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بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين واللعنة الدائمةة عةىل دعةدائ
دمجعني.
ٍ
دبحاث دمالهةا علننةا َع َلة اليح نةل واليةدقنل و
و بعد ،ف ذا قبس من
الفكر الثاقب سندنا ودسيا نا املرجع الةدين اععةىل آيةة ال الع مةس السةند
السنسياين ميَّع ال املسلمني بطول ب ائه.
وقد وف ن ال تعاىل للحضور بني يديه واالسيفادة من نمري علومه وتدوين
ٍ
بعض من دروسه ودميل دن دكون قد وف ت لن ل الصورة الصةحنحة ملةا دمةال
ٍ
ٍ
غةنض مةن فةنض املعرفةة لةد
حماسن ف و
سندنا اعسيا مد ظله فام فن ا من
سامحيه وما فن ا من قصور ة والكامل ل وحد ة ف و من سوء الصناغة والغفلة
وزلل ال ل .
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وقد رشع دام ظله يف بحث قاعدة اإللةاام لنلةة ايمةنس اعول مةن ة ر
رمضان املبارك سنة دلف ودربعامئة وسبعة لل جرة النبوية الرشيفة وقد فرغ منةه
لنلة اعربعاء الثامن والعرشين من ة ر رمضةان املبةارك سةنة دلةف ودربعامئةة
وسبعة من اهلجرة النبوية يف تسع عرشة حمارضة.
وإين إ دمحد ال سبحانه عىل توفن ه إيةا يف للنةد هةذ الةدروق ال نمةة
لألجنال ال ادمة دسأله دن يطنل يف عمةر سةندنا اعسةيا ويب نةه

ةرا ومةال ا

لإلسالم واملسلمني إنه سمنع جمنب.
حممد عيل الر ّباين
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مفاد القاعدة

*

إن مفاد ال اعدة هو :دن بإمكان اإلمام إلاام مةن هةو ةارن عةن نحليةه
بال وانني املعرتف هبا عنده ليةعود علنه بنةفع و إن مل يكن هةو معرتفةا بصةحة
تلك ال وانني.
ملحة عن تأريخ القاعدة
و قةبل اليعةر

عدلةة ال اعةدة نإةري إىل مةرحليني رئنسةيني مةرهب هبةام

ال اعدة:
املرحلة األوىل :من زمن الصدوق إىل زمن الإ ند الثاين.
لو تيبعنا الفرتة الامننة ما بني الصدوق حيس الإ ند الثاين لوجةدنا دن هةذ
ال اعدة مل تكن ميبلورة بالإكل الذ ه علنه اآلن ف لام جتد من تعر

هلةذ

ال اعدة يف تلك الفرتة و إنام ت ف عىل دقوال للعلامء يف تطبن ةاهب لل اعةدة عةىل
مسأليني:
* الدرق اعول :ايمنس  1رمضان املبارك .1407
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املسألة األوىل :يف د ذ اإلمام اليعصنب من الذ ي ول بةه فإنةه إ ا كةان
للمنت بنت واحدة و له دخ نسب

فعىل ف ه اإلمامنة مع وجود البنةت ال تصةل

النوبة إىل اعخ و ترث البنت مجنع املال إال دن العامة ي ولون بأنه يةرث ديضةا.
فإ ا كان هذا اعخ إمامنا ف ل له املطالبة باملرياث من ج ة اليعصنب دو ال؟
و دول من تعر

يف هذ املسألة لل اعدة هو الإنخ إال دنةه مل ييعةر

يف كيبه الف نة مثل الن ايةة و ايةالف و املبسةو

و إنةام تعةر

هلةا

هلةا يف كيةا َ

الي ذيب واالسيبصار و بإكل اص قةال يف االسيبصةار بعةد ن لةه اع بةار
الدالة عىل الف كنفنة اليوريث عىل مذهبنا( :ف ذ اع بةار الثالةةة اعصةل
فن ا زرارة و الطريل إلن ا واحد و مع لةك ف ةد دمجعةت الطائفةة عةىل عةدم
العمل هبا؛ عنه ال الف بنن

دن مع اعم ال يرث دحدٌ من اع وة و اع واهب

من د ج ة كانوا فالوجه يف هذ اع بار دن نحمل ا عىل رضب من الي نة.
و جيوز دن ن ول فن ا وج ا من اليأويل و هو :دنه وردهب الر صة يف جةواز
اع ذ من

عىل ما يعي دونه كام يأ ذونه منا و إنام حيرم اع ذ هبا ملةن يعي ةد

بطالهنا) .
()1

و قريب منه كالمه يف الي ذيب .
()2

( )1د  :االسيبصار .148 :4
( )2قال الإنخ يف هتذيب اعحكام  :321 :9هذ اع بار خمالفة للحل غةري معمةول علن ةا
عند الطائفة بأمجع ا ؛ عنه من املعلوم عند دن مع اعم ال يرث دحد من اع وة واع ةواهب
وقد بننا لك فنام ت دم والوجه يف هذ اع بار دن نحمل ا عةىل رضب مةن الي نةة ملواف ي ةا
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ة كر الرواياهب الي يسيدل هبا عىل قاعدة اإللاام.
و الإنخ و إن ن ل الرواياهب إال دنه لنس يف كالمه تعمةن لل اعةدة و عةىل
فر

اليعمن ليلف كرب قوله مع كرب قاعةدة اإللةاام؛ فةإن الكةرب الية

كرها الإنخ ه ما نسمنه ب انون امل اصة النوعنة.
()1

و توضيحه :دنه إ ا كان لآل رين غلبة عىل اإلمامنة و كانت قواننن
علن

فحننئذ قد يأ ذون من اإلمامنة بحسب قواننن

نافذة

يف اإلرث ة كام إ ا كان

مذاهب العامة .و حييمل ديضا دن يكون ما ورد يف دنه جيوز لنا دن نأ ذ مةن

عةىل مةذاهب

عىل ما يعي دونه كام يأ ذونه منا وإنام حيرم دن يأ ذ بعضنا عن بعض عىل الف احلل.
( )1ا ُمل اصة بض املن و فيح ال اف و د الصاد ه مصدر للفعةل (قصة

) و هةو مةن

اعلفاظ املإرتكة يف اللغة ؛ إ يدل عىل املعاين اآلتنة:
 -1املساواة و امل ابلة يف احلساب ي ال :ت اص ال وم إ ا قاص كل واحةد مةن

صةاحبه يف

احلساب د مماةلة َدينك عىل فالن لدَ ينه علنك و مساواته له و امل ابلة بنن ام[ .ان ةر :مةادة
(قص

) يف لسان العرب  195 :11دساق البالغة 368 :املصباح املنري] 261 :

 -2املامةلة يف اجلراح و ه دن ُيفعل باجلاين كام فعل باملجن علنه من قيل دو جةرح[ .ان ةر:
لسان العرب  195 :11دساق البالغة 368 :خميار الصحاح] 537 :
 -3تيبع اعةر و منه قصصت اعةةر إ ا تيبعيةه[ .ان ةر :ال ةاموق املحةن  325 :2لسةان
العرب ] 195 :11
 -4ال طع و منه ق

الثوب إ ا قطعه[.دساق البالغة]368 :

و ي ر من معاين امل اصة الساب ة دن املراد بامل اصة هو املساواة و امل ابلة و املامةلة فإنه امليفل
مع قاعدة امل اصة النوعنة .هذا عن تعريف امل اصة لغة.
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قانون اليعصنب هو ال انون الرسم

بعنةوان امل اصةة

ة فلإلمامنة اع ذ مةن

النوعنة كام يأ ذونه من .
و الف اء (قدق ال درساره ) مل ييعرضوا ل انون امل اصةة النوعنةة و إنةام
تعرضوا ل انون امل اصة الإخصنة إال دنه البد من ت سن امل اصة إىل :خصةنة
و نوعنة فكام يأ ذون من الإةنعة فللإةنعة ديضةا اع ةذ مةن

بحسةب هةذا

ال انون .
()1

و من الواضح دن هذ الكرب ليلف عن كرب قاعدة اإللاام و ه :
إلاام الإنع غري عىل وفل معي د إ ا كان فنه نفع للإةنع سةواء دعمةل
غري الإنع هبذا ال انون يف حل الإنع دم مل يعمل.

( )1الي اص عىل قسمني :خيص ونوع .
دما الإخيص ف و :دن يأ ذ خ

اص من آ ر معني ما يعادل ما د ذ منةه كةام وكنفةا

فالبد دن يكون دحدمها ظاملا واآل ر م لوما.
ودما النوع ف و :دن يأ ذ اإلمام من غري بحسب ال انون كام يأ ةذون منةه كةذلك فةال
يكون هناك ظل لآل ذ بخصوصه وإن كان ال ل من ج ةة د ةذه مةن بعةض آ ةر مةن
اإلمامنة بحسب ما ي يضنه قانوهن .
ومثال الي اص الإخيص :كام لو رسق ةخ

مةاال مةن آ ةر وال يسةيطنع اسةيعادته منةه

بالطرق املعيادة فله دن يرسق منه كام رسق منه ويأ ذ

لسة.

ومثال الي اص النوع  :كام لو كان احلك بند غري اإلمامنة وفرضوا اإلرث باليعصنب الةذ
هو خمالف ل انون اإلرث عند اإلمامنة فبام دهن يأ ذون من اإلمةام
من

من باب امل اصة النوعنة.

فلإلمةام دن يأ ةذ
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ف ر دن عبارة الإنخ ال تدل إال عىل ما عربنا عنه ب انون امل اصة النوعنة.
و ممن تعر

هلذ ال اعدة ديضا الإ ند يف الدروق قال العالمة املجلسة
كةام يأ ةةذون منةا) ة:

يف مةرآة الع ول ة بعد كر عةبارة الإةنخ ( :ذوا مةن
(قال به الإنخ و كر الإ ند يف الدروق ومل ينكر ) .
()1

فيبني دن اع ذ باليعصنب مل يكن مرصحا به يف كلةامهب الف ةاء مةن زمةن
الإنخ إىل زمان العالمة املجليس و إال لكان العالمة املجليس قد ع َث َر علنه و بننه.
نع قد ن ل الكلنن (رمحه ال) الرواياهب الدالة عىل لك و سنأيت البحث
عن هذ الرواياهب .
()2

فنر دن مسألة اليعصنب و ه مما يعد من موارد قاعدة اإللاام مل ييعةر
فن ا إىل ال اعدة إال الإنخ و الإ ند.
املسألة الثانية :الطالق البدع

و منه طالق الثالث .
()3

( )1مرآة الع ول .151 :23
( )2و هب صاحب الوسائل إىل جواز د ةذ اليعصةنب مةن

مةن بةاب الي نةة و املةداراة.

(االسيا دام ظله)
( )3إن مسألة طالق الثالث من املسائل الي كثةر فن ةا ايةالف بةني علامئ ة  .فمةن اعيةرب
الثالث بلفظ واحد ةالةا وه اجلم ور من علامئ

بل حكا اجلصاص املولةود سةنة 305

هة وابن رجب احلنبيل والسبك والباج وغريه إمجاعا.
ودما الرواية الي فن ا دن الطالق ةالةا كان قبل الد ول ف د رواها مالك يف املوطةأ عةن ابةن
اب عن حممد بن عبد الرمحن بن ةوبان عن حممد بن إياق بن البكري دنه قال :طلةل رجةل
امردته ةالةا قبل دن يد ل هبا ة بدا له دن ينكح ا فجاء يسيفي

فذهبت معه دسأل له فسةأل
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عبد ال بن عباق ودبا هريرة عن لك ف اال :ال نر دن تنكح ا حيةس تةنكح زوجةا غةريك
قال :فإنام طالق إياها واحدة قال ابن عباق :إنك درسلت من يدك ما كان لك مةن فضةل.
[موطأ مالك ]570 :2
وطالق الثالث يف حل غري املد ول هبا عنده عىل رضبني:
األول :دن ي ع بلفظ واحد كأن ي ول( :دنت طالل ةالةا) فن ع ةالةا باتفاق املذاهب اعربعة.
الثاين :دن ي ع بألفاظ مييابعة كأن ي ول( :دنت طالل دنت طالل دنت طالل) فف هذ الصورة
حدث ايالف بني علامئ

فذهب احلنفنة إىل دن الطالق ي ع باعوىل ودما الثاننة والثالثة فال

تصادف حمال.
قةةال احلصةةكف يف الةةدر املخيةةار( :وإن فةةرق) بوصةةف دو ةةرب دو مجةةل بعطةةف دو غةةري
(بانت باعوىل) ال إىل عدة (و) لذا (مل ت ع الثاننة) بخالف املوطوءة حنث ي ةع الكةل[ .الةدر
املخيار ]314 :3
ففرقوا بني دن يكون الطالق املفرق ة د الذ لنس بلفظ واحةد ة مييابعةا فن ةع
ودما املالكنة َّ
ةالةا دو غري مييابع فال ي ع إال واحدة.
قال احلطاب املالك يف مواهب اجللنل :إ ا كرر الطالق بال عطف ف ال( :دنةت طةالل دنةت
طالل دنت طالل) يلامه الثالث يف املةد ول هبةا إال دن ينةو بةذلك اليأكنةد وكةذا يلامةه
الثالث يف غري املد ول هبا برش دن يكون نس ه ومل ينو اليأكند عىل املإ ور الفةا لل ةا
إسامعنل قال يف اليوضنح :إ ا كانت الاوجة غري مد ول هبا وكان كالمه مييابعةا بةأن قةال:
(دنت طالل دنت طالل دنت طالل) نس ا فاملإ ور دنةه يلامةه الةثالث إال دن ينةو اليأكنةد.
واحرتز بمييابع مما إ ا مل ييابعه فإنه ال يلامه إال واحدة باالتفةاق لبننوني ةا بةاعوىل فلة جتةد
الثاننة هلا حمال[ .مواهب اجللنل ]335 :5
و هب الإافعنة إىل دن طالق غري املد ول هبا ي ع كام دوقعه املطلةل وال فةرق بةني دن جيمةع
الطالق بلفظ واحد دو يفرق بنن ا.
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جاء يف كياب اعم للإافع دنه قال :د ربنا مالك عن ابن

اب عن حممد بةن عبةد الةرمحن

بن ةوبةان عةن حممةد بةن إيةاق بةن بكةري قةال :طلةل رجةل امردتةه ةالةةا قبةل دن يةد ل
هبا ة بدا له دن ينكح ا فجاء يسيفي فذهبت معه دسأل لةه فسةأل دبةا هريةرة وعبةد ال بةن
عباق (ر

ال عن ) عن لك ف اال :ال نر دن تنكح ا حيس تنكح زوجةا غةريك قةال:

إنام كان طالق إياها واحدة ف ال ابن عباق :إنك درسلت من يدك ما كان لك مةن فضةل.
قال الإافع (رمحه ال) :وما عاب ابن عباق وال دبو هريرة علنه دن يطلةل ةالةةا ولةو كةان
لك معنبا ل اال له :لامك الطالق وبئسام صنعت ة سمس حني راجعه فام زاد ابةن عبةاق
عىل الذ هو علنه دن قال له :إنك درسلت من يدك ما كةان لةك مةن فضةل ومل ي ةل :بئسةام
صنعت وال رجت يف إرساله .د ربنا الربنع قال د ربنا الإةافع قةال د ربنةا مالةك عةن
حينس بن سعند عن بكري عن النعامن بن د عناش اعنصار عن عطاء بةن يسةار قةال :جةاء
رجل يسيفي عبد ال بن عمرو عن رجل طلل امردته ةالةا قبل دن يمس ا قال عطةاء :ف لةت
إنام طالق البكر واحدة ف ال عبد ال بن عمر :إنام دنت قاص الواحدة تبنن ا وةالث حترم ةا
حيس تنكح زوجا غري [ .كياب اعم ]148 :5
وقال الرشبنن الإةافع يف مغنة املحيةان ( :وإ ا طلةل احلةر ةالةةا ) سةواء دوقع ةن معةا
دم ال معل ا كان لك دم ال قبل الد ول دم ال ( دو العبد ) دو املبعض ( طل يةني ) كةذلك ( مل
حتل له حيس تنكح ) زوجا غري [ .مغن املحيان ]182 :3
و هب احلنابلة إىل دنه إن دوقع ا معا بلفةظ واحةد دو بةام يفنةد املعنةة كأنةت طةالل وطةالل
وطالل وقعت ةالةا وإن فرق ا بانت باعوىل ومل تصادف الثاننة والثالثة حمال.
قال الرحنباين يف مطالب دويل الن س( :تطلل) مد ول هبا بةو ء دو لةوة يف ع ةةد صةحنح
(ةالةا) ب ول زوجة ا( :دنت طةالل دنةت طةالل دنةت طةالل)( ...إال دن يةةنو بيةكةةرار
تأكةندا ميةصال دو) إال دن يةنو (إف اما) فإن نو

لك (فواحةدة) ...وغةري املةد ول هبةا

تبةةني بةةاعوىل نةةو بالثالثةةة اإلي ةةاع دو ال ميصةةال دو ال( ...و) إن قةةال هلةةا دنةةت طةةالل
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فإن هناك ا يالفا بني الإنعة و السنة يف الطالق يف اجلملة فةإن مج ةوره
يرون نفو الطالق البدع

بأنه بدع

مع اعرتاف

بكلمة واحةدة نافذا ديضةا مع ا يالف

كام يةرون طةالق الةثالث

يف دن الطالق إ ا كان بثةالث كلامهب ة

بةأن ي ول :ه طالل ه طالل ه طالل ة يف جملس واحد هل ي ةع واحةةدا دو
ال؟
املإ ور و املعروف وقوع طالق واحد بذلك و دما إ ا كان طةالق الةثالث
بكلمة واحدة ف د كروا بأنه ي ع واحدا و هذا ما سنأيت البحث عنه فنام بعد إن
اء ال.
و لكننا نخيلف عن

يف لك يف اجلملة.

