحتل لزوجها األ

لق امرأته  عن رجل ط)عليه السالم( سألته:  قال،عن احلسن بن زياد، وعن العياشي يف تفسريه

، تدخل يف مثل الذي خرجت من عنده  حىتحتل لهال ، ال: قال ،ولأحتل لزوجها األة فتزوجت باملتع

فَِإنْ طَلَّقَها فَالَ تِحلُّ لَه ِمن بعد حتى تنِكح زوجاً غَيره فَِإنْ طَلَّقَها فَالَ جناح علَيِهما :  قوله تعاىلكذل

اجرتاِهللاأَنْ ي وددا حِقيما أَنْ يا ِإنْ ظَنع ليس فيها طالقة واملتع)٣( .

من طلق امرأته فتزوجت تزويج : قالنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سالموعن دعائم اإل

. )٤( لهكمل حيلها ذلة متع

 لعدم علمها ،إليها الرجوع مل يصح هل ةًمتع أو ان دواماًكج الثاين االزو أن  يفكش لو أنه ومنه يعلم

  .بتحقق املوضوع

  تزوجت دواماً وطلقها ا إ :قالت ولو

                                                

 

 

 

 



٣٥٢

 ،يف قوهلاة الصح أصالةى جر أ،الطالق أو دوامه أو جايف أصل الزو ول يف صدقها الزوج األكوش

  . ىما دل عليه النص والفتوكن مصدقات أل

ما كيزول حترمي الثالث ة لشرائط املزبورمال اكفمع است(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

 ماكزوجها  إىل تعرج لوة ون املرأكوجه تى علدون الثالث  اح غري الزوج ماكوهل يهدم ن، عرفت

مث ة وتزوجت املطلقة فلو طلق مر، يهدم أنه صحاب بني األفيه روايتان أشهرمها عمالً ،ةن مطلقكمل تإذا 

ن إواألوىل  ببل مل يعرف القائل، ةم السابقكأنفات وبطل حثالث مستى علول بقيت معه تزوج ا األ

  . )١()ي اخلالف عن بعض أصحابناكأرسله يف حم

:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةعن رفاع مثل ما: املشهور متواتر الرواياتى عليدل : أقول

مث أيضاً  فطلقها عدا مث تزوجت زوجاً آخروانقضت بانت منه   حىتسألته عن رجل طلق امرأته

  . )٢(نعم: )عليه السالم( قال ،ول الطالق األكول أيهدم ذلتزوجت زوجها األ

 ولالزوج يهدم الطالق األ أن ى،بن موسة  أصحابنا عن رفاعىرو: يم قالكبن حة وعن معاوي

ة احديهدم الثالث وال يهدم الو: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال، ةها فهي عنده مستقبلجتزوفإن 

   .)٣(والثنتني

  . ىخيفما ال كاري كنسبيل االستفهام اإلعلى هذا : أقول

  .  مثلهعبد اهللا أيب وعن حممد بن

   يعلة اختلف رجالن يف قضي:  قال)عليه السالم( طالب أيب  بن عقيل بنعبد اهللاوعن 

                                                



 

 



٣٥٣

مات عنها  أو ااثنتني فتزوجها آخر فطلقه أو ةطلقها زوجها تطليقة وعمر يف امرأ )عليه السالم(

عليه ( وقال أمري املؤمنني، بقي من الطالق ماى علهي : عمرفقال ، ولفلما انقضت عدا تزوجها األ

   .)١(ةسبحان اهللا يهدم الثالث وال يهدم الواحد: )السالم

ة واحدة رجل طلق امرأته تطيق: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قالى،بن موسة وعن رفاع

ى عل: قال ،م هي عندهى كعلول فتبني منه مث يتزوجها األة السنى عل يتزوجها آخر فيطلقها فتبني منه مث

ة ا طلقها واحدإذف، طلقها ثالثاً مث تزوجها ثاين استقبل الطالق إذا يفكة رفاع يا: مث قال، غري شيء

   .)٢(اثنتنيى علانت ك

  . )٣(ثالثى علهي عنده :  قال،)المعليه الس( عبد اهللا أيب عن، ةعن رفاع، عمري أيب وعن ابن

تبني ة سألته عن املطلق:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ةرفاععن ، والقاسم مجيعاًة وعن فضال

  . )٤(ادم الطالق: قال ،مث تتزوج زوجاً غريه

 عن سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريجرسحاق بن إوعن 

عليه ( فقال: قال ،ولبانت منه مث تزوجها الزوج األ  حىتهاكمث ترة واحدة رجل طلق امرأته تطليق

ثالث تطليقات ى علبشيء هي عنده األوىل ة اح جديد وطالق جديد وليس التطيقكن: )السالم

  . )٥(مستأنفات

  ها ء استوفت قرمىت ألنه اهلدمة ومسي طالق السن: )عليه السالم( وعن الرضوي

                                                

 

 

 

 

 



٣٥٤

  .)١(بزوج ثان إالّ ونكطالق اهلدم ال ي أن وروي، ولوتزوجها الثاين هدم الطالق األ

  . عدم اهلدمى علة خر الدالمن الروايات اآلة ن يف قبال هذه الروايات مجلكل

مث ة واحدة  عن رجل طلق امرأته تطليق)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  احلليب قالىفقد رو

هي عنده : قال ،ولها فرجع زوجها األكتر أو زوجت زوجاً غريه مث مات الرجلتا فها مضت عدكتر

  . )٢(تطليقتني باقيتنيى عل

 يف الرجل يطلق امرأته )عليه السالم( عبد اهللا أيب روي عن: قلت له:  قال،حممدبن  عبد اهللاوعن 

زوجها  إىل قها فترجعليطو  أوتتزوج زوجاً غريه فيموت عنهاة فتبني منه بواحدة تاب والسنكالى عل

  . )٣(صدقوا: )عليه السالم( تبكف ،قد مضتة تطليقتني وواحدى علون عنده كت أا ولاأل

، ر مثلهك وذ)عليه السالم( احلسن إىل أيب  بن حممدعبد اهللاتب ك:  قال،مهزيار علي بن وعن

ا قد لقت ليست بشيء أل اليت طكن تلأثالث مستقبالت وى علون عنده كت أا  بعضهمىورو: وزاد

  . )٤(ال:  خبطه)عليه السالم( عفوقّ ،تزوجت زوجاً غريه

 هاكاثنتني مث تر أو ةطلقها زوجها واحدة  يف امرأ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن منصور

بقي من  ماى علهي عنده : قال ،وليطلقها فتزوجها األ أو متضي عدا فتزوجها غريه فيموت حىت

  . )٥(قالطال

  .  مثله)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعنده حممد احلليب

                                                

 

 

 

 

 



٣٥٥

ان يقول يف الرجل يطلق ك) عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

  . )١(بقي من طالقها ماى علعنده ا إ :مث يتزوجها بعد زوجة واحدة امرأته تطليق

مث ة سألته عن رجل طلق امرأته تطليق:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن حممد بن قيس

  . )٢(ةتطليقى علهي عنده : قال ،ولحت زوجها األك غريه مث طلقها فتحت بعده رجالًكن

 حىتة واحدة سألته عن رجل طلق امرأته تطليق:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن احلليب

هي عنده : قال ،ولطلقها فراجعت زوجها األ أو الرجل مات نمث إمضت عدا مث تزوجها رجل غريه 

  . )٣(يقتني باقيتنيلتطى عل

طلق إذا : م قالواإ )عليه السالم( عبد اهللاملؤمنني وأيب جعفر وأيب  عن أمري، سالموعن دعائم اإل

طلقها  أو  عنهاانقضت عدا فتزوجت زوجاً غريه فمات  حىتهاكتطليقتني مث تر أو ةالرجل امرأته تطليق

 من ىض م ماكبقي من الطالق وال يهدم ذل ماى علول فهي عنده واعتدت فتزوجها الزوج األ

  . )٤(طالقه

بعض  إىل ضافةباإل، عراض املشهور عنها قدمياً وحديثاًإن العمل ا بعد كمي ن هذه الروايات الكل

: قالة الثانية من روايات الطائفة ل مجلالمه بعد نقكي كقال الشيخ يف حم فقد، فيهاة احملتمالت الوارد

  : هذه الروايات حتتمل وجهني

                                                

 

 

 

 



٣٥٦

. يأيت ملا ن بالغاًكأومل ي ةًان تزوج متعك الزوج الثاين مل يدخل ا أوناكنه إذا إ :أحدمها

  . مذهب عمر ألنه ،ةالتقيى علة ون حممولكت أن :والثاين

وعمر يف ) عليه السالم( يعل اختالف طالب يف أيب بن عقيل بن عبد اهللاتقدم حديث  قد: أقول

. )١(كذل

عبد  أيب عن، بصحيح مجيلة الثانية حيث استدل للطائف، أيضاًومنه يعلم الوجه يف حديث احلدائق 

 ول مث طلقها فتزوجت رجالًفتزوجت مث طلقها فيتزوجها األة طلّق الرجل املرأإذا  :)عليه السالم( اهللا

. ثاً مل حتل له أبداًهذا ثالى علذا طلقها إفطلقها ف

  .)٢()عليه السالم( اظمكعن ال، احلميد براهيم بن عبدإوحنوه خرب 

، )ررت الثالث ثالثاًك أي ،أبداًة ينرمنهما بقالتسع ة رادإن كميإالّ أنه ( :ن يف اجلواهر رده بقولهكل

األوىل ة  الطائفحصول املذهب وقواعده ترجيأ ىمقتض أن ريب يف حال فالكل ى علو(: مث قال اجلواهر

يف وجه ة تاب والسنكطالق العددها وموافقتها إلة ثركبل صراحتها وصحتها و، من وجوهة الثانيى عل

بل يزيدها وهناً وأي وهن خصوصاً بعد ، صحاب الذين خرجت منهم عنهاعراض األإبعد  يجتدال 

بل عن اخلالف ، كد ذلن خالفه بعض أوليائه بعإو مضموا قول عمر أن  إىلةالنصوص السابقة شارإ

).  وزفر والشيباين وغريهمىليل أيب وزاعي وابن واألكوأيب هارون الشافعي ومال ايته عن عمركح

                                                

 

 



٣٥٧

 ون الطالق من الثاين باختياركي أن بني، ثالثاً أو ثانياً أو ول طالقاً أوالًال فرق يف طالق األمث إنه 

 كورد بذل ماك احلق ك حيث له ذل، بالطالقمكمل يعاشرها فأجربه احلا إذا ماك،  شرعيإكراهبأو 

  .ىالنص والفتو

ون كي أن بني وال، يلكالو أو مكاحلا أو الويل يف انون أو صيل بني طالق األال فرق كذلكو

  .دلةاألإلطالق طالق اخللع كبائناً  أو الطالق من الثاين رجعياً

 أما ،ىنثأان ك إذا ف قطعاً فيماكال مل يإرجل فهو و أنه حتقق فإن ىان الزوج الثاين خنثكولو 

راً كان ذكن إ ن صحإو فإنه ،ةنوثم عليه الحتماله األكن ترتيب احلكنه ال ميإف الًكان مشك إذا فيما

  . اجلهل يوجب استصحاب التحرميأن  إالّ واقعاً

انا كن جهال مبا إاحه وطالقه وكف نكالثاين مل يى علة انت حمرمكلو  أا مث من الواضح

  . ما أشبه أو خت ملوطهأ أو ةخته من الرضاعأانت ك إذا ماك، نمعذوري

ذمياً ة ثالثاً فتزوجت بعد العدة ولو طلق الذمي الذمي(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

أسلم الذمي مث أسلمت هي بعد  ولو، منا هلما باحللكلينا حإجامعاً لشرائط التحليل مث بانت منه وترافعا 

الم كذا الكو، ةًتاباً وسنك طالقاحها بعقد مستأنف بال خالف أجده فيه لإلكول ني حل لألاحمللل الذم

 إذا ن مل نقل بأنهإبل و، ابتداًء فتصور طالقها ثالثاً واضحة اح الذميكجواز نى علوبناًء ، كل مشركيف 

اح والفرض عدم كء نليس ابتداة الرجع ألن ذا ثالثاًكوهة قبله مث راجعها يف العد أو هإسالمطلقها بعد 

  ). احكن مل جنوز له ابتداء النإه وإسالماحه بكانفساخ ن

 أن يشترط ال أنه ماك، دلة األطالقيف احمللل إل ول وال ليس شرطاً يف املطلق األسالماإل ألن كوذل

  ني ك يف املشركبل يصح ذل، تابياًكالثاين  أو ولون األكي



٣٥٨

  .ذا صح العقد عندهمإ

 يرتفع ما لفه ،ةتابيكالى علأسلم وبقيت  أو طلقها ثالثاً مث قبل احمللل أسلماذا  إالم فيماكالإمنا 

عد بي ال ،ال أو )١(قبله  جيب ماسالماإل ألن ،احمللل إىل حيتاج ال  حىتفر من الطلقاتكاليف فعاله 

انت كإذا  ماكة  سائر احملرمات غري القطعيسالمجب اإلعد بال ي أنه احكتاب النك رنا يفكبل ذ، ولاأل

حيث يقطع ة خته النسبيأانت ك إذا خبالف ما، أشبه ما أو ةخته من الرضاع أخت ملوطه أوأزوجته 

  . بعدم اجلب يف مثله

، اًإطالقاح من أسلم كبطال نإ مل يرد عنه )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن  دليل اجلبإطالقويؤيد 

، ةمم املتحلليف األة هي العاد ماك سالمخالف شرع اإلى علانت كة حكنثرياً من األك أن مع وضوح

  .ليناإ لوصل )صلى اهللا عليه وآله( أبطل ولو

 نواحملصنات من الذي طالق إل،ون ذمياً أم الكي أن  بنيال فرقة تابيكاح الكمث حيث يصح ن

  . من باب املثالة الم يف الذميكففرض الشرائع ال، وغريه ،)٢(مكتاب من قبلكوتوا الأ

 أو ةأسلم وقد طلقها واحد أو ذا أسلماإف، أيضاًوالطلقتني ة  يهدم الطلقسالمن اإل أظهرومما تقدم ي

  . ثالث طلقات مستقبالتى علانت معه كاثنتني 

 الة ويف رواي،  وحصلت فيه الشرائطأوط إذا ثالثاًة واخلصي حيلل املطلق(: الشرائع قال مث إن

  . )حيلل

 ، عن اخلصي حيلل)عليه السالم( سألت الرضا:  قال،اربما عن حممد بن مضة مراده بالرواي: أقول

  . )٣(ال حيلل: قال

                                                

 

 

 



٣٥٩

 حممد بن ىفقد رو، بلفظ آخرأيضاً عراض عنها رويت اإل إىل ضافةباإلة ن هذه الروايكل

التحليل منه ة رادإو، )١(ال حيل: قال ،سألته عن اخلصي حيل:  قال،)عليه السالم( عن الرضا، مضارب

بل ، عقده من دون االختبار حباله أو ةاملرأ إىل حل نظرهة رادإفلذا احتمل ،  يف التعذيرفرخالف املتعا

بالياء ة تابكان رسم الكن إو، ل اخلصيتنيكأ أو ،نسانجيوز يف اإل سل االنثيني الذي الة رادإرمبا احتمل 

  .  مضطربضعيف ل حال فهو شاذى كعلو: مث قال،  قاله يف اجلواهر،يأبامهاة يف النسخ الصحيح

 يف الصحيح كن ذلكل، ونه حملالًكمناء وذهب مين اخلصي بسبب خصاه مل يصح شرطنا اإل مث لو

  .كذلكأيضاً 

ان له كاح من كنصحة فالظاهر ،  به الوسائل يف عنوان بابهما أفىتكاخلصي ة ولو مل يصح حمللي

 لدليل بعد انصراف اخلصي اطالق إل،أشبه ما أو ىخراألة بسل البيض أوة فقط سواء خلقة واحدة بيض

  .عدمهماإىل 

 يف كش ال فإنه ةالشرائط املعتربى علوجامع ة بقي منه مبقدار احلشف ان جمبوباً بعض آلته مباكأما إذ 

  . وقد تقدم دلة األطالقإل ،كفايته

منهما ة ول لتحقق اللذسل حلت لألك فأ الفحل قبالًأوط ولو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

املراد الدخول املفروض حتققه  أن ىعل بناًء ،هلماة ن مل حتصل اللذإبل و، ةهي املراد من العسيل اليت

  ). ما هو واضحكة احلشفة بغيبوب

فرجها ى عل أمىن إذا حيلل نه ال أن الظاهركل، أدخله فيها فاتراً وأمىن إذا كذلة بل قد عرفت صح

 دلة النصراف األ،ونا معاًكنهما مل يكمبا حيصل االثنان لمناء بدون اإلة لبدون الدخول مث أدخل فيها اآل

  ة لون دخول املين بدخول اآلكإىل 

                                                

 



٣٦٠

  .متفرقاً ال

  . فكال مل يإ وى،فكفيه ة دخال ودخل املين الفرج لثقب مبا صدق اإلمىنأيس وكأدخله فيها بال ولو

وهو ، )ةنفساخ عقده بالرد ال،مل حتلة ها يف الردأفوط تزوجها احمللل فارتد ولو(: مث قال الشرائع

  . وال خالفإشكالره بال كذ ماك

حصل سائر موجبات انفساخ  إذا ذاكوه، فوطئت يف حال ارتدادهاة ارتدت املرأ  لوكذلكو

 جمد لظهور النص ريسابقاً غة وا زوجك وجنيباألالوطي حينئذ وطي  ألن ،أشبه ماوالرضاع كاح كالن

ن يف كطلقها وبعد الطالق وطأها فيما مل ت إذا ماكفهو ، ةزوجوا كحال ها ي اعتبار وط يفىوالفتو

خترج عن  ا الأوة تابيكال إىل ةوطي املرتدة اح احتمال صحكتاب النك رنا يفكذ نا قدك ل،رجعته

  . ةالزوجي

 التحليلى قو فقد ي،فيهاة  بعد الرد فوطأها قبالً،بوطئه هلا دبراًة ان هلا عدك ولو(: قال يف اجلواهر

  . )ة زوجأونه وطكشاف كا النه فيسالماإل إىل فرض عودهإذا 

نزال وقد دخال واإلالشرط اإل إذ ،ىفكارتد يف حال الدخول بعد نزول املاء قبل الرتع  ولو

ان يف حال كنزال شرط واإل إذ ،فيكي ال فإنه نزال الدخول قبل اإلان االرتداد بعدك أما إذا ،حصل

  . نزالن ارتد قبل اإلإاف وكدخال ل فمجرد اإلنزايشترط اإل من ال أما ،االنفساخ

  



٣٦١

تزوجت وفارقها  أا فادعتة انقضت مد لو(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر): ٢ مسألة(

 فيه خالفاً حمققاً يقبل بال بل مل أجد، ائل املشهورق وال،قبلة  املدكناً يف تلك ممكذل انك، وةوقضت العد

 يقتضي ال فإنه ،ة وانقضاء العدالوطيكمنها  إالّ يعلم ال  ماكذلة يف مجل أن ملا يف املبسوط من ال، ميني

وال ، فيهمابالبينة ليفه كعد تبي ال: شف اللثامكومن هنا قال يف ، التزويج والطالقكمها تصديقها يف غري

ه أخذوز جي فإنه شرائه أو شخصمال ى عل مثالًة الكمدعي الوك ،هلارض امع ناً والكا ادعت أمراً ممأل

عليه ( عبد اهللا أيب عن، ةمحاد الصحيحة يف رواي ألن بل، نفسهاى علة ا مصدقأل وال، منه ملا ستعرفه

  فتزوجيكريد مراجعتأين إ: رجل طلق امرأته ثالثاً فبانت منه فأراد مراجعتها فقال هلا  يف،)السالم

 ،ف يصنعيكصدق ويراجعها و أي، نفسيك وحللت لكقد تزوجت زوجاً غري:  فقالت يل،زوجاً غريي

لعدم  كبذلة الشرطية رادإعدم ى علبناًء ، )١(صدقت يف قوهلاة ثقة انت املرأكإذا  :)عليه السالم( قال

ى عل فيحمل ،كولغري ذل ،هيف تصديق كذلكونه كث ي من حياملدعة لوثاقة يمدخل نه الوأل، القائل به

  . ةون حينئذ دليل املسألكالندب وحنوه في

  . مصدقاتون ى كعلة الدالة النصوص املستفيض إىل االستنادة صحة مقتضي القاعد :أقول

اليت ليس فيها أحد فأقول ة بالفالة  املرأىلقأ: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،ميسرفعن 

  . )٢(نفسهاى علة هي املصدق، نعم: قال ، فأتزوجها،ال: فتقول ، زوجكل: هلا

                                                

 

 



٣٦٢

ة ين تزوجت امرأإ: قلت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، د بن راشد حمموعن فضل موىل

  .)١(شتتومل ف: قال ، فوجدت هلا زوجاًك ففتشت عن ذل،هلا زوجاً أن فوقع يف نفسية متع

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

  .)٢(ومل سأهلا: )عليه السالم( عبد اهللافقال أبو ، فسأهلا،هلا زوجاًن إ :فقيل له ،ةمتعة تزوج امرأ

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

  . )٣(ليس هلا زوج أن ان جيد من يشهدكة  أرأيت لو سأهلا البين،وما عليه: فقال ،هلا زوجاً أن قلبه

أخي مات ن إ كجعلت فدا:  قلت)عليه السالم( سألت الرضا:  قال،العزيز بن املهتدي وعن عبد

ار كنرت أشد اإلك فأنك فسألتها عن ذل،ان تزوجها سراًك أنه ىوتزوجت امرأته فجاء عمي فادع

  . )٤(ارهاكنإيلزمه وها إقرار كيلزم: فقال ،ان بيين وبينه شيء قطك ما :وقالت

 ، زوجكيف بلد من البلدان فسأهلا لة  عن رجل تزوج امرأ)عليه السالم( سألته:  قال،وعن يونس

هي : فقال ،يلزم الزوج  ماكذلة رت املرأك فأن،هي امرأيت: رجال أتاه فقال مث إن،  فتزوجها،ال: فقالت

  . )٥(ةيقيم البينأن  إالّ امرأته

  فسألت ة ين تزوجت امرأإ: )سالمعليه ال( عبد اهللايب قلت أل: قال ،ةوعن عمر بن حنظل

                                                

 

 

 

 

 



٣٦٣

  . )١(م التفتيشكعليليس  ،أيضاًوأنت مل سألت : فقال ،اهعنها فقيل في

تمن كي أن حيل هلن وال: تعاىل يف قوله )عليه السالم( عن الصادق، وعن الطربسي يف جممع البيان

  . )٣(احليض والطهر واحلملأشياء ة النساء ثالث إىل قد فوض اهللا: قال ،)٢(أرحامهنيف خلق اهللا  ما