و علنه لو طلل عام إمردته بالطالق البدع ة الذ هو غري نافذ من وج ة
ن رنا ة ف ل للإنع دن يياون هبا دو ال؟
الروايةةاهب و إن كانةةت خميلفةةة إال دهنةةا ميف ةةة مةةن ج ةةة بطةةالن الطةةالق
البدع  .و قد ورد يف بعض ا الرت ن
و قد تعر

يف الياويج.

الصدوق (رمحه ال) هلذ ال اعدة يف الف نه بعد كر الروايةاهب

الي تدل عىل عةدم جةواز اليةاويج مطل ةا ب ولةه( :و يف ةرب آ ةر قةال« :إن

(وطالل وطالل وطالل فثالث) طل اهب (معا ولو مل يد ل هبا) عن الواو ت ييضة اجلمةع بةال
ترتنب (وي بل) منه (حكام) إرادة (تأكند ةاننة بثالثة) ملطاب ي ا هلا يف لف ةا و (ال) ي بةل منةه
تأكند (دوىل بثاننة) لعدم مطاب ي ا القرتاهنا بالعاطف دوهنا[ .مطةالب دويل الن ةس -370 :5
]371
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طالقك الثالث ال حيل لغريك و طالق

حيل لك ؛ عنكة ال تةرون الةثالث

نئا و ه يوجبوهنا») ة ن ل مرسلة د ر  :و قال (علنه السالم)« :من كان
()1

ُيدين بدين قوم لاميه دحكامه» .
()2

و قال الإنخ يف الي ذيب( :و مةن طلةل امردتةه و كةان خمالفةا ومل يسةيوف
رشائ الطالق إال دنه يعي د دنه ي ع به البننونة لامه لك) .
()3

و قال يف االسيبصار( :باب دن املخالف إ ا طلل امردتةه ةالةةا و مل يسةيوف
رشائ الطالق كان لك طالقا واقعا) .
()4

هذا ما كر يف االسيبصار و الي ذيب و دما يف كيبه الف نةة فلة ييعةر
هلذ ال اعدة.
و قال احليل يف السةةرائر( :و قةد رو دصةحابنا روايةاهب مي ةاهرة بنةن
مينارصة و دمجعوا علن ا قوال و عمال دنه إن كان املطلل خمالفا و كان ممن يعي ةد

( )1من ال حيرض الف نه .257 :2
( )2من ال حيرض الف نه .407 :3
( )3الي ذيب  57 :8و معلل رسالة البالغ يف قاعدة اإللاام توه بةأن هةذ العبةارة مةن
امل نعة إال دنا راجعنا امل نعة و ظ ر دن العبارة عبارة الإنخ( .االسيا دام ظله)
و املراد من املعلل املذكور هو :املح ل عيل دكرب الغفةار الةذ قةام بيح نةل رسةالة قاعةدة
اإللاام للعالمة البالغ بأمر من آية ال الع مس السند حممد هاد املنالين (قد ).
( )4االسيبصار .291 :3
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وقوع الطالق الثالث لامه لك و وقعت الفرقة به و إنام ال ي ع الفرقة إ ا كةان
الرجل معي دا للحل) .
()1

مبين عىل قاعدة اإللاام دو دنه ٍ
و هل دن احلك املذكور ٍ
مبين عىل دن املةردة ال
تب س بال زون كام يف بعض الرواياهب؟ سنأيت البحث عنه إن اء ال.
و قال املح ل يف الرشائع :و لو كان املطلل خمالفةا يعي ةد الةثالث لاميةه و
()2

قال صاحب اجلواهر :عن لك دينه مضافا إىل اإلمجاع ب سمنه علنه .
()3

و قد تعر
ييعر

العالمة يف كيبه للطالق الثالث و الطةالق البةدع

إال دنةه مل

فن ا جلواز الياويج كام دن الكلنن (رمحه ال) مل يةرو الروايةاهب الدالةة

عىل الرت ن

يف الياويج باملطل ة ةالةا.

و الفاضل امل داد له كالم عىل ما ن ل عنه يف إ كاله عىل اع ةذ بروايةاهب
()4

الرت ن

و قال :إنه البد من اع ذ بالرواياهب الي ت ول« :إياك و املطل ةاهب

ةالةا فإهنا اهب دزوان» .
()5

( )1الرسائر .685 :2
( )2رشائع اإلسالم .9 :3
( )3جواهر الكالم .87 :32
( )4الذ هو يف آ ر هذا الدور ت ريبا و هو قبل الإ ند الثاين( .االسيا دام ظله)
( )5الين نح الرائع ملخيرص الرشائع .315 :3
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فنر دن يف هذ املرحلة مل تن ح قاعدة اإللاام بنحو الكرب الكلنة مضةافا
إىل دن من تعر

هلا مل ييعر

هلا هبذا العنةوان بةل بعنةوان ينطبةل عةىل هةذ

ال اعدة و غريها.
املرحلة الثانية :من زمن الإ ند الثاين إىل يومنا هذا.
تبيدئ هذ املرحلة بالإ ند الثةاين فإنةه قةد تعةر

إىل قاعةدة اإللةاام يف

املسالك و ادعس اإلمجاع علن ا و عمم ا.
ة كةان لل اعةدة دور وسةنع يف كلةامهب الف ةاء كالسةباوار و صةاحب
احلدائل و اجلواهر.
قال صاحب اجلواهر :نع اسينعاب الكالم يف هذا اعصل و فروعه حميةان
إىل م ام آ ر .
()1

و مل يؤلف إىل زمان صاحب اجلواهر رسالة يف هذ ال اعدة.
و نر يف هذ املرحلة توسعة و تعمنام يف هذ ال اعةدة فإنةه كةل مةا ازداد
البحث عن ا زادهب دائرهتا سعة و تفرعت علن ا فروع دكثر ف د عممت ال اعدة
إىل الع ود و اإلي اعاهب الفاسدة من وج ة ن رنا فنام إ ا كةان لةةنا فن ةا نفةع و
هكذا بالنسبة إىل الع ود و اإلي اعاهب الفاسةدة مةن وج ةة ن ةره الصةحنحة
عندنا فنام إ ا كان لنا يف عدم ال بول نفع كام إ ا تاون العام بال إ ة اد فإنةه
باطل من وج ة ن ره فيعد املردة لنة و جيوز للإنع تاوجي ا.

( )1جواهر الكالم .89 :32
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و عممةةت ال اعةةدة ديضةةا يف اعحكةةام الي ة يليامةةون هبةةا فف ة اإلرث
باليعصنب مثال هبوا إىل جواز اع ذ من

من باب اليعصنب.

و هكذا يف نار الغبن إ ا كانت املعاملة مةع حنفة

حنةث إن احلنفنةني مل

ي ولوا بخنار الغبن فإ ا كان يف عدم قبوله إلعامله اينار نفع لنةا فنُلامةه بعةدم
الفسخ .و دمثال لك من الفروع.
بل هب صاحب اجلواهر يف باب اعمر باملعروف و الن

عن املنكر إىل دن

الوايل إ ا نصب نعنا إلجراء احلدود و كان مورد إجراء احلةد خمالفةا دو غةري
فنجوز للإنع إجراء احلد علنه و إن مل يكن مسيح ا للحد من وج ة ن رنةا و
لك ل اعدة اإللاام .
()1

و قد توسعت دائرة هذ ال اعدة يف هذ املرحلة ليإةمل دربةاب الةدياناهب
اع ر .
و بعض امليأ رين قد عمم ا حيس بالنسبة إىل م لدة جمي د .
()2

هذا بنان إمجايل ملرحلي ال اعدة وال نيعر

لكلةامهب الف ةاء حةذرا مةن

اإلطالة.
( )1جواهر الكالم  393 :21قال يف اجلواهر :بل قد ي ال ديضا إن من كان علنه احلد خمالفا
وكان حد ال يل يف مذهب
دلاموا به دنفس

جيوز قيله و إن مل يصةل إىل حةد اإلكةرا ؛ ل اعةدة إلةاام

بةام

وغريها.

( )2قال يف اجلواهر :فلو ترافع م لدة جمي د مثال ير الصحة عند جمي د ير البطالن حكة
علن

بم يىض مذهبه و لنس له إلاام

الكالم ]325 :39

بام وقع من

مةن الي لنةد قبةل املرافعةة[ .جةواهر
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أد ّلة القاعدة
إن اعدلة الي يمكن االسيدالل هبا عىل قاعدة اإللاام طوائف:
الطائفة األوىل:
من ا :عيل بن احلسن بن فضال عن سند بن حممد البااز عن عالء بن رزين
ال الء عن حممةد بةن مسةل عةن د جعفةر (علنةه السةالم) قةال سةةأليه عةن
اعحكام؟ قال« :جيوز عىل دهل كل

دين مةا يسةيحلون»  .هكةذا يف الطبةع
()1

اجلديد و يف الي ذيب من الطبع ال دي « :بام يسيحلون» .
()3

()2

و يف الوسائل« :جيوز عىل دهل كل

دين بام يسيحلون» .

واع ري هو الذ رجحه العالمة البالغ

()4

.

()5

و البحث يف هذ الرواية من ج اهب:
اجلهة األوىل :يف سند الرواية
هناك بحث سنال و هو هل دن طريل الإنخ إىل عيل بن احلسن بن فضةال

()1

صحنح دو ال؟

()2

( )1االسيبصار .148 :4
( )2بحسب ال اهر املراد ب رينة امل ابلة هو الطبع اجلديةد مةن كيةاب الي ةذيب ولكةن مةا
وجدنا يف النسخ امليداولة (بام يسيحلون) ومل نجد نسخة مإيملة عىل (ما يسيحلون).
( )3هتذيب اعحكام .322 :9
( )4وسائل الإنعة  319 :26كياب املرياث دبواب مرياث املجوق الباب  3ح  .1وفنةه
بلفظ :جتوز.
( )5موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة) .271 - 270 :7
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املإ ور بني الرجالنني :ضعفه؛ و لك عن يف طريةل الإةنخ إلنةه عةيل بةن
حممد بن الابري ال ريش.

( )1عيل بن احلسن بن فضال بن عمر بن ديمن دبو احلسن الكويف من دصةحاب اإلمةامني د
احلسن اهلاد و د حممد العسكر (علن ام السالم) ة ة كثري العل واسةع اع بةار جنةد
اليصاننف ف نه اإلمامنة بالكوفة و وج

وة ي

و عارف

باحلديث و املسموع قوله فنه

سمع كثريا و مل يعثر له عىل زلة فنه و ال ما يإننه و قل ما رو عن ضعنف و كان فطحنةا
قال النجايش :و مل يرو عن دبنه نئا و قال :كنت دقابله و سن ةامن عإةةرة سةنة بكيبةه و ال
دف

إ اك الرواياهب و ال دسيحل دن دروهيا عنه و رو عن د ويه عةن دبةن ام و يضةعف

هذا كثرة رواييه عن دبنه يف العنون و ايصال و اعمايل و العلل و غريها.
قال حممد بن مسعود :ما ل نت بالعراق وناحنة راسان دف ه وال دفضل من عةيل بةن احلسةن
بالكوفة ومل يكن كياب عن اعئمة ( علن

السالم ) يف كل صنف إال وقد كةان عنةد وكةان

دحفةةةظ النةةةاق ويف بنةةة فضةةةال ورد الينصةةةن

مةةةن اإلمةةةام د حممةةةد العسةةةكر

(علنه السالم) يف جواب من سأله عن كيب بن فضال ف الوا كنةف نعمةل بكيةب

و بنوتنةا

مالء من ا؟ ف ال (علنه السالم) « :ذوا من ا بام رووا و روا ما ردوا» ؛ عهن كانوا فطحنةة.
وقد تويف عيل بن احلسن سنة  224هة.
ترمجه له إسامعنل با ا و من دصحابنا الإنخ يف كيابنه و النجةايش يف رجالةه و العالمةة يف
ايالصة و الرسو يف معامل العلامء و غريه .
( )2طريل الإةنخ إىل عةيل بةن احلسةن بةن فضةال كةام يف مإةنخة الي ةذيب 56-55 :10
هكذا :و ما كرته يف هذا الكياب عن عيل بن احلسن بةن فضةال ف ةد د ةربين بةه دمحةد بةن
عبدون ة املعروف بابن احلارش ة سامعا و إجازة عن عيل بن حممد بةن الةابري عةن عةيل بةن
احلسن بن فضال.
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إال دنا وفاقا جلامعة قوينا صحة ما يرويه عن عيل بةن احلسةن بةن فضةال و
لك جل اهب دمه ام فنام نر  :دن للإنخ سندا إىل مجنع مروياته عنةه عةن طريةل
دمحد بن حممد بن سعند (ابن ع دة) و قد كر الإنخ هذا الطريةل مكةررا يف
()1

()2

دوائل الي ذيب حنث كان بناؤ دوال عىل عدم حةذف اعسةانند و هةذا السةند
صحنح  .و هبذا نكيف يف البحث عن هذ اجل ة.
()3

( )1دمحد بن حممد بن سعند دبو العباق اهلمداين الكويف املعروف بابن ع دة قال الإنخ :دمر
يف الث ة واجلاللة وع

احلفظ د ر من دن يذكر وكان زيديا جاروديةا وعةىل لةك مةاهب

وإنام كرنا يف مجلة دصحابنا لكثرة رواياته عن

و لطيه هب وتصننفه هل وله كيب كثةرية.

وقال النجايش( :هذا رجل جلنل يف دصحاب احلديث مإ ور باحلفظ واحلكايةاهب ليلةف
عنه يف احلفظ وكان كوفنا زيديا جاروديا عىل لك حيس ماهب و كر دصةحابنا ال يالطةه
هب ومدا ليه إياه وع

حمله وة يه ودمانيه) قال الإنخ الطةو

سةمعت مجاعةة حيكةون

عنه دنه قال( :دحفظ مائة وعرشين دلف حديث بأسانندها ود اكر بثالةامئة دلف حديث) .له
كيب من ا :كياب دسامء الرجال الذين رووا عن الصادق علنه السالم وه دربعة آالف رجل
رن فنه لكل رجل احلديث الذين روا ماهب بالكوفة .333
( )2ع دة هو ل ب حممد والد د العباق دمحد بن حممد بن سعند و إنام ل ب بةذلك عجةل
تع ند يف اليرصيف ف د كان عاملا باليرصيف و النحو و كان وراقا بالكوفة جند اية

و

يعل ال رآن و اعدب قال ابن النجار :و كان ع دة زيديا و كان ورعا ناسكا.
( )3توضنح لك :رو الإنخ يف الي ذيب رواياهب عن عيل بن احلسن بن فضال بةدد بةذكر
اسمه يف دسانند كاحلديث املذكور يف املين.

| 20

وقال يف املإنخة :و ما كرته يف هذا الكياب عن عيل بن احلسن بن فضةال ف ةد د ةربين بةه
دمحد بن عبدون ة املعروف بابن احلارش ة سامعا و إجازة عن عيل بن حممد بن الابري عن عيل
بن احلسن بن فضال.
وهذا الطريل ضعنف لوجود ابن الابري فنه وم يضا عدم اعيبار عرشاهب الرواياهب الية يف
الي ذيب.
ودما إ ا ردينا دن الإنخ رو يف دبواب خميلفة رواياهب هبذا السند :د ربين مجاعة عن د حممد
هارون بن موسس عن د العباق دمحد بن حممد بن سعند عن عيل بن احلسن بن فضال لعرفنا
دن للإنخ طري ا صحنحا البن فضال لكن ال عن طري ه إلنه يف املإةنخة و الف رسةت بةل
عن طري ه يف املإنخة إىل دمحد بن حممد بن سعند.
وهذا يعن دن دمحد بن حممد بن سعند لنس راويا لرواياهب معننة ف

بل ٍ
راو جلمنةع كيةاب

عيل بن احلسن بن فضال عنه فنعل من لك دن الإنخ رو كياب عيل بن احلسن بن فضال
تارة بسند ضعنف و ُد ر بسند معيرب و بذلك حيك بصةحة كةل حةديث بةدد الإةنخ يف
سند بابن فضال.
و قس عىل لك سائر الطرق الي للإنخ يف الكيابني إىل املإايخ الذين مل يذكر سند إلن

يف

املإنخة وال يف الف رسةت دو كةر لكنةه ضةعنف علنةل وهبةذا اليةةيبع حيصةل لةه طةرق
صحنحة وقد دهناها بعض

إىل مخسني وةامنامئة طريل ت ريبا وعدد املعيرب من ةا قريةب مةن

مخسامئة طريل.
فائدة:
قال السند بحر العلوم يف الفوائد الرجالنة 99 - 95 :4
(رو الإنخ دبو جعفر حممد بن احلسن الطو
قال فن ( :د ربنا) و (حدةنا) و نحومها.

(رمحه ال) يف كياب الف رسةت عةن مجاعةة
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اجلهة الثانية :يف متن الرواية
إن يف مين الرواية اضطرابا من ناحنيني:
الناحية األوىل :دن الرواية بجمنع نسخ ا هكذا« :جيةوز عةىل دهةل كةل
دين ما يسيحلون» و اجلمع بني (اعهل) و ( ) يولد مإكلة؛ عن كةال منةة ام

من  :الإنخ دبو عبد ال حممد بن حممد بن النعامن و هو الإنخ املفند و الإةنخ دبةو عبةد ال
احلسني بن عبند ال الغضائر

و دمحد بن عبدون املعروف بة (ابن احلةارش) و دبةو احلسةني

ابن د جند .. .و هؤالء اعربعة ه املإايخ امليكرر كره يف الكياب قد دكثر الإنخ (رمحه
ال) عةةن

يف الف رسةةت و يف مإةةنخة الي ةةذيب و االسيبصةةار و علةةن

تةةدور رواييةةه يف

الغالب.
و قد رو الإنخ (رمحه ال) يف الف رست كثريا عن دمحد بن حممةد بةن موسةس املعةروف بةة
(ابن الصلت) اعهواز

و هو راوية دمحد بن حممد بن سعةند بن ع دة احلةافظ املإة ور و

ربام رو عن غري هؤالء ايمسة و هو قلنل جدا).
ة د ار إىل من رو عنه الإنخ يف ترمجيه لبعض وقال:
( ف ؤالء مجلة من مإايخ الإنخ يف كياب الرجال و احلديث نذكره برتتنب احلروف لنس ل
اسيعالم دحواهل :
دمحد بن إبراهن ال اوين
احلسني بن حسكة ال م
ال اوين

دمحد بن عبدون دمحد بن حممد بن موسس اعهةواز
احلسن بن ال اس الرشيف املحمد العلو

احلسني بن عبند ال الغضائر

جعفةر بةن

احلسني بن إبةراهن

عيل بن دمحد بن حممد بن د جند عيل بن احلسني

املرتىض عيل بن بل بن دسد حممد بن سلامن احلمراين حممد بةن حممةد بةن الةنعامن املفنةد
هالل احلفار دبو طالب بن غرور دبو عيل بن ا ان .عدهت مخسة عرش نفرا).
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يؤد معنس اآل ر فإنه يصح دن ي ال( :عىل كل

دين) دو ية ال( :عىل دهل

كل دين) و لكن ال يصح دن ي ال( :عىل دهل كل

دين).

و لعله ي ال يف اجلواب عن هذا اإل كال :بأن اإلضافة إضافة بناننةة كةام
()1

كان ي ول به بعض اعكابر حننام سألنا عن لك.
إال دن يف اإلضافة البناننة يعيرب دن يكون املضاف إلنه من جنس املضاف كام
يف كيةب اعدب و قواعد الإ ند الثاين و يف امل ةام هذا املعنار غري موجةود
()2

()3

و علنه فالبد من تأويل الرواية.
و هناك عدة وجو ليأويل ا إال دن دقرهبا و دوج ا مما مل نجد من تعر
هو :دن كل من كان له دهل وو دين و ه يسيحلون دمورا فينفةذ علةن

لةه
تلةك

اعمور الي يسيحلوهنا كام إ ا كان خ ٌ نرصاننا و دبو جموسنا و قةد تةاون
بابنيه فإ ا ماهب اعب فإرةه ي س بني دوالد عن الاوجنة بن ر إبنه النرصةاين
باطل ٌة فرتث البنت ة الي ه زوجيه ة من ج ة واحدة ف

و ه ج ةة كوهنةا

إبنيه و ال ترث من ج ة كوهنا زوجة له و لةكن بام دنه جيوز عةىل دهةل كةل
دين ة د جيوز عىل دهل هذا املجو

ة الاوان الذ يسيحلونه فبطبنعةة احلةال

( )1اإلضافة البناننة ه ما كانت عىل ت دير حرف اجلر (من) و ضابط ا دن يكون املضةاف
إلنه جنسا للمضاف ك ولك :هذا باب حديد د  :باب مةن حديةد فاملضةاف بعةض مةن
املضاف إلنه و املضاف إلنه من جنس املضاف.
( )2رشح ابن ع نل  43 :2رشح الر
إىل دلفنة ابن مالك.153 :
( )3مت ند ال واعد.538 :

عىل الكافنةة  64 :1و  206 :2دوضةح املسةالك
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ترث البنت من ج ة د ر ديضا و ه كوهنا زوجةة لةه فنكةون لةك يف رضر
باق الورةة و علنه فال ترتب الرواية بامل ام.
الناحية الثانية  :دن هذ الرواية دو ب ا ن لت بطرق ميعددة بلفظ آ ر:
*

من ا :العةالء بن رزين عن حممد بةن مسةل قةةال :سةةأليه عةن اعحكةام
فة ال« :جيوز عىل كل دين بام يسيحلون به» هكذا يف الف نه و يف الوسائل ن ال
()1

عن الف نه« :جتوز عىل كل دين بام يسيحلفون» و يف الي ذيب« :يف كل دين مةا
()2

يسيحلفون به» و يف املسيدرك ن ال عن نوادر دمحد بن حممةد بةن عنسةس عةن
()3

حممةةد بةةن مسةةل قةةال :سةةأليه عةةن اعحكةةام ف ةةال« :جيةةوز يف كةةل ديةةن مةةا
يسيحلفون» دو «ما يسيحلون» فإنه جعةل «مةا يسةيحلون» نسةةةخة كةةام
()4

()5

جعةل يف الية ذيب فة كةةياب اعيامن «يسيحةلةفون» ال «يسيحلون» .
()6

و علنه فمن املمكن دن ي ال بأن هذ الرواية يروهيةا العةالء بةن رزيةن عةن
حممد بن مسل ديضةا إال دن هذ الرواية كام يف الي ذيب عن دحدمها بةدل عةن
د جعفر (علنه السالم) و السؤال نفس السؤال و اجلواب يف غاية اليإابه مةع
* الدرق الثاين السبت  3رمضان املبارك .1407
( )1من ال حيرض الف نه .375 :3
( )2وسائل الإنعة  268 :23الباب  32ح .9
( )3هتذيب اعحكام  279 :8الباب  4ح .9
( )4مسيدرك الوسائل  69 :16الباب  26ح .5
( )5يف الطبع اجلديد للمسيدرك مل يرش إىل النسخة بدل.
( )6مل دعثر علنه يف الي ذيب.
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اجلواب يف تلةك الروايةة و ال سةنام عةىل ن ةل الف نةه« :جيةوز يف كةل ديةن مةا
يسيحلفون».
و من الواضةح دن بةني «يسةيحلون» و «يسةيحلفون» تإةابه يف الكيابةة و
حييمل دن يكون دحدمها تصةحنفا مةن اآل ةر و علنةه فةال حيصةل االطمئنةان
بصةحة رواية حممد بن مسل الي فن ةا «يسةيحلون» بةدل «يسيةةحلفون»؛ عن
نسةخة «يسيحلون» مدرك ا رواية الإنخ عن كياب عيل بن احلسن بن فضال و
نسخة «يسيحةلفون» مدرك ا ميعدد فةإن الصةدوق رواهةا بةدءا بةالعالء بةةن
رزين و للصدوق طرق دربعة إىل ما يرو عنه .
()1

و الإنخ حننام ين ل هذ النسخة ين ل ا بسندين عن العالء بن رزين:
 -1احلسني بن سعند عن فضالة بن ديوب عن العالء بن رزين.
( )1قال الصدوق يف من ال حيرض الف نه :461 :4
و ما كان فنه عن العةالء بن رزين ف د روييه عن د و حمةمد بن احلةةسن ( ر

ال عةن ام )

عن سةعد بةن عبد ال و احلمري مجنعا عن دمحد بن حممد بن عنسس عن حممةد بةن الةد
عن العالء بن رزين.
و قد روييه عن د

و حممد بن احلسن ( ر

ال عن ام ) عن سعد بةن عبةد ال و احلمةري

مجنعا عن حممد بن د الص بان عن صفوان بن حينس عن العالء.
و روييه عن د ( ر

ال عنه ) عن عيل بن سلنامن الارار الكويف عن حممد بن الد عن

العالء بن رزين ال الء.
و روييه عن حممد بن احلسن ( ر

ال عنه ) عن حممد بةن احلسةن الصةفار عةن دمحةد بةن

حممد بن عنسس عن احلسن بن عيل بن فضال و احلسن بن حمبوب عن العالء بن رزين.
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 -2و عةنه ة د عن احلسةني بن سعند ة عن صفوان بن حينس عن العالء بن
رزين.
كام ي ر من الي ذيب مضافا إىل ن ل النوادر.
()1

ف ر بأن نسخة «ما يسيحلفون» هلا مدركان مع تعدد اعسةانند و نسةخة
«يسيحلون» مدرك ا لنس إال كياب عيل بن احلسن بن فضةال و مةن املسةيبعد
جدا دن تكةون رواييةني .و نسةخة «يسةيحلفون» مةن دجةل تكثةر الطةرق دوىل
بالثبوهب من نسخة «يسيحلون».
و ال دقل من عدم الوةوق بصحة هذا املين الذ فنه «يسيحلون» الذ هةو
مورد االسيإ اد فال يمكن اليمسك بالرواية.
اجلهة الثالثة :يف فقه الرواية
يمكن تفسري الرواية عىل نحوين:
األول :دن ال تكون مرتبطة ب اعدة اإللاام.
النحو ّ
و له ت ريبان:
األول :دنه عىل ما رجحه العالمة البالغ دن تكون الروايةة هكةذا
التقريب ّ
«جتوز عىل دهل كل

دين بام يسيحلون» حيس يرجع الضةمري إىل اعحكةام و

بمناسبة اعحكام البد من تأننث الضمري فنكون الرب بني السةؤال و اجلةواب
حمفوظا حنث كان السؤال يف صدر الرواية « سأليه عن اعحكام ».
()2

( )1الي ذيب .279 :8
( )2موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة) .238 :7
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و علنه فنمكن ال ول بأن السؤال كان سؤاال عن اعحكةام ال ضةائنة و دنةه
كنف ُحيك عىل درباب اعديان.
و هذا لنس من باب ت نند احلك بل من ج ة دن احلك اسيعمل يف اآلياهب
املباركاهب غالبا يف ال ضاء.
و هو و إن اسيعمل بمعنس اليرشيع و ال ةانون إال دن اسةيعامله يف ال ضةاء
ِ
و غةري لةك مةن
ةو َة
دكثر ك وله تعاىل ﴿ :آ َت ْنن ُ
احلكْة َ َوالنُ ُب َّ
َاه ُ ا ْلكي َ
َةاب َو ْ ُ
()1

اآلياهب الرشيفة.
ف وله :سةأليه عةن اعقضةنة د عةن ال ضةاء عةىل دهةل اعديةان؟ ف ةال
(علنه السالم) « :جتوز » د تنفذ اعحكام عىل دهل كل

دين بوسنلة تكةون

من وج ة ن ره نافذة عنده .
توضيح ذلك :دن عمدة ال ضاء يف اإلسةالم هةو اعيةامن و البننةاهب ف ةةد
ورد « :إنام دقيض بننك بالبنناهب و اعيامن » .
()2

و من الواضح ا يالف مصداق البننة بحسب املوارد .ف د تكون دربعة مةن
الرجال و قد تكون رجلني و قد تكون رجال و امردتني نع تطلل غالبةا عةىل
الإاهدين العادلني و من املمكن دن تكون

ادة النساء ميساوية مع الرجال يف

بعض اعديان إال دنه يف اإلسالم لنس كةذلك بةل إمةا ال ت بةل ة ادهتن ال

( )1سورة اعنعام.89 :
( )2هتذيب اعحكام  229 :6الباب  89ح .3
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منضامهب و ال منفرداهب دو ت بل

ادهتن منضامهب ال منفرداهب نع يف بعةض

اعمور الي يسي بح فن ا اطالع الرجال ت بل

ادهتن.

و من الواضح ديضةةا دن النمني فة ال ةضاء اإلسةةالم منحةةرص بكلمة
(ال) و دما سائر اعديان فال يرون هذا نافذا .هذا وقد ا يلف يف دنه هل جيوز
()1

حتلنف درباب اعديان بام يسيحلفون دم ال؟

لل ا

و الرواية املي دمة مما اسةيدل هبةا للجةواز و يف قبةال لةك :ال ةول بعةدم
اجلواز و تدل علنه رواياهب ميعددة .
()2

و علنه يكون معنس الرواية هكذا :تنفذ عىل كل دهل

دين ما يسيحله من

اعيامن و البنناهب و اإلقرار إىل غري لك.
و بعبارة د ر  :جتوز اعحكةام ة د  :اعقضةنة ة عةىل دهةل كةل

ديةن

بالوسائل الي يروهنا نافذة و إن كانت مغايرة مع وسةائل اإلةبةاهب مةن وج ةة
ن رنا.
( )1قال يف كإف اللثام :احللف باس من دسامء ال تعاىل دو بصةفة مةن صةفاهب اتةه بةأن
ي ول :و الِ دو بالِ دو تالِ دو و عةاة ال دو جةالل ال دو نحةو لةك[ .كإةف اللثةام :11
]137
وقال صاحب اجلواهر بعد ن ل كلامهب املح ل يف ما بةه تنع ةد النمةني :و حاصةله دن دقسةام
النمني العاقدة ةالةة مرجع ا إىل احللف بال دو بأسامئه املخيصة به دو الغالبة علنةه[ .جةواهر
الكالم ]226 :35
( )2راجع وسائل الإنعة  303 :27كياب ال ضاء دبواب كنفنة احلك و دحكام الةدعو
الباب .34
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و عىل هذا اليفسري حيصل انسجام بني السةؤال و اجلةواب كةام يكةون بةني
الن لني عىل هذا اليفسري تراب ؛ إ االسيحالف من مصاديل وسائل اإلةبةاهب و
علنه فال تكون الرواية مربوطة ب اعدة اإللاام.
التقريب الثاين :ما يسي ر من عبارة الإنخ يف الي ذيب فإنه بعد ن ل هةذ
الرواياهب قال( :و حييمل ديضا دن يكون ما ورد يف دنه جيوز لنا دن نأ ذ من
مذاهب

عىل

عىل ما يعي دونه كام يأ ذون منا و إنام حيرم دن نأ ذ بعضنا عن بعض

عىل الف احلل) فنةكون املراد من ا :امل اصة النوعنة.
()1

و هةةذا الي ريةةب ميوقةةف عةةىل دن تكةةون الروايةةة بلفةةظ« :جيةةوز» و «مةةا
يسيحلون» بدل «جتوز» و «بام يسيحلون» و دن يكون السؤال سؤاال عن دحكام
سائر و اعديان و دنه هل ليلك اعحكام دةر عميل لنا دم ال؟ فأجةةاب (علنةه
السالم)« :جيوز عىل دهل كل

ديةن مةا يسةيحلون» د  :دن احلرمةاهب الية

يسيحلوهنا اسيحالال عملنا بالنسبة إلنك جيوز لك دن تسيحلوها علةن
ينفذ علن

د :

نفس ما يسيحلونه عمال.

و هذا يف احل ن ة دا ل يف قةانون امل اصةة النوعنةة و املجةازاة باملثةل فةإن
االسيحالل قد يسيعمل يف االسيحالل االعي اد

و قد يسيعمل يف االسيحالل

فرن حرام» .
العميل كام ورد« :دو جملس اسيحل فنه ٌ
()2

( )1هتذيب اعحكام .321 :9
( )2وسائل الإنعة  105 :12الباب  71ح .4
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و املراد يف امل ام هو :االسيحالل العمةيل د  :نفةس مةا يسةيحلونه مةنك
عمال فلك تنفنذ ما يسيحلونه منك  .و امل صود من هذا :امل اصة النوعنة ن ةري
وه ِّم ْن َح ْن ُث َد ْ َر ُجو ُك ْ َوا ْل ِف ْينَ ُة َد َ دُ ِم َن ا ْل َ ي ِ
ْةل إلةةس
قوله تعاىلَ ﴿ :و َد ْ ِر ُج ُ
و املةراد مةن
وه ْ ك ََذل ِ َك َج َاا ُء ا ْلكَافِ ِري َن
قولةه تعةاىلَ ﴿ :فإِن َقا َت ُلو ُك ْ َفا ْق ُي ُل ُ
()1

اآلية الرشيفة :دن املحرماهب الي جعلت للجمنع إن اسيحلوها فاسيحلوها دني
يف م ام اجلااء ﴿ ك ََذل ِ َك َج َاا ُء ا ْلكَافِ ِري َن .
احلرم ُ ِ
ةاص َف َم ِ
احل َرا ُم بِ َّ
و يف آية د ر َّ ﴿ :
ةن
ةاهب ق َص ٌ
احل َةرا ِم َو ْ ُ ُ َ
الإ ْ ِر ْ َ
الإ ْ ُر ْ َ
ا ْعيَدَ َع َل ْن ُك ْ َفا ْعيَدُ و ْا َع َل ْن ِه بِ ِم ْث ِل َما ا ْعيَدَ َع َلة ْن ُك ْ َوا َّت ُ ةو ْا الَ َوا ْع َل ُمةو ْا َد َّن الَ
ني .
َم َع املُْ َّي ِ َ
()2

و للم اصة النوعنة رشح مفصةل سةنأيت الكةالم عن ةا يف (لواحةل قاعةدة
اإللاام) إن اء ال تعاىل.
و خالصة الكالم :دنه يسيفاد من هذ الرواية ة و هةو املوافل لعةبارة الإنخ
ة دن املراد من االسيحالل هو االسيحالل العميل الذ يكون جموزا الرتكاب ما
يسيحلونه من باب املجازاة و لنس املراد جمرد اسيحالهل االعي اد حيس جيوز
ارتكاب ما هو غري مرشوع.
و عىل هذا املعنس ديضا ال ترتب الرواية ب اعدة اإللاام.
النحو الثاين :تفسريها بنحو تكون مرتبطة ب اعدة اإللاام.