اليت حتيض مثلها ة الشابة املرأ: قلت له:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب عن، يمكوعن حممد بن ح

 ،أشهرة ل بعد ثالثبا ادعت احلإف: قلت، أشهرة ثالث: قال ،م عداكيطلقها زوجها فريتفع طمثها 

، شهرأة احلمل تسعإمنا : قال ،أشهرة د تسعل بعبا ادعت احلإف: قلت، أشهرة عدا تسع: قال

 عليها تزوجة ريب ال: قال ،شهرأة ا ادعت بعد ثالثإف: قلت، شهرأة حتتاط بثالث: قال ،تزوج: قلت

  . )٤(تءشان إ

ادعت صدقت  إذا واحليض للنساءة العد:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

  .)٥(واحلمل

  . ةثريكلروايات ال من اكغري ذلإىل 

وا ذات ك إىل االستنادة صح إىل ضافةهذا باإل، ضايفإاحلصر يف أخري الروايات  أن ومن الواضح

ان غري كن إ وعمله ونسانيف قول اإلة الصح أصالةجراء  إل،صدق يف شأن نفسهاتنفسها فى عليد 

  . ج وغريهاري فرق بني الزو من غ،باملسلمة ليست خاصة الصح أصالة أن رراً منكرناه مكذ  ملا،مسلم

                                                

 

 

 

 

 



٣٦٤

  .رناه من الدليلنيكذ ما إىل ار صاحب اجلواهر االستنادكنومنه يعرف عدم ظهور وجه إل

 اح ماكاله يف نكو إذا ةمتع أو اح دوامكحها نكن أنه يل يفك يصدق الوكذلكما تصدق هي كو

  . وانونة  يصدق الويل يف انونكذلكو، بينهما

 وعليه ،صحابان صدقها مطلقاً هو املشهور بني األكمإول بقبول قوهلا مع الق(: ك املسالقال يف

تعذر  أو ورمبا مات الزوج، عليهة نالبية قامإن كمي والوطي مما الة يف انقضاء العدة ا مؤمتن أل،العمل

: قالو )١(ةايور الركمث ذ، )ضرار ا واحلرج املنفيني لزم اإلكمل يقبل ذل فلو، وحنوهاة صادقته بغيبم

ن محل كومي، ةيف قبول الشهادة املعتربة بالعدالة ن متصفكن تأقوهلا و إىل ن النفسكمن يسة واملراد بالثق(

  . )يف قبول خربهاة  الثقةاستحباب مراعاى علة الرواي

 العرفة رؤيبعد منها ة اليت تقدمت مجلة ثريكات الطالقاالستحباب اإلى علويؤيد احلمل : أقول

  . كذل إىل ولذا ذهب املشهور، من باب واحدأا 

تزوجت ودخل ووطلقت  أا عتدا لو( أنه من:  يعرف وجه النظر فيما قاله النافعكومن ذل

  .وركظاهره قبول القيد املذ فإن )ةانت ثقك إذا فاملروي القبول

ة الندب لعدم القائل بالشرطيى علة وقد حيمل هذه الرواي(:  قالكشارحه جامع املدار أن ماك

 وعدم ، يف املقامإمجاع لعدم حتقق ، فيهشكالاإلى خيف وال، يف قبول قول املدعية الوثاقة  مدخليوعدم

 أال، يف غري مقام الترافعالثقة قول ة يجينايف ح م الكعند احلاة للمدعي يف مقام املرافعة الوثاقة مدخلي

  واملستفاد ، ةاخلصوميفصل   حىتم مبجردها بل البد من اليمنيكم احلاكحي والة اليد حج أن ىتر

                                                

 



٣٦٥

  .)١() مبضموا يف املقامخذمانع من األ فال، ةالشرطية وظاهر الرواية قول الثقة خبار حجيمن األ

يف ة ما عرفت من اشتراط الثق إىل ضافةباإل، ةعراض الفقهاء عن هذه الروايإذ املانع موجود وهو إ

  : خر من أمثال املقامبعض الروايات األ

 ةمتتع ا فحدثه رجل ثق أو ة عن رجل تزوج جاري)عليه السالم( سألته: قال ،ة مساعما رواهمثل 

 فالة ان غري ثقكن إو، يقرا فالة ان ثقكن إ :فقال ،ةهذه امرأيت وليست يل بينن إ :فقالة غري ثقأو 

  . )٢(يقبل منه

ة انقضاء العدفراقه و أو خربت مبوتهأوة انت مزوجكة ل امرأكم يف كذا احلكو(: كمث قال املسال

ذا املطلق كولو ، ان استعالمه وعدمهكمإ وال بني ،يعني الزوج وعدمه أن وال فرق بني، يف وقت حمتمل

 شف له خالف ماكرمبا ان ألنه احهاك ثبت صدقها مل مينع من نكولو قال بعد ذل، احهاكن له نكمل ي

 عليه موجب تن مل يثبإتحليل وتصديقها يف ال اح احتملكذا يف أصل النكولو عينت الزوج ف، ظنه

مجيع ى علة نالبية قامإذر ان صدقها مع تعكمإذيبه وهو كعدم تلوجود املقتضي لقبول قوهلا مع  ،ةالزوجي

ر واستصحاباً كمن ألنه تقدمي قوله إىل مر وعدمه نظراًمينع صدقها يف نفس األ اره الكنإوجمرد ، تدعيه ما

يف  إالّ نا ال نقبل قوهلاألاألمرين بني ة ال منافانه إ :وفيه، التزويجأصل ى علة البينة قامإان كمصل وإللأل

  . )لقدح يف أصل دعواها مطلقاًرض ا لو عاألصلو ،ةحقها خاص

 أو نزاليف اإل أو يف الدخول  يف أصل التزويج أو،ذا الزوج الثاينكن إالظاهر قبول قوهلا و: أقول

   دلة األإطالقحسب ة مصدقة املرأ إذ ،يف الطالق

                                                



 



٣٦٦

 ذيب من يدعيكليس هلا زوج وت أن  تصديقها)١(قد تقدم يف بعض الرواياتو، والزوج الثاين مدع

  . زوجهاأنه 

ان غريه كن إونه وؤل شكنفسه يف ى عل مصدق نساناإل أن من مباحث الفقهة رنا يف مجلكوقد ذ

قول ة بت املدعي صحمل يث قوله ماى علة فيحق للثالث ترتيب آثار الصح، يدعي عليه خالف ما يقول

 حيق ،الدار له وليست للجالس أن جيارها ويدعي زيدإ أو ان اجلالس يف الدار يريد بيعهاكذا إف، نفسه

 ختهاأفتقول ة أراد الرجل التزويج بامرأ إذا كذلكو، كجيارها وحنو ذلإها من اجلالس وؤللثالث اشترا

غري  إىل ،الرجلة زوجا إ هاختأال تعتين بقول ج به وا التزويج الزوةيصح ملريد فإنه ،الرجلة زوجأا 

  . كذل

 بأن ظاهر النصوص قبول قوهلا حيث ال ،كاحلدائق للمسالة ومنه يعلم وجه النظر يف مناقش

ان كن إفيه ما عرفت من قبول قوهلا و إذ ،ركاملدعي واملنة انت من مسألك الّإو، هلا يف دعواهارض امع

 ةينايف قبول قوهلا بالنسب  الكاحلدائق اجلواهر بأن ذلى علل كشأذا ول، ما تقدم يف النصكرض اهلا مع

 جمرد كان ذلكبل ، ىدعو  حيث الكن فرض ذلكمي إذ ،ذيب أعم منهكالت أن ىعل ،غري خصمهاإىل 

  . جنيباألكذيب هلا كت

ن إو ،احكر أصل النكعينته وأن عدم قبول قوهلا لوة لوي أو بأنه يعلمكاملسالى علنعم قول اجلواهر 

  .غري ظاهر ،قبوله إىل كمال يف املسال

عدم  أو عدم الدخول أو عدم الطالق أو جا عدم الزوىادع  بعدم قبول قول الزوج الثاين لومث أوىل

   إذ ،ت احمللل وطلقهاأخذ لتصديقها بأا ،ول هلامناء بعد تزويج األاإل

                                                

 



٣٦٧

 إذا ماك فهو ،األصل خالف ول وهوالزوج األ إىل ةاح بالنسبكبطال النإالزوج الثاين يريد 

مث ة تزوجت امرأ إذا ماك، قوهلا بعد الزواج  حىت بل ال يقبل،زوجهاإنسان أنه  ىمث ادعة تزوجت امرأ

باع داره مث  إذا ماكيقاعات واإل  يف سائر العقودكذلكو، مثالًة انت مزوجك أا بعد الزواج ادعت

  . يقاعات من موارد العقود واإلكغري ذل  إىل،وقفها مسجداً أو انت غصباًك أا  البائعىادع

ا أل، اح اكنلول ا مل يصح للزوج األ،رت هيك وأن،تزوجها وطلقها أا  رجلىادع مث لو

 فالظاهر عدم االعتماد ،النسيانة ثريكين م أللأع  ال:ولو قالت، ةنيقيم الزوج الثاين البيأن  إالّ ،ةمصدق

  . غريهى علنفسه ال ى عل مصدق نسانفاإل ،ةيشرعة حبج إالّ قول الزوج الثاينى عل

ان كالطالق  أو احكج الثاين بأن النووالزة حصل التنازع بني الزوج إذا ومما تقدم يعرف حال ما

  .ة حيث املتبع قول من يدعي الصح،باطالً أو صحيحاً

يله فيما كو أو ان جمنوناًكمثل الرجل يف عدم قبول قوله يف قباهلا قول ويل الرجل فيما  أن ماك

  . الطالق أو النكاحل يف كّو

  



٣٦٨

صدقها  فإن ةصابدخل احمللل فادعت اإلإذا ( :مع اجلواهر قال يف الشرائع ممزوجاً): ٣ مسألة(

ذا قيل والقائل الشيخ يف كن إو، من قبلها إالّ يعلم ونه أمراً الك ل،إشكال خالف وال ول بالحلت لأل

واستدل له بأن الفرض ، صدق احمللل أو صدقهاظنه من ى عللب ول مبا يغيعمل األ: ي من مبسوطهكاحمل

ونه مناطاً كعدم ة  ضرورىما تركوهو ، إليهغالباً فريجع ة  الشرعيحكاموالظن مناط األ ،ةتعذر البين

  . )ملا تدعيهة البينة قامإان حسناً لتعذر كل حال ى كعلولو قيل يعمل بقوهلا ، لتحقق موضوعاا

 ال إذ ،اًإطالقوجه للعمل بالظن  وال، تصديق قوهلاة السابقة املسأليف ت  ما عرفىمقتض: أقول

يعملون إمنا ة وأهل اخلرب، يغين من احلق شيئاً الظن ال فإن ،مكيف املوضوع وال يف احل دليل عليه ال

وقال يف ، ره الشرائعكذ ولذا قرب القواعد ما، حسب اطمينام يف املوضوعات ال حسب ظنوم

، ةق يف شرطه وهو انقضاء العدتصد أا معالبينة ة قامإره املصنف من تعذر كملا ذى قوهو األ(: كاملسال

  ). إليهما أشرنا كلواله لزم احلرج والضرر  ألنه ذا يف سببهكف

، ما عرفتى عليف قبول قوهلا  دلة األإطالق فالدليل هو الّإو، ديره من الدليل تأيكذ ن ماكل

من مسائل املدعي رض احبصول املع أا  منكره املسالكحلدائق فيما ذاة  يظهر ضعف مناقشكوبذل

قائل  ال أنه الظاهر فإن ،زوجته أا  آخرىزوج هلا وادع ال أن ةلو ادعت املرأ فهي نظري ما، ركواملن

إمنا  و،يدعي زوجيتها أنه عدم الزوج واحلالى دعويف ة مصدق أا ىعلجبواز تزوجيها يف هذه احلال بناًء 

  ). ةخبار املتقدماألمن ما هو الظاهر ك كبول قوهلا مع عدم ذلق

مر يف األة  بني الدوام واملتعال فرقو، زوجها  أنه مدعىن ادعإذ فيه ما عرفت من قبول قوهلا وإ

  يف الروايات ة  والتعليالت املتقدمكاملالة بعد وحد



٣٦٩

ها جيان القطع جبواز تزوكمفيه إل  ماكعليى خيف ال(: ولذا رده اجلواهر بقوله، أيضاًللمقام ة الشامل

جيرب صاحبها عليها لتقطع بظاهر  اليت الى دعوثر النساء مبجرد الكال لزم تعطيل أإو،  مدعىن ادعإو

ى دعون مطلق جمرد ال أال، م وتشاغله بقطعهاكعند احلاى دعو يف مقام نشر الكورمبا يقال ذل، الشرع

ما كغريها من الدعاوي يف املال وغريه ك ،صلها بل لأل لتصديقكيقتضي عدم جواز التزويج وليس ذل

  ). هو واضح

ى دعوفرق بني نشر ال أي :فيه) ىدعو يف مقام نشر الكرمبا يقال ذل: (قوله أن ان يرد عليهكن إو

 يف سائر دعاوي كذلكو، خالف قوهلاى علم كم احلاكالقاطع حإمنا و ،دلة األإطالقوغريه بعد 

املوجود يف  حيث إننقله عنه الشرائع  املبسوط قال مبا أن ل رمبا نوقش يفب، عاتايقاملعامالت واإل

ذا جتنبها كن إ و،ظنه صدقها قبل قوهلاى علغلب  فإن ،أصبتها قال الزوج الثاين ما فإن :ةيكعبارته احمل

 ال يعلم صدقها أن  جلواز،يتزوج ا أن مث صدقها جاز لهى دعوذا يف هذه الك مىت و،وليس حبرام

  . )يتزوج ا أن فحل لهفصدقها ذا مث بان له صدقها كف

ذا كن إبعد محل قوله وة وهو صريح يف عدم احلرم(: ةوركاملذة قال يف اجلواهر بعد نقله العبار

ره كذ ون موافقاً ملاك في،حتياطب واالضرب من الندى علمر بالتجنب  واأل،ذاكالظن بة غلبة رادإى عل

  ). الشرائع

ول قوهلا يف  يف قبكقد يناقش بالش(: احلدائق بقوله إىل قول اجلواهر أخرياً مائالً أن مومنه يعل

وأما مع ، رخاآلة ل منهما فيه عدم معارضكولذا يصدق ، هما يف االئتمان عليهكالفرض باعتبار اشترا

خ ي عن الشيكان احملك ذالولعله ، خر من دون مرجحاآلى علمها ل ترجيح أحدكفيشرض اعدم التع

  الظن ة الترجيح بغلب



٣٧٠

ة  قبول قوهلا مع عدم معارضكينايف ذل وال، مها ومقتضاه عدم اجلواز مع عدم الترجيح أحديف قول

  ). عليهة وا مؤمتنكالزوج باعتبار 

من طرف واحد  إىل ةل منهما بالنسبكمام تصديق أيقف   يف االئتمان الكشترااال إذ ،غري ظاهر

ان الالزم عليه االحتياط من باب ك ما إنسانابتلي  نعم لو، ةاملتقدم دلةاأل طالقمنهما حمل ائتمانه إل

دخول الزوج الثاين ى علثالثاً حيث يتوقف ة اح املطلقكول نأراد الزوج األنه إذا إ ماك، مجايلالعلم اإل

م الشرعي كفاحلا، معدم الدخول باألى علثالثاً حيث يتوقف ة اح بنت املطلقكويريد الزوج الثاين ن، ا

سبق  ماى علجني اببطالن أحد الزو ايلمج لعلمه اإل، زوجتني للرجلنينيم بأن املرأتكن من احلكيتم ال

  . أيضاًة مثل هذه املسأل إىل ملاعاإل

ول مل حتل عليه قبل العقد عليها للزوج األة صابرجعت عن دعواها اإل ولو(: اجلواهر قال مث إن

رجع  ولو، ونه يف حق الغريكبعد العقد عليها مل يقبل رجوعها ل الإجع ن مل ترإو، بهة خذاها املؤقرارإل

  . )قول املسلمة صحة صالالتصديق حلت أل إىل ذيبكهي عن الت هو أو

ومن ،  ودعواها عدم الدخول عليها،دعواها الدخول هلا ألن هوإمنا  )مل حتل عليه(: قوله: أقول

لزم  ايلمجاإل حتقق العلم إذا نعم، أخر عنه هلا أو ماى علدم  سواء ق،ما عليها ينفذ دون ما هلا أن املعلوم

  . إنسانة نفعها من جهيف ة صابعدم اإلى دعووة صاباإل ىدعومن كل ان ك إذا ماك، االحتياط

  



٣٧١

 أو حرام يف اإلالوطيكها حمرماً أوط لو: الثالث(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر): ٤ مسألة(

 حتل له ال: ي عنهماكايف والشيخ فيما حكسوالقائل اإل قيل، كذل حنو أو يضيف احل وأالصوم الواجب 

فيه ة التحليل الظاهر باعتبار املواقع أدلةمندرجاً يف  ون مراداً للشارع والكي فال، وطي منهي عنهألنه 

  . )العقد الصحيح إىل اح املستندكحتل لتحقق الن: وقيل والقائل املشهور، ذن فيهاملستفاد منها اإل

خيتلف فيه احلرام   الوضع الذي الأحكامالوطي من  ألن املشهور دلة األإطالقالظاهر من : أقول

وضع  أنه إذا ماك، باملاء املغصوب طهرتة ذا غسل يده النجسإف، وحنومهاة والطهارة النجاسكواحلالل 

، مهسجى عل نسان بوضع الثوباإل كن مل يرض ذلإ جمروح بدون رضاه تنجس وإنسانجسم ى علثوبه 

 ،كم وغري ذل وال التحرمي للبنت يف وطي األ،ان الوطي حمرماً مل يوجب الغسلك إذا يقال أن وهل يصح

  .  املأذون فيهالوطيى عله أحكامويعلل بأن الشارع رتب 

سباب  من باب األكن أمثال ذل أالظاهرن إ( : املشهورإليهذهب  ته مايقوولذا قال يف املعارج بعد ت

  . ) وأمثاهلامثالًة املغصوبة بالشفرة يكالتذكليها املسببات عة املترتب

ن إمبا عرفت وبينها بعدم بلوغ البنت تسعاً وة بل الظاهر عدم الفرق بني احلرم(: مث قال اجلواهر

اليت يعقدها ة بنفسها دون الصغرية اح احملللك نليف استقالة يظهور اآلى دعوو ،دلة األطالقأفضاها إل

 )مها يف غري املقاموغرية والوالية الكللوة  شاملتأمثال هذه اخلطابا أن اهرظال إذ ،فسادالة الويل واضح

   أن ةالكتاب الوك رنا يفكولذا ذ، ختصاصاال ىعلدليل  ال فإنه ،رهكما ذكوهو  ى،انته



٣٧٢

 ال فرق أنه وقد تقدم، وليس املقام مما خرج، ما خرج بالدليل إالّ ةالكل شيء للوك قبول األصل

  . بني انون والعاقلة حمللل واحمللليف ا

بل لعدم بلوغها ة من هذه اجله الة نعم قد يتوقف يف حصول التحليل يف الصغري: مث قال اجلواهر

 إذا  يف عدم حصوله فيماشكالومقتضاه عدم اإل، يف املراهق دون البلوغمسعته ما  حنو ،ةحد ذوق العسيل

الذي يظهر من غري واحد من األصحاب املفروغية أن  إالّ ،بقاملراهقة البحث الساويف  ،ةن مراهقكمل ت

عدم اعتبار احلل يف الوطي خصوصاً عند تعرضهم ى علبناًء  ،ةانت صغريكن إوفيها حصول التحليل من 

ان للنظر فيه ك الّإاً وإمجاعمت  فإن ،ةاعتبار البلوغ يف احمللل ومل يتعرضوا للمحللى علللشرائط واقتصارهم 

  . الجم

  . الوطي يف احليضكفوطأها احمللل قبل بلوغ التسع فة غريصانت كولو : القواعد ذا قال يفول

 إذا قبل البلوغة قول املشهور بعدم جواز وطي الصغرية اح عدم قوكتاب النك تقدم يف قد: قولأ

يف   حىتيهايذوق من الرجل ال إذ ،املين فيها واملراد بعسيلتها الرطوبات يف املوضع ال، ن ضاراً هلاكمل ي

  . يف املوضعة بطويلتذ بالرإمنا غالباً وة بريكال

وعمل ة أجنبي اأفلو زعم ، زوجته أا ون وطياً بعلمكي أن يشترط يف وطي الزوج اجلديد مث ال

 إذا ثالثاًة املطلق: ي املبسوطكولذا قال الشيخ يف حم، ة يف احلليىفك كحنو ذل أو معها بقصد الزنا

قد وجد ة باحشرط اإل ألن ،ولفوطأها حلت لألة أجنبي أا فراشه وظن على تزوجت بزوج فوجدها

  . اح صحيحكوهو الوطي يف ن

  



٣٧٣

  

  فصل

  ة يف الرجع

  

خالف   ال:ويف اجلواهر، اح السابقكالن إىل ةاملطلقة  وشرعاً رد املرأ،جوعمن الرة املرة وهي لغ

  . مجاعواإلة نتاب والسكمن الة بني املسلمني يف أصل مشروعيتها املستفاد

  .أيضاًوالعقل : أقول

الطَّالَق مرتاِن فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن والَ يِحلُّ : تاب قوله سبحانهكواملراد من ال

نوهمتيا آتذُوا ِممأْخأَنْ ت ئاً ِإالّلَكُميافَا أَالّ شخأَنْ ي دا حِقيماِهللا  ي أَالّود ماِهللا فَالَ فَِإنْ ِخفْت وددا حِقيمي 

 *جناح علَيِهما ِفيما افْتدت ِبِه ِتلْك حدود اِهللا فَالَ تعتدوها ومن يتعد حدود اِهللا فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ 

نى تتح دعب ِمن ِحلُّ لَها فَالَ تا فَِإنْ طَلَّقَها ِإنْ ظَنعاجرتا أَنْ يِهملَيع احنا فَالَ جفَِإنْ طَلَّقَه هرجاً غَيوز ِكح

  . )١(أَنْ يِقيما حدود اِهللا وِتلْك حدود اِهللا يبينها ِلقَوٍم يعلَمونَ

  : ةفهي متواترة يف املسألة أما الروايات الوارد

   الذية ما طالق العدأو:  يف حديث قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةفعن زرار

                                                

 



٣٧٤

يطلق امرأته  أن مكذا أراد الرجل منإف ،)١(ةحصوا العدأفطلقوهن لعدن و: عز وجلقال اهللا 

 ،شاهدين عدلنية من غري مجاع بشهادطالق العدة فلينتظر ا حىت حتيض وخترج من حيضها مث يطلقها 

  حىترجعتها ويواقعهاى علحتيض ويشهد  أن لب بأيام قكبعد ذل أو حبأن إ كويراجعها من يومه ذل

 مث كذلى علمن غري مجاع مث يشهد ى خرأة ذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقإف، حتيض

ة حتيض احليض أن  إىلون معهكرجعتها ويواقعها وتى علحتيض ويشهد  أن  شاء قبلمىتأيضاً يراجعها 

ذا فعل إف، كذلى علبغري مجاع ويشهد ة الثالثة طلقها التطليق،  الثالثةذا خرجت من حيضتهاإ فةالثالث

مثل : فقال ،حتيض انت ممن الكن إو: قيل له ،ح زوجاً غريهكتن  حىتحتل له وال ،منهبانت  فقد كذل

  . )٢(ةهذه تطلق طالق السن

  حىتيدعها اإفة وأما طالق الرجع:  يف حديث)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

ذا حاضت وطهرت إا الطهر ف ينتظرمث ، مث يراجعها ويواقعها، شاهدينة مث يطلقها بشهاد، حتيض تطهر

شهد أذا حاضت وطهرت إمث ينتظر ا الطهر ف، مث يراجعها ويواقعها، ىخرأة تطليقى علشهد شاهدين أ

قروء من يوم ة تعتد ثالث أن وعليها، وجاً غريهح زكتن  حىتمث ال حتل له أبداً، ةالثالثة التطليقى علشاهدين 

 حتيض وتطهر مث طلقها قبل  حىتتظر انامث طهر ى علبشهود ة طلقها واحد فإن ،ةالثالثة طلقها التطليق

انت كمن زوجها ة مطلقة انت املرأك إذا نهوأل، طالقاً طلق ألنه ن طالقه الثاين طالقاًكيراجعها مل يأن 

ذا طلقها إفة الثالثة يقلالتطيطلقها مل  ه ماكذا راجعها صارت يف ملإف، اجعهاير  حىتهكمن ملة خارج

  ، من يدهة  الرجعكفقد خرج ملة الثالثة التطليق

                                                

 

 



٣٧٥

 فحاضت وطهرت مثة طهر بشهود مث راجعها وانتظر ا الطهر من غري مواقعى علن طلقها إف

يف طهر ة الثانية طلقها التطليق ألنه ،القاًن طالقه هلا طكمل ية بعد الرجعة يدنسها مبواقع أن طلقها قبل

ة ومواقعة مبراجع الّإة الثالثة ون التطليقكت  الكذلكو، ةبعد الرجعة مبواقع إالّ ينقضي الطهر والاألوىل 

طهر من تدنيس ة ل تطليقكون لكي  حىت،مث حيض وطهر بعد احليض مث طالق بشهودة بعد الرجع

  . )١(بشهودة املواقع

يطلق الرجل امرأته عند  أن ةالطالق للعد:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، قيسوعن حممد بن 

  .)٢( برجعتها مامل تنقض عداكوهو أمل: قال، كفالناً قد طلق فإن يعتدا أن اإليهل طهر يرسل ك

  . ةثريك من الروايات الكغري ذلإىل 

يشترط فيه لفظ   والنطق ال،عمالً كلذى عل مجاع ادعاء اإلكويف املسال، تصح نطقاًة الرجع مث إن

نشاء إى علة لفاظ الدال من األك وحنو ذل)احيكنإىل ( قوله إضافةمع  أو  مطلقاً)كارجتعت( فيصح ،خاص

  . ةاملزبور ولو بغري العربي املعىن

لفظ خاص ة ومل يثبت ضرورة يف العدة الرجعة هو شرعية الثابت من الشريع: قال يف املعارج

ة فيحصل الرجع ،ةالعرف واللغى علفاملعول يف مثله ، اح والطالق وأمثاهلماكما يف النكر واحنصار يف أم

ويف  ،)ياحكنإىل ( أو )إيلّ( خراآل إىل يضيف أن األوىلو، )كارجتعت( و)كرجعتأ( و)كرجعت( :بقوله

   القرآنوقد ورد يف ،  الشارح الفاضلإليه أومأره سيد احملققني وكماذ ك )كتكمسأ( و)كرددت(معناها 

                                                

 

 



٣٧٦

 ،)١( مبعروفكمساإف: تعاىلوقوله  ،كيف ذلبردهن وبعولتهن أحق : يم قوله سبحانهكاحل

  ).  وأعدت حلهكاحكرفعت حترمي ن( و)احكالن إىل كأعدت( يصح كذلكو

 ماكن مل يعرف جزئيات اللفظ إبل و، ةلغة لفاظ بأياأل  وغريها من سائر)بييت إىل ارجعي(ومثلها 

مها يطابق اف وغريكالتاء وال أن يعلم ن الكل، رجاعلفظ اإل أنه وهو يعلم )كرجعتأ(: قال الفارسيإذا 

ة زم باهل)كرجئتأ(: قال إذا ماك أم غلطاً ،عراباًإ من غري فرق بني التلفظ صحيحاً بناًء و،ذا يف لغته ما

غري إىل  ،رهاكالم عوض ذكثناء الأالقطع يف ة سقاط مهزإ و،سرهاكاف عوض ك وفتح ال،عوض العني

  . كذل

 أو سواء بنفسه ،ةتابكوالة شاررجاع باإلاإلة فايكبل الظاهر ، وحنوهاة نايكتيان بالاإل ذاكبل و

  .طلقت زوجته مث أرجعها الويل ما يف انون حيثك ،احلق كان له ذلك إذا فيما، وليهب أو ليهكبو

قصد  إىل ضافةالرجوع باإل قصد إىل ةتابكأوالة شاراإل أو  يف احتياج الرجوع باللفظكمث ال ش

رجعت أ(: أراد التمثيل لطالبه فقال إذا ماك نشاء،يقصد اإل وال املعىن نسانرمبا يقصد اإل ذإ، املعىن

  . مها حال اهلازل وحنوكذلكو،  رجوعاًكن ذلكنشاء فلم ينه مل يقصد اإلكل املعىنقصد  فإنه ،)زوجيت

ويف (: قالة يف الرجعة لفاظ الصرحير األك ذبعدحيث إنه ة  قول الروضومنه يظهر وجه النظر يف

وقوله  ،هندوبعولتهن أحق بر: اىليم بقوله تعك لورودمها يف القرآن احل،كتكمسأ وكمعناها رددت

   ، مبعروفكمسالإف: تعاىل

                                                

 



٣٧٧

ا غريها محتماهلالن يريخ األيف اإليهتقر في: وقيل، لفاظاألة لصراحة الرجعة ني ىل إوال تفتقر

  . )هو حسن و،د ويف البيت حنوه باليكمساإك

يف ة  معتربكلذى علة من اللفظ املقصود به الدالل املعىنة رادإن إ( :اجلواهر بقوله يهعلل كولذا أش

ى علم كها باحلعن غرية لفاظ الصرحياأل ختتلفنعم ،  الساهي والنائم والعابثل لفظ صادر من غريك

 إالّ املقصود به املعىنة رادإ بهيم علكحي ال فإنه ف الثاين خبال،كخباره بذلإ إىل ة حاجرياملتلفظ منها من غ

  ). ر نظما هو واضح بأدىنكأيضاً ا صرحياً يكون  الذي كلذى علة الدالة وجود القرين أو خبارهإب

: ذا قالإ وعليه ف، يؤخذ به خبالف غري الظاهرباللفظ الظاهر يف معىن يرا أن موقد تقد

قل اللفظ يذا مل  إ خبالف ما، به وأجرب عليهأخذوا ؤ ومل يقم بسائر ش مث مل ينفق عليها،كرجعتأ

  . ل منهما ميزانهكول، ثبات والثبوتمقامي اإل مجعاً بنية  الروضيف أن واحلاصل، الصريح

ما حيصل ك ،زوجته أا نشاءإفي ك بل ي،دليل عليه ال ذإ، يعترب قصد الرجوع ال أنه مث الظاهر

وجه  فال، هلماة شامل دلةواأل ،أيضاًقصد الرجوع ة  يف صحإشكال نعم ال،  يف ابتداء الزواجكذل

  .رجوع دون غريه أنه لتخصيص أحدمها يف

وا من حقوق ك وبني ،نشاءقصد اإل إىل ةوا حمتاجكومنه يعلم وجه النظر يف ترديد اجلواهر بني 

 ومن الواضح، ىهما النص والفتوورتني مما يشملكيفيتني املذك الىحدإرجاعها بإ الزوجحق  إذ ،الزوج

قال يف ، نشاءومل يعلم وجه التقابل بني كوا حقاً له وبني قصد اإل ،نشاءباإل إالّ ونكرجاع ال ياإلأن 

  . صحابالم األكالم يف أمرين مل أجد هلما حتريراً يف كالإمنا (: اجلواهر

  نشاء واللفظ ها حينئذ قصد اإليعترب فيقاع في اإلأقساممن ة الرجعن إ :أحدمها



٣٧٨

 بل هي كذلكليست  أو، يقاعاتإلاو الصريح الدال عليها عند من اعتربه يف نظائرها من العقود

بل ، عدم اعتبار لفظ خمصوص اى عل هنا اتفاقهم ظاهراً إليه يما عساه يؤمك من حقوق املطلق

ار الطالق كنإ أن يفضاً أيبل تسمعهما ، ة حبصوهلا بالفعل املقتضي للزوجيىستسمع التصريح نصاً وفتو

بل ستسمع تردد املصنف يف قبوهلا ، يقاعاتمل يعهد منهم نظريه يف غريها من اإل  مماكوحنو ذلة رجع

  . للتعليق

ن أ و،له فعالًة وا زوجكيقتضي  في حصول ماكي أو  الرجوع فيهااعتبار قصد معىن: ثانيهما

  . )١()ةار الطالق رجعكنإل من الوطي وك ونكم بك احلإليهما عساه يؤمي ك ، الرجوعيتصور معىن

ة جديدة زوج أا بل قصد، رجاعاإليف مرين السابقني مل يقصد أياً من األ إذا لكنعم رمبا يستش

من احملتمل  أن ماك، ةار الطالق رجعكنإون كما يؤيده كونه رجوعاً كمن احملتمل  إذ ،ةمتع أو ةدائم

حوط ان األكن إول وقرب األواأل،  لفظ الرجوعى والفتوما ورد يف النصك رجوعاً كليس ذل إذ عدمه

، أسراء احلربكحيل له وطيها ة أسري أو لهة حملل أو أمته مثالً أا  لو قصدكذلكمر األ أن ماك، الثاين

  . ةوما أشبه بعدم الصحة أم أو الرجوعة بصحة جديدة وا زوجكمرين ان رمبا يفرق بني األكن إو

بل ، الوطيك تصح فعالً أا خالف بيننا يف ذا الكو(: وجاً مع اجلواهرالشرائع قال ممز مث إن

 يف صحيح حممد )عليه السالم( وقال الصادق، موافقتنا عليهة بل عن بعض العام، عليهة  بقسميمجاعاإل

  من غشي امرأته بعد : بن القاسم

                                                





٣٧٩

  .)١(ةياها رجعإغشيانه ة ن غشيها قبل انقضاء العدإو، جلد احلدة انقضاء العد

 كحنو ذل أو بدوا أو ،ةالمس بشهو أو لبل لو قب،  بالوطيكوال خالف يف عدم اختصاص ذل

 إىل ةاللمس بشهو أو التقبيل أو الوطي أي استباحتهيفتقر ومل ، أيضاًة ان رجعكللزوج  إالّ حيل مما ال

 ) من دون تقدم رجوع وغريه اكفله فعل ذل، ةدامت يف العد ماة ا زوجيف اللفظ ألة تقدم الرجع

  .ىانته

  : يف املقام أمرانى يبق

الشارع  ألن إليهة ال حاج أنه والظاهر ،قصد الرجوع أم ال إىل حيتاج يف الفعلنه إ هل: ولاأل

فلو قتل من غري قصد ، مور يف سائر األكذلك أنه بل الظاهر، جعل الفعل رجوعاً ومل يشترطه بالقصد

  . كغري ذل إىل ،قاتل أنه القتل صدق

ا إ يقال فالة تقدم الرجع إىل ةحاج ال أنه ومن الواضح، وهذا هو الذي صرح به غري واحد

أن هذا احملتمل كو، بدون قصد الرجوع يالمسها أو يقبلها أو هاؤيف يطكبالطالق فة صارت أجنبي

  . ماهالعقد مع وضوح الفرق بينكفعال بعد العقد وجعل الرجوع األكفعال يف املقام جعل األ

بل قد يظهر من ، واللمس وحنومها من دون تقدم رجوعالقبلة فله فعل : ولذا قال يف اجلواهر

 ر التصريح بأنه اليرحبل يف الت، ما اعترف به غري واحدك، املصنف والقواعد عدم اعتبار قصد الرجوع

شف كل يف ب، ة عن الرجعان ذاهالًكن إو، ةاملطلقبحتقق القصد من الفعل  إذا ةالرجعة ني إىل ةحاج

  ن مراده بالنص هو ما تقدم  أوالظاهر، ى النص والفتوطالقخالفها إلة مع ني  حىتكاللثام احتمال ذل

                                                

 



٣٨٠

  .من خرب حممد بن القاسم وغريه

من اعتبار قصد الرجوع ة  املفروغيغريه من إىل ره احلدائق ونسبكذ ما ومنه يعلم وجه النظر يف

  . مدار املقصودة باً وعقاباً دائروبطالناً وثوا ةً صححكاماأل ألن ،بالفعل

، املفروض فعل يف إىل حتقق القصدة  ضرور،ستأهل رداًي  الىما تركهو (: ولذا رده اجلواهربقوله

أصل القصد بالفعل الذي خيرج به عن الساهي والنائم ى علزائد  ن بدون قصد الرجوع وهو أمركل

  ). وحنومها

يبعد  ال ،فعل الغافل وحنوهكاف كنفس صدور الفعل و  أ،قصد الفعل إىل ةمر حباجهل األ: الثاين

 ،خلإ ةن غشيها قبل انقضاء العدإو :فقد تقدم صحيح حممد، كذل دلةظاهر األ إذ ،أيضاًالثاين 

  كما يصدق،جلاًءإن فعلته املرأة إبل و، ما أشبه أو ن كان يف حال غفلةإو  مبجرد حتققهوالغشيان يصدق

اللواط ك يف سائر احملرمات كذلكو، جلاًءإ أو ان يف نومكن إو مد الدخول باألبنت املدخول مبا مبجرأا 

والضمانات ة والطهارة  يف باب الرضاع والنجاسكذلكو، خت والبنتم واألد يف حترمي األلبالو

 كغري ذل إىل ،مات يف مرضه إذا ال بطلإو، احكوالدخول يف التزوج يف حال املرض املوجب لبقاء الن

  . ة الوضعيحكاماألمن 

يف  حىتة صادقة القبل أن مع وضوح ،)١(يقبلها أن ة املراجعدىنأو: )عليه السالم( ويف الرضوي

  . ةحال الغفل

ة حصول الرجعى علة ر يف الغنيكفقد ذة وأما الفعلي: ةالقولية ره الرجعكولذا قال يف املعارج بعد ذ

  فيحصل ة احملقة  الطائفإمجاعة بالوطي والتقبيل بشهو

                                                

 



٣٨١

مل  ةًشبه أو فلو وقع سهواً،  بالقصدكيقع ذل أن بشرط ،ةتقدمي رجع إىل حيتاج والة ما الرجع

صرح به  ماى علبقصدها فقد فعل حراماً  ال أو ةولو أوقعه بقصد عدم الرجع، املشهورى علة يفد الرجع

ل كما يف ك اجلهل مع الإوعليه التعزير ة العالق وبقاءة الشبه ن ال حد عليه لقيامكل، الشارح الفاضل

 من كون ذلكيقال ب أن بعدوال ي، ن راجعها ففي سقوطه وجهانإو، مل يراجعهان إ  ومهر املثل،حيقب

ويؤيده ما ، )١(د بن القاسم حممما رواه إطالق بعمالً ،ةالشرعي حكامعليها األة املترتبة  الوضعيحكاماأل

ة  الصداق ويهدم الطالق ويوجب احلد والعديوجب :نصاراألة يف حماج قالنه إ )عليه السالم( ي علعن

  . )٢( فهذا أوجب يوجب صاعاً من ماءوال

مها مما ال م وحنوبفعل الغافل والنائة عرب نعم ال(: ره اجلواهر قائالًكفيما ذ ومنه يعلم وجه النظر

  ). قعها مثالًفواة غري املطلق أا  مثل ما لو ظن،به غريها بالفعل املقصودة عرب ما الك، قصد فيه للفعل

ة بنت الزوج إىل النظرة الدخول من حليى علة  املترتبحكامم وسائر األكفرق بني هذا احل أي نهإف

  .كغري ذل إىل ،البنت به فيهة ان الدخول يف النوم وحرمكم ولو مها بعد طالق األأأبداً بالدخول ب

ن عمد يف وطي كمل يإذا ف ،د نصاً وفتوىمالع إىل ةن احلد حباجفألة جنبييف األ عدم احلدأما 

  . ن حدكي ونه يف النوم ملك عن اشتباهاً فضالًكان ن أبة جنبياأل

يشترط يف (: قال  حيث،لمات واليت منها ما يف القواعدكمن الة ومنه يعلم وجه النظر يف مجل

   أو ولو وطأ نائماً، قصد الوطي والتقبيل واللمس صدوره عن

                                                

 

 



٣٨٢

  ).ةرجعمل حتصل الة غري املطلق أا ظن

مع  ال أو ةبقصد عدم الرجع أو يقع سهواً الرجوع عن قصد فالحيصل إمنا و: ةفايكومنها قول ال

م كان عاملاً بالتحرمي لعدم خروجها عن حكن إو، خريين وعليه التعزير ال احلداأل قصدها ويأمث يف

 أن مع وضوح ،)١(ةار الطالق رجعكنإ أن ىعلدل  رناه ماكذ ويؤيد ما، امهغري إىل رأساًة الزوجي

  . طلق وقد وقع الطالق واقعاً أنه  بل مع الذهول عن،قصد الرجوعبدون ار قد يقع كناإل

 ال أو ةولو أوقعه بقصد عدم الرجع(:  حيث قالكاملسال رهكومما تقدم يظهر وجه النظر فيما ذ

الرجعي جواز ة دفائ ألن ان رجعياًكن إو، اح بالطالقكاعتربناه فعل حراماً النفساخ النن إ بقصدها

ان عاملاً بالتحرمي بعدم كن إحد عليه و ن الكلة ال مل تنب بانقضاء العدإو، بقائه حبالهفيها إلة عالرج

 مث إن، مع اجلهل بالتحرمي الّإفعل احملرم ى علبل التعزير ة  ولقيام الشبه،ساًأرة م الزوجكخروجها عن ح

 كراجعها بعد ذل فإن ، سبب غريهكليس هنا إذ ،الطالقبانت يف  أا هورظراجعها فعليه مهر املثل ليمل 

 ومن ،بينهماة اح وحصول احليلولكي يف حال ظهور خلل يف النط من وقوع الو،جهانوففي سقوطه 

 ان طالق مدخول ا نظراًكلقها بائناً طومن مث لو ، ولاح األكصلب الن إىل ارتفاع اخللل أخرياً وعودها

 الزوج رفعه يف كاح زال بطالق ميلكما علم من تعريفها بأا رد نكة جعن الر وأل،ولالدخول األإىل 

  ). ةالعد

  . ما عرفت: والًأذ يرد عليه إ

   يستحق  حىتفعله السابقة ن وجه حلرمكرجع بعد الوطي مل ي لونه إ :وثانياً

                                                

 



٣٨٣

ن ك يملة انت زوجكمث لو ، ةجديدة الرجوع ليس زوجي ألن ةي بقاء الزوجكتبني بذل إذ ،التعزير

   .التعزيرجاء ان احلد فمن أين كن كولومل ت، تعزير

زوجيتها له ة شفكزوجته املن أا بقصد الرجوع مع رجع بعد الوطي الن إ ملاذا املهر: وثالثاً

   .بالوطي الثاين مثالً

ما ك، الرجوعى علة لاد  الكن مل يقصد ا ذلإفعال رجوع واألن إ( :ولذا رده اجلواهر بقوله

 ك ذلى النص والفتوإطالق ى بل لعل مقتض،من اللفظى قوأنه إ بل قيل، من الرواياتة  مجلبه يف صرح

.)١( )أيضاًمع قصد العدم  حىت

بعد الرجوع الذي أقل ما  إالّ جيوز االستمتاع اح قد انفسخ بالطالق فالكالن أن فما قيل من

ة م الزوجكحى علة بقائها يف العد املصرحني ب والفتوىالنصة االجتهاد يف مقابلكهو ، يتحقق به قصده

 من كره يف املسالكذ فيسقط حينئذ ما،  الرجوعقصد معىن إىل ةها من غري حاجيالذي منه جواز وط

  .)ة املتقدمكاملسالة آخر عبار إىل ،لو أوقع الوطي بقصد عدم الرجوع أنه التفريع من

 وعادتة العدة ها الزوج يف مدأبعد الدخول فوطة ومثله ما لو ارتدت املرأ(:  قالكاملسال مث إن

 هنا وأوىل، ةمث أسلم املتخلف قبل انقضاء العد، هاأالوثنيني ووط أو أسلم أحد اوسيني أو ،سالماإلإىل 

وما ة بعد الرجع ون ماكفي، ةنقصان العدى يبقبل ، ةيرتفع بالرجع أثر الطالق ال ألن بعدم ثبوت املهر

 يون الوطكي وسالم اإلرتفع باالجتماع يفين ي الدوتبديلة أثر الردو، عقدين خمتلفنية قبل الطالق مبثاب

  ). ان حسناًك بوجوب املهر هنا وعدمه يف تبديل الدين ليول ولو قمصادفاً للعقد األ

ما لو ارتد بعد الطالق كفره ك سواء ،فركحصل يف حال ال إذ الوطي أن  القاعدهىمقتضن إ :وفيه

   فرهاك أو ، امللي مثالً يفسالماإل إىل رجع مثة يف العد

                                                





٣٨٤

ونه رجوعاً فالوطي كتنايف  الوطي الة حرم فإن ،ان رجوعاًك مث رجعت كذلكفرت كما لو ك

 رجع فرها مثك أو فرهكها يف حال أاملهر اجلديد لو وط إىل ةحاج ولذا ال، نكأنه مل يكيهدم الطالق و

  . ليس بزنا ألنه وجه للحد  الكذلكو، رجعت أو سالماإلإىل 

 الوطي أحكام من كغري ذل إىل ، والولد ولد حالل،التعزير إىل ان حمرماً احتاجكحيث نه إ نعم