( )1سورة الب رة.191 :
( )2سورة الب رة.194 :
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و يمكن بنانه بي ريباهب ميعددة إال دننا نذكر بعض ا.
و إنام كرنا النحو اعول من اليفسري بي ريبنه من دجل م ايسي ام بةالي ريبني
اآلتنني حيس نر بأنه هل يمكن اسي ار قاعدة اإللاام من ا دو ال؟
األول :ما يسيفاد من كالم السةند احلكةن يف املسيةةمسك حةةنث
التقريب ّ
قال( :إ ا كان يسيحل تاويج املطل ة ةالةا جير

لك االسيحالل علنةه لغةري

فنجوز تاويج مطل يه ةالةا وإ ا كان يسةيحل اع ةذ باليعصةنب جيةر

لةك

لغري فنجوز لغري اع ةذ باليعصةنب .فامل صةود هةو احللنةة لغةري علنةه ال
احلةلنة لةه عىل غةري  .و لةذلك عةرب (علنه السالم) ب ةوله« :عةىل دهةةل »..و مل
ي ةل( :عهل )..فاجلواز و احلل يكون لغةريه علةن

ال هلة عةىل غةريه .

فلنس فنه تنفنذ دين كل دهل دين بل اإللاام هل و اإلحةالل لغةريه علةن .
فالصحنح ن ري« :دلاموه . )»..
()1

و ملخ

كالمه (قدق رس ) هو :دنةه لةو كةان عنةده يشء حةالال ة د

يسيحلونه اسيحالال اعي اديا ة كام إ ا ردوا تاويج املطل ة ةالةا حالال للغري فإن
لك موجب حللنة الاوان للغري علن

فمنإأ اليسويغ و اجلواز الرتكاب الغري

هذا العمل هو نفس اعي اده بحلنة لك اليشء .و عىل هةةذا اليفسةري :تكةون
للرواية عالقة تامة ب اعدة اإللاام.
إال دنه ييوجه هنا سؤاالن و مها:

( )1مسيمسك العروة الوة س .526 :14

قاعدة اإللزام | 31

ديةن مةا

اعول :دنه ما رب قوله (علنه السالم)« :جيوز عةىل دهةل كةل
يسيحلون» مع السؤال عن اعحكام؟
الثاين :عىل فر

وجود الرب بني السؤال و اجلواب هةل دن الكةرب ممةا

يمكن االلياام هبا؟ ف ل يمكن االلياام بأن كل يشء مةن املحرمةاهب اإلهلنةة إ ا
اسيحله دهل دين من اعديان يوجب جتةويا لةك املحةرم إ ا كةان فةةنه نفةةع؟
فمثال :هل جيوز مصافحة نساء النصار إ ا كةانوا يروهنةا حةالال؟ دو إ ا جةاز
عنده تاويج املردة بأزوان ميعددة ة كام ن ل عن بعض اعديةان ةة ف ةل جيةوز
()1

للمسل دن يياون بامردة مياوجة؟
( )1تعدد اعزوان عند اإلنسان هو نوع من دنواع الاوان تيخذ فنه اعنثةس دكثةر مةن زون يف
نفةةس الوقةةت و يف الغالةةب يكونةةون إ ةةوة و يف هةةذ احلالةةة يسةةمس Fraternal
.polyandry
وقد كان تعدد اعزوان سائدا يف املا

يف اهلند بإكل كبري فامللحمة اهلندوسنة ت ةدم دلةنال

واضحا عىل تعدد اعزوان و هو دن ابنة ملك (بنغاال) كانت زوجة يمسة إ وة.
يف قبنلة  Todaالي ت طن جنوب اهلند اسيمر تعدد اعزوان ل رون يف املا
املردة لرجل ما فإهنا تكون زوجة ديضا ع نه بإكل تل ائ

فعندما تاون

دحد اعزوان الذ ين

مراس

االحيفال يكون اعب عول ابن .و عند والدة الطفل الثاين ييةوىل الةاون الثةاين املسةؤولنة و
يكون هو اعب هلذا الطفل و هكذا.
وتعد اليبت دكثر جميمعاهب تعدد اعزوان يف العامل و ينيإةةر بإةكل كبةري يف املنةاطل الريفنةة
بالرغ من ح ر من قبل ال وانني الصنننة بعد دن دصةبحت اليبةت حتةت احلكة الصةنن .
السبب وراء ب اء هذا النوع من الاوان إىل اآلن يف تلك املناطل هو املحاف ة عىل اعر
ان سام ا بني اع وة و كذلك عن طبنعة اعرا

ملنةع

الاراعنة حتيان جل د بدين كبري و لةذلك
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و ملخ

ال ول :دن جمرد اسيحالهل ليشء هل يكون جموزا الرتكاب الغري

له مع دنه حمرم باعي اد ؟
و يمكن دن جياب عن هذا االسيغراب :بأن هذا عام و ما من عام إال و قةد
ُ

فكل مورد نعل بعدم جواز ف و و دما يف غري فنجوز.
و هذا اجلواب و إن كان البأق به إال دن هذا احيامل عىل بعةض النسةخ يف

قبال سائر االحيامالهب و نحةن ال نعةرف هلةذا االحةيامل رجحانةا عةىل سةائر
االحيامالهب.
التقريب الثاين  :ما يسيفاد من كالم العالمةة البالغة يف رسةاليه (ع ةد يف
*

إلاام غري اإلمام بأحكام نحليه)

()1

فإنه كان مليفيا إىل دن جمرد اسةيحالل قةوم

نئا ال يسوغ ارتكاب لك اليشء للغري فلةذا هةب إىل تفسةريها بنحةو آ ةر

تيخذ املردة دكثر من زون لليغلب عىل هذ املإكلة .دما بالنسبة لألطفال ف

يعةاملون مجنةع

اإل وة كأب هل دون تفريل.
إن تعدد اعزوان كان و ال زال موجودا يف بعةض املنةاطل اع ةر يف العةامل مثةل :ال طةب
الإاميل الكند

اعجااء الإاملنة من ننبال و ننجرييا يف بوتةان و بعةض م اطعةاهب الصةني

مثل :سنإوان و عند قبائل املاسا يف كنننا و امل تنااننا و عند سكان دمريكا اعصلنني.
* الدرق الثالث :اعحد  4رمضان املبارك .1407
( )1قال العالمة البالغ  :ال خيفس دن ال جل ةأنه جعةل دحكةام املعةامالهب واإلي اعةاهب
واملواريث ن را للمصالح العامة وحف ا للح ةوق وجعةل ليلةك احل ةوق روافةع وموانةع
حمدودة بحدود ت يضن ا املصلحة.
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يسيفاد منه قاعدة اإللاام يف اجلملة و يف احل ن ة كالمه مكمل للي ريةب اعول
مع دنه ال خيلو عن إهبام يف اجلملة و البد من توضنحه.
و ملخ

كالمةه :دنةه مةن املسةيبعد دن يسةيفاد مةن هةذ الروايةة جعةل

املحلالهب و املسوغاهب يف قبال املسوغاهب الية يف اليإةةريع اإلسةالم

إال دن

درباب اعديان الباطلةة إ ا كةانوا يعي ةدون مانعنةة يشء دو رافعنيةه بالنسةبة إىل
ح وق

فال مانع من تنفنذ هذا املانع دو الرافع يف قبال املوانع و الروافع الي يف

اإلسالم و ال يكون بعندا.
فإن اعي د املخالف بأن الطالق البدع مثال رافع حل ه دو وجةود العصةبة
مانع من الرد إىل البنت مثال فال غرابة يف دن الإارع ُيمضة هذا الرافع و املانع
بالعنوان الثانو .
و إنام قلنا بأنه ال اسيغراب يف تنفنذ املانع دو الرافع الذ يعي دونه من دجةل
دن من يسيحل ة بعد إمضاء املانع دو الرافع ة إنام يسيحل بسبب اعدلة الرشعنة
فمثال يف مورد املطل ة عىل الف السنة دن من يسيحل ا إنام يسيحل ا مةن دجةل
ددلة النكاح فنسيحل ا بالع د و ال يسيحل ا باسيحالهل .
و كذا من يسيحل اليعصنب فإنام يسيحله من دجةل دن ﴿ َو ُدو ُلةوا اعَ ْر َحةا ِم
َب ْع ُض ُ ْ َد ْو َىل بِ َب ْع ٍ
ض

()1

بعد االعرتاف بأن هذا املةانع مةانع ال مةن دجةل دهنة

اسيحلوا لك ف و ديضا يسيحله.

( )1سورة اعنفال.75 :
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َ
فمةن
و يرتتب عىل لك دنه بناء عىل دن الإارع امل دق دمضةس
اسيحالهل َ
يكون عصبة مثال ة من وج ة ن ره ة ف و الذ يرث و جيوز له دن يأ ةذ مةن
باب اليعصنب و دما بناء عةىل إمضةاء الإةارع املانعنةة دو الرافعنةة فةام دمضةا
الإارع هو مانعنة وجود العصبة من الرد إىل البنت و حننئذ البد مةن الرجةوع
إىل ال واعد العامة يف االسيحالل ك وله تعاىلَ ﴿ :و ُدو ُلوا اعَ ْر َحا ِم َب ْع ُضة ُ ْ َد ْو َىل
بِ َب ْع ٍ
ض و دمثاله فاملعنار هو اعقربنةة و بةني العصةبة و اعقةرب عمةوم مةن
وجه فال يرث كل عصبة مؤمنة بل البد من كوهنا دقرب ديضا.
إن قلت :بأنه لنس يف الرواية كر للامنع و الرافع.
قلت :إن ال اهر من الرواية« :جيوز عىل دهل كل

دين ما يسيحلون» هو

دن ما يسيحلونه جيوز علن .
فإن قلنا بأن فاعل «جيوز» مجلة «ما يسيحلون» ة د نفس اسيحالهل ة ف ذا
مضافا إىل االسيغراب املذكور ال يكون ما يسةيحلون يف رضرهة و احلةال دن
املسيفاد من الرواية دنةه البةد دن يكةون يف رضرهة حنةث عةرب اإلمةام (علنةه
السالم)« :جيوز عىل دهل »...و ما فنه رضره لنس إال املانعنة و الرافعنة و دمةا
اسيحالهل ف د يرتتب علنه الرضر و قد ال يرتتب و الذ هةو علةن
إلنه يف الرواية بلفظ (عىل) ة هو اعرتاف

ة املإةار

باملانعنة و الرافعنةة .و املةانع و الرافةع

هو الذ ي طع العل ة عن دهل هذا الدين و يرتتب علنةه االسةيحالل طبعةا .و
هبذا اللحاظ تكون الصلة ة د قوله« :ما يسيحلون» ة و دما حنثنةة االسةيحالل
لآل رين ف

لنست من اعمور الي تكون علن .

قاعدة اإللزام | 35

فنسي ر بسبب ال رينيني الدا لنة و ايارجنة دنه جتوز املوانع و الروافع
()1

()2

الي بسبب ا يسيحلون للغري.
و لو دار اعمر بني هذا املعنس و املعنس اعول دو ما يإابه املعنس اعول ف ةذا
املعنس هو ال در املين ن من الرواية؛ إ املسةيفاد مةن الروايةة عةىل هةذا اليفسةري
إمضاء املانعنة و الرافعنة و دما عىل اليفسري اعول املسيفاد مةن الروايةة إمضةاء
الإارع السيحالهل د دن اسيحالهل يكون مسوغا لآل رين و املعنس الثةاين
بام دنه د

منه فالبد من اع ذ هبذا املعنس.

إال دن هذا املعنس ة كام درشنا سةاب ا ة لةنس اسةي ارا مةن الروايةة بةل يف
احل ن ة رفع ايد ة عن الي ريب اعول و هذا املعنس مما مل يمكن اسي ار مةن
الرواية يف قبال لك الي ريب فضال عن سائر الي ريباهب؛ و لةك عن املسةيفاد
من قوله (علنه السالم)« :جيوز عىل دهل »...هةو دن جمةرد اسةيحالل مةا يكةون
موردا حلل اإلنسان كاف يف دن يكون علنه و بسةببه جيةوز علةن

فاسةيحالل

زوجيه دو ماله لآل رين يكون علنه فاملال الذ لوال املانع كان لةه فاسةيحالله
يكون يف رضر  .نع منإأ االسيحالل هو املانع دو الرافع إال دن قولةه« :جيةوز
عىل دهل »...ال ي ييض إال دن يكون يف املسند إلنه ة و هو «ما يسيحلون» ة حنثنة
الرضر عىل الغري ال دن يكون املسند إلنه هو منإأ الرضر حيس يكون ال اهر منه
هو املانع و الرافع الذ هو منإأ االسيحالل.

( )1و ه لفظ ( :عىل دهل ) ...يف الرواية.
( )2و ه اسناد اجلواز اىل ما يسيحلون دمر مسيغرب.
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مضافا إىل دنه يلام من هذا الي ريب جتةوز يف «مةا يسةيحلون» و لةك عن
املوصول ت ند بالصلة و الصلة ه «يسيحلونه» مع دن حذف العائد مع حذف
حرف اجلر إنام جوز مع رشائ

اصة عىل ما يف كيب اعدب و هذ الرشةائ
()1

( )1االس املوصول البد له من صلة يي هبا معنا وهذ الصلة ال تكةون اسةام مفةردا بةل
مجلة دو به مجلة ويلام دن تإيمل عىل ضمري يعود إىل املوصةول و هةذا العائةد قةد يكةون
مرفوعا دو منصوبا دو جمرورا و كل من ا قد حيذف يف بعض املواضع.
و بمناسبة امل ام ن ول:
العائد املجرور قد يكون جمرورا باإلضافة و قد يكون جمرورا بحرف جر.
و يإرت يف حذف العائد املجرور باإلضافة دن يكون املضاف َو ْصفا ( اس فاعةل ) ويكةون
ْت َقا ٍ
زمنه احلال دو املسي بل كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْق ِ
ض َما َدن َ

[طه ]72:يف هذ اآليةة

ُحذف الضمري املجرور باإلضافة جوازا ؛ و لك عن املضاف ( قا ٍ ) اس فاعل يةدل عةىل
دنت َق ِ
ض ) والي ديرَ :فا ْق ِ
املسي بل بداللة فعل اعمر ( اِ ْق ِ
اض ِنه ونحو :جةاء الةذ دنةا
ض ما َ
ضارب اآلن دو غدا والي دير :ضار ُبه.
ٌ
ويمينع احلذف يف املواضع اآلتنة:
 -1إ ا مل يكن املضاف َو ْصفا نحو :جاء الذ دنا ُغ َ
ال ُمه.
رضو ُب ُه.
 -2إ ا مل يكن الوصف اس فاعل نحو :جاء الذ دنا َم ْ ُ
 -3إ ا كان الوصف ماضنا نحو :جاء الذ دنا ضار ُبه َد ْم ِ
س.
و دما حذف العائد املجرور بحرف جر فنجوز بالرشو اآلتنة:
 -1دن يكون االس املوصول دو املوصوف باالس املوصول جمرورا بحرف جر.
 -2دن يكون حرف اجلر الذ َج َّر العائد املحذوف ُممَاةال لف ا ومعنةس للحةرف الةذ َج َّةر
االس املوصول دو املوصوف به.
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 -3دن يكون ُميعلل احلرفني واحدا ما َّدة و َمعنس.
ِ
و لك كام يف قوله تعاىل ﴿ :ي ْأك ُُل ِمما ت َْأ ُك ُل َ ِ
َرش ُب َ
ون [املؤمنون]33:
َّ
َ
رش ُب ممَّا ت ْ َ
ون منْ ُه َو َي ْ َ
فإنه قد ُحذف فنه العائد املجرور جوازا ؛ لك عن العائةد املحةذوف جمةرور بحةرف مماةةل
ِ
ةن ) و ُميعلةل
للحرف الذ َج َّر االس املوصول ( ما ) لف ةا ومعنةس وهةذا احلةرف هةو ( م ْ
احلرفني مي ِ
َّحدٌ مادة ومعنس ( يرشب و ترشبون ) و الي دير :و يرشب مما ترشبون منةه وكةام
ُ
مررهب ) د  :بالذ مررهب به ونحو :مةررهب بالةذ دنةت َمةار
مررهب بالذ
يف قولك( :
َ
ُ
د َ :مار به.