  ماكعليى خيف ال(: ه اجلواهر بقولهدولذا ر، ةتابيكوطي اليت ارتدت ة ن قد تقدم عدم حرمكل، ةللزوج

ى علالبقاء شف كينة  يف العدسالمباإل أنه رناه يف املرتد منكذ مباة حاط بعد اإلكالم املسالكيف 

م كحة رادإى علاملرتل ة زوجة يف العدة النصوص بأن الرجعية ثركة  من جهولعل املقام أوىل، ةالزوجي

رناه عند كذ ماى علعليه دليل   من عدم ترتب احلدره أوالًكذ بل ما، هايالذي منه جواز وطة الزوج

  ). التأمل

ة ذا مضت هلا ثالثإف: ) السالممعليه(ة ئمعن األ، الصدوقرواية أمثال ة ثريكومراده بالنصوص ال

 فإن ،ت فالءن شاإت تزوجت وءشان إ اإليهمر  واأل،طهار فقد بانت وهو خاطب من اخلطابأ

   .)١( تزوجها مبهر جديدكتزوجها بعد ذل

 إذا  حىتأطهارة مل متض ثالث ان ماك يف ماكوقع  الوطي رجوع لو أن ىعلة داللة يف هذه الروايو

 مهر جديد ال أنه كذلكو، الرجوع مع قصد عدم بدون قصد الرجوع أو أو ةمع الغفلو  أان يف النومك

  . رناهكملا ذة ون شاهدك فتكما تقدم عن املسالكبعقد جديد إالّ 

  ة  عن رجل طلق امرأته واحد)عليه السالم( جعفر ل أبوئس:  قال،حممد بن مسلمة وايور

                                                

 



٣٨٥

 )١(ةهي امرأته مامل تنقض العد: قال ،رجعتهاى علومل يشهد ، تنقضي عدا أن قبلرجعها مث 

  . احلديث

يطلقها : فقال ،عن طالق احللىب )عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،ناسيكاليزيد ة ويف رواي

  .  احلديث)٢(نعم وهي امرأته: قال ،يراجعها أن فله: قلت، بالشهور والشهودة للعدة واحد

 مثل عدم ،عليهاة  الزوجيأحكاماليت رتبت  أو ،امرأته أا يفة غريها من الروايات الصرحي ىلإ

ينبغي  ال:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ما عن احلليبك ،الزوجذن إب إالّ خروجها عن البيت

  . )٣(ن مل حتض إشهرأة ثالث أو قروءة تنقضي عدا ثالث  حىتذن زوجهاإب الّإخترج  أن ةللمطق

ء يش  عن)عليه السالم( ىاحلسن موس أبا سألت:  قال،خلف أيب بنارواه سعد ما ك ،النفقةومثل 

ت كطلقها وملة فقد بانت منه ساعة الرجعفيه  كميل طلق الرجل امرأته طالقاً الإذا  :فقال ،من الطالق

 ال: قولي عز وجلس اهللا يأل: قلت: قال، هلاة نفق ت والءسبيل له عليها وتعتد حيث شا نفسها وال

 كفتلة بعد تطليقة  اليت تطلق تطليقك بذلعىنإمنا : فقال: قال ،)٤(رجنخي ون واليرجوهن من بخت

اليت ة واملرأ، هلاة فقد بانت منه وال نفقة ذا طلقت الثالثإف، ةتطلق الثالث  حىتخرجت خرج والت اليت ال

 ىنكوالسة ل زوجها وهلا النفقتقعد يف مرتأيضاً خيلو أجلها فهذه   حىتمث يدعهاة يطلقها الرجل تطليق

  . )٥(تنقضي عدا حىت

                                                

 

 

 

 

 



٣٨٦

ة فأما املبتوت، خالف بالة الرجعية للمطلقة  والنفقىنكجتب الس:  قال،وعن الطربسي يف جممع البيان

، بل وخرب حممد بن قيس، )١()عليهم السالم( ىاهلدة وهو املروي عن أئم ،ةقنف  هلا والىنكس ال: فقيل

  .)٢(يستأذن عليها والة ان له عليها رجعك تسوق لزوجها ماة املطلق:  قال)سالمعليه ال( جعفر أيب عن

  . مإليهما نسبه املعارج ى علخالفاً للمشهور ، أيضاًرناه كا ذملة  من الروايات املؤيدكغري ذلإىل 

 أو ةانت بشهوكواللمس سواء ة  تتحقق بالوطي وحنوه والقبلةون الرجعك يف إشكال المث إنه 

  : من الرواياتة  مجلإطالقما تقدم  إىل ضافة باإلكذلى علويدل ، شهوةبدون 

بغري مجاع ة الرجع: قلت له:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، احلميد الطائي  عبدما رواهمثل 

  . )٣(نعم: قال ،ةون رجعكت

ون كتبغري مجاع ة عن الرجعسألته :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )٤(نعم: قال ،ةرجع

 حيل ما إىل نظرلا أو لمكالتك بالزوج بدون قصد الرجوع ال خيتص ماة فعل الزوج يف العد نعم لو

 الرجوع كقصد بذل ولو، صل بعد عدم الدليل عليه لأل،ن رجوعاًك الطريق وحنوه مل ييفالتزاحم أو 

ه معها يف ؤنعم بقا، أيضاً فهما رجوع ،اش واحدعندها يف فرواملنام ة احملضة الني ذاك و، به رجوعاًىفك

  ة اخللوفليس من حرمة  ما عرفتى علا زوجته وأل، الرجوع ليس رجوعاً بدون قصدة دار خلو

                                                

 

 

 

 



٣٨٧

ومع عدم قبوله ، ان رجوعاًكالوطي مع قبوله هلا  اللمس أو أو ةالقبلة فعلت الزوج ولو، ةجنبيباأل

وطي  أن تقدم ن قدكل، فعل اللمس ثالث ما إذا كذلكو، واللمسة القبل إىل ةليس برجوع بالنسب

الوطي من  أن مناًء ملا عرفت جلإثالث بالوطي لو مجعهما  كذلكو، ياه يف نفسها رجوعإة الزوج

 يف كش حال لو أي ىعلو، الدليل عنه الحتمال انصراف ،ن كان يف مثلهما تأملإو،  الوضعيةحكاماأل

  .  العدماألصلان كحتقق الرجوع 

ستصحب عدم ي فإنه ، الرجوع أم الكم هل قصد بذللنع مبا التكلم  إذا منه يعرف حال ماو

  . ثبات مقام اإلالرجوع يف

خالف أجده  بالة  رجعكذل انكة  العدر الطالق يفكنأولو (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

  . )ةبالزوجيالتمسك يتضمن  ألنه  بقسميه عليهمجاع بل اإل،فيه بيننا

 اهادعت زوجة  سألته عن امرأ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، والد أيب ةيدل عليه صحيح: أقول

 كذلى علشهد هلا شهوداً أطهر من غري مجاع وى علطالقاً صحيحاً يعين ة طالق العدة طلقها تطليقأنه 

، هلاة  للطالق رجعهاركنإ فإن ةار الطالق قبل انقضاء العدكنإان كن إ :فقال ،كر الزوج بعد ذلكنأمث 

الشهود بعد ما ة شهادبينهما بعد يفرق أن اإلمام ى عل فإن ةر الطالق بعد انقضاء العدكنأان كن إو

  . )١(ابطوهو خاطب من اخلة انقضاء العد اره الطالق بعدكنإ أن يستحلف

ون ك فير الطالقكين أو يقبلها أن ة املراجعدىنأو: )عليه الصالة والسالم(ويف الفقه الرضوي 

  . )٢(ةار الطالق رجعكنإ
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، من باب االستيناس )ة بالزوجيكيتضمن التمسألنه ( :ره الشرائع بقولهكذ ما أن ومنه يعلم

ى علمنها ومايف معناها لداللتها ة لفاظها املشتقأبة هو أبلغ من الرجع(:  قائالًكره املسالكذ  ماكذلكو

  .)طلقاًرفعه مى علار كناإلة املاضي وداللغري رفعه يف 

ار املتبوع كنإو، لهة الطالق وتابعى علة مترتبة الرجعن إ قيل وذا يندفع ما(: كمث قال املسال

ار كنإجعل  إذا الشارع ألن ،ان الشيء سبباً يف النقيضنيكل الّإوة ون رجعكي فال، ار التابعكنإيقتضي 

 فإن ،ةيراد منها حقيق والة الرجععن ة نايكار كنجيعل اإل أو ،ةوركاملذة فقد قطع التبعية الطالق رجع

  ).ل لفظ دل عليه وهذا منهكبة اح املتحقق يف الرجعكالنة عادإار الطالق كنإاملقصود حينئذ من 

ار الذي كناإل منة احلقيقة رادإ بىره اجلواهر من ظهور النص والفتوكذ المه ماكن يف أخري كل

في فيها كبل ي،  الرجوع فيهانشاء معىنإتبار  من القول بعدم اع ليس بأوىلكوذل،  عليه الرجوعيترتب

ار كن يتفق خرب اإلكوبذل،  الرجوعن مل يقصد معىنإبل والفعل و، فعالًة وا زوجى كعلاللفظ الدال 

  . ن هي زوجيت اآل:في فيه حينئذ قولهكبل ي، والفعل

  .وحممد بن القاسم والد أيب ومراده باخلربين خربا

اره عن كنإون كيقتضي عدم الفرق بني أيضاً لمام كمن ة  مجلقإطالبل ة  الصحيحإطالق مث إن

عدم ندمه بل يريد  أو ،ذب نفسه وندمه بأن يريد الرجوعكمع علمه ب أو ، بأن طلق ونسيكاعتقاده ذل

ار مقترناً كنان اإلك أو ،لهة وج زخبالف من الة الدولة املتزوج خيفف عنه ضريب أن هدفاً آخر مثل

ة رادإار عن كنون اإلكي أن نعم جيب، بعدم الطالق أو بالظن بالطالق أو ،أم الطلق  أنه  يفكبالش

 إىل ار املوجبكن النصراف اإل،ما أشبه أو  لتالميذهممثالً أو هازالً أو اركنرهاً يف لفظ اإلكم الة جدي

  ه ركالرجوع عن مثل امل
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  . ما عرفتعلى رهاً فهو رجوع كالوطي مأما ، وحنوه

ار ويستلزمه كنمبا يقتضيه اإلة تفاء يف الرجعكاحتمال االأما ( :اه قال يف اجلواهررنكولذا الذي ذ

 قول وهذا معىن، ر زواله بالطالقكال مل ينإو، ولاح األكالنى علالبقاء ة رادإوة يف الزوجية من الرغب

ة والرغب ةجيالزوة رادإن أيده بعضهم بأن إو، ىتر ماكفهو ، يستلزمه ويقتضيه أي يتضمن ألنه املصنف

املدلول ة واحملبة راد بل مبجرد اإل،ن بقول وال فعلكن مل يإو، اإليهزالتها ضرب من الرجوع إفيها بعد 

 حيث إنالرجوع من ة رادإيظهر منه عدم  ال أن  اعتبارك ذلىمقتضن إ فيه ذإ، اركنإلاعليها استلزاماً ب

الم كالنص و أن ا معإليها وامليل فيهة لرغبواة  بالزوجيكانت باعتبار اقتضائه التمسكإمنا به ة املراجع

  ). صحاب مطلقاأل

  .اراًكنإى يسم كل ذلك ألن ،ةتابكال أو ةشاراإل أو اره الطالق باللفظكنإ يف ال فرقو

ر بعد كنأق وون طلّكوقد ي، فهو رجوعة العدنكر يف أوق ون طلّكمقام الثبوت قد ي إىل ةمث بالنسب

ار يف الزمان القريب من كنان اإلكون مل يطلق فهي زوجته سواء كد يوق،  نفسهاكمتلة فهي سائبة العد

  . أم ال  ـةان يف العدك بأن ،ان طالقكلوـ  الطالق

، ق واقعاً طلّونهكفرض ى علفهو رجوع ة ر يف زمان العدكنأ فإن ،ثبات اإلمقام إىل ةأما بالنسب

 الة بعدها فاستصحاب العد أو ةلعدار يف زمان اكنولو مل يعرف هل اإل، ةر بعدها فهي سائبكنأن إو

  . املثبتاألصلمن  ألنه ةار رجوعاً يف العدكنجيعل اإل

 مل كزوجت قبل ذل ذ لوـ إ ومل تتزوج تهصدق فإن ،ةين رجعت يف العدإ: ةولو قال بعد العد

 ىعل هي توحلفة ن مل يقم البينإو، م لهكحة قام البينأ فإن ن تنازعاإ و،إشكال فال  ـينفع تصديقها

  ، م هلاكعدم العلم ح أو العلم بالعدم
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الطالق مسلم  إذ ن من موافقتهاكتتم ال أنه فالظاهر، وعدمهاة الرجع ال أعلم: ن قالتإو

الرجل قال  إذا ماك فهو ،كوالفرض الش، مبا علم حليته الّإفالالزم حفظ الفرج ، والرجوع غري مسلم

جيوز هلا  ذبه حيث الك ال تعلم صدقه عن وهي ،ةجمنون أو ة يل وأنت صغريك أبوكزوج: ةالمرأ

  . تهموافق

 لعله :والد أيب ةيف بيان صحيح قال أنه ي عن الفاضل السي يف شرح التهذيبكاحمل مث إن

اره للطالق قبل كنإان ك أنه  الزوجىثبت الطالق بالشهود فادع لو أي ،املعلومة صيغى عليستحلف 

فال خيرج عن ، ما هو املشهوركيستحلف  أن فالقول قوهلا بعد ةرت املرأكنأوة ون رجعكلية انقضاء العد

ويف بعض النسخ بالتاء : قال، إليه تدعوة وال ضرورة اليمني املردودى علورمبا حيمل ، صحابقواعد األ

  .ةاره الطالق رجعكنإ أن ىعلق اصحاب االتفوظاهر األ، بناء اهولى علفهو 

ل ومل نعلم هل بقوعدم قصد اخلالف  أو إىل قصد الرجوعىل  إةوحنوها حباجة قلنا بأن القبل مث إن

نا ككذا لو شكو، الرجوعى علحيمل  أن الصحيحى علفالظاهر من محل فعل املسلم  ،ان رجوعاً أم الك

  . بعدها أو ةل يف زمان العدقب أنه يف

ى عل يدل من القول والفعل ما إىل  فقد ظهر مما تقدم عدم االحتياج يف الرجوع،انكيف كو

  . للزوجني إالّ ال حيق ل ماكفي كبل ي، فعالًة  بالزوجيكالتمس

 يقاع والليست من قسم اإلة حميص عن القول بأن الرجع ال(: ومما تقدم يعلم وجه قول اجلواهر

، فعالًة  بالزوجيكالتمسى علفعل  أو دل من قول ل ماكفي فيها كبل ي،  الرجوعيعترب فيها قصد معىن

ن فيهما كن مل يإو، تعبداًة ار رجعكن واإل مثالًخصوص الوطي أن ىدعوو، الطالق ن ذهل عن معىنإو

   الرجوع نشاء معىنإاملعترب فيها ة  الرجوع خبالف غريمها من أفراد الرجعقصد معىن نشاء والإ
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 ،خراج هذين القسمني من بني أفرادهاإي يلتزم ك ا كاعتبار ذلى علدليل معتد به  ال أنه يدفعها

غريه أعم من اعتبار  أو فو مبعركمساإف :اىلقوله تعك وبعولتهني أحق بردهن :تعاىل وقوله

ة ون الرجعكار والفعل جمرداً عنهما من كنحينئذ ما يسنفاد من حتققها باإلى يبقف، ن املزبورين فيهايمراأل

 ال، ء واحدشية الرجع أن  يفىخصوصاً بعد ظهور النص والفتو ،رضااله من غري مع حبكذلكمطلقاً 

  ). قوالاأل ار منكنفعال واإلاأل ا الرجوع وهو ما عدنشاء وقصد معىنا أمران أحدمها يعترب فيه اإلأ

 أو ،بقصد الفعل مع عدم قصد الرجوع أو ،د الرجوعصيقترن بق أن ما عرفت فيصحة ن الرجعإف

 إىل الراجع من سفره أن ويؤيده ،ما أشبه أوة أجنبي أا انا جمرد الفعل ولو بزعمك نأيقترن بأيهما ب ال

  . ك الراجع قهراً وغري ذلكذلكو، ن بقصد الرجوع وال بقصد الفعلكن مل يإرجع ونه إ بلده يقال له

بل ، بال خالف فيه بينناة شهاد يف الرجعجيب اإل وال(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

بل يستحب حلفظ ، ةاملتواتر أو املستفيضةوالنصوص  األصل إىل مضافاً، ة بقسميه عليه وهو احلجمجاعاإل

  . )احلق ورفع الرتاع

  : من الرواياتة االستحباب وعدم الوجوب مجلى عليدل : أقول

 أحبيشهد :  قال، يف الذي يراجع ومل يشهد،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مثل ما رواه احلليب

  . )١( بالذي صنع بأساًىوال أر إيلّ

ن إون بغري شهود وكي الطالق الن إ : قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ن مسلموعن حممد ب

  . )٢( فهو أفضلن ليشهد بعدكولة بغري شهود رجعة الرجع
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 مث راجعها ة عن رجل طلق امرأته واحد)عليه السالم( جعفر أبو سأل:  قال،وعن حممد بن مسلم

 أن ي لهغان ينبكوقد ة مل تنقض العد هي امرأته ما: قال ،رجعتهاى علتنقضي عدا ومل يشهد  أن قبل

ثرياً من النساء كن إو، أري بالذي صنع بأساً  وال، فليشهد حني علمكجهل ذل فإن رجعتهاى عليشهد 

 بالذي ىوال أر، ان من أمرمهاك ماى علة احهم اليوم مل جيدوا أحداً يثبت الشهادكنى علة أرادوا البين لو

  . )١(أحسن ون يشهد فهإصنع بأساً و

 طلق امرأته فأراد إذا ينبغي للرجل: قالنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، سالماإلدعائم وعن 

جعها ومل يشهد اور جهله  أوكأغفل ذل فإن ،الطالقى علما يشهد كة الرجعى عليشهد  أن يراجعهاأن 

ن واملواريث وأن يقال قد طلقها ومل ار والسلطاكنان اإلكملة جعل الشهود يف الرجعإمنا  و،مث عليهإفال 

 عدا يتنقض أن رجعتها قبلى علذا أشهد إ و،كر ذلكذ إذا ن راجعها ومل يشهد فليشهدإو، يراجعها

  . )٢(مل تعلم  أوكفهي امرأته علمت بذل

، ةسألته عن رجل طلق امرأته واحد:  قال،) السالمماعليه( عن أحدمها، وعن حممد بن مسلم

 :قلت، فليشهد: قال ،رجعتهاى علمل يشهد  فإن :قلت، ةبرجعتها مامل تنقضي العد كهو أمل :قال

  . )٣(ان املرياثك ملكجعل ذلإمنا  و،ركفليشهد حني يذ: قال ،كغفل عن ذلفإن 

 أن رجعتها قبلى عليراجعها أشهد  أن ن أرادإو:  قال،)لسالم اعليه(جعفر  أيب عن، وعنه

  . )٤(هاؤقراأقضي تن
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جهل  فإن ،ذا رجعإطلق و إذا رجلنييشهد :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ةزراروعن 

  . )١(ان مل يشهد حني طلق فليس طالقه بشيءكن إ و،صنع وهي امرأته ماى علن فغشيها فليشهد اآل

فقد  يعتدا:  عن رجل قال المرأته)عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت:  قال،وعن املرزبان

 كمضت لذل  حىتجيامعها أن  مث غاب عنها قبل، بأيامكرجعتها بعد ذلى علشهد أ مث ،كيلخليت سب

  . )٢(رجعته فهو زوجتهى علأشهد إذا  :فقال ،يف تأمرهكثر فكأ أو ةأشهر بعد العد

عليه ( احلسن أيب عن، حممد بن الفضيلة الشهود من رواي إىل عدم االحتياجة ادفن استكبل مي

تابه كاهللا أمر يف ن إ ،ك وقياس أصحابكقياسكالدين ليس بقياس ن إ :يب يوسف ألقالنه إ ،)السالم

 فأتيتم ،بال شهودوأمهله تابه بالتزويج ك وأمر يف ،عدلني إالّ د فيه بشاهدين ومل يرض ماكبالطالق وأ

 مث ،انرك وأجزمت طالق انون والس،عز وجلد اهللا كشاهدين فيما أ شاهدين فيما أبطل اهللا وأبطلتمب

  . )٣(م تظليل احملرمكر حكذ

 الطالق أحكامى علمنصبة الطالق ة آي فإن ،ر الشاهدين يف الرجوعكعدم ذة  بضميمكوذل: أقول

  . ون الشهود هلاكيوجب  الة الرجع إىل ر الشهودكفقرب ذ

، شهاد بعدهمل يشهد حني الرجوع استحب اإلن إ أنه ة فظاهر الروايات املتقدم،انكيف كو

   يعلالف هو يف القويل الإمنا شهاد حني الرجوع اإل أن روالظاه
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 هلما التفاق كذلة ن حليكبل مي، ان حراماًكن إفعل و ذاإ كفي ذلكمبا يران كن إو، الوطيك

ن كومي، شهاداإل املناط الشهود ال أن قد تقدم إذ ،تعمده بال أو  مع تعمد الزوج،الزنا وحنوهكرؤيتهما 

  .ل زوجته عند شاهدين من حمارمهاقب إذا ماكفعل شهاد يف احلالل من الاإل

ان كان رمبا يأيت بعض املستحب بغري عادلني ملكن إو، وما شاهدين عادلنيكفضل األ أن والظاهر

  . أيضاًة الواحدة  واملرأ،بل والواحد واملرأتني ،ةيف بعض الروايات املتقدمة العل

رثها واشتباه الوالد بينه وبني املتزوج إعدم شهاد معرض احملرم من زوجها وان عدم اإلك مث لو

  .نه يعترب يف الرجوع أن الوجوب مقدمي الكل، شهادفالظاهر وجوب اإل، أشبه ما أو اجلديد

 بدون الشهود ع فرج،يعتربه مامي الإشهاد يف الرجوع والزوج تعترب اإلة عامية انت املرأك ولو

فيشملها ة ا ملتزم أل،اع ويلزم قبول قوهلاهلا االمتنوهل ، لكليف الكهي تة يع الواقحكاماأل فإن ،صح

 غري مامي مبا يلتزم بهلزام اإلإ لعدم ،ان الظاهر العدمكن إو، احتماالن ،)١(التزموا به م مباألزموهدليل 