ِ
رس َهب ُح ِذف العائد املجرور جوازا ؛ عن املوصةوف
ويف نحو قولك :رسهب يف احلدي ة الي ْ

باالس املوصول ( احلدي ة ) جمرور بحرف مماةل لف ةا ومعنةس للحةرف الةذ َج َّةر العائةد
ِ
ِ
رس ُهب ) و الي ةدير:
املحذوف .وهذا احلرف هو ( يف ) وميعلل احلرفني ُميَّحدٌ مادة ومعنس ( ْ
رسهب يف احلدي ة الي رسهب فن ا.
و دما املواضع الي يمينع فن ا حذف العائد املجرور بحرف جر ف :
غضبت علنه.
مررهب بالذ
 -1إ ا ا يلف حرفا اجلر لف ا ومعنس نحو:
َ
ُ
مررهب به عىل زيةد فةاعول معةةنا
مررهب بالذ
 -2إ ا ا يلف معنامها دون لف ام نحو:
َ
ُ
اح َبة واملعنس :مررهب بالذ مررهب بسببه عةىل زيةد
الس َببِ َنة دو ا ُْمل َص َ
اإللصاق والثاين معنا َّ
دو بمعنس :مررهب بالذ مررهب معه عىل زيد.
جلسةت بةةالغرفة الية جلسةت فن ةا فحرفةا
 -3إ ا ا يلف لف ام دون معنامهةا نحةو:
ُ
اجلر(الباء) و( يف ) ا يلف لف ام ولكن معنامها واحد هو :ال رفنة.
حت بةه فالعامةل اعول ( َم َّةر ) و
 -4إ ا ا يلف ميعةلل احلرفني نحةةو:
مررهب بالذ َف ِر ُ
ُ
الثةةاين ( َف ِر َح ).
ان ر :رشح الر

عىل الكافنة .25 :3
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ال ت ييض يف امل ام حذف العائد و عةىل فةر

جةواز يكةون احلةذف ةالف

ال اهر.
و ملخ

اإل كال :دن االسيحالل البد و دن ينسب إىل اليشء ح ن ةة يف

حني دن املانع و الرافع ال ينسب إلن ام االسيحالل كةذلك عهنةام مةانع و رافةع
بالنسبة إىل ال ائل هبام دون غري و ال يوجةبان احللنة بالنسبة إىل الغةري و معنةس
«جيوز ما يسيحلون» :دنه جيوز اسيحالهل دو السةبب الةذ يسةيحلون فةذلك
جيوز علن .
و هةةذا الي ريةةب يف احل ن ةةة تضةةننل للي ريةةب اعول بةةداع رفةةع بعةةض
اإل كاالهب و مل يكن إ كال الي ريب اعول منحصةرا باالسيغراب حيس ي ال
بأن هذا الي ريب موجب لرفع االسيغراب لنصبح الي ريب اعول صحنحا.
مضافا إىل دن هذا الي ريب ال يسي ر من الروايةة و اإل ةكال امل ة عةىل
الي ريب اعول هو دنه ال معني له يف قبال سائر الي ريباهب.
الطائفة الثانية:
ه الرواياهب الي دلت عىل إلاام

بام دلاموا به دنفس

و قاعدة اإللةاام

مأ و ة من هذ الرواياهب.
فف الي ذيب ن ال عن كياب احلسن بن حممد بةن سةامعة عةن عبةد ال بةن
جبلة عن عدة من دصحاب عيل و ال دعل سلنامن إال دنه د ربين بةه و عةيل بةن
عبد ال عن سلنامن ديضا عن عيل بن د محاة عن د احلسن (علنه السةالم) دنةه
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قال« :دلاموه بام دلاموا دنفس » هكذا يف الي ذيبني و الوسائل .و يف موضع
()1

آ ر من الوسائل بلفظ« :بام دلاموا به دنفس » .
()2

و البحث يف هذ الرواية من ج اهب ةالث:
اجلهة األوىل :يف سندها.
إن للإنخ سند إىل رواياهب حسن بن حممد بن سامعة و هو و إن كان واقفنا
إال دنه ي ال يف ح ه بأنه ة ة و حسةن الف ةه  .و املةراد مةن (عةيل) املطلةل عنةد
()3

الواقةفة هو عيل بن د محاة و اعكثر هةبوا إىل ضعةفه منة
()4

(ديد ال) يف كيابه املعج

()5

السند ايةوئ

و هب بعض إىل جواز االعيامد علنه .و كنفام كةان

( )1الي ذيب  322 :9االسيبصار  148 :4وفنه « :دلاموه ما دلاموا دنفس

» وسةائل

الإنعة .158 :26
( )2وسائل الإنعة .320 :26
( )3دبو حممد الكند الصرييف من نوخ الواقفة .كثةري احلةديث ف نةه ة ةة و كةان يعانةد يف
الوقف و ييعصب تويف لنلة ايمنس يمس لون من مجاد اعوىل سنة ةةالث و سةيني و
مائيني بالكوفة[ .رجال النجةايش 42 -40 :الف رسةت 51 :معجة رجةال احلةديث :6
]126
(( )4دحد عمةد الواقفةة) رجةال النجةايش656 /249 :؛ (كةذاب مةي ) ا ينةار معرفةة
الرجال755 /403 :؛ (ملعون) جممةع الرجةال 158 :4؛ رجةال ابةن داود313 /478 :؛
رجال العالمة احليل.1 /231 :
( )5معج رجال احلديث .7846 / 234 :12
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االعيامد علنه دمر مإكل جل اهب البد من اليعر

هلا يف عل الرجال فالروايةة

حمل تأمل من ج ة عيل بن د محاة.
َةب يف
و عبد ال بن جبلة و إن كان واقفنا إال دنه ة ة و هةو دول َمةن َكي َ
()2

()1

عل الرجال و قد تويف سنة  219و لكن ال نةدر عةن مةن يةرو ؛ إ هةو
()3

يرو عن عدة من دصحاب عيل و نحن ال نعرف بأن دصحاب عيل الةذ هةو
يرو عن

هل فن

ة اهب دو ال؟ فإنه و إن رو عن عيل دكابر ال وم كةابن د

عمري و البانط و د باه ام إال دن هؤالء ال يعرفون بأصحاب عيل.
و دما سلنامن الذ يف السند ف و سلنامن بن داود املن ر بمالح ة الةراو
و املرو عنه و ما كر العالمة البالغ من احةيامل كةون سةلنامن بةن جعفةر

( )1قد عد الربق والإنخ الطو  :عبد اله بن جبلة من دصحاب د احلسةن موسةس علنةه
السالم .وإةباهب رواييه عن د عبد اله علنه السالم ال خيلو من ب ٍ
عةد؛ ف ةد قةال النجةايش يف
ُ
ترمجة جعفر بن عبد اله ردق املذر « :رو عةن جعفةر جلةة دصةحابنا مثةل :احلسةن بةن
حمبوب وحممد بن د عمري واحلسن بن عيل بةن فضةال وعبةنس بةن هإةام وصةفوان وابةن
جبلة» وعمدة مإايخ هؤالء املذكورين دصحاب د عبد ال علنةه السةالم .راجةع :رجةال
الربق

ص 49؛ رجةال الطةو

ص  341الةرق 5072؛ رجةال النجةايش ص 120

الرق .306
( )2رجال النجايش 216 :رجال ابن داود 200 :رجال العالمةة 237 :ن ةد الرجةال :3
 91معج رجال احلديث .139 :11
( )3تأسنس الإنعة لعلوم اإلسالم.233 :
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غري صةحنح؛ إ مل يةرو عةيل بةن عبةد ال إال عةن سةلنامن بةن داود

اجلعفر

()1

املن ر

و قد وة ه النجايش و ضعفه ابن الغضائر
()2

و ببايل دنه كر بأنه كثريا

يضع يف امل امهب و علنه ف و حمل تأمل.
()3

اجلهة الثانية :يف ةبوهب مين ا و عدمه.
دقول :إن ةبوهب هذا املين بعند؛ و ال اهر دهنةا كةرب منياعةة مةن رواييةني
كرمها الإنخ يف كياب الطالق و مها:
االُوىل :ما كر الإنخ يف الي ذيب عن كياب حسن بن حممد بن سامعة عةن
عبد ال بن جبلة قال :حدةن غري واحد من دصحاب عيل بن د محاة عةن عةيل
بن د محاة دنه سأل دبةا احلسةن (علنةه السةالم) عةن املطل ةة عةىل غةري السةنة
ديياوج ا الرجل؟ ف ال« :دلاموه من لك ما دلامو دنفس

و تاوجوهن فال

بأق بذلك» .
()4

و ربام ييوه ملن يراجع املعج بأن يف االسيبصار دصحاب عيل بن د محاة
ه الذين يروون عن اإلمام بال واسطة عيل بن د محاة قال يف املعجة  :و فنةه
( )1قال العالمة البالغ  :وسلنامن مل دحت ل من هو لكن مل دجد يف طب يه باسمه مةن ُطعةن
فنه دو ُوصف بالضعف و ُ كر يف بعض حوايش (الي ذيب) دنه ابن جعفر اجلعفر

و علنه:

ف و من رجال الرضا وهو ة ة[ .موسوعة العالمة البالغة (الرسةائل الف نةة) – 242 :7
]243
( )2رجال النجايش.184 :
( )3رجال ابن الغضائر .65 :
( )4هتذيب اعحكام .58 :8
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غري واحد من دصحاب عيل بةن د محةاة عةن د احلسةن (علنةه السةالم) بةال
واسطة عيل بن د محاة .
()1

و هذا مإيمل عىل نوع من اال يبا فف االسيبصار هكذا :عن غري واحةد
من دصحاب عيل بن د محاة دنه سأل دبا احلسن (علنه السالم) و الضةمري يف
()2

لفظ (دنه) راجع إىل عيل ال إىل غري واحد.
و علنه فمع وحدة السند و السةائل و املسةؤول عنةه و وحةدة املةين ت ريبةا
يعرف بأن قول اإلمام (علنه السالم) كان بعد سؤال منه.
الثانية :ما كر الإنخ يف الي ذيبني فف الي ذيب قال :احلسةن (بةن حممةد
بن سامعة) و سمعت جعفر بن سامعة قال :و سئل عن امردة طل ت عةىل غةري
()3

السنة د َيل دن دتاوج ا؟ ف ال :نع ف لت لةه :دلةنس تعلة دن عةيل بةن حن لةة
رو  :إياك و املطل اهب ةالةا عىل غري السنة فإهنن واهب دزوان؟ ف ال :يا بنة
رواية عيل بن د محاة دوسع عةىل النةاق قلةت :و د يشء رو عةيل بةن د
محاة؟ قال :رو عن د احلسن (علنه السالم) دنه قال« :دلاموه من لةك مةا
دلامو دنفس

و تاوجوهن فإنه ال بأق بذلك» .

( )1معج رجال احلديث .510 :12
( )2االسيبصار .292 :3
( )3ما بني ال وسني مل يرد يف املصدر.
( )4هتذيب اعحكام .58 :8

()4
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و بمالح ة هاتني الرواييني املروييني عن نفس املصدر ة و هو كياب حسةن
بن حممد بن سامعة ة نعرف دن الرواية اعوىل لنست برواية مع قطةع الن ةر عةن
الرواييني بل ه كرب منياعة من ام.
اجلهة الثالثة :يف إمكان انيااع الكرب الكلنة من الرواييني وعدمه.
قد ي ال :إنه بمالح ة ما ورد عن

(علن

السالم) مةن دهنة مةا ي ولونةه

عىل وفل دصول عل يرةوهنا كابرا عن كابر فاحلك بجواز اليةاويج لةنس إال
()1

من ج ة تطبنل تلك الكرب و ه قاعدة اإللاام.
( )1جاء عن اإلمام الباقر (علنه السالم) قوله« :يا جابر لو كنا نفية النةاق بردينةا و هوانةا
لكنا من اهلالكني و لكنا نفين

بآةار من رسول ال (صةىل ال علنةه و آلةه) و دصةول علة

عندنا نيوارة ا كابرا عن كابر نكناها كام يكنا هؤالء هب

و فضي »[ .بصةائر الةدجاهب:

 320الباب  14ح ]4
و اعحاديث هبذا املضمون كثرية جةدا لعل ةا جتةاوزهب حةد اليةواتر تراهةا مبثوةةة يف كيةب
اعحاديث.
ين ل النجايش يف ترمجة حممد بن عذافر الصرييف عن دبنه قال:
كنت مع احلك بن عينبة عند د جعفر (علنه السالم) فجعل يسأله و كان دبو جعفر (علنه
السالم) له مكرما فا يلفا يف يشء ف ال دبو جعفر (علنه السالم)« :يا بن ق فأ رن كياب
عيل (علنه السالم)» فأ رن كيابا مدروجا ع نام ففيحه و جعل ين ر حيةس د ةرن املسةألة
ف ال دبو جعفر (علنه السالم) « :هذا

عيل (علنه السالم) و إمةالء رسةول ال (صةىل ال

علنه و آله و سل )» و دقبل عىل احلك و قال« :يا دبا حممد ا هب دنت و سةلمة بةن ك نةل و
دبو امل دام حنث ئي يمننا و امال فو ال ال جتدون العل دوةل منةه عنةد قةوم كةان ينةال
علن

جربئنل (علنه السالم)»[ .رجال النجايش ]262 :1
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و يمكن دن جياب عن هذا بأن قوله (علنه السالم)« :دلاموه من لك»...
فنه حنثنة م دماتنة و مت ةندية و حنثنة تأرخيةنة و لنس قوله( :علنةه السةالم):
«دلاموه » كرب كلنة.
توضيح ذلك :دن الضمري يف قوله (علنه السالم)« :دلاموه » غري راجع إىل
العامة بل الضمري راجع إىل دزوان املطل اهب؛ إ قوله هذا مسبوق بالسؤال عةن
املطل ة عىل غري السنة و االسيدالل ميوقف عةىل دن يكةون الضةمري راجعةا إىل
العامة حيس تنياع الكرب الكلنة.
و قوله (علنه السالم)« :دلاموه » اسيخدمه اإلمةام (علنةه السةالم) عمةر
تأرخي

فإن دول من دنفذ طالق الثالث هو عمر و إنةام دنفةذ لةك مةن ج ةة

اسيخفاف الناق بالطالق فألام
الن

بام دلاموا به دنفسة

كةام يف الغةدير و يف
()1

و االجي اد .
()2

فذكر اإلمام هذ اجلملة م دمة للرت ن

بام دن هلةا سةب ا تأرخينةا و لةنس

كر من باب إل اء الكربياهب.
الطائفة الثالثة :
*

ما وردهب يف املطل ة عىل غري السنة من دهنا تياون و ال ترتك بغري زون.

( )1الغدير  84 :3و .178 :6
( )2الن

و االجي اد.249 – 245 :

* الدرق الرابع :اإلةنني  5رمضان املبارك .1407
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من ا :ما يف الي ذيب و االسيبصار عن احلسن بن حممد بن سامعة عن جعفر
بن سامعة و احلسن بن ُعديس عن دبان عن عبد الرمحن البرص عن د عبد ال
(علنه السالم) قال قلت له :امردة طل ت عىل غري السنة؟ قال« :تياون هذ املردة
و ال ترتك بغري زون» .
()1

و هذ الرواية مروية يف الوسائل يف باب غري هذا الباب عن نوادر دمحةد بةن
حممد بن عنسس عن ال اس عن دبان عن عبةد الةرمحن عةن د عبةد ال (علنةه
السالم) و فن ا :امردة طل ت عىل غري السنة ما ت ول يف تاوجي ا؟ قال« :تةاون و
ال ترتك» .
()2

و العمدة هو السند اعول و لك لعدم ةبوهب وصول كياب دمحد بن حممةد
بن عنسس إىل امليأ رين.
و من ا :ما يف الي ذيبني عن كياب احلسن بن حممد بن سامعة عةن حممةد بةن
زياد عن عبد ال بن سنان قال :سأليه عن رجل طلل امردته لغري عدة ة دمسك
عن ا حيس ان ضت عدهتا هل يصلح يل دن دتاوج ا؟ قال« :نع ال ترتك املةردة
بغري زون» .
()3

( )1هتذيب اعحكام  58 :8و االسيبصار  292 :3و فنه :احلسن بن حممةد بةن سةامعة عةن
جعفر بن سامعة و احلسن بن سامعة و احلسن بةن عةديس عةن دبةان عةن عبةد عبةد الةرمحن
البرص عن د عبد ال ( علنه السالم ).
( )2وسائل الإنعة .77 :22
( )3الي ذيب  58 :8االسيبصار  292 :3وسائل الإنعة .73 :22
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قنل :إن حممد بن زياد هو حممد بن زياد العطار دو مردد بننةه و بةني غةري
()1

ممن مل يثبت وةاقيه إال دنه ب رينة الراو و املرو عنه ي ر دنةه ابةن د عمةري؛
فإن احلسن بن حممد بن سامعة حني يرو عن ابن د عمري يةرو عنةه بعنةوان
حممد بن زياد.
و هاتةةان الرواييةةان بحسةةب ال ةةاهر ال ترتبطةةان ب اعةةدة اإللةةاام إال دنةةه
يسي ر من كالم العالمة البالغ داللي ام عىل ال اعدة .
()2

و ت ريب كالمه مع مايد من البنان يكون بذكر ن طيني:
األوىل :دنه و إن مل يذكر يف الرواييني بأن املطلل غري إمام إال دنه يسيفاد من
املورد ما إ ا كان الاون غري إمام

و لك عن من كان عارفا بأصةول ال ةدماء

يعل بأن ال دماء كثريا ما كانوا حيذفون بعض ال نود املذكورة يف السةؤال اتكةاء
عىل عنوان الباب فإ ا مل يكن الإخ

مليفيا إىل عنوان البةاب ف ةد ييةوه دن

الرواية مطل ة و ما نحن فنه من هذا ال بنل فةإن الإةنخ كةر هةذ الروايةة يف
االسيبصار يف باب طالق املخالف و ال يبعد دن تكون الرواية هكذا يف مصدر
و هو كياب احلسن بن حممد بن سامعة د دنه كر هذ الروايةة يف بةاب طةالق
املخالف و حذف ال نود اتكاء عىل عنوان الباب.
مع دن كثرة الرواياهب الدالة عىل بطةالن الطةالق البةدع و إجةازة اإلمةام
بالياويج يف الرواييني تدل عىل دن الاون كان خمالفا.
( ( )1حممد بن احلسن بن زياد العطار ) رجال النجايش.369 :
( )2موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة) .249 :7
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وهناك واهد عىل دن ال دماء كثريا ما كانوا يعيمدون عىل عنةوان البةاب و
حيذفون بعض ال نود املذكورة يف السؤال اعيامدا عةىل عةةنوان البةاب دو اعةيامدا
عىل اجلواب فإن السؤال دحنانا يعرف من اجلواب.
فمن باب املثال :ما يف الكايف يف باب عدة امليعة فإنه كر حتت هذا العنوان:
عيل بن إبراهن عن دبنه عن ابن د عمري عن عمر بن ُا ينةة عةن زرارة عةن د
عبد ال (علنه السالم) دنه قال« :إن كانت حتنض فحنضة و إن كانت ال حتةنض
فإ ر و نصف» .
()1

و يف بةاب توجنه املنت إىل ال بلة ن ل رواية عن غري واحد عةن د عبةد ال
(علنه السالم) قال يف توجنه املنت« :تسي بل بوج ه ال بلة و جتعل قدمنه مما يةيل
ال بلة» فلو دغمضنا الن ر عن عنوان الباب ال يعل من الرواية بأنه بأ حةالة
()2

من احلاالهب تُسي َبل ال بلة فإن له حاالهب خميلفة.
و يف باب الوضوء من سؤر احلةائض و اجلنةب و الن ةود و النصةةراين و
الناصب فإنه كر حتةت هذا العنوان قال :سألت دبا عبد ال (علنه السالم) عن
سؤر الن ود و النرصةاين؟ ف ةال« :ال» و قةد تةوه بةأن سةؤر الن ةود و
()3

النرصاين و مطلل الكافر نجس مسي را من هذ الرواية و احلةال دنةه ال يبعةد

( )1الكايف .458 :5
( )2الكايف .126 :3
( )3الكايف .11 :3
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اتكاء الكلنن عىل عنوان الباب ة د دن الوضوء من سؤر الن ود و النصةراين
غري جائا ة و له قرائن كرناها يف بحث نجاسة الكافر.
إىل غري لك من الرواياهب الي فن ا حذف اعيامدا عىل عنوان الباب.
و علنه فمن املطمأن به دن الرواييني من هذا ال بنل دو دن الإنخ اعيمد عةىل
حذف بعض ال نود من ج ة وجود ال نود يف سائر الروايةاهب الية

كةر هةاتني

الرواييني الهلا.
دو دن احلسن بن حممد بن سامعة هو الةذ اعيمةد يف احلةذف عةىل عنةوان
الباب و يؤيد لك دن الراو عبارة عن الرجلني الع نمني :عبد ال بن سنان و
عبد الرمحن البرص

و من املسيغرب عدم معةرفي ام حكة الطةالق عةىل غةري

السنة حيس يكون السؤال عن املطل ة عىل غري السةنة ودنةه جيةوز تاوجي ةا دو ال؛
عن بطالن الطالق عىل غري السنة من واضحاهب مذهب الإنعة.
ف ر دن مورد السؤال حصة اصة و ه طالق املخالف طالقا عىل غةري
السنة .و كثرة الرواياهب الدالة عىل بطالن مثل هذا الطالق و عدم جواز تةاويج
تلك املطل ة تدل عىل دن املسي ر من الرواية هو دن يكون السةؤال سةؤاال عةن
طالق املخالف.
الثانية :دن حك اإلمام (علنه السالم) بجواز الياويج البةد دن يكةون عةىل
وفل دصل من اعصول و قاعدة من ال واعد؛ إ املرو عن

بأنا نفي عىل وفل

دصول عل نرة ا كابرا عن كابر .و اعصل املناسب مع احلك بيجةويا اليةاويج
هو قانون اإللاام فنسيفند من الرواييني عىل ضوء الن طيني قاعدة اإللاام.
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مناقشة النقطتني:
إال دنه يمكن املناقإة يف الن طيني:
دما الن طة اعوىل و ه دن بعض ال دماء كانوا حيذفون بعض ال نود اعيامدا
عىل عنوان الباب و دمثاله و إن كان صحنحا يف اجلملة و تةدل علنةه الإةواهد
إال دن الكالم يف كون هذ الرواية من هةذا ال بنةل؛ و لةك عن حةذف بعةض
ال نود يف الكايف مما الريب فنه و لكنه مل يع د من الإنخ حذفةه لةبعض ال نةود
اعيامدا عىل عنوان البةاب فمةثال يف روايةة امليعةة املي دمةة« :إن كانةت حتةنض
فحنضة »...حننام نراجع الي ذيب نر دنه ن ل ا مع ال نود .
()1

و بام دنه ال نع د من الإنخ حذف ال نود فال يمكن محل الرواية عىل طةالق
املخالف و لنس حك هذ الرواية حك الرواياهب املذكورة يف الكةايف و دمثالةه
من الكيب الي حتذف ال نود فن ا اعيامدا عىل عنوان الباب دو جواب اإلمام.
و دما احيامل دن يكون احلسن بن حممد بن سامعة هةو الةذ حةذف ال نةود
اعيامدا عىل عنوان الباب ف و احيامل ضعنف؛ عنه لنس لنا طريةل إىل كلامتةه إال
من والهب الإنخ و هذا امل دار املن ول من رواياهب احلسن بن حممةد بةن سةامعة
بواسطة الإنخ يسيفاد منه دن هذ اجلامعة ة د الواقفنة ة كةانوا ي ولةون بجةواز
تاويج املطل ة عىل غري السنة للجمنع و ال يسيفاد من كلامهت ا يصاص احلك
باملخالف و لذا حننام د كل عىل نخه جعفر بن حممد بن سامعة ب وله :دلنس
()2

( )1هتذيب اعحكام .165 :8
( )2يف املصدر :جعفر بن سامعة.
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تعل دن عيل بن حن لة رو إياك  :و املطل اهب ةالةا عىل غري السنة فإهنن واهب
دزوان نر بأن نخه جينب بأن رواية عيل بن د محاة دوسع عىل الناق.
و ي ر دن جعفر بن سامعة يسيفند مةن روايةة عةيل بةن د محةاة دن املةراد
بالضمري يف «دلاموه » ه  :املطل ون ال املخالفون.
والغر

دن جعفر بن سامعة إنام قدم رواية عيل بن د محاة مةن ج ةة دهنةا

دوسع عىل الناق ومل ي دم ا من باب دن الرواية اصة باملخالفني.
فيبني دن احيامل حذف بعض صوصناهب الرواية ة مضةافا لعةدم الإةاهد
علنه ة له اهد عىل ايالف و هو عدم توافل لك مع جر الإنخ.
و دمةا تأينةد لةك بةأن عبةد ال بةن سةنان و عبةد الةرمحن البصةةر مةن
اعكابر و من البعند عدم معرفي ام حك الطالق عىل غري السنة مما ال وجةه لةه؛
إ مسألة عدم صحة الطالق البدع مما ن ل ا كثري من اعكابر و إنام اعيربهب من
املسائل الواضحة من الل كلامهب اعئمة و ن ل اعكابر هلا.
مضافا إىل دن اجلو الذ كانا يعنإان فنه كان ال ول بنفو الطةالق البةدع
ائعا و ميساملا علنه بني العامة حيس كر بعض

بأن املخالف يف هةذ املسةألة

بعض ايوارن كام يف يل ننل اعوطار عةن ابةن عبةد
ه الروافض و دضاف ٌ
الرب .
()1

( )1قال يف ننل اعوطار  7 :7حول وقوع الطالق البدع  :و هب الباقر و الصةادق و ابةن
حام و حكا ايطا عن ايوارن و الروافض إىل دنه ال ي ع .و حكا ابن ال ربس و غري عةن
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فال يمكن محل الرواية عىل طالق املخالف بل البد من محل ةا عةىل الي نةة
إما ات اء علن ام دو ات اء ممن كان يف املجلس دو ات اء ملن يعارشه فإنه مضافا إىل
ما ورد يف بطالن الطالق البدع قد ورد يف صوص املردة املياوجة الي طل ت
عىل غري السنة بأن طالق ا كأن مل يكن و البد هلا من اسيدامة الاوجنة مع الةاون
اعول فال يبعد دن تكون الرواية حممولة عىل الي نة.
()1

ودما الن طة الثاننة فنمكن ال ول فن ا بأنه صحنح ما كر من دهن إنام يفيةون
عىل وفل اعصول الي ورةوها كابرا عن كابر إال دن مةا كةر مةن دنةه لةنس يف
امل ام دصل إال قانون اإللاام حمل إ كال؛ إ مل يالحظ فن ا اإللةاام بةل لةوحظ
حال الاوجة و «دهنا تياون و ال ترتك بال زون».
و دما الوجه يف حك اإلمام (علنه السالم) بياوجي ا و صحة انفصةاهلا عةن
الاون اعول هو دن ال ضاء كان بند املخالفني و كةان الطةالق البةدع عنةده
نافذا سواء دصدر من العام دم غري العام
من باب احلك الوالئ

فحكمه (علنه السةالم) بةالطالق

بلحاظ دن ب اء الاوجنة يف الصةورة املفروضةة بالنسةبة

إىل الاوجة رضر .

ابن علنة ة يعن إبراهن ابن إسامعنل بن علنة ة و هو من ف اء املعيالة .قال ابن عبد الةرب :ال
خيالف يف لك إال دهل البدع و الضالل.
( )1فف هتةذيب اعحكةام  57-56 :8عةن د عبةد ال ( علنةه السةالم ) قةال« :إيةاك و
املطل اهب ةالةا يف جملس واحد فإهنن واهب دزوان» و عنه ديضا« :إيةاك و املطل ةاهب ةالةةا
فإهنن واهب دزوان».
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و نحن ال ن ول بأن ترضر الاوجة علة هلذا احلك الوالئ

بل مةن املمكةن

دن يكون حكمة له فإن العامة ال ي ولون بكثري من الرشو الية ن ةول هبةا يف
الطالق فإهن ي ولةون بنفةو الطةالق يف حةال احلةنض و يف ط ةر املواقعةة و
الطالق بال إ اد و طالق السكران إىل غري لك و توسعي

هةذ يف الطةالق

ربام توجب جعل الإنعنة يف املضن ة فإن مل يمكن إلاام الاون بإدامةة الاوجنةة
دو مل يمكن إجبار عىل الطالق الصحنح ة كام هو الغالب يف تلك اعزمنةة ة فةال
مناص من احلك بانفساخ الاوجنة فال داللة للرواية عىل قاعدة اإللاام.
نع لو كةان يف الروايةة «دلامةوه » دو مةا يفنةد معنةا لكةان هنةاك وجةه
لالسيدالل هبا إال دن املذكور يف الرواية دهنا «ال ترتك بغري زون» و هةذا احلكة
البد و دن ينطبل علنه قانون آ ر غري قانون اإللاام.
و الصة الكالم :دنةه عةىل فةر

اليسةلن للن طةة اعوىل و ا يصاصة ا

بطالق املخالف ال نسل للن طة الثاننة بمعنس دنه ال يسيفاد من جواب اإلمةام
(علنه السالم) دن احلك من باب قاعدة اإللاام؛ إ احلك بالصحة خمي

بام إ ا

مل يكةن إلاام الاون باسيدامة الاوجةنة دو الطةةالق الصةحنح ممكنةا فحكةة
(علنه السالم) بجواز تاوجي ا من باب الوالية.
و يمكن ال ول بأن اإلمام (علنه السالم) و إن قال بأن «املردة ال تةرتك بغةري
زون» يف الرواييني إال دنه مل يذكر رشائ زواج ا يف هذ الروايةة فةربام يكةون
حكم ا املراجعة إىل اإلمام دو نائبه فإن مل يمكن إلاام الاون باسيدامة الاوجنةة
ومل يمكن إجبار عىل الطالق الصحنح فنطل ا اإلمام من باب الوالية.
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الطائفة الرابعة:
و ه الرواياهب الواردة يف املطل ة ةالةا بةالطالق البةدع

سةواء دكةان يف

احلنض ة كام ن ل عن ابن عمر من دنه طلل زوجيه يف احلنض بطالق الةثالث ة
()1

دم كان يف غري احلنض بأن طلل زوجيه يف جملس واحد بةالطالق الةثالث بلفةظ
واحد من دون رجعة بأن ي ول( :ه طالل ةالةا) دو بألفاظ ميعددة بةأن ي ةول:
(ه طالل ه طالل ه طالل).
و قد دلت بعض الرواياهب عىل جتويا الةاوان باملطل ةاهب ةالةةا و اسةيدل
هبذ الرواياهب بأن احلك بجواز الياويج فن ا من باب قاعدة اإللاام.
الرواية األوىل :و ه رواية معيربة رواها الإنخ يف الي ذيبني عن كياب عيل
بن احلسن بن فضال عن حممد بن الولند و العباق بن عةامر عةن يةونس بةن
()2

( )1سنن الرتمذ  321 :2سنن الةدارم  160 :2سةنن ابةن ماجةة  652 :1سةنن د
داود  485 :1صحنح مسل  179 :4مل يرد يف هذ املصادر دنه طل ا ةالةةا بةل تإةري إىل
دهنا كانت حائضا ف

ودحسب دن كر الطالق الثالث يف املين من س و ال ل .

( )2و يف الوسائل ا يبا يف اسيخران احلديث و قد تعر

له املعلل فةإن ظةاهر (عنةه) يف

الوسائل عود الضمري إىل كياب احلسن بن حممد بن سامعة و احلال دن الرواية من كياب عةيل
بن احلسن بن فضال( .االسيا دام ظله)
امل صود هبذا اليعلنل هو ما ورد يف وسائل الإنعة (طبعة اإلسالمنة)  321 :15و قةد غفةل
عن اإل ارة إلنه يف وسائل الإنعة (طبعة آل البنت) .73 :22
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يع وب عن عةبد اععىل قال سألةيه عن الرجل يطلل إمردتةه ةالةةا؟ قةةال« :إن
كان مسيخفا بالطالق دلاميه لك» و يف االسيبصار« :دلامه بذلك» .
()2

()1

دما العباق بن عامر ف و ة ة جلنل و يةونس بةن يع ةوب ة ةة ديضةا و
()3

()4

املراد من عبد اععىل هنا هو عبد اععىل بن دعني و هو حمكوم بالوةاقة من ج ةة
ن ل صفوان عنه و ال نطنل الكالم يف اعبحاث الرجالنة بأزيد من لك.
()1

()2

( )1هتذيب اعحكام .59 :8
( )2االسيبصار .292 :3
( )3قال النجايش :العباق بن عامر بن رباح دبو الفضل الث ف ال صباين الإةنخ الصةدوق
الث ة كثري احلديث[ .رجال النجايش]281 :
( )4قال النجايش :يونس بن يع وب بن قنس دبو عيل اجلالب البجيل الدهن  :دمه مننة بنةت
عامر بن د معاوية الدهن

د ت معاوية بن عامر ا ي

بأ عبد ال (علنه السالم) و د

احلسن (علنه السالم) و كان ييوكل ع احلسةن (علنةه السةالم) و مةاهب باملدينةة يف ديةام
الرضا (علنه السالم) فيوىل دمر و كان ح نا عنةده موة ةا و كةان قةد قةال بعبةد ال و
رجع[ .رجال النجايش]446 :
و قال الإنخ يف الف رست :يونس بن يع وب له كياب د ربنا به مجاعةة عةن د املفضةل
عن ابن بطة عن دمحد بن حممد بةن عنسةس عةن ابةن د عمةري عنةه[ .الف رسةت/ 182 :
]790
و عد يف رجاله تارة :من دصحاب الصادق (علنه السالم) قائال :يونس بن يع ةوب الةبجيل
الدهن الكويف[ .رجال الإنخ]44 / 323 :
و ةاننة :من دصحاب الكاظ (علنه السالم) قائال :يونس بن يع وب موىل هند له كيب ة ة.
[رجال الإنخ]4 / 346 :
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و ةالثة :يف دصحاب الرضا (علنه السالم) قائال :يونس بةن يع ةوب ة ةة لةه كيةاب مةن
دصحاب د عبد ال (علنه السالم)[ .رجال الإنخ]1 / 368 :
و عد الربق يف دصحاب الصادق (علنه السالم) قائال :يونس بةن يع ةوب ال ةام  :بجةيل
كويف[ .رجال الربق ]30 :
و عد الإنخ املفند يف رساليه العددية :من الف اء اععالم و الرؤساء املأ و عن
و احلرام و الفينا و اعحكام الذين ال يطعن علن

احلةالل

و ال طريل إىل م واحد من [ .رسةالة

الرد عىل دصحاب العدد (جواباهب دهل املوصل)]25 :
( )1قال النجايش :صفوان بن حينس دبو حممد البجيل بناع السةابر

كةويف ة ةة ة ةة عةني.