  . ةه املسألوقد تقدم شبه هذ، مامياإل

االمتناع ة للشيعي  أنفالظاهر، ةالشيعيى علشهاد ي بدون اإلمماس بأن رجع غري اإلكانع ولو

اح بعد كيصح هلا الن فإنه بدون شهودة طلق املخالف الشيعي إذا ماك، مامي مبعتقدهلزام غري اإلإلقانون 

 من الطالق كأشبه ذلما  أو طلقها ثالثاً يف جملس واحد إذا كذلكو، ةن هلا عدكمل ت إذا بدوا أو ةالعد

 أن معة من هذه املسائل يف بعض املباحث السابقة مجل إىل عناملوقد أ، ةعند الشيعية بدون الشرائط املعترب

  . مزيد من التتبع والتأمل إىل ةبعضها حباج
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ة رجاعات متعددإن كمي ،ةن بشهادات متعددكما ميكن بشاهدين كالطالق املتعدد مي أن ماكو

: )يه السالمعل( يب جعفرقلت أل: قال ،ةزرارة خصوص الطالق ورد روايويف  ،دلة األطالق إل،بشاهدين

 اشهدا:  مث قال،تقول يف رجل أحضر شاهدين عدلني وأحضر امرأتني له ومها طاهرتان من غري مجاع ما

  . )١(نعم: قال ، ومها طاهرتان أيقع الطالق، هاتني طالقامرأيتّأن 

 فيشهدان طالق زيد هنداً ورجوع عمرو، بشاهدينة اجلمع بني الطالق والرجعة ومنه يعلم صح

  .ةزوج إىل  ورجوعهة طالق زيد زوجكذلكو، ةمفاط ىلإ

ان فيه كن إوة الكالرجوع بالوكون ة قلنا بصح إذا ن شاهد الرجوع غري الزوج فيما أوالظاهر

ة ووجه صح، يلكان املطلق الوك إذا الطالق الزوج يفة يف شهادة وقد تقدم شبه هذه املسأل، ليتأو

  .  تصح اكذلكما يصحان ا كف ،اح والطالقكاملناط يف النة الكبالو الرجوع

 أو ،ةان بعد العدكالرجوع ن إ :ةقالت املرأ إذا الرجوع فيماى علشهاد في اإلكال ي أنه ىخيف مث ال

ان كة الرجعية ان يف العدك لو عمله عمالً أو الشاهدين يشهدان بقوله اللفظي فإن ،ةن هلا عدكمل ت

  . ك غري ذليفى دعوموازين ال إىل فالالزم الرجوع، رجوعاً

دعواه ى علة ما تقدم الشهادك ،دعواهاى علة شهدا بسائر اخلصوصيات قدمت الشهاد إذا نعم

  .صحته الرجل بطالن الرجوع وادعت هي ى بأن ادع،مرس األكلو انع ما يفأيضاً 

ثار مل تقم فللثالث ترتيب اآل أما إذا ،الرجوع الصحيح عمل الثالث اى علة قامت الشهاد إذا مث

  رتاع لن خالف طرف اإتقتضيه القواعد و  ماحسب
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 كذلكتقبل بزواج الرجل منها و أن ةره فللخامسكتدعي هي الرجوع والزوج ين  مثالً،مع الثالث

  . فيما تقدمة بعض هذه املسأل إىل وقد أملعنا، كغري ذل إىل ،ختاأل

جاء رأس  إذا  أوشئتن إ  أوشئت إذا كراجعت: ولو قال(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

تباعه أالشيخ و إىل  بل نسبه فيها،كما يف املسالكاملشهور ى عل ،ولو قالت شئت،  مل يقع،الشهر

ة السببيى علدل  من منافاته لظاهر ماات ءنشاواإل العقود أقساممسعته يف غريها من  ن بنحو مايخرأواملت

 أنه شف اللثام منكومما يف ، ك من ذل،وفيه تردد:  قال املصنفكن مع ذلكول، ثرلتأخر ترتب األة املنافي

يقاع وال عليه فال يشترط فيها اإلة فعال الدالولذا حتقق باأل، ة بالزوجيكالتمس إالّ ةيشترط يف الرجع ال

  . )نشاءاإل

فهو مثل ة نشاء خفيف املؤناإل ألن ،املشيئةأو مبثل  مبثل الشهرسواء التعليق ة الظاهر صح: أقول

غريه يفهو عقالئي مل ، شئت: يلك وقال الو،شئت إذا  أوجاء رأس الشهر إذا يليكأنت و: قول الرجل

 إطالقف، دونهود الدليل فيهما يالزم املقام لوج اح والطالق الكيف النصحته وعدم ، املقاميف الشارع 

  .الرجوع تشمله أدلة

ن قد يناقش كل(:  املتقدمالمكقال بعد ال ،ةالصح إىل مع ميلة ويظهر من اجلواهر تردد يف املسأل

ى علمانع من ترتب أثرها  ال إذ ،قصده ا ينايف عدم قبول التعليق فيما لو نشاء ا البأن عدم اعتبار اإل

  بالزوجيةكفي فيها التمسكينه إ بل قلنا،  فيهاكن مل نقل باعتبار ذلإعن التعليق و اردة نشاء الرجعإ

فيتجه حينئذ البحث عن صحتها مع ،  الرجوعنشاء معىنإ عن نشاء فضالًارد عن أصل اإلة السابق

  . )التعليق

   ىحصول مقتضبعد  يف احتياج الرجوع إشكال النه إ( :كيف رد ذل مث قال



٣٩٧

 وقد يدفع ، عدم حصولهاألصلف،  بهك يتمسإطالق املعلق والة سبب ومل يثبت سبي إىل الفسخ

فعل يقتضي البقاء  أو مفادها حتققها مبا حيصل من قول  أنتفاليت قد عرة الرجع أدلة إطالقفي كيبأنه 

جاء  إذا نت زوجيتأريب يف حصوله بقول  وال،  الرجوعنشاء معىنإن مل يقصد إوة السابقة الزوجيى عل

  . هاملعلق عليوحصل  ،يدزرضي  أو رضيت إذا  أورأس الشهر

ره ك ملا ذ: وجه تردد الشرائعيف حتياط يف خالفه حيث قالاال جعلأيضاً ألنه بل هو ميل املعارج 

ة ومن عدم اجلزم بالرجع، ةالصح أصالةلزوم الوفاء بالشرط وى علدل   من عموم ما)رمحه اهللا(الشارح 

 ،الوقوععدم واملشهور ، احكملا ثبت من النة عادإا إف، أصلهاكمن حيث تعليقها وال تقبل التعليق 

مثاله أ وعدم ثبوت يف ،يرتفع به اليقني  الك والش،هخيالف ولعل وجهه ثبوت منشأ الفرق وعدم ظهور ما

أرادا يأيت مبا يرتفع ن إ بل، مثالهأكاالحتياط يف عدم التالعب  أن ريب وال، ةعييف الشرة املراجعة يف صح

  ). حتمال وحيصل به القطع باملراداال به

:  قال،)ليه السالمع( عبد اهللا أيب عن، )١(التعليق مبا رواه حسن بن زيادة أما االستدالل لصح

ن اختارت زوجها إ و،اختارت نفسها فقد بانت منه فإن ،اختاري: يقول الرجل المرأته أن الطالق

وقد تقدم هذا ، فغري ظاهر،  فعل فقد حرمت عليهكفأي ذل، أنت طالق: يقول أو ،فليس بشيء

ة صحبيقال  أن ق يلزمالطال إىل ة بالنسبكان لو صح ذلكن إو، الطالق باالختيارة احلديث يف مسأل

  . أوىلبطريق ة الرجع إىل ة بالنسبكذل

   قال للزوج فإن ،فعل مما تقدم أو ل لفظكمث حيث عرفت الرجوع ب
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 والثاين ،نشاء جديدإول ن األكل، ة يف الرجعىفكخباراً إ أو نشاًءإ ،نعم: فقال ،هل رجعت: قائل

  .هكخبار عن شيء سابق ميلإ

خبار عن  إنشاء والإليس ب ألنه ،ن رجوعاًكمل ي، سوف أرجع :فقال ،ترجعهل : ولو قال له

  .املاضي

 ومل ،لو رضي فالن: قال إذا ماك، شيء مل نعلم بأنه حصل أم الى علق مث لو صح التعليق وعلّ

  . العلم حبصول املعلق عليه عدمصل بعدلألة العصمالنقطاع موجباً ة ان انقضاء العدك ،نعلم برضاه

 ، فالالّإان جائياً وك إذا يقع الرجوع فيماة الصحى علف ،ةد جائياً فأنت راجعان زيكن إ :ولو قال

النهي املعلق تتحقق بوجود كمر املعلق األ فإن ،بق فيهاار فاان زيد يف الدك إذا :قال إذا حاله حال ماإذ 

ة ه من الناحيمر وغريواألة  يف التعليق بني الرجعال فرقو، نشاءاإلة  ملا عرفت من خفه مؤن،املعلق عليه

  . ةالعقالئي

 مل يصح يف املشهور ،ولو طلقها رجعياً فارتدت فراجع(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

 غري اح بل ملصادفتها حمالًكابتداء نة الرجع أن ن مل نقلإو، ةيصح ابتداء الزوجي ما الك، قيل ماى عل

ومن ، رجعياًة يف املطلقعلقته  عن امل فضالًك الاحكاقتضاء االرتداد انفساخ النة قابل للرجوع ضرور

هو مع احنصار سبب الفسخ يف إمنا الرجوع ة اقتضاء الرجعى علدل  وما ،ةن مطلقكمل ت هنا تبني منه لو

 أن  تأثريها فسخ الطالق فلهمبعىنة الرجعة صحى دعوو، مع فرض حصول سبب آخر له الطالق ال

  ). منه باالرتدادة البائنيف الطالق ة عدم صحة  ضرور،الفسادة  واضح،يطلقها حينئذ

تزويج ة فلصحة تابيكارتدت  أما إذا ،الرجوع يف حال ارتدادهاة صحة  القاعدىمقتض: أقول

 إىل جعهافرياألوىل ب ةًذا صح ابتداًء صح استدامإ ف،احكتاب النك ما اخترناه يفى علدواماً ابتداًء ة يبتاكال

 ةكارتدت مشر إذا وأما، الوطي وحنوهكبالعمل  أو رجاع باللفظن اإلاكسواء ، ةن بقيت مرتدإنفسها و

  تنقطع إمنا ة العصمفإن 



٣٩٩

ومع بقاء  ،ةشف رجوعها عن بقاء العلقك سالماإل إىل ذا رجع ورجعت هيإف، ةبانقضاء العد

ة قلنا حبرم إذا الوطيك احملرم أو اللفظك سواء حصل الرجوع احلالل ،اإليهيصح الرجوع منه ة العلق

  . أيضاًن حسب الروايات جيوز الوطي كل، سالماإل إىل كن رجعت بعد ذلإ وكوطيها يف حال الشر

ة انت حتته امرأك عن رجل جموسي )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،فعن منصور بن حازم

تنقضي  أن أسلمت قبل أو هو أسلم فإن ، انقضاء عداكينتظر بذل: قال ،أسلمت أو دينه فأسلمى عل

  . )١(فقد بانت منهة تنقضي العد  حىتن هي مل تسلمإو، ولاحهما األكنى علعدا فهما 

  عن رجل جموسي)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،بن حازم عن منصور، ىخرأة ويف رواي

  . )٢(ر مثلهك مث ذ،أسلمت فأسلم أوة انت حتته امرأكتاب ك من غري أهل الكمشرأو 

 إذا ةتاب ومجيع من له ذمكأهل الن إ : قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن،  مسلموعن حممد بن

يبيت معها  غريها وال إىل سالمخيرجها من دار اإل أن احهما وليس لهكنى علأسلم أحد الزوجني فهما 

 ،ةانقضاء العد إىل احهمكنى علي العرب وغريهم فهم كون مثل مشركوأما املشر، نه يأتيها بالنهاركول

فقد ة بعد انقضاء العد الّإن مل يسلم إ و،مث أسلم الرجل قبل انقضاء عدا فهي امرأتهة أسلمت املرأفإن 

  .)٣(بانت منه وال سبيل له عليها

  . غريها من الرواياتإىل 

   الشرائعة  يف عباركره املسالك يظهر وجوه النظر فيما ذكومن ذل
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يستقر   ال،رفعاً متزلزالًة م الزوجيكالق رفع حالط أن ىعلم ك احلمبىن(: حيث قالة املتقدم

ة ول حترمي وطيها لغري الرجعألاويؤيد ، ةمتام السبب يف زوال الزوجية خروج العد أن  أو،ةبانقضاء العد

ويؤيد الثاين عدم وجوب احلد بوطيها ، مل العددكأ إذا قول وحترميها بهى علووجوب املهر بوطيها 

هذا  ىلإو. ةالزوجة فهي مبرتل، سكبالع أو اهلالء ا وجواز تغسيل الزوج يووقوع الظهار واللعان واإل

 أاح مبتدكهل هي نة الرجع أن ىعلممتنعاً بين ة اح املرتدكان ابتداء نكوملا  ،ةوا زوجكأشار املصنف ب

اجلواز بأن الرجوع عدم ى علواحتج ،  عليها من السبب الذي مل يتمأان طركملا ة زالإوة استدامأو 

ة ن الرجعأو ،)١(فرواكم الصوا بعكمتس وال:  لقوله،فر وهو منهي عنه ي فساداوك بعصم الكمتس

سبب فاعل حلصوله بالفعل ة  والرجع،اح بالفعلكالنقيد زال أالطالق  فإن ، بالفعلصار بالقوة ثبات ملاإ

ة  وبأن املقصود من الرجع،لثر من الفاعل قبول احملل وباالرتداد زال القبووشرط حتقق األ، أاملبتدكان كف

 ،ةدامت مرتد معها ماة اع ا وال اخللوتجيوز االستم ال فإنه ،ةباحتفيد اإل الة وهذه الرجعة االستباح

  ). تالئم حاهلا الة اح والرجعك النكوانقطاع ملة البينون إىل ةوبأا جاري

ارتدت  ولو(:  القواعدقال يف، يضاح عليهاإل نص أنه ماك ،الرجوعة صح والظاهر من القواعد

ذا ك ف،االبتداءة صحعدم ومن  ،ةزوجة ون الرجعيك من أ ينش،إشكالة بعد الطالق ففي املنع من الرجع

ولو منعنا ، رب جواز الرجوعقواأل، ة لو طلق الذميشكالذا اإلكو ،نشاءإة رجعت يف العد فإن ،ةالرجع

  . )سالمبعد اإلى خرأ إىل افتقرة جعرال
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ة املطلق ألن ، بطلالّإوة مت يف العدلأس فإن ،الرجوعة عندي صحى قوواأل(: حيضاوقال يف اإل

، ةبعد العد إىل مع استمرارها الّإة تنايف االستدام الة والرد ،ة الزوجيةاستدامة والرجع ،ةزوجة رجعي

  . )حال مل تصإوة الرجعة تبني صحة  قبل انتهاء العدسالماجتمعا يف اإل فإن ،ةون موقوفكتة الصحى علف

روه من كذ ن ماأو، وغريهاة تابيكالفرق بني الة  القاعدىمقتض أن  قد عرفتكنكل: أقول

  .إشكالفيها من غري ة فينبغي الصحة تابيكوأما ال، ةتابيكون يف غري الكيإمنا  شكالاإل

م غري إليهة من عدم جواز االستمتاع ا حال الردة اجلواهر املفروغية نسب أن  تبنبكومن ذل

 ولو، رجع ا لوة من عدم جواز االستمتاع ا حال الردة ان ظاهرهم املفروغيكومن هنا (: قال، ظاهر

واجته ، احاً جديداًكنة ون الرجعكفار باعتبار عدم كاح الكوافر ونكبعصم الالتمسك من ة تثناسمأا 

  ).  بهئالًوال أظن قاة مرتدة انقضت العد إذا  حىتتبني منه حينئذ جواز االستمتاع ا بل ال

 نعم ال، لكمر فيه أشاألأن  إالّ ،يف ارتداد الزوجة قدمت الروايات املى قد عرفت مقتضكمث إن

  :ة يف بعض فروض املسألشكالينبغي اإل

 أو  احلال باللفظكا يف ذلإليه عتابياً فرجكتد روطلقها مث اة تابيكان مسلماً تزوج ك إذا ماك

ينبغي  بل ال، ةان الرجعكاحهما ملكسابق نى علأسلم فهما  أو ردتهى علسواء بقي  فإنه ،الوطي مثالً

ون وطيها يف دينهما ويف دين ك وي،وا زوجتهكاملنع بعد ى علدليل  ال إذ ، هنا يف جواز الوطيشكالاإل

 فإنه ،ةافركال ة مسلمة انت الزوجكيف الروايات بسبب االرتداد ما لو ة الزوجة بانإوظاهر ، سالماإل

  . ىخيف ما الك الروايات كمنصرف من تل

:  حيث قال،اشف اللثامكل من قول اجلواهر وك فمما تقدم يظهر وجه النظر يف ،انكيف كو

ن كل، ون صريح بعضهمكي ادكبل ، االرتداداألوىل ة موضوع املسأل أن املصنف وغريهة وظاهر عبار(

  أنه لعدم كوة تابيكشف اللثام تقييده باالرتداد كيف 



٤٠٢

االرتداد  ألن ،وغريهاة تابيك يف االرتداد بني الال فرقنه إ :وفيه، يف غريهاة رجعالة احتمال صح

جيعل هلا ة تابيكوليس االرتداد بال، ة يف العدسالممع العود لإل الّإاح كونه ارتداداً فاسخ للنكمن حيث 

ليست ابتداء  ةالرجع ألن ال الجته حينئذ جواز الرجوع اإو، احهاكنة اليت جيوز استدامة م الذميكح

فيها  املشهور عدم جواز الرجوع أن  قد عرفتكنأمع ، ةالثانيكاألوىل ة م املسألكون حكفي احكن

ي يتجه كاالرتداد مطلقاً األوىل ة فاملتجه حينئذ جعل موضوع املسأل، سكمر بالعاأل فإن ةخبالف الثاني

  ). فتأمل ،ةالقول بعدم جواز الرجع

 ،مث راجعهاة فطلقها رجعية ان عنده ذميكولو (: ره الشرائع بقولهكذ ماة الثانية ومراده باملسأل

  ).ةاملستدامكفهي  تها مل خترج عن زوجيوالوجه اجلواز أل، العقد املستأنفكة الرجع ألن جيوز ال: قيل

فأسلم مث طلقها رجعياً مث ة ان عنده ذميكالشرائع فيما لو ة اجلواهر فرض مسأل أن ىخيف وال

  . ا عرفتمى علة  القاعدىطالق هو مقتضواإل، الشرائعة  عبارإطالقلظاهر ن اكل، راجعها

ليس الرجوع من عقد  إذ ،مث طلقهاة اليت عقد عليها قبل املسلمة افركال إىل جيوز الرجوعمث إنه 

خت خ واألبنت األ إىل  جيوز الرجوعكذلكو، ةاملسلمة جازإى عليتوقف  حىتة املسلمى علة افركال

خت م واألاأل إىل الرجوع إىل ة بالنسبكذلكو، للبنتنية الرجعية يف حال العدة واخلالة من تزوج بالعإو

ون كي أن  بنيكل ذلكمن غري فرق يف ، ان قبل العقدك إذا طلقهن مث الط بالولد احملرم هلن إذا والبنت

 بل استمرار اًديداحاً جكليست نة الرجع فإن ،ةما يف املختلعكبعد رجوعها  أو له حق الرجوع ابتداًء

  . ةاملسلمى علة افركيشمله دليل حترمي البنتني والنساء الثالث وال فال، اح السابقكالن

   كفقد يلحق بذل:  حيث قال،رناهكذ مثل ما إىل  فقد أشار اجلواهر،انكيف كو
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حها قبل كملن نة ماألة بل جيوز مراجع، احكونه ابتداء نكحرام لعدم يف اإلة جواز الرجوع بالزوج

فلو طلقها حينئذ  ،ةماح األكقلنا بعدم انفساخ ن إذا ،ةح احلركلعدم الطول مث استطاع فنة اح احلركن

  .  وجههكعليى خيف مما ال كغري ذل إىل ،احكله ابتداء الن ن مل جنوزإان له الرجوع ا وك

  والعليهاة عد ال أنه  وزعمترت الدخول ا أوالًكطلق وراجع فأن ولو(: الشرائع قال مث إن

  ).ا تدعي الظاهران القول قوهلا مع ميينها ألك ، هو الدخولىوادع ،ةرجع

 أو انك  رجالً،ر الدخولك مع مناألصل أن احكوقد تقدم يف حبث الن، األصلومراده بالظاهر 

  .ةامرأ

الرجل يؤخذ  فإن رت الدخولكفأن ،ةين طلقتها بعد الدخول فلي الرجعأالرجل ى دعوانت كولو 

ة يعامل معها معاملة املرأ أن ماك، ةبالربي أو ختاأل أو ةحيل له تزويج اخلامس دخل فالنه  أهإقرارب

لو تويف الرجل بعد الطالق قبل انقضاء ة الوفا إىل بالنسبةهلا ة صال يف جواز تزوجيها وعدم العدفاالن

  . حكامألغريها من ا إىل ،يف الطالقة  املرأإقرارواملهر ينتصف حسب  ،ةلو فرضت العدة العد

ن ان القول قوهلا ألك ،ركنأوالرجل  ،ةرجع فالة عد عدم البلوغ فال أو اليأسة ولوادعت املرأ

 به من باب يؤخذ نعم قوهلا بعدم البلوغ ال، عدم اليأس ثبات البلوغ أوإ إىل  والرجل حمتاج،مصدقات

ن إ وقالة انت يف احلال بالغكذا  أما إ،األصلبه من باب  بل يؤخذ، أمر لغري البالغ ال ألنه ،ةمصدقأا 

  ).هن مصدقات(الطالق حصل قبل البلوغ مشلها 

 إىل  حيتاج الرجل، بل بعده:وقال الرجل ،ةاح فال رجعكان الدخول قبل النك :ةولو قالت املرأ

  . ن مصدقاتثبات ألاإل

ال املهر مكالرجل مقر هلا بن إ( : الدخول وادعت عدم الدخولىادع إذا فيما كقال يف املسال

  قبضت املهر فليس له مطالبتها  ان قدك فإن ،النصف إالّ تدعي وهي ال
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عادت واعترفت بالدخول فلها مث ته أخذذا إف،  النصف إالّ أخذن قبضته فليس هلاكن تإو، بشيء

م النصف ك احلاأخذي أن  وينبغي،وجهان ،الزوجة ف من جهن مستأإقرارر أم البد من خ النصف اآلأخذ

  ). مكاحلاة  وحفظ مثله وظيف،يدعيه أحد مال ال ألنه يدها أو يدعيه الزوج من يده الذي ال