رو دبو عن د عبد ال (علنه السالم) و رو هو عن الرضا (علنه السالم) و كانةت لةه
عند منالة رشيفة .كر الكيش يف رجال د احلسةن موسةس (علنةه السةالم) و قةد توكةل
للرضا و د جعفر (علن ام السالم) و سل مذهبه من الوقف و كانت له منالة من الاهد و
العبادة و كان مجاعة الواقفة بذلوا له ماال كثريا و كان رشيكا لعبد ال بن جندب و عةيل بةن
النعامن .و رو دهن تعاقدوا يف بنت ال احلرام دنه من ماهب مةن
صام عنه صنامه و زكس عنه زكاته .فامتا و ب

صةىل مةن ب ة صةالته و

صفوان فكان يصيل يف كل يوم مائة و مخسةني

ركعة و يصوم يف السنة ةالةة د ر و ياك زكاته ةالث دفعاهب و كل ما ييربع به عن نفسةه
مما عدا ما كرنا ييربع عن ام مثله .و حكس دصحابنا دن إنسانا كلفه محل دينارين إىل دهلةه إىل
الكوفة ف ال :إن مجايل مكرية و دنا دسيأ ن اعجراء .و كان من الورع و العبادة عىل ما مل يكةن
علنه دحد من طب يه (رمحه ال) .و صنف ةالةني كيابا كام كر دصةحابنا .يعةرف من ةا اآلن:
كياب الوضوء كياب الصالة كياب الصوم كياب احلةج كيةاب الاكةاة كيةاب النكةاح
كياب الطالق كياب الفرائض كياب الوصايا كياب الرشاء (الرش ) و البنع كياب العيل
و اليدبري كياب البإاراهب نوادر .د ربنا عيل بن دمحد قةال :حةدةنا حممةد بةن احلسةن قةال:
حد ةنا حممد بن احلسن عن حممد بن احلسني بن د ايطاب الاياهب عن صفوان بسائر كيبةه.

| 56

ماهب صفوان بن حينس (رمحه ال) سنة عإةر و مةائيني[ .رجةال النجةايش  -ف رسةت دسةامء
مصنف الإنعة؛ ص]197 :
( )1لعدم رواية صفوان بن حينس عن غري الث ة قال الإنخ الطو  :فإن كان ممن يعل دنه ال
يرسل إال عن ة ة موةوق به فال ترجنح يرب غري عىل رب و عجل لك سوهب الطائفة بني
ما يرويه حممد بن د عمري و صفوان بن حينس و دمحد بن حممد بن د نصةةر و غةريه مةن
الث اهب الذين عرفوا بأهن ال يروون و ال يرسلون إال عمن يوةل به و بني ما دسند غريه و
لذلك عملوا بمراسنل
إال دن هذا اليوةنل خيي

إ ا انفردوا عن رواية غريه [ .عدة اعصول ]154 :1
بمإاخي

املبارشين و عدم موله ملن رووا عةن

مةع الواسةطة.

[ان ر بحوث يف رشح مناسك احلج ]169 :7
ة إن قول الإنخ (قدق رس ) بأن ابن د عمري و بعض رواتنا اآل رين ممن عرفوا بةأهن ال
يروون و ال يرسلون إال عن ة ة يدل عىل دمرين:
دوال :الياام

بعدم الرواية إال عمن ةبيت عنده وةاقيةه فةإن الإةخ

إ ا مل ُيلةام نفسةه

بعدم الرواية من غري الث اهب ال يمكن عادة انحصار رواياته فنام تكون عن الث اهب وباليايل دن
يعرف بني الناق بأنه ال يرو إال عن الث ة.
و الياام هؤالء بذلك يمكن دنه قد عرف من ج ة ترصحي

به لبعض دصةحاهب وتالمةذهت

و إن مل ين ل إلننا و يمكن دنه عرف من ةنايا بعض كلامهت كاعيذاره من عدم الرواية عةن
مجع من اعصحاب بأهن ال يعرفون حاهل و دهن ة اهب دو ال و نحةو لةك مةن ال ةرائن و
الإواهد الي ي ر هبا كوهن مليامني بعدم الن ل من غري الث ة.
وةاننا :إقرار الطائفة الي عرفت هؤالء بأهن ال يروون و ال يرسلون إال عن ة ة بأمرين:
دوهلام :جرهي عىل وفل الياام

املذكور.

وةانن ام :جرهي يف اليوةنل وفل املوازين الع الئنة.
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و لوال إقرار الطائفة هبذين اعمرين مل يصح دن ي ال بح

 :إهن عرفوا بأهن ال يةروون و ال

يرسلون إال عن ة ة فإن من يليام قوال بعدم الرواية إال عن الث اهب و لكن يالحظ دنه عملنا
غري مليام بذلك ال يثبت هذا الوصف يف ح ه من دنه ال يةرو إال عةن ة ةة و كةذلك مةن
يكون عند

لل يف موازين اليوةنل كأن يوةل رواة مإ ورين بالضةعف و الكةذب ال يثبةت

بح ه الوصف املذكور.
و عىل لك ييضح دنه إ ا عثر عىل رواياهب البن د عمري عن د خاص قد ضةعفوا مةن قبةل
آ رين .فإن كانت تلك الرواياهب حمدودة و مل يكةن ضةعف دولئةك اع ةخاص واضةحا و
مسلام بأن مل يكونوا من املإ ورين بالضعف و الكذب ال يإكل لك قرينة عىل عةدم متامنةة
ما كر الإنخ (قدق رس ) من دن هؤالء ال يروون و ال يرسلون إال عن ة ة.
ودما إ ا كانت رواياته عن املض َّعفني كثرية و ميداولةة دو كةان فةن

بعةض مةن هةو واضةح

الضعف بحنث تعد الرواية عنه كا فة ال حمالة عن عدم الياام الراو بعدم الروايةة إال عةن
الث اهب دو ا يالل مناان اليوةنل عند فإنه يعد قرينة عىل عدم متامنة الدعو املةذكورة عةن
الإنخ (قدق رس ).
وقد كر غري واحد من  :السند اعسيا [ ايوئ ] و املح ل اليسرت (قةدق رسمهةا) بةأن
صفوان بن حينس رو رواياهب كثرية عن عدد من املض َّعفني ممن ال سبنل إىل ال ةول بوةةاقي
بوجه ولذلك ال يمكن االعيامد عىل ما ادعا الإنخ (قدق رس ) من دن صفوان ممةن عةرف
بأنه ال يرو و ال يرسل إال عن ة ة ف ذ قرينة ارجنة عىل عدم متامنة الدعو املذكورة.
و لكنه حمل تأمل:
دوال :قنل :إن يونس بن ظبنان ة الذ عد الفضل بن ا ان من الكذابني املإة ورين ة ممةن
رو عنه صفوان بن حينس اسينادا إىل دن الإنخ رو يف موضع من الي ةذيب بإسةناد عةن
صفوان و حممد بن د عمري عن بريةد و يةونس بةن ظبنةان قةاال :سةألنا دبةا عبةد ال (علنةه
السالم)....
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و البد من اليةذكري بةأن طةالق الةثالث لةه رشح مفصةل و ملخصةه :دن
الطالق الثالث إما بلف ة واحدة و يعةرب عنةه بةالطالق املرسةل و إمةا بألفةاظ
ميعددة من غري رجعة بنن ا .فإن كان بألفاظ ميعددة ي ع طالقا واحدا إ ا كانةت
سائر الرشائ حم ة و هذا هو املإ ور بني علامئنا.
و دما إن كان بلفةظ واحةد ف ةد وقةع ايةالف يف دنةه هةل ي ةع واحةدا دو
ال ي ع؟
و الطالق الثالث املذكور يف هذ الرواية و غريها يع كال ال سمني.

و لكنه غري ةابت ؛ عن صفوان بن حينس الذ هو من الطب ة السادسة ال يرو عن بريةد بةال
واسطة فإنه من الطب ة الرابعة و قد تويف يف حناة الصةادق (علنةه السةالم) دو بعةد ب لنةل
فعطف اس يونس بن ظبنان عىل بريد يف السند املذكور اهد عةىل وقةوع لةل فنةه د دن
هناك واسطة حمذوفة بني صفوان و حممد بن د عمري وبني بريد ويونس بن ظبنان.
و لعل تلك الواسطة املحذوفة هو مجنل بن دران الذ توس بني صفوان و يونس بن ظبنةان
يف بعض املوارد و هو ممن يرو عن بريد ديضا كام يف الي ذيب .28 :10
هذا مضافا إىل دنه يمكن دن ي ال :إن يونس بن ظبنان هو ممن مةاهب يف حنةاة الصةادق (علنةه
السالم) كام يسيفاد لك من بعض رواياهب الكيش وعىل لك فال يمكن لصةفوان الروايةة
عنه بال واسطة.
و ةاننا :إن بعضا ممن رو عنه صفوان كان له حال صالح و اسةي امة وحييمةل دن صةفوان
حتمل عنه احلديث يف حال صالحه ومن هؤالء عيل بن د محاة البطائن [.بحةوث يف رشح
مناسك احلج  164 – 162 :7بيرصف يسري]
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و العمدة قولةه (علنةه السةالم)« :دلاميةه لةك» و معنةس لةك :دلاميةه
بالطةالق الثةالث؛ حةنث إن لفظ « لك» لإل ارة إىل البعنةد و طبةةعا طةالق
الثةالث يكون موجبا للبننونة و ال حتل إال بعد تاوجي ا ل ولةه تعةاىلَ ﴿ :حيَّةس
َتنْكِ َح َز ْو َجا َغ ْ َري ُ .
()1

و حمةل الإاهد هو قةةوله (علنةه السةالم)« :إن كةةان مسةيخفا» و كنفنةة
االسيدالل دن ي ال :إن املراد من املسيخف بالطالق هو املخالف و هةذا كنايةة
عنه فنصبح املعنس هكذا :إن كان املطلل من املخالفني دلاميه بذلك.
كر العالمة البالغ يف رساليه يف قاعدة اإللةاام( :فةإن ال ةاهر مةن قولةه
مسيخفا بالطالق هو كونه يدين بخفة الطالق من حنث الرشو

كةام هةو عنةد

اجلم ور ال من يسيخف به بإكثار دو ييساهل يف دمر عىل ةالف مذهبةه و
()2

لذا عدها مجاعة من ددلة امل ام) .
()4()3

( )1سورة الب رة.230 :
( )2ان ر :املدونةة الكةرب  67 - 66 :2احلةاو الكبةري  388 :12املغنة البةن قدامةة
 237 - 236 :8املجموع رشح امل ذب  84 :17رشح فيح ال دير .468 :3
( )3ان ةر مةثال :مسةالك االف ةام  95 :9هنايةة املةرام  34 :2مفةاتنح الرشةةائع 316 :2
احلدائل النارضة  243 :25ريا

املسائل  233 :12جواهر الكالم .87 :32

( )4قال العالمة البالغ يف رساليه بعنوان ع د يف إلاام غري اإلمةام بأحكةام نحليةه :فةإن
ال اهر من قوله ( علنه السالم)« :مسيخفا بةالطالق» هةو كونةه يةدين بخفةة الطةالق عةىل
الف ما هو معيرب فنه من الرشو يف اته و يف وقوع الثالث كام هو عند اجلم ةور ال مةن
يسيخف به يف إكثار له جامعا للرشو

دو ييساهل يف دمر عىل ةالف مذهبةه و لةذا عةد
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و يمكن دن ي ال يف قبال لك بأن ال اهر من قوله« :مسيخفا بالطالق» هةو
من ال هيي عمال بالطالق و يطلل زوجيه مرارا و تكةرارا و دمةا حنثنةة الديانةة
بخفة الطالق فال ت ر من الرواية.
و هذ الرواية واردة يف مورد وردهب رواياهب كثرية جدا و تلةك الروايةاهب
مرصحة بأن البننونة ال حتصل بطالق الثالث مطل ا سةواء دكةان مسةيخفا دم مل
يكن و ما يف هذ الرواية من قوله (علنه السالم)« :إن كةان مسةيخفا بةالطالق
دلاميه لك» البد من محله عىل الي نة.
و قوله (علنه السالم)« :إن كان مسيخفا» يإري إىل الوضع و اإللاام بام فعله
عمر و علل عمله هذا باالسيخفاف فيطابل كالم اإلمةام (علنةه السةالم) مةع
العلة املذكورة يف كالم عمر يوجب دن ي ال بأن الروايةة حممولةة عةىل الي نةة؛ و
لك عن مسألة طالق الثالث من املسائل احلساسة و اعئمة (علن

السالم) و

ال سنام اإلمام الصادق (علنه السالم) قد دعملوا يف بنان حك الطةالق الةثالث
دمر اإلمام بروايةة نفةو طةالق الةثالث عنةه كةام يف
اليورية و الكيامن بل ربام َ
الوسائل عن احلسن بن حممد بن سامعة عن معاوية بةن حكةن عةن د مالةك
احلرضم عن د العباق الب باق قال :د لت عىل د عبةد ال (علنةه السةالم)
ف ال يل« :إرو عن دن من طلل امردته ةالةا يف جملس واحد ف د بانت منه» .
()1

احلديث مجاعة من ددلة امل ام[ .موسةوعة العالمةة البالغة (الرسةائل الف نةة) - 250 :7
]251
( )1وسائل الإنعة .74 :22

قاعدة اإللزام | 61

و كنفام كان هناك احيامالن يف هذ الرواية الرشيفة :
*

األول :ما يبين علنه قاعدة اإللاام مةن دن قولةه (علنةه السةالم):
االحتامل ّ
«إن كان مسيخفا بالطالق» كناية عمن يعي د بنفو طالق الثالث و ه العامة
و املراد بة « لك» يف قوله (علنه السالم)« :دلاميه لك» هو  :الطةالق الةثالث
يعن دلاميه بالبننونة؛ عن ( لك) لإل ارة إىل البعند.
و حمصل املعنس :دن اإلمام (علنه السالم) دلام املطلل ةالةا عةىل غةري السةنة
بالبننونة إ ا كان املطلل خمالفا و إلاامه (علنه السالم) مةن بةاب إلةاام العةام
بمعي د  .و عىل فةر

متامنةة هةذا االحةيامل تكةون النينجةة خميصةة بةالطالق

الثالث.
إال دن ي ال :إن إلاام اإلمام (علنه السةالم) و إن كةان يف مةورد ةاص و
لكن هذا من باب تطبنل الكرب الكلنة عىل املطلل ةالةا فإن كالم

عىل وفةل

دصول عل يرةوهنا كابرا عن كابر و دقرب اعصول يف امل ام قاعةدة اإللةاام و
علنه فيكون الرواية من ددلة قاعدة اإللاام.
االحتامل الثاين :دن يكون قوله (علنه السالم)« :إن كان مسةيخفا بةالطالق»
معنا  :دن من يسيخف بالطالق عمال و إن كان اسةيخفافه عةىل وفةل مذهبةه

()1

فاإلمام (علنه السالم) دلامه بام دنه ويل اعمر.

* الدرق ايامس :الثالةاء  6رمضان املبارك .1407
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و عىل هذا االحةيامل ال تةدل الرواية عىل قاعةدة اإللةةاام بةل إن اإلمةةام
(علنه السالم) دلام لك ع وبة ملن اسيخف بالطالق سواء دكان نعنا دم غةري
نع .
ة بعد لك ي ع الكالم يف امليعني من االحياملني ف ل امليعني هو االحةيامل
اعول دو الثاين؟ وإ ا كان الثاين فالبد من محل الرواية عىل الي نة.
فن ول :لو كنا نحن و ظاهر الرواية فالبد من محل ا عىل االحيامل الثاين؛ عن
م يىض قاعدة اليطابل بني اللفظ و الواقع هو دن موضةوع اإللةاام و مةا يرتتةب
علنه اليايل عبارة عن نفس االسيخفاف ال دن يكون كناية عمن ييدين بةالطالق
الثالث.
و قوله (علنه السالم)« :دلامةيه لك» ظاهر يف نسةبة اإللةاام إلةةس نفةةسه
(علنه السالم) د  :بام دنه ويل اعمر يلامه بذلك.
ف اهر الرواية يناسب االحيامل الثةاين و دمةا االحةيامل اعول فنحيةان إىل
اليأويل.