هر نصف الثاين من املل اأخذحق هلا يف  نه ال أالدخول مث اعترفت فالظاهرة رت املرأكأنن إ :أقول

 ، العقالءإقرارها بالدخول خالف إقرارف،  أسقط نصف مهرهاالً أوارها الدخولكنإ إذ ،ةلف بالعدكوت

المه كيسمع  حيث ال، بلعي الطدشيئاً مث يرجع وي إنسانيطلب من   بأنه الإنسانيقر  أن فهو مثل

 كلذكو، يشملها )١( العقالءإقرارف، ا يف ضررهاألبالعدة لف كت أا وأما، ةالشرعية باحلج إالّ الثاين

مل  نإو الضررة ضرر حيث يسمعان يف جهة  جهإقرارل كان لك حيث ، املتناقضقراراإل حال تعدد

  . النفعة يسمعا يف جه

ن دخول كمل ينه إ :قالتة ومر، بعده ان الدخول قبل العقد فقط الك: ةلو قالت مر أا ومنه يعلم

، نصف املهر الّإن هلا ك ومل ي، لو ولدتالرضاعة ن هلا أجرك مل ي،ن بعد العقداك: قالتة وثالث، أصالً

  . عليهاإقرارل ك اً بضررأخذة ان عليها العدكو

زم التقسيم اللفا الإو، شف صاحبهك عقالئياً احتمل احتماالً إالّ إذا مك احلاخذوجه أل المث إنه 

  . العدلة هما حسب قاعدنبي

  فالقول قوله عمالً،ر الزوجكالدخول وأنة فادعت املرأاحلكم س كولو انع(: كمث قال املسال

ن إ ويرجع عليها بنصف الصداق ،ةعليها العدوة  وال نفقىنكله وال سة ذا حلف فال رجعإف، األصلب

   عادت ولو، رجعت هي بالنصف الّإانت قبضته وك
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ة ان اخللويجرون االختالف يف الدخول قبل كي أن  بنيال فرقو، ةذبت نفسها مل يسقط العدكو

 ألن ، والظاهررض األصلاترجح جانب من يدعي الدخول فيتعة انت اخللوكن إو، وىقاألى علوبعدها 

  . رهكما ذكوهو ) ىقو أصلاأل

 واليأس ،وعدمهاة  والرجع،البلوغ وعدمهو ،ولو ماتا وبعدمها اختلف وارثهما يف الدخول وعدمه

ان كوة ن عدكنه مل ت أأو، بعده أوة  قبل انتهاء العد،بعدهأو العقد  ون الدخول قبلكيف  أو ،وعدمه

  .ىدعوعمل حسب موازين ال، الطالقالدخول بعد 

 قال أحد ورثيت  مثالً،كر لذلكوبني من هضرريف  جانب واحد بني مقر ماة ورثاختلفت  ولو

ن كمل ت إذا هإقرارل حسب كل م عو،لهكان فاملهر ك: خروقال اآل، ن دخول فاملهر نصفكمل ي: ةاملرأ

له  يفاملدع ،خر عدمهآلا أحدمها الدخول وىان هلا وارثان ادعكوة ان املهر مائكذا إف، وحنوهاة بين

  .ر له مخس وعشرونك واملن،الرجلة صدقه ورثن إ نمخسو

  . التفصيل فيها إىل ةمما ال حاجة يف املسألة ثريك يعرف الفروع الكومن ذل

ة الدالة شاراإلب و،غريه بالقولكخرس بالفعل األة ورجع(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

 منه يف كملا عرفته سابقاً من االجتزاء بذل ،ةعظيمة صحاب شهروفاقاً للمشهور بني األ ،ةاملراجعى عل

ما عن الصدوقني من اختصاص كوحينئذ فما قيل ،  منهاك بذلأوىل أو منهاة رجعل وا،يقاعاتهإعقوده و

شاراته مقام إقيام مطلق ى علدل   لعدم دليل صاحل لتقييد ما، القناع من رأسها واضح الفسادأخذ بكذل

بل عن الشيخ ، ةرواي إىل ن أسنده يف النافعإ وذوهو شا: ا قال املصنفومن هن، اللفظ الذي يقع من غريه

  ). مل نقف عليها إالّ أنه أيضاً كوابن الرباج ذل

 أيب  حممد بنى فقد رو،خرس باملناطيف طالق األة  من الروايات املتواتركلعلهم فهموا ذل: أقول

  رجل  عن ال)عليه السالم( احلسن الرضا أبا سأل أنه ،نصر البزنطي
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 ويعلم منه بغض المرأته ،نعم: قلت ،أخرس هو: قال ،لمكيت يصمت والة ون عنده املرأكت

تب كي ال فإنه :قلت، كذلى علتب ويشهد كن يكول، ال: قال ،يطلق عنه وليه أن هلا أجيوزة راهكو

  . )١(راهته وبغضهكت من ركذ بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما: قال ،يف يطلقهاكوال يسمع 

ى عليلف قناعها : قال ، عن طالق اخلرساء)عليه السالم( عبد اهللا أبا لتأس:  قال،وعن أبان

  . )٢(هرأسها وجيذب

  . )٣(سها ويعتزهلاأرى عل مقنعتها ويضعها أخذي أن خرسطالق األ:  قال،وينكوعن الس

شهود وفهم عنه فعل يف قبل الطهر بإذا  :قال ،تب بطالق امرأتهكعن رجل أخرس ، وعن يونس

  . )٤(ةالسنى عليريد الطالق جاز طالقه  أنه ما يفهم عن مثلهك

 مقنعتها ويضعها أخذي أن خرسطالق األ:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بصري أيب وعن

  . )٥(رأسها مث يعتزهلاى عل

قد  أا وروي، ه قناعاًامرأتى عل ىلقأأراد الطالق  إذا واملعتوه:  قال)عليه السالم( وعن الرضوي

  .)٦(قد حلت له أا ىعنها ير ذا أراد مراجعتها رفع القناعإفعليه حرمت 

  . )٧(أيضاًما ينفع املقام ة روايات الصالة وقد تقدم يف باب القراء

   ديد أو الم ملرضكخرس ومن منع عن ال بني األال فرق أنه مث الظاهر
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  . يف اجلميعكاملالة ما أشبه لوحدأو 

 إالّ ،مراهقاً انك ذا الصيب ولوكو ،وليهة بل الالزم مراجع، انونة عتبار مبراجع اال أنه والظاهر

  .تقدم ماى علوحنوه  هطالقكأعماله ة قلنا بصحإذا 

 مما ال يعرف ألنه ، صدقالرجوعمل يرد  أنه يفهم منها الرجوع مث أظهرة شارإخرس األ أشار ولو

 ،صدقة ان يف العدك فإن أراد الرجوع أنه مث أظهر، رة ال يفهم منها الرجوعشاإولو أشار ، من قبلهإالّ 

 واحلالة رجع يف العدنه إ لمكقال املت إذا ماكهو إمنا و، ال مل ينفعإفهو وة ان بعدها وصدقته املرأكن إو

 يف المكأيت بعض اليوس، به قرار اإلكميل  شيئاً الكميل من ال فإن ،ةالمه انقضت العدكيف وقت أن 

  . تعاىلشاء اهللا إن  كذل

 فالقول قوهلا مع ،ركباحليض يف زمان حمتمل فأنة واذا ادعت انقضاء العد(: الشرائع قال مث إن

  . )ميينها

ني يدعون االختالف بكل ميك ويف ال،شهرون باحليض وبوضع احلمل وباألكتة انقضاء العد: أقول

ة العد أن يف ختالفاال قد حيصل أنه ماك، راجلهل من جانب آخى دعومن جانب وى دعومتنافيتني وب

ون من جانب كوقد ي، ون ورثتهماك وقد ي،ون طرفا الرتاع الزوجنيكوقد ي، شهر مثالًباأل أو باحليض

الذين ة ون االتفاق بني الورثكييف جانبني فقد  أو يف جانبة انت الورثكذا إ و،ورثته خرنفسه ومن اآل

  . من صور االختالفة الم الشرائع مجلكوستأيت يف ، ون بينهم اختالفكهم يف جانب وقد ي

مها بعد احدإوعشرون يوماً وحلظتان ة تسة وأقله يف احلر(: بقوله الزمان احملتمل اجلواهر فسر مث إن

قروء ة ا ثالثنه جزء منها أل أال، ةللخروج من العد أو لتحقق الطهر الثالثى خروقوع الطالق واأل

م بانقضائها كاحل ألن منهاورمبا قيل هي ، فيها ويصح العقدة ح الرجعيص فال، وقد انقضت قبلها

  ى علموقوف 
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 ،وعشرين يوماًة بثالثة قل نادراً يف احلروقد يتفق األ، ىاملدعى عليدل   الىما تركحتقيقها وهو 

ة ثالثمث حتيض ة عشرقله مث تطهر حد أل والة ضيدم النفاس املعدود حبة يبعد الوضع وقبل رؤبأن يطلقها 

بل يتفق ، يوماً وحلظتان عشرة ل عدا باحليض ثالثقفأة موأما األ ،ة احليض حلظىمث ترة مث تطهر عشر

  ). مسعته من الفرق النادر  يف ماكقل من ذلاأل

ره باستعمال الدواء املوجب لبطالن حيض الوسط كذ ل مماقن األكهل مي أنه الم يفكالى يبقنعم 

 إىل ةحاج فال،  اليوم حيضكذل أن  يفإشكال يوماً مث ماتت الة ت املرأحاض إذا  فإنه،بني العشرتني

بقيت بدون  لو ما إىل أيام منصرفة ون أقل احليض ثالثك ألن ،تهكقضاء صالا وصيامها الذي تر

  . حاضت يوماً مث شربت الدواء القاطع له إذا  حال ماكذلكو، حمذور

يومني  أو الثالث فقط أو الثاين فقط أو وليوم األشربت الدواء يف ال إذا  يعرف حال ماكومن ذل

ل يوم دواء يقطع كان لكطاً وأخرياً فيما سو أو ، ووسطاًأوالً أو ، وأخرياًأن شربت يومني أوالًك مثالً

 بشرا الدمانقطع ا تعمل عمل الطاهر يف الطهر الذي إف، نما هو املتعارف اآلك اليوم كاحليض يف ذل

 يف يومني متالصقني أوالًشربته  إذا كذلكو، خرياأل أو الوسط أو ولسواء األ، م فقطو اليكالدواء يف ذل

ونه بياضاً مل يستبعد كشربت يف الوسط فقط مما أوجب إمنا مل تشرب يف الطرفني و أما إذا ،أخرياًأو 

  . فتأمل ،ةوم باحليضيكحمة البياض يف أثناء العشرك ألنه ،البياضى علم احليض كان حيجر

ان كمث شربت الدواء ة حلظة يف أثناء العشرة  فحاضت املرأكذلكمر ان األكذا إ ف،انكف يكو

  ره كذ  يقصر الزمان احملتمل عن أقل ماكوبذل، ةحيضها حلظ
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من ة يف اليوم بقع رمضان ورأت ايلالدواء يف لية شربت املرأ لو أنه  إىلةشاروالبأس باإل، اجلواهر

مرين مل ن احتملت األإو، مل يبطلة حاضاست أا ن علمتإو، ومهاحيض بطل ص أا علمت فإن ،الدم

 أن لالزمان إ يقالأن  إالّ اللهم، حيض الة استحاض أا بعد احتمالة الطهارالستصحاب أيضاً يبطل 

  . مجايلاإل تعمل حسب العلم

ليه ع( جعفر أيب عن، ة لصحيح زرار،بل قوهلاقُالعدة انقضاء ة ذا ادعت املرأإ ف،انكيف كو

  . )١(ادعت صدقت إذا واحليض للنساءة العد:  قال،)السالم

تمن ما خلق اهللا كي أن حيل هلن وال: تعاىلقوله  يف ،)عليه السالم( عن الصادق، وعن جممع البيان

  . )٣(أشياء احليض والطهر واحلملة النساء ثالث إىل قد فوض اهللا: قال ،)٢(أرحامهنيف 

،  يف رجل طلق امرأته ثالثاً فبانت منه فأراد مراجعتها)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن محاد

 نفسي لت وحلكقد تزوجت زوجاً غري: فقالت له،  فتزوجي زوجاً غرييكاين اريد مراجعت: فقال هلا

  . )٤(صدقت يف قوهلاة ثقة انت املرأك إذا :قال؟ يف يصنعكأيصدق قوهلا ويراجعها و

فسألت عنها فقيل ة ين تزوجت امرأإ: )عليه السالم( عبد اهللايب ت ألقل: قال ،ةبن حنظل وعن عمر

  .)٥(م التفتيشكليس عليأيضاً أنت مل سألت : فقال ،فيها

   اليت ليس فيهاة بالفالة  املرأىألق: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،وعن ميسر
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  . )١(نفسهاى علة هي املصدق ،نعم: قال ، فأتزوجها،ال: فتقول ، زوجكأل: ا هلد فأقولأح

 تايبكمنها هنا ويف ة وقد تقدمت مجل، بوابيف خمتلف األة د من الروايات املتعدكغري ذل ىلإ

الظاهر منها  حيث إن، ةكاملبارة يتمان يف اآلك من النهي عن الكذلة ن استفادك بل مي،احكوالنة الطهار

تعاىلقوله   حنو،كذلى علن ائتما :ةهادموا الشتكوالت)عندهمة املعروفة القاعد إىل ضافةباإل ،)٢ 

  .  يصدق فيهنساناإل إالّ يعرفه ان الشيء الك إذا نهأو

يف ن قرب كل، تاد وغريهعاملى دعومسعت عدم الفرق بني   ماإطالق ىبل مقتض(: قال يف اجلواهر

  ناسباً له،باطن أمرهاى لعبشاهدة أربع نساء مطلعات  إالّ اللمعة عدم قبول دعوى غري املعتاد من املرأة

 ادعتة يف امرأ :قالنه إ )عليه السالم( املؤمنني عن أمري، املرسلى عل إالّ ومل نعثر، ظاهر الرواياتإىل 

ى عل ىان حيضها فيما مضكمن بطانتها هل ة يسأل نسونه إ ،حاضت يف شهر واحد ثالث حيضأا 

  ). خبارمجعاً بني األة التهمى عللشيخ محله وعن ا، )٣(ةاذبكال فهي إصدقت و شهدن فإن ،ما ادعت

 يف الوسائل إليه هذا املرسل أشارن إ :بل يف هامش اجلواهر، ة ما تقدم من اشتراط الثقكويؤيد ذل

ره يف الفقيه يف كوذ، ةتاب الطهاركربعني من أبواب احليض احلديث الثالث من يف الباب السابع واأل

  . ةعخلمسني يف الرقم مائتان وسبواة اخلامسة ول يف الصفحالد األ

                                                

 

 

 



٤١١

رمها ك بسندين ذ) السالمماعليه( عن أبيه، عن جعفر، وينكالسة يف روايأيضاً ورد هذا اللفظ  وقد

ول واالستبصار الد األ، وتسعنية ومثانية مثائالثالة  الصفحيفول ول يف التهذيب يف الد األالشيخ األ

ربعني من أبواب احليض احلديث جع الوسائل الباب السابع واألورا، وأربعنية ومثانية مائة يف الصفح

راجع الوسائل الباب ، مائتني وواحد وسبعنية  والثاين يف التهذيب يف الد السادس يف صفح،الثالث

هذه  إىل  أشار)قدس سره(ولعل الشهيد ، تاب الشهادات احلديث السابع والثالثنيكالرابع والعشرين من 

  . الروايات

مرين من باب  ولعل األ،عدم االام وال ،ةثق واكاملشهور مل يشترطوا يف قبول قوهلا ن كل

متنع عن محل الشرطني ة والروايات املتعدد ،لالستصحابة وا خمالفكمع  ةالصح أصالة فإن ،فضلاأل

وهلذا ، كشامل للمقام وشبهه باملال )١(قام للمسلمني سوق ملا: )عليه السالم(  بل قوله،اللزومى عل

  . كذلى علة املتشرعة جرت سري

عليهم (زمام  انت منذكة السري أن )٢(ةعتبواب خصوصاً باب املويظهر من الروايات يف خمتلف األ

ة الصح أصالةمر يف موارد م حيقق يف األكاحلا أن  يفشكالينبغي اإل نعم ال، كذلى عل )والسالمة الصال

  .  نصاا يفمور بوضع األأمورام مكسائر احلك ألنه ، نزاعكهنا انك إذا فيماوغريها 

 حيث إن ،)٣(ماًكم حاكين جعلته عليإ: )عليه الصالة والسالم(ن قوله  أرنا يف غري موردكوقد ذ

التحقيق عن  إىل ةام الزمنيني بالنسبكاحلكم الشرعي كاحلا أن  ظاهر يف،يؤخذ من العرف املوضوع

   امكبينما احل، وازين الشرعمى عل كون ذلكي أن ن جيبكل، املوضوعات

                                                

 

 

 



٤١٢

رض يف األة  خليفكنا جعلناإداود  يا: سبحانه وقد قال، موازين العرفى علالزمنيون يعملون 

باملوازين  إالّ ونك يم باحلق الك واحل،م مبا هو احلقكحي أن مكاحلاى علف ،)١(م بني الناس باحلقكفاح

  . واليت منها التحقيق

رناه كذ ر بعض ماكذ أن  بعدكاملسال حيث إن ،)ينبغي: (شهيد بقولهولعل عدم اللزوم هو مراد ال

وينبغي (: قال ،ةان تغري العادكموغريها لعموم النص وإل احليض والطهرة من غري فرق بني مستقيم

  . )واحليض يف الطهركوسؤاهلا ة مع التهم استفصاهلا

باطن ى علنساء مطلعات لأربع من ا ةبشهاد إالّ يقبل منها غري املعتاد النه إ )٢(خبارويف بعض األ

  . هأخذن ضعف مإو، ةوال بأس به مع التهم، ةوقربه الشهيد يف اللمع، أمرها

اخلرب  إالّ ليس إذ ،ال أعرف له وجهاًنه إ( : عن الشهيد ما تقدم قالىكح أن ويف احلدائق بعد

  . )ةالتهمى عل هفيتعني محل ةًصح داللاأل و،كثر عدداًاألصح سنداً وباألرض ااملزبور املع

 مث ،)املعتاد وغريهى دعوصحاب يقتضي عدم الفرق بني الم األك النص وإطالقن إ( :ةفايكويف ال

رض ااالحتياط متعن إ :ن فيهكل، )ةواالحتياط العمل مبضمون الرواي(: خريوقال يف األ، ةالم اللمعكر كذ

  . يف جيعله يف أحد اجلانبنيكف

خيلو من  وهو ال ،)٣(ةوا الشهادمتكت البـ  اضل استدلالشارح الفن إ :ويف املعارج قال

الم املدعي يف أمثاهلا ممن يعسر كمل يقبل   بلزوم العسر واحلرج لوكيستدل ذل أن األوىل(: مث قال، ةغراب

  صدق أهل  صالةوأل،  عليهاعللغري االطال

                                                

 

 

 



٤١٣

، هيفة  فال غرابك املالبسببة ياالستدالل باآلن إ :وفيه، )أفعال املسلمنية صح أصالة و،سالماإل

  . ىدليله الثاين بلزوم العسر واحلرج أخص من املدع أن ماك

   :واحلدائقة  والروضكالم املسالكبعد نقل  ولقد أجاد اجلواهر حيث قال

ره الشهيد وجوباً يدفعه قصور كذ ماكمر ون األكية يف حال التهم أنه ان مراد اجلميعكن إ :قلت(

من نه إ قيل حىت صحاب األى فتوإطالقبل وب، بغريهاة املؤيدة النصوص املزبورة رضابور عن معزاخلرب امل

له مع فرض عدم من ة مثر فالة ان املراد استحباب السؤال حال التهمكن إو، المهمكاملقطوع به يف 

فاملتجه حينئذ قبول ، ةم لقطع اخلصومكم من احلاكح إىل حال التداعي احملتاج فيهة يشهد هلا من النسو

م هلا مع كان ميزانه احلكن إو، كتشهد هلا بذلة م االستظهار بطلب نسوكنعم يشرع للحا، هلا مطلقاًقو

ان اختالف كمإ ملا عرفت من ،رتكذ بأن عادا خالف ما بل ومع من يشهد، فرض عدم من يشهد هلا

  . )ةالعاد

ونه كل أو ،ناكملدعواها انقضائها قبل وقت اإلما إ يقبل منها وحيث ال(:  قالكاملسال مث إن

ى دعوت أقالت غلطت وابتد أو ذبت نفسهاكن إ  نظر،انكمخالف املعلوم من عادا فجاء وقت اإل

 من فساد ،ن وجهانففي تصديقها اآلاألوىل ى دعوالى علن أصرت إ و،االنقضاء صدقت بيمينها

االنقضاء ى دعومن صرارها عليها يتضإ أن ومن، يترتب عليها أثر ومل تدع غريها فالاألوىل ى دعوال

  ). انكمن والزمان زمان اإلاآل

 وجه هون األك ل،ذات وجهنيأيضاً عنده ة املسأل أن تاً عليه مما يظهر منهكوقد نقله اجلواهر سا

شيء يف وقت ة يك ملىادع إذا ماك فهو ،اإليه لالستناد معىن الى دعوبعد بطالن ال إذ ،ولالوجه األ

  .هورث أنه ه بعد موت زيد فيما حيتملدعواى عل زيد وبقي كمل أنه ملنع

    . ره الزوجكفأنة ادعت انقضاء العدن إ لهكهذا 



٤١٤

قيامه كنه ولف بشؤكامل ألنه ،يبعد قيام وليه مقامه ان الزوج جمنوناً غري قابل للرد فالك إذا أما

  .مقامه يف سائر الدعاوي

  . اوالقول قوهلرض امع من غرية  فهي مدعي،أعلم  ال:ذا قال الزوجإو

 حيث إن ،أعلم  ال:قالت هي أو ، وليها االنقضاءىوادعة انت جمنونكذا  إومنه يعلم حال ما

  .نعلم  ال:قاال المها جمنوناً أوكان كذا  إيعلم حال ما ماك، معارض الزوج بال

 أن تريد أو ة تريد النفق،بقيت: تقولة والزوج ،ةانقضت العد: قال الزوجبأن مر س األكانع مث لو

  . ثباتاإل إىل ةوالزوج حباج ،ةانت مصدقك تهفهي زوجة ا وقع يف زمان الرجعوطيه هل

 مثالًة للتخلص من النفق  الزوج االنقضاءىذا لو ادعكو(: ولذا قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 ،انت أوالًكاليت ة الزوجية  بقاء علقاألصل ألن ،ان الطالق فعلهكن إو، القول قوهلا فإن رت هيكفأن

  . )شهرألاباحليض وة ون العدك بني كفرق يف ذلال بل ،  تأخر زمان وقوع الطالقاألصلمؤيداً بأن 

 ان القول قولكشهر ها باألءادعت انقضا ولو(: ره الشرائع بقولهكذ مافيومنه يعلم وجه النظر 

  . ) الطالقيقاعإاختالف يف زمان  ألنه الزوج

 أصالةمؤيداً ب ،ةها يف العدئبقا صالة أل، القول قولهانكان فعله كالطالق حيث  أن ةبضميم: أقول

، احلساب الذي يظهر منه صدق أيهما إىل ن الرجوعكمل مي إذا يستقيم فيماإمنا  كن ذلكل، تأخر احلادث

 إذ ،ةيل مع املرأكوان الكو، لغريها أو هلاة الكن الطالق وقع بالوك ومل ي،ال فاملرجع هو احلسابإو

المه نظر ملا ك ففي كومع ذل، فعل الرجل جنيب اليل األكالو أو ،ةيلكالوة عل املرأون الطالق فكحينئذ ي

  : ره اجلواهر بقولهكذ



٤١٥

 ،النساء إىل ة الصحيح املزبور الذي مقتضاه رجوع أمر العدإطالقرض ايع بأنه ال: ن قد يقالكل(

 البقاء األصل ى مقتضونكة  ضرور،يف عدم االنقضاء باحليض والوضعأيضاً  تقدمي قوله ىال القتضإو

  ).أيضاًة الزوجيى عل

، ا يف الظاهرإليهن توجه إو، يقبل قوهلافة ليس يف العدة ورمبا دفع بأن الرتاع هنا يف احلقيق(: مث قال

ليس  األصلاملراد ب أن  يظهر حينئذكوبذل، طالق يف اإلبل هو يف زمان وقوع الطالق وليس مثله داخالً

ة  مع قطع النظر عن شهرىما تركاجلميع  إذ ،قدم الطالق فتأمل جيداًأصل البقاء بل هو أصل عدم ت

ادعت صدقت املقتضي ا إذا أو، اإليهة هور النصوص يف جعل أمر العدظاتفاقهم بعد  أو صحاباأل

  ). ان حمتمالًك م بصدقها مىتكللح

ة و ادعت املرأول(: قائالً ،أيضاًللشرائع ة  املشهور املطابقىفتوى علة فايكل يف الك أشكولذل

االختالف يف وقت الطالق ويقدم قوله  إىل به مراأل ألن ،يقبل قوهلا ال أنه شهرفاألشهر باألة انقضاء العد

  ). إشكال وفيه ، معهاألصلنه يدعي تأخر الطالق وفيه وأل

 ،ةعن العدة  فهي خارجوالثاين هزالً، ان طالقاًكول األن إ :أوقع الرجل الطالق مرتني فقال مث لو

رض اتع وال ،ة الروايات املتقدمطالقإلأيضاً ة مع املرأ مرون األكي أن  مل يبعد،سكبالع ةوقالت املرأ

  .  الثاينهعدم اهلزل يف طالق أصالةساقط مبعارضته ب ألنه ولعدم اهلزل يف طالق الرجل األ أصالةب

 ىمقتضن إ :البل قد يق(: ره اجلواهر بقولهك الروايات يظهر وجه ما ذإطالقوحيث قد عرفت 

وجه ى علتأخر زمان وقوع الطالق ى دعوذا الزوج بكن إقراء و قوهلا يف االنقضاء باألمي تقدكذل

وجه الشتراط  ال أنه  يظهركومن ذل، تصديقهايف اف كاحتمال صدقها  ألن قراءيقصر عن وقوع األ

  قبول قول الزوج 



٤١٦

  . )املنت وحنوهاة ما عساه يتوهم من عباركمضي زمان صاحل ى علباالتفاق 

  .تأخر الطالق أصالةى علم كن مصدقات حا ألكوذل: أقول

  .  تقدم الطالق وادعت تأخرهىس بأن ادعكومنه يعلم حال الع

ر ك فأن، بالوضع فادعت انقضاء عدا مثالًانت حامالًكولو (: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

وال ة لف بالبينكومل ت، أيضاًبيمينها بال خالف أجده فيه  قبل قوهلا ،الزوج وضعها بعد اعترافه حبملها

وجلواز وضعه  ،ةتصديقهن يف العدى علدل   ماطالق إل،حضارهإحضار الولد الذي قد تعجز عن إب

تفويض اهللا هلا احلمل : )عليه السالم(  قول الصادقطالق إل،سرقته أو حبيث مل يطلع عليه غريها مث موته

  . )ل حالك يف كذلى علشهاد يتعسر عليها اإل أو يتعذروالنه ، الذي منه هذا

  ما تقدم من قول الباقر،دل  ماإطالقومراده ب، ما عرفتى علم ك بعد حتقيق احلاكوذل: أقول

 يف قوله )عليه السالم(وقول الصادق ، )١(ادعت صدقت إذا واحليض للنساءة العد: )عليه السالم(

ة النساء ثالث إىل قد فوض اهللا: قال )٢(لق اهللا يف أرحامهنمن ما ختكي أن والحيل هلن: سبحانه

  . )٣(أشياء احليض والطهر واحلمل

ن يف كل، امالًك أو حياً ناقصاً أو ادعت االنقضاء بوضعه ميتاً لو  حىتتصدق: ولذا قال القواعد

ة ادعت والدفإن  ان حبسب دعواهاكموخيتلف اإل: قال ،أيضاًان كم باإلكقها يف ذلي تقييد تصدكاملسال

 ،ةللوالدة ان الوطي وحلظكمإلة حلظ، احكأشهر وحلظتان من يوم النة تتصدق فيه سة ولد تام فأقل مد

  . ةانه عادكمإاعترب ة علق أو ةمضغ أو ن ادعت سقطاً مصوراًإو،  مل تصدقكادعت أقل من ذلفإن 

                                                

 

 

 



٤١٧

وأربعون ، يف الثاين وحلظتان ومثانون يوماً، ولوعشرون يوماً وحلظتان يف األة ئمانه إ ورمبا قيل

عون بوأر ،ةمه أربعون يوماً نطفأم يف بطن كجيمع أحد: )صلى اهللا عليه وآله(  لقوله،يف الثالثوحلظتان 

  . مث تنفخ فيه الروح ،ةوأربعون يوماً مضغ ،ةيوماً علق

يقها ن تصدكمي ان الكمبدون اإل إذ ، فيهكش ان العقلي الكمقوهلا لإلمطابقة لزوم : أقول

على أيضاً  يشمل غري العادي طالقاإل إذ ،مكان العادي فال دليل على لزومهاإل أما ،تشمله والروايات ال

العلم ة مدينكر عليها ثعنتب اليت مل كيف بعض الة انت موجودكاليت نقلها ة ياولعل الرو، عرفتما 

  . ر عليها يف طرقناثعنمل  أنه ر غري واحدكال فقد ذإو، للصدوق وغريه

 وال بأس بنقلها ملزيد ،ايف الشريفكعن الة املرويك ،تامن الرواية نعم وردت من طرقنا مجل

  :ةالفائد

عليه ( جعفر قال أبو:  يقول)عليه السالم( احلسن الرضا أبا مسعت:  حسن بن اجلهم قالىفقد رو

 أشهر أربعةمل كذا أإ ف،أربعني يوماًة  مث تصري علق،وماًيون يف الرحم أربعني كتة النطفن إ :)السالم

رب  يا:  فيقوالن،مرانؤي فى،نثأراً أم كخنلق ذ رب ما يا: نني خالقني فيقوالك ملعز وجلبعث اهللا 

 ،شياء األك من ذلعددشيء من حاله ووكل ة رزق أجله وما ما: فيقوالن ، فيؤمران،يدسع أو شقي

، ثاقي املينس خرج وقدي فه زجرة فزجراًكجل بعث اهللا ململ اهللا األكذا أإ ف،هيني عني بتبان امليثاقكوي

 :فقال ى،نثأ والذكرراً ك ذىنث فيحول األعز وجلاهللا  وايدع أن أفيجوز: فقلت له: قال احلسن بن اجلهم

يشاء اهللا يفعل مان إ)١( .  

   خيلق أن أراد إذا عز وجلاهللا ن إ :قال، )عليه السالم( جعفر أيب عن، ةوعن زرار

                                                

 



٤١٨

 الرجل كله فيه وجيعلها يف الرحم حر يبدو وماآدم  عليها امليثاق بصلب ذأخاليت مما ة النطف

فتفتح الرحم ،  خلقي وقضاي النافذ وقدريكيلج في  حىتكافتحي باب أن الرحم إىل ىللجماع وأوح

أربعني مث تصري مضغة ، أربعني يوماًة مث تصري علق،  فتردد فيه أربعني يوماً،الرحم إىل ةباا فتصل النطف

يشاء اهللا  رحام ماني خالقني خيلقان يف األكمث يبعث اهللا مل، ةكفيه عروق مشب يرمث تصري حلماً جي، ماًيو

يف أصالب الرجل ة املنقولة الرحم وفيها الروح القدمي إىل فيصالنة من فم املرأة يقتحمان يف بطن املرأ

يف  والبصر ومجيع اجلوارح ومجيع ما ويشقان له السمع ،والبقاءة وأرحام النساء فينفخان فيها روح احليا

 ،تبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترطا يل البداءكني اكاملل إىل  مث يوحي اهللا،ذن اهللاإالبطن ب

 فريفعان ،مهأرأس  إىل ماكوسؤر ارفعا أن ماإليه عز وجلفيوحي اهللا : قال ،تبكن رب ما يا: فيقوالن

 ظران فيه فيجدان يف اللوح صورته ورؤيته وأجله وميثاقه شقياًأمه فينة ذا اللوح يقرع جبهإوسهما فؤر

يف اللوح ويشترطان البداء  تبان مجيع ماك في،صاحبهى علفيملي أحدمها : قال، سعيداً ومجيع شأنهأو 

 ، فانقلبورمبا عىن: قال. تاب وجيعالنه بني عينيه مث يقيمانه قائماً يف بطن أمهكمث خيتمان ال، تبانكفيما ي

 عز وجل اهللا ىتام أوح غري أو ذا بلغ أوان خروج الولد تاماًإ ف،دمار أو ل عابكيف  إالّ كون ذلكي وال

: قال، فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه أرضي وينفذ إىل خيرج خلقي  حىتكافتحي باب أن الرحمإىل 

يفزع منها الولد فة اً يقال له زاجر فيزجره زجرك ملإليه عز وجلباب الولد فيبعث اهللا  فيفتح الرحم

: قال، الولد اخلروجى علوة املرأى علوينقلب فيصري رجاله فوق رأسه ورأسه يف أسفل البطن ليسهل اهللا 

  ى خرأة  زجركذا احتبس زجره امللإف



٤١٩

  . )١(ةياً فزعاً من الزجركبارض األ إىل فيفزع منها فيسقط الولد

ملا خلق اخللق  اىلاهللا تعن إ :فقال ،اخللق عن )عليه السالم( جعفر أبا سألت: قال ،ةمحز أيب وعن

ة ذا وقعت النطفإف، افر شقياًكداً وجعل اليسع هالقداح فأخرج املسلم فجعلة فاضإكمن طني أفاض ا 

:  فيقوالن، شاءكذل أي قول الرب جل جاللهيف ،نثيأ أو ركرب أذ يا: فصورها مث قالواة كتلقاها املالئ

اهللا أحسن اخلالقنيكتبار )ل عرق ومفصل منهاكأيام يف ة  يف بطنها فتردد تسعمث يوضع ،)٢، 

 والقفل ،خر وسطها والقفل اآل،مينمن اجلانب األة السرى عليلي أ أقفال قفل يف أعالها مماة وللرحم ثالث

 كأشهر فعند ذلة ث فيه ثالثكفيمى علأيام يف القفل األة  فيوضع بعد تسع،خر أسفل من الرحماآل

الصيب فيها ة أشهر وسرة ث فيه ثالثكوسط فيمالقفل األ إىل مث يرتل،  النفس والتهوعخبثة يصيب املرأ

سفل القفل األ إىل مث يرتل،  العروقك يدخل طعامه وشرابه من تل،لها منهاكاملرأة جممع العروق وعروق 

يب الصة طلقت انقطعت عرق من سر لماكفة مث تطلق املرأ، أشهرة  تسعكأشهر فذلة ث فيه ثالثكفيم

  . )٣(حينئذ من فيهة ون رزقفيكة ويده مبسوطرض األى عليقع   حىتسرتهى عل الوجع ويده كفأصاا ذل

 للحلىبيدعو م الرجل ك إىل :)عليه السالم( يب جعفرقلت أل:  قال،غريه أو مساعيلإبن حممد وعن 

 ،ةنطفة أربعني ليل فإنه ،أشهر أربعةبينه وبني  يدعو ما: فقال ،راً سوياًكيف بطنها ذ جيعل اهللا ماأن 

 يا: فيقوالن ني خالقنيكمث يبعث اهللا مل، أشهر أربعة متام كفذل ،ةمضغوأربعني ليلة  ،ةعلقليلة وأربعني 

   أو  شقياًى،نثأ أو راًكرب ما خنلق ذ

                                                

 

 

 



٤٢٠

بني عينيه  ه وميثاق،كفيقال ذل ،وما أجله وما مدتهة رزق رب ما يا: فيقوالن، كفيقال ذل ،سعيداً

ة اً فزجره زجرك ملإليه عز وجلخروجه بعث اهللا دىن  إذا  حىتمهأ يف بطن  فال يزال منفصالً،ليهإينظر 

  . )١( امليثاق وخيرجىفينس

يف الرحم استقرت النطفة إذا  : يقول)عليه السالم( جعفر أبا مسعت:  قال،بن أعنية وعن زرار

تبا ك صوراه وى،نث أراً أوكما أراد اهللا ذكقا اخل: ني خالقني فقال هلماكفيها أربعني يوماً يبعث اهللا مل

 ذا دىنإف، ه عليه يف الذر بني عينيهأخذهللا امليثاق الذي  تباك وا،سعيداً أو  وشقياً،أجله ورزقه وميتته

 إىل  امليثاق ويقعى فيزجره فيفزع فزعاً فينس،زاجر: اً يقال لهك ملإليهخروجه من بطن أمه بعث اهللا 

  . )٢(كامللة ي من زجركيبرض األ

وقع الولد يف إذا  :)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا: قال: نصاري قال األعبد اهللاوعن جابر بن 

ويداه ، مهاأ صار وجهها قبل بطن ىنثأان كن إو، راًكان ذكن إ مه أمه صار وجهه قبل ظهرأجوف 

أمه ة سر إىل مبعاء من سرتهاملضرور منوط كاحملزون املهموم فهو ة هيئكبتيه كرى علوجنتيه وذقنه ى عل

تب كاً فيك ملإليه عز وجل يبعت اهللا ،لوالدته الوقت املقدر إىل مه وشرااإ من طعام ىيتغذة  السركفبتل

ذا إف، تب أجله ورزقه وسقمه وصحتهك وي،فقرياً أو  غنياً،افراًك أو  مؤمناً،سعيداً أو جبهته شقياًى عل

، وصار رأسه قبل الفرجة فانقلب فزعاً من الزجرة  زجركره امللمه زجأة له من سر انقطع الرزق املقدر

مل  من األكمصب يد وجد لذل أو أصابته ريحن إ هول عظيم وعذاب أليم إىل وقعرض األى علذا وقع إف

االستسقاء ى عليقدر  االستطعام ويعطش فالى عليقدر   جيوع فال،مل جيد امللسوع املسلوخ عنه جلده ما

  ويتوجع 

                                                

 

 



٤٢١

قيه احلر تله أمه فة عليه واحملبة ته والشفقبرمح اىل وتعكل اهللا تباركفيو، ةثاالستغاى علر يقد فال

 إذا  وتعطش،شبع إذا جتوع أن ايلتب اد تفديه بروحها وتصرب من التعطف عليه حبال الكوالربد بنفسها ت

ى خربه ويف األمها شرااحدإره رزقه ثدي أمه يف كذ اىل وتعكوجعل اهللا تبار، سيك إذا ى وتعر،روي

  ...  ل يوم مبا قدر له فيه من رزقك يف عز وجلرضع أتاه اهللا  إذا  حىت،طعامه

فات والعاهات والبليات  بعرض اآلكهل واملال والشره واحلرص مث هو مع ذله األم فهكذا أدرإف

  . عز وجل ينجيه اهللاأن  إالّ كفهو هال،  والشياطني تظله وتغويه،ترشده وديهة كاملالئ، ل وجهكمن 

ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن : عز وجل فقال ،تابهكم ك يف حمنساناإلة ره نسبكذ اىلر اهللا تعكوقد ذ

خلَقْنا  ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَ* ثُم جعلْناه نطْفَةً ِفي قَراٍر مِكٍني *سالَلٍَة ِمن ِطٍني 

 اِلِقنيالْخ نساُهللا أَح كاربفَت رلْقاً آخخ اهأْنشأَن ماً ثُملَح ا الِْعظَامنوةَ ِعظَاماً فَكَسغضالْم* دعب كُمِإن ثُم 

  . )١( ثُم ِإنكُم يوم الِْقيامِة تبعثُونَ*ذَِلك لَميتونَ 

ف يك هذه حالنا ف)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا يا: فقلت: نصاري األعبد اهللاقال جابر بن 

جابر  يا: مث قال، ملياً )صلى اهللا عليه وآله( هللات رسول كفس ،ة الوالد يفكاء بعديوص وحال األكحال

 اهللاة من نور عظمخملوقون وصياء نبياء واألاألن إ ، عظيم حظذو إالّ حيتمله جسيم ال لقد سألت عن أمر

ويغذوها حبكمته ته ويربيها كحيفظها مبالئ ةًوأرحاماً طاهر ةً يودع اهللا أنوارهم أصالباً طاهر،هؤجل ثنا

 اهللا يف أرضه وأعالمه يف بريته ومم جنإو، تعلم أن يوصف وأحواهلم تدق عن أن فأمرهم جيل عن، بعلمه

  عباده ى عله ؤوخلفا

                                                

 



٤٢٢

من  الّإتمه تومه فاككنون العلم ومك هذا من ميا جابر، خلقهى علوأنواره يف بالده وحججه 

  . )١(أهله

ما يقوله ك ـ  وان مل يثبت،الروايات فهوهذه ما يف ك اجلنني أدوار أن مث لو ثبت علمياً: أقول

ون كة  يف مسألكرنا مثل ذلكما ذك، لزاماإلى عل أو ،ةالتقيى علة فالروايات حممول ـ طباءاأل بعض

  . رجلالضلع أقل من ة ضلع املرأ

ة صار خملق فإن ،ياماألمن غري اعتبار ة واملضغة والعلقة النطقى علمعلق ة م يف الديكن احل أوالظاهر

 ألنه ،ةوركجل الديات الصور املذان املعترب ألكيف الروايات ة وركربعينات املذذه اخللقات قبل األ

  . ياماألاً أيضرت كن ذإو، ةوركالصور املذى علم كاملستفاد عرفاً من تعليق احل

ة عاملة عاقلة مدبرة قو أن ضحامن الو إذ ،كذلكون كي أن يرتبط باملعنويات فيها البد ما مث إن

 الة دراالقة العاملة العاقلة غري احلية والعل، ون املعلولكت الة فبدون العل الّإو، ونكون الؤل شكتدير 

  حىتون تعقيداً مما يعترف بهكليف ا ثر ماك الذي هو أنسانيف باإلكف، ةمن خلق شعر  حىتنكتتم

  . وغريه)  اهولك ذلنساناإل (تابكمؤلف كأعاظم علماء الغرب 

 كذلى علويدل ، واضحأيضاً  ك فذل)صلوات اهللا عليهم(وصياء واألنبياء النيب واألة أما خلق

عمال ألاقوال ووبني غريهم يف األ ن هذا التفاوت اهلائل بينهمكيف ميك الإو، للعيانة ام احملسوسامتياز

  . واهللا سبحانه املوفق املستعان،  وامللكاتوالصفات

  سبيل ى علهي إمنا خبار يف األة وركالتحديدات املذ أن وحيث قد عرفت

                                                

 



٤٢٣

  . ما تقدمك، العمل حسب القواعدة  القاعدىان مقتضكما يدل عليه العلم والوجدان ك ،ةالغلب

وجه ى علذه النصوص هبه يف  عامل معتدى علعثر مل ننه إ( :لذا قال يف اجلواهر يف رد الرياضو

تصديقها يف أصل  ألن أنهكو، ادعت خالفها خصوصاً يف املولود سقطاً يترتب عليه عدم قبول دعواها لو

صحاب هنا قبول دعواها يف الوضع من غري  األأطلقولعله لذا ، ينايف عدم قبول قوهلا يف وضعه الوضع ال

ة يولعله لعدم مدخل، مسعته من القواعد ون صريح ماكاد يكبل ، بورالوجه املزى علانه كمتعرض إل

  ).  يف قبول قوهلا يف أصل الوضعكذا يف ذلكصدقها و

ما ك، ةالت واالختيارات احلديثاآل إىل ان العلم مستنداًكن إو، اذكالعلم بة  صورنعم يستثىن

  . قول ذي اليدة من طريقى قويقيتها أطر ألن ،كخالف ذلى علة قيام البينة صورأيضاً  ك من ذليستثىن

ر الزوج كل فأنادعت احلم لوو(:  يظهر وجه النظر يف قول الشرائع حيث قالكومن ذل

  . )ةللوالدة البينة قامإان كمفالقول قوله إل، له ر والداكوأحضرت ولداً فأن

تفويض اهللا  :)عليه السالم(  قول الصادقإطالقل بكقد يش(: ل عليه اجلواهر قائالًكولذا أش

تمان الذي كبل هو مندرج يف النهي عن ال، )٢(اإليهة والعد: )عليه السالم( والباقر، )١(احلمل هلا

  ). منه االئتماناستشعر 

   ،ةوركاملذ دلةمام األقفان أي مها الريره الشرائع والقواعد وغكان الذي ذكمواإل

                                                

 

 



٤٢٤

مر بالتحقيق  مما مل نؤكغري ذل أو فسخه ته أووم أو طالق زوجهاى علة البينة قامإأيضاً ن كمي الإو

 أن  مع وضوح،وغريها النهي عن التفتيش )١(ةبل يف بعض روايات املتع، ج منهاانا الزودعنها فيما أر

مث يدعي طالق  ةان له أربع نسوكبرجل ة تزوج املرأك ،ةان هلا زوج جائز بدون البينكة التزوج بامرأ

احه جاز كنى علأقدمت  أو احهاكنى عل فلو أقدم ، بدون االدعاءوحىت بل ،ما أشبه الطالق أو حداهنإ