( )1فإن الطالق البدع عىل املإ ور بني العامة ة إال الإافع ة حرميةه تكلنفنةة [املجمةوع
 73 :17روضة الطالبنني  ]4 :6و لك عجل الرواياهب الية يرووهنةا إال دهنة ي ولةون
بنفو الطالق البدع وإن كان حمرما باحلرمة اليكلنفنة( .االسيا دام ظله)
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إال دن ي ال :إن عىل االحيامل الثاين يوجب محل الرواية عىل الي نة و احلةال
دن م يىض دصالة اجل ة دهنا لبنان حك ال الواقع
()1

ودصالة اجل ة م دمة عةىل

دصالة ال ور .
()2

و يمكن رد هذا اإل كال بأنه ال ت دم عصالة اجل ة عىل دصةالة ال ةور

()3

مضافا إىل دن كوهنا ت نة موافل للامن و ال روف الي كةان يعةنف فن ةا اإلمةام
( )1دصالة اجل ة :و ه اعصل الذ يلغس بموجبه احيامل صدور الةرواية عةن املعصةوم (
علنه السالم ) عىل نحو الي نة دو غريها بام يمنع إرادته اجلدية ل اهر الكالم[ .موسوعة الف ةه
اإلسالم ]325 :13
( )2إن اعصل اجلار يف اجل ة يف رتبة ساب ة عىل دصالة ال ور لكوهنا من حة موضةوع ا
(بلحاظ دن موضوع اجل ة يف ال ور هو الكالم الصادر عن املعصوم ( علنةه السةالم ) عةن
داع اجلد لبنان حك ال الواقع

ال للي نةة و نحوهةا و دنةه لةوال إحةراز دصةل صةةدور

الكالم عن اإلمام ( علنه السالم ) وإحراز ج ةة صةدور و كونةه لبنةان احلكة الةواقع ال
تني س النوبة إىل م ام اليعبد ب ور و دالليه فبذلك تكون دصالة اليعبد بالصدور واجل ة يف
رتبة ساب ة عىل دصالة اليعبد بال ور و الداللة ؛ لكوهنام من حية موضةوع ا باعيبةار كةون
اعول مثبيا عصةل املوضوع وهو كون الكالم صادرا عةن اإلمةام ( علنه السالم ) و الثةاين
لكنفنة صدور و كونه لبنان احلك الواقع ال للي نة و نحوها و علنةه فعنةد الةدوران بةني
اليرصف الداليل و اليرصف اجل ي ي دم اعصل اجل ي عىل اعصل الداليل من ج ة ت دمه
علنه رتبة يف املإمولنة لدلنل االعيبار)[ .هناية اعفكار ]555 :1
( )3لعل الوجه يف لك هو دن (امل صود من اعيبار كل من اجل ة و الصةدور و الداللةة هةو
العمل بم يىض ما ييل ا املخاطب من امليكل و معلوم دن هةذ اجل ةاهب نسةبي ا اىل العمةل
عىل السوية كنسبة اعجااء الرتكنبنة إىل املركةب املؤتلةف من ةا لةنس لبعضة ا ت ةدم عةىل
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الصادق (علنه السالم) فإنه كام درشنا ال روف مل تكن ت ييضة بنةان حكة ال
الواقع

و مل يكن يبني احلك يف تلك ال روف بل اإلمام (علنه السةالم) كةان

مائال إىل دن ينيرش عنه احلك بنفو طالق الثالث و كان (علنه السالم) ييحرن
من اجلواب الواقع حلك طةالق الةثالث و هةذ احلنثنةة تؤيةد بأنةه ال جمةال
عصالة اجل ة يف هذ الرواية.
و اني اؤ (علنه السالم) هلذا اجلةواب ب ولةه« :إن كةان مسةيخفا بةالطالق
دلاميه لك» فنةه إ ةارة بالعةدول عةن اجلةواب و اليوريةة و قةد ُامرنةا بف ة
معاريض كالم

()1

فإن هذا اللفظ من اعلفاظ املإ ورة عن عمر.

البعض اآل ر فال وجه لرعاية اجل ة و الصدور قبل الداللة و م دما علن ا ...فةال بةد مةن
سد ةغور الدلنل من اجل اهب الثالث حيس يني

احلال إىل العمل و م ام االميثال د ال تةر

دن املركب لو انف د منه بعض دجاائه ال يكاد جيد الباق من دجاائه يف اعةر املرتتةب عةىل
املركب بيامم دجاائه و هاهنا لو مل تي الداللة مل يكةد جيةد اعيبةار اجل ةة و ال الصةدور يف
الغاية املطلوبة من لك ايرب ؛ إ العمل بم يضا عىل ما ينبغ و كام هو صادر لبنانةه و عةىل
حسب ظاهر موقوف عىل متامنة اجل اهب الثالث فإ ا ا يل واحد من ا مل يكد يرتتةب علنةه
لك العمل املطلوب منه و املرغوب فنه فال ول بلاوم رعاية بعض اجل اهب عىل بعض آ ةر
من ا اسينادا إىل هذا الوجه ...غري وجنه)[ .حترير اعصول]459-458 :
( )1عن د عبد ال (علنه السالم) دنه قال :حديث تدريه ري من دلةف حةديث ترويةه وال
يكون الرجل منك ف ن ا حيس يعرف معاريض كالمنا وإن الكلمة من كالمنا لينرصف عةىل
سبعني وج ا لنا من مجنع ا املخرن[ .معاين اع بار]2 :
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توضيح ذلك :دما دن اإلمام (علنه السالم) كةان ميحرجةا مةن بنةان حكة
الطالق الثالث فندل علنه بعض الرواياهب كمعيربة د العةباق الب باق قةال:
د لت عىل د عبد ال (علنه السالم) ف ال يل« :إرو عن دن من طلل امردتةه يف
جملس واحد ف د بانت منه» .
()1

و قل ما وجدنا دن اإلمام (علنه السالم) يأمر برواية ك ذ عنه و مةن هةذ
الرواية يعرف بأن ال رف مل يكن مسةاعدا لبنةان حكة ال الةواقع

بةل كةان

م يضنا لبنان اجلواب عىل وفل اجلم ور.
وهكذا رواية حممد بن سعند اعمو قال سألت دبا عبد ال (علنه السةالم)
عن رجل طلل ةالةا يف م عد واحد؟ ف ال« :دما دنا فأرا قد لامه و دما د فكان
ير

لك واحدة» .
()2

و كذا يعرف حترجه (علنه السةالم) عةن اجلةواب مةن دجوبيةه املخيلفةة يف
معيربة د ديوب ايااز عن د عبد ال (علنه السالم) قال :كنةت عنةد فجةاء
رجل فسأله ف ال :رجل طلل امردته ةالةا قال« :بانت منه» قال :فذهب ة جاء
رجل آ ر من دصحابنا ف ةال :رجل طلل امردته ةةالةا ف ةال« :تطلةن ة» و جاء
آ ةر ف ال :رجةل طلل امردته ةةالةةا ف ةال« :لنس بيشء» ةة ن ةر إيل ف ةال:
«هو ما تةر » قال :قلت كنف هذا؟ قال :ف ال« :هذا ير دن من طلةل امردتةه
ةالةا حرمت علنه و دنا در دن من طلل امردته ةالةا عىل السنة ف د بانت منةه و

( )1وسائل الإنعة .74 :22
( )2وسائل الإنعة .65 :22
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رجل طلل امردته ةالةا و ه عىل ط ر فإنام ه واحدة و رجل طلل امردته ةالةا
عىل غري ط ر فلنس بيشء» .
()1

فنعرف من هذ الرواياهب بأن ال رف مل يكن مساعدا لبنان احلك الواقع
و لذا كان اإلمام (علنه السالم) ميحرجا يف اجلواب.
و دما دن اني اؤ (علنه السالم) هلذ العبارة ةاهد عةىل الي نةة فةألن هةذ
العبارة لنست من اإلمام بل كلمة قاهلا عمر فإنه هو الذ نفذ الطالق الةثالث
ملا رد اسيخفاف الناق بالطالق .ف د كر العامة بأنه نفذ لك بلحاظ مصلحة
عامة و من باب الوالية فيأديبا السيخفاف الناق بالطالق دنفذ هةذا الطةالق
فف الغدير ن ال عن مصادر ميعددة عن ابن عباق كان الطالق عىل ع د رسول
ال (صىل ال علنه وآله) و د بكةر و سةنيني مةن الفةة عمةر طةالق الةثالث
واحدة ف ال عمر بن ايطاب( :إن الناق قد اسيعجلوا يف دمر قد كان هلة فنةه
فأمضا علن ) .

دناة فلو دمضننا علن

()2

و عن صحنح مسل و سنن البن
الطالق فأمضا علن

( :فلام كان يف ع د عمر تيابع النةاق يف

فأجاز علن ) .
()3

و عن سنن د داود و غري ( :فلام رد الناق قد تيابعوا فن ا قال دجناوهن
علن ) .
()1

( )1وسائل الإنعة .66 :22
( )2الغدير .178 :6
( )3و الغدير  179 :6ن ال عن صحنح مسل  574 :1و سنن البن

.336 :7
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و عن عمدة ال ار ( :يا دهيا الناق قد كان لك يف الطالق دنةاة و إنةه مةن
تعجل دناة ال يف الطالق دلامنا إيا ) .
()2

و عن كنا العامل( :ل د مهمت دن دجعل إ ا طلل الةرجةةل امردتةه ةالةةا يف
جملس دن دجعل ا واحدة و لكن دقواما جعلوا عىل دنفس
لام نفسه من قال المراته :دنت عيل حرام ف
بائنة ف

بائنة و من طلل ةالةا ف

فألام كةل نفةس مةا

حرام و مةن قةال المراتةه :دنةت

ةالث) .
()3

و يف اجلاء الثالث من فياو ابن تنمنة( :طائفة من العلامء مثل د الربكةاهب
يفيةةةون بلةةةاوم الةةةثالث يف حة ٍ
ةةال دون حةةةال كةةةام ن ةةةل عةةةن الصةةةحابة.
و هذا :إما لكوهن ردو من بةاب اليعاير الةذ جيةوز فعلةه بحةةسب احلاجةة
كالايادة عىل دربعةني يف ايةمر و النف فةنه و حةلل الةردق و إمةةا ال ةيالف
اجية اده فردو تارة الزما و تارة غري الزم) .
()4

فا ينار اإلمام (علنه السالم) هلذ العبارة دو ما يإاهب ا مةن كةالم عمةر يف
م ام إعامل الوالية اهد عىل دن اإلمام (علنه السالم) يف م ام اليورية.

( )1الغةةدير  178 :6ن ةةال عةةن سةةنن د داود  344 :1وسةةنن البن ة  339 :7وتنسةةري
الوصول  162 :2والدر املنثور .279 :1
( )2الغدير  179 :6عن عمدة ال ار .537 :9
( )3الغدير  179 :6ن ال عن كنا العامل .163 :5
( )4جمموع فياو ابن تنمنة .94 :33

| 68

مضةافا إىل دن اإلمام (علنةه السةالم) عةةدل عةن اجلةواب الةواقع

فةإن

اجلةواب عن املطل ة ةالةةا إما دنه ال ي ع إال واحدة دو لنس بيشء دو تبني منه و
عدوله (علنه السالم) عن هذا اجلواب ب ةةوله« :إن كةةان مسيةةخفا بةالطالق»
يوجب الوةوق بأنه ال جمال عصالة اجل ة يف هذ الرواية فيحمةل الروايةة عةىل
الي نة و ال يمكن االسيدالل هبا ل اعدة اإللاام.
الرواية الثانية :ما يف الي ذيبني قال :سألت دبا احلسن الرضا (علنه السالم)
عن تاويج املطل اهب ةالةا؟ ف ال لةه« :إن طالقك ال حيةل لغةريك و طالق ة
حيل لك ؛ عنك ال ترون الثالث نئا و ه يوجبوهنا» و يف الف نه و العنون
()1

()2

و العلل « :إن طالقك الثالث.»...
()3

وهذ الرواية قد كرها الإنخ يف موردين من الي ذيب:
األول :هكذا :عيل بن حسن عن دمحد بن حممد عن الربق عن جعفةر
املورد ّ
بن حممد العلو قال سألت دبا احلسن...
()4

()5

و يف هذا املورد يرو جعفر بن حممد بن عبند ال العلةو عةن اإلمةام بةال
واسطة.

( )1من ال حيرض الف نه .406 :3
( )2عنون د بار الرضا .91 :2
( )3علل الرشايع .511 :2
( )4يف اعصل :جعفر بن عبد ال و الصحنح ما دةبينا .
( )5هتذيب اعحكام .469 :7
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املورد الثاين :و فنه هكذا :حممد بن دمحد بن حينةس اع ةعر عةن دمحةد بةن
حممد عن جعفر بن حممد بن عبند ال عن دبنه و ال اهر س و (دبنه) يف املورد
()1

اعول.
و يف االسيبصار مع كلمة (دبنه) .
()2

و تصحنح الرواية ميوقف عىل توةنل جعفةر بةن حممةد و دبنةه و تةوةن ام
مإكل و ال سنام جعفر بن حممد بن عبند ال إال بمالح ةة دن بعةض مإةايخ
النجايش قد عرفه بالإةريف الصةالح دو مةن ج ةة وقوعةه يف دسةانند كامةل
()3

الاياراهب .
()4

( )1هتذيب اعحكام .59 :8
( )2االسيبصار.293 :3
( )3عرب عنه ال ا

دبو احلسني حممد بن عثامن بن احلسن النصةنب دحةد مإةايخ النجةايش

بالرشيف الصالح رو عن عبند ال بن امحد بةن هننةك[ .رجةال النجةايش 50 :و  148و
 159و 327و ] 357
( )4بناء عىل وةاقة مجنع مإايخ جعفر بن حممةد بةن قولويةه الةذين وقعةوا يف إسةناد كامةل
الاياراهب فإن جعفر بن قولويه قال يف دول كيابه( :و قد علمنا بأنا ال نحن بجمنع مةا رو
عن

يف هذا املعنس و ال يف غري لكن ما وقع لنا من ج ة الث اهب مةن دصةحابنا (رمح ة ال

برمحيه) و ال د رجت فنه حديثا رو عن الإذا من الرجال يؤةر لك عن

عن املذكورين

غري املعروفني بالرواية املإ ورين باحلديث و العل ) ف د يسيفاد من هذ العبارة دنه ال يةرو
يف كيابه رواية عن املعصوم إال و قد وصلت إلنه من ج ة الث اهب من دصحابنا (رمح ة ال)
فإن جعفر بن قولويه يريد بام كر إةباهب صحة ما دورد فنه و دن رواياته ةابية و صادرة عةن
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و تصحنح توةنل دبنه ة و هو حممد بن عبند ال ة بمالح ة دنةه مةن مإةايخ
البانط

.

()1

و قد رو الصدوق هذ الرواية يف كيبه الثالةة مرسال فف العلل ن ال عن
حممد بن (عيل) ماجنلويه ة الذ مل يرد فنه توةنل ة عن حممد بن حينس عن دمحةد
()2

بن حممد (بن عنسس) عن جعفر بن حممد اع عر عةن دبنةه قةال سةألت دبةا
()3

احلسن الرضا (علنه السالم).
فالرواية حمل تأمل سةندا و مع غةةض الن ةر عةةن لةك ففة الةةرواية
احيامالهب:
األول :دن قوله (علنه السالم)« :إن طالقكة ال حيةل لغةريك » ال
االحتامل ّ
حييان إىل اليعلنل؛ عنه عىل وفل احلك الواقع ؛ إ الطالق الصادر من الإةنع
من دون مراعاة لرشائ الطالق ال يكةون نافةذا فاوجيةه زوجيةه و إن طل ةا
ةالةا.

املعصومني (علن
فال موجب ليخصن

السالم) و دهنا اني ت إلنه بوساطة املإايخ و الث اهب من الإةنعة .وعلنةه
اليوةنل بمإاخيه الذين يرو عن

مبارشة.

( )1ن ل رواية البانط عنه يف الي ذيب يف موضعني 111 :1 :و .103 :5
( )2ما بني ال وسني مل يرد يف علل الرشائع.
( )3ما بني ال وسني مل يرد يف علل الرشائع.
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و دما قوله (علنه السةالم)« :و طالق ة حيةل لكة » حييةان إىل اليعلنةل و
اجلملة اع رية تعلنل هلذا احلك د بام دهن يوجبوهنا ف ذا يوجب احللنة لك
و إن كني ال ترون الطالق الثالث نئا.
و علنه فالرواية تدل عىل قاعدة اإللاام؛ إ قاعدة اإللةاام عبةارة عةن د ةذ
اإلمام غري اإلمام بام يعي د إ ا كان لك بصالح اإلمام و كان عىل ةالف
مذهبه.
نع تعمن قاعدة اإللةاام مةن املةورد إىل سةائر املةوارد حميةان إىل امل دمةة
ايارجنة دو لض بعض الرواياهب إىل بعض.
و قوله (علنه السالم)« :و طالق

حيل لك » فنه عناية إىل دن هذا اعمر بةام

دنه يف صاحلك ف و حيل لك .
و دما إضافة الغري إىل ضمري «ك » يف قوله (علنه السالم)« :طالقك ال حيةل
لغريك » ال وجه له إال من باب املإاكلة ؛ فإن طالقنا ال حيل لنةا و ال لغرينةا و
()1

(َ )1
املإاكَلة يف اللغة :املإاهبة واملامةلة.
واملإاكلة يف االصطالح :ك ُْر اليشء بلفظ غري لوقوعه يف صحبيه حت ن ةا