  . ةاملتشرعة  سريكذلى علبل جرت ، قياح بدون التحقكالن

ة املرأ: قلت له:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب عن، يمك حممد بن حما رواهما ذكرناه ويؤيد 

ا ادعت إف: قلت، أشهرة ثالث: قال ،ام عدكاليت حتيض مثلها يطلقها زوجها فريتفع طمثها ة الشاب

إمنا : قال ،أشهرة  بعد التسعا ادعت احلبلإف: قلت، أشهرة عدا تسع: قال ،أشهرة بعد ثالثاحلبل 

: قال ،أشهرة ا ادعت بعد ثالثإف: قلت، أشهرة حتتاط بثالث: قال ،تزوج: قلت، أشهرة احلمل تسع

تءشان إ عليها تزوجة ريب ال)ادعائها بدون ى علم ك علق احل)عليه الصالة والسالم( فإن اإلمام ،)٢

  .ليهماى كعلة البينة قامإان كمإ مع ك والوضع يف ذلوال فرق بني احلبل ،ةطلب البين

  . باحلمل وغريهة املسترابة يف باب عدة وركت املذاي من الرواكغري ذلإىل 

شهر األ  أوإليهاليت يرجع أمرها ة انقضاء العدذا ادعت إو(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ة فالقول قول املرأ، الفعل أو  بالقولكقبل ذلة  هو الرجعىمث ادع، ىدعوفصدقها الزوج يف هذه ال

  ى علو، البت يف الفعليى علبيمينها 

                                                

 

 



٤٢٥

  . )ةعدم مقتض النفساخ الطالق الذي هو سبب البينون صالةأل، عدم العلم يف القويل

ان حال ك إذا حىت،  بهقرار اإلك شيئاً ملكمن مل ألن ،مكحمة الرجل الرجوع يف العدادعاء : قولأ

 إذا كذلكو، ةوا يف العدكا قبل االرتداد يف حال إليهقد رجع  أنه ىلو ارتد مث ادع ماك ،افراًكاالدعاء 

 ألن اإليهجع ر أنه دعى وا،أشبه ما أو ةلعدم مباال أو جهالًة باقية خت والعداأل أو ةتزوج باخلامس

 ألنه م بهكحي فالة ه بعد العدؤادعا أما ، دليلهطالق إلقراريسقط حقه يف اإل الة عصيانه فرضاً يف جه

 أا وجابعد الزة  وادعاء املرأ،ان غصباًكما باعه  أن ادعاء البائع بعد البيعكفهو ،  يف حق الغريإقرار

  . كغري ذل إىل ،انت ذات بعلك

 تهايف حال يقظ يعل الرجل الرجوع الفىادع إذا ونكيإمنا  كفذل، البتى علوأما قول اجلواهر 

، ما هو واضحكعدم العلم ى علال فاليمني إو، ما أشبه أو غماءاإل أو ركالس أو يف حال النوم تعقلها الو

احتادمها ة  ضرور،سكقبله وبني العة قضاء بني دعواه الرجعنبل الظاهر عدم الفرق يف صدق دعواها اال

  . ما يف اجلواهركليل املزبور بالد

منه ة راجعها فادعت هي بعد اعترافها بتحقق الرجع لو(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

ة الرجعة  صح إذ األصل، فالقول قول الزوج،يف غري حملهاة لتقع الرجعة قبل الرجعة انقضاء العد

 املزبور األصليقبل مع عدم معارضته مبثل ا إمن وقبول قوهلا ،مدعي الفسادى علعيها حينئذ يقدم فمد

  . )منهة ها باالنقضاء قبل حتقق الرجعإخبارب فساده ولوطريق إل الذي ال

مث ، بالرجوع ومل تقل شيئاًة  مبحضرها عاملعمالً أو رجع قوالً لو أنه القاعدة ىن مقتضكل: أقول

  ان يرقبل الرجوع مل يقبل قوهلا جلة ادعت انقضاء العد



٤٢٦

 إذا ماكفهو ، ةيرفع أصل الصح الذلك يف الرجوع وادعائها بعد رض ابال معة الصح أصالة

ها الءادعا حيث إن ،مث ادعت سبق زواجها برجل آخر، يلها يف حمضرها لرجل ومل تقل شيئاًكجها وزو 

 أو نومهاة  يف مثل حالان الرجوع عمالًكنعم لو ، يلكعمل الوى علوا كيف سة الصح رض أصالةايع

قوهلا ة  بيدها حجيمورهذه األ أن إطالق ىتضقان مكة مث ادعت انقضاء العد،  يف غري حمضرهاالًقو

انت ك أا يل ومل تعلم مث ادعتكزوجها الو إذا  فيماكذلكمر األ أن ماك، قول الرجلعلى فيقدم 

ة سببيواملة يل بالسببيكيف عمل الو الصحة أصالةيف قوهلا تقدم على ة الصح أصالة حيث إنة مزوج

  . بينهما

فادعت ى دعوسبقت بالن إا إ( :المهكي كرناه حيث قال يف حمكذ وط ماسيريد املب أن نكومي

فرجها وانقضاء ى علة ا مؤمتنقضاء فالقول قوهلا مع ميينها ألنقبل االة  الرجعىمث ادع، ةانقضاء العد

ذا فتحلف كيها اليمني يف جواز ووجب عل، بل قول الزوجقي بقوهلا فالة م بوقوع البينونكوح، عدا

مل يظهر  ا ما أل،ان القول قوله مع ميينهك مرس األكن انعإو، قبل االنقضاءة ال تعلم بالرجع أا ىعل

مل يقبل منها ة قضاء قبل الرجعنذا ادعت االإف، ةالرجعة م بصحكوحية يف العد أا فالظاهر ةانقضاء العد

 ،ذبه وصدقهاكاحللف جلواز  يهعل ووجب ،م بصحتها ظاهراًكاليت ح ةأمر خفي تريد به دفع الرجعألنه 

فمنهم من ، ةجهل السابق ان أويدعواتفقت ال فإن ،ةت قبل الرجعضعدا انق أن يعلم ال أنه فيحلف

ومنهم من قال القول قوهلا مع ، عندناى قوأقرع بينهما فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمني وهو األ

  . )ةرجع ال أن األصلول منهما ك صدق انكمميينها إل

وليس املقام من ما ، ما خرج إالّ قوهلاة  حجياألصل ألن ،هو القول الثاينة  القاعدىمقتض: أقول

  ة حجي أدلة إطالق إىل فيهة فالالزم املراجع، يقطع خبروجه



٤٢٧

 قد :قوهلاا الذي منه إليهة ون العدكلة املتضمن )١(النصوص إطالقاجلواهر ب مكولذا ح، قوهلا

واختالفها يف ة  العدتعيني يوم انقضاءى عل التفاقا من غري فرق بني ،كقبل زمان رجوعة ت العدضانق

رجوعي يوم : ن قال هوكول، كذلى علوصدقها  ،ةقد انقضت عديت يوم اجلمع: بأن قالت، يوم الرجوع

ة يوم اجلمعة وقت الرجعى علتفقا لو اذا كو. القول قوهلا فإن ،يوم السبت :قالت هي مثالً و،اخلميس

ة لعداالقول قوهلا يف  فإن ،انقضت يوم السبت:  وقال الزوج،انقضت عديت يوم اخلميس: وقالت هي

  .اإليهاعول أمرها 

 ،ك قد انقضت عديت قبل رجوع: بل هي تقول،االنقضاء أو يوم الرجوعى علوبني عدم االتفاق 

  . كوقع رجوعي قبل انقضاء عدت  قد:وهو يقول

  :  واليت منها،رواياتة قد وردت يف بعض فروع املسألو

فقد  يعتدا: رجل قال المرأته عن )عليه السالم( احلسن الرضا  سألت أبا: قال،عن املرزبان ما

 كمضت لذل  حىتامعهاجي أن مث غاب عنها قبل، امي بأكرجعتها بعد ذلى عل مث أشهد، كت سبيلخلي

  . )٢(رجعته فهو زوجتهى علأشهد إذا  :فقال ،يف تأمرهكثر فكأ أو ة بعد العدأشهر

  :  ننقلها جبميعها ملا فيها من الفوائد قال،الذيلة طويلة ر مسألك ذكاملسال مث إن

ان كسواء  ،ة الرجعىول وادعحت مث جاء األكذا نإف، حت غريهكيقع الرتاع بعد ما ن أن :ةالرابع(

ة فهي زوجة ن أقام عليها بين إ نظر،والتلبيسة خليانا إىل نسبهما أو ةاح جلهلهما بالرجعكعذرمها يف الن

   ،مل يدخل ول سواء دخل ا الثاين أواأل

                                                

 

 



٤٢٨

ل ى كعلوأراد التحليف مسعت دعواه ة ن بينكن مل يإو، دخل ان إ الثاينى علوجيب هلا مهر املثل 

ول مهر املثل  لألويف غرمها، الثاينى علها إقرارمل يقبل ة  فأقرت له بالرجعهايعل ىذا ادعإف، منهما

فيه وجهان مبنيان  ،رت فهل حيلفكن أنإو، احكهما يف النيتقدم البحث ف، لتفويت البضع عليه قوالن

ى علالغرض منه احلمل  ألن ،وجه للتحليف مل نقل بالغرم فال فإن ،أم الأقرت له لو تغرم هل  أا على

غرمها مهر لت حلف وكن نإ و،الزوجى دعو تسقطفحلفت قلنا بالتحليف  فإن ،فيهة فائد  والقراراإل

 يف حق كذلكون كتإمنا ا ألة البينكة ن جعلنا اليمني املردودإو، اح الثاينكن النم ببطالكاملثل وال حي

انقطعت  فإن ، وهو ضعيفكهذا التقدير لذلى علاح كورمبا احتمل بطالن الن، ةاملتداعيني خاص

  .الزوج الثاينى علمعها بقيت ة اخلصوم

 عدم األصلاهر وظاح وقع صحيحاً يف الكقد انقضت والنة العد ألن ر صدق بيمينهكأن مث إن

ة تصري املرأ اح الثاين والكم بارتفاع النكحلف ح فإن ،املدعيى علل ردت اليمني كن نإو، ةالرجع

  . ول بيمينهلأل

 إالّ شيء هلا عليه الف، احكها وبني الثاين ننن بيكأنه مل يكفة البينكة اليمني املردودن إ قلنا مث إن

ان بعد كن إ ىمال املسمكه عليها غري مقبول وهلا إقرار فقراراإلكا إ ن قلناإو، مهر املثل مع الدخول

 من رناهكذ ملاة البينك هان جعلناإو،  مطلقاًمالًك ىثبوت املسمى قوواأل، ان قبلهكن إ الدخول ونصفه

ن إ ةاملرأى على دعوبينهما فله الة ذا انقطعت اخلصومإو ،ةيف حق املتنازعني خاصة البينكون كيإمنا أا 

ن مل يبق إبدا ا و إذا ر فيماكذ ماكم كحلف فاحل فإن اح الثاينكبقي النن إ مث ينظر، ن سبق اكمل ي

ة ال فهي املصدقإ وإليهسلمت ة أقرت املرأ فإن ولل فحلف األكن أو ةول بالرجعبأن أقر الثاين لأل

شيء  ال فالإدخول وى جرن إ الثاين مهر املثلى عل وهلا إليه وحلف املدعي سلمت تلكن فإن ،باليمني

  ما لو كعليه 



٤٢٩

وهلا كن أو هاإقرار عند كول حلق الثاين وذلاأل إىل ةنسلم املرأ ل موضع قلنا الكو، ةقرت بالرجعأ

عبد يف يد غريه مث  ةما لو أقر حبريك، ولاأل إىل غريه سلمت أو ذا زال حق الثاين مبوتإف، ولوميني األ

  ). م عليه حبريتهكحي فإنه اشتراه

  : ول يدعي الرجوع فله صورتزوجت مث جاء الزوج األن إ :أقول

  . ذيبهما لهكت :األوىل

  . تصديقهما له: ةوالثاني

  .نعلم ا المقوهل: ةالثالث

ى عل فعلهما نعلم محلال ن قاال إو، للثاينة انت املرأكذباه كن إ و،إليهة صدقاه سلمت املرأفإن 

  .مثبتة اح الثاين وقع يف العدكون النكي حىتة  واستصحاب العد،للثاينة انت املرأكوة الصح أصالة

   : فهيديد واملرأةجلصور االختالف بني الزوج اأما 

 ألن شيءة يلزم املرأ  وال،الرجل التخلي عنهاى علفالالزم ، ةذيب املرأكتصديق الرجل وت: ةالرابع

  . موع فيه قوهلامسة انقضاء العد

 هل ترجعا إ أما ،أيضاًوالالزم ختلي الرجل عنها ، أعلم الة تصديق الرجل وقول املرأ: ةاخلامس

 بعد كش إذا ماكهو  إذ ،الصحيحى علحلمل فعلها  ال أو ،منازع بالى دعوله  ألن ولالزوج األإىل 

  وال،ففيه احتماالن ،ةالصح أصالة يجترأم ال حيث ة ان يف العدكزواجها الثاين  أن الزوج الثاين هل

  . يبعد الثاين

ها يف حق إقرار حيث إن، ها الثاينجزواى عل ىفتبق ،ةذيب الرجل وتصديق املرأكت: ةالسادس

  . زوجها الثاين غري مسموع

  . أعلم الة ذيب الرجل وقول املرأكوهي ت: ةابعسومثلها ال

 ،ةالصح أصالة ير بقاء زواج الثاين حيث جتوالظاهر، ةأعلم وتصديق املرأ قول الرجل ال: ةالثامن

  تزوجها رجل  إذا ماكهو يف حق الغري إمنا ها إقرارو



٤٣٠

  . ةيف حبث املتع ما مرك ،نت ذات زوجك : قالتكوبعد ذل

  .ول ملا عرفت بعدم حق للزوج األوهذا أوىل، ةذيب املرأكأعلم وت قول الرجل ال: ةالتاسع

  . احكتاب النك عن الثاين مع وطيه هلا فقد تقدمت يفة  والعداملهر واحلد وحلوق الولدة مسألأما 

مل تعلم وتزوجت  فلو، رضاها والة يف الرجعة يشترط علم الزوج وال(: قول القواعد أن ومنه يعلم

ة ثبوت الرجع إىل ةان مطلقاً بالنسبكن إو) أحق االثاين ون كوال ية ن دخل الثاين بعد العدإ وإليهردت 

شهاد وليس حب اإلتويس(: الم بقولهكوقد صرح بعد هذا ال، ةمراده بعد الثبوت بالشهادن أ إالّ ،وعدمه

  . )ةبالبين الإا مل تقبل دعواها هوقوعها فية  بعد العدين لو ادعكل، شرطاً

املتقدم البحث فيأيت فيها ، زوجهاى علعليها وى دعوانت الكتزوجت  إذا اإ( :ويف اجلواهر قال

ن مل إوة لو أقام بينة وضوح ثبوت زوجيتها ملدعي الرجعك  ـرجلة امرأة  زوجيىعاد لوـ  احكيف الن

 عن بعض ىكحي ما إالّ ،ىوفتو خالف أجده نصاً خري بالحينئذ أحق ا من األ فإنه ،كتعلم بذل

غريها من ة عن معارضة القاصرة بعلمها ا لبعض النصوص الشاذة الرجعة البحرانيني من اشتراط صح

يت به  يفنه الأو )١(عمر إىل كذلة  نسب)عليه السالم( املؤمنني ل يف بعض النصوص عن أمريب، وجوه

  . )٢()جمنون

عليه ( جعفر أيب عن، سيعن حممد بن ق،  يف الوسائلما رواهة ومراده ببعض النصوص الشاذ

  ى عل يف رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين مث أشهد :قالنه إ )السالم

                                                

 

 



٤٣١

ختري : قال ،انقضت عدا حىتة بالرجعة  الشهود فلم تعلم املرأكتم ذلكسترجعتها سراً منها وا

اليت أشهد عليها ة تعلم بالرجع أن ن تزوجت قبلإو، كت غري ذلءن شاإو ت زوجهاءشا فإن ةاملرأ

  . )١(خري أحق ازوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها األ

ن الفاضل السي  أالّإة يف حتقق الرجعة  علم الزوجان اشتراطكن إوة ن الظاهر من هذه الروايإف

 باشتراط علم قائالً مل أر إذ ،ةالرجع مل يثبت إذا لعل املراد(: ي عنه قالكح ماى عليف شرح التهذيب 

  . )ةيف حتقق الرجعة الزوج

 عن آبائه، عن زيد بن علي،  يف التهذيبما رواهحيمل  أن  ينبغيكذلى علو: وقال يف املعارج

جل أظهر طالق امرأته وأشهد عليه وأسر رجعتها مث ر يف ،)عليه السالم( ي علعن، )ليهم السالمع(

سر رجعتها وأظهر أ أنه حق له عليها من أجل ال: قال ،خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت

  . )٢(طالقها

  . ةالرواة بقرينة التقيى علاستظهر محلها نه إ وعن الفاضل السي

ما يف  كيل سليم بن قيس اهلالما رواه )عليه الصالة والسالم(املؤمنني  عن أمرية ومراده بالرواي

وأعجب من : )عليه السالم( قال ،ره بدع الثاينكيف سياق ذ )عليه السالم(ؤمنني  املعن أمري، كرداملست

ا وهي ا الطالق مث راجعتهإليهين طلقت امرأيت وأنا غائب فوصل إ: نف العبدي أياه فقالكأتاه  أن كذل

ان هذا الذي تزوجها قد كن إ :تب لهكف ،تزوجت  حىتاإليهتاب كا فلم يصل الإليهتبت كعدا فيف 

 وأنا شاهد مل يشاورين ومل كتب له ذلكف، كان مل يدخل ا فهي امرأتكن إدخل ا فهي امرأته و

  ، أفضحه اهللان إ أبايلما :  مث قلت،أاه أن  استغناًء عين بعلمه فأردتىيسألين ير

                                                

 

 



٤٣٢

  . )١(ورأوه صواباًة ه سنو بل استحسنوه واختذكذلى علمث مل يعبه الناس 

  . ره يف البحارك فقد ذ)يفيت به جمنون النه إ( ةذيل الرواي أما :قال يف هامش اجلواهر

  : يف هذا البابة ومما تقدم يظهر وجه الروايات الوارد

 يعتدا:  عن رجل قال المرأته)ه السالمعلي( احلسن الرضا أبا سألت:  قال،مثل ما عن املرزبان

 كمضت لذل حىتجيامعها  أن  بأيام مث غاب عنها قبلك مث أشهد رجعتها بعد ذلكت سبيليفقد خل

  . )٢(رجعته فهي زوجتهى علأشهد إذا  :فقال ،يف تأمرهكثر فكأ أو ةأشهر بعد العد

 رجل طلق امرأته وهو  عن)عليه السالم( سألت جعفر بن حممد:  قال،عن حسن بن صاحل وما

ة الرجعى علومل يشهد ة راجعها قبل انقضاء العدمث إنه طالقها رجلني ى علوأشهد ى خرأة غائب يف بلد

ة  قبل انقضاء العدكنت راجعتكين قد إا إليهوقد تزوجت فأرسل ة عليها بعد انقضاء العد قد قدممث إنه 

، ل له عليهاسبي فالة بغري بينة  الرجعىطالق وادعبال قد أقر ألنه ،سبيل له عليها ال: فقال ،ومل أشهد

ان كن إالطالق وى علما أشهد كة الرجعى عليشهد  أن يشهد وملن راجع أن بغي ملن طلقن يكولذل

  . )٣(ان خاطباً من اخلطابكتزوج  أن ها قبلكدرأ

ئب  عن رجل طلق امرأته وهو غا)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،وعن سليمان خالد

   مث إن ،أشهراً مل يعلمها بطالقهاة طالقها مث قدم فأقام مع املرأى علوأشهد 

                                                

 

 

 



٤٣٣

يقبل  يلزم الولد وال: قال ،كطالقى عل وأشهدت كقد طلقت:  فقال الرجلادعت احلبلة املرأ

  . )١(قوله

اجعها طلق الرجل امرأته مث رإذا  :قالنه إ )عليه السالم( املؤمنني عن أمري، سالموعن دعائم اإل

وغاب فلما رجع وجدها وقد ة أظهر الطالق وأسر الرجع فإن ،مل يعلمها أو ك أعلمها بذل،فهو أحق ا

  . )٢(أظهر طالقها وأسر رجعتها أنه سبيل له عليها من أجل تزوجت فال

 الزوج بعد ىادع لو م ماكحيث عنون الباب حبة ومنه يعلم وجه النظر يف توقف الوسائل يف املسأل

 الطالق مث ومل يعلم الزوج ومن أسرة  الرجعم من أسركرجع فيها وح أنه ما تزوجت بعدأو  ةالعد

  . ادعاه

ها ملا لو إطالقبة  شاملىما تركالروايات ن إ( : قال،قوال والرواياتمن األة واحلدائق بعد نقله مجل

، ون زوجته شرعاً واقعاًكتة يف العدة ا مبجرد الرجعإف، مل تتزوج أو  تزوجت،مل تعلم أوة علمت املرأ

ووافقته صدقته ة الزوج أن فرضنا فلو، يف الظاهرة لدفع الرتاع وثبوت الزوجيذلك ى علشهاد اإلإمنا و

لعدم النص ة فتوقف شيخنا احملدث الصاحل يف املسأل،  هلاهاحكدعواه قبل التزويج بغريه صح نى عل

 ملاة لعدم بلوغ اخلرب هلا يف العدة لرجعاة سليمان بعدم صح علي بن م شيخناك وأعجب منه ح،عجيب

، مر والواقعيف نفس األ ما ىنب علمل تة  الشرعيحكاماأل ألن ،متني يقوور كره من التعليل املذكذ

  اح الذي وقع أخرياً وقع كوالن

                                                

 

 



٤٣٤

نه ملا دلت  أالّإ، رناهكذ ل ملاكمر مشاألنفس ما يف ة بطاله مبخالفإ و،صحيحاً حبسب ظاهر الشرع

  ). اخلروج عنهوجب خالفه ى علة وركاملذ خباراأل

، ليهماى كعلانت دعواه كة ا يف العدإليهرجع  أنه ول األىتزوجت وادع لو أا ىخيف ال مث

ان كن إو، عليهماى دعو فإنه مثالًة اخلامس أو ختادعت الرجوع وقد تزوج الرجل باأل إذا كذلكو

الثالث ينتظر إمنا  و،مسرح هلا مع الثالث ال إذ ،فقطبني الزوجني ى دعوون الكني تلتا املسألكزم يف الال

  .واهللا سبحانه العامل، بينهمام كاحلاة فيصل

  



٤٣٥
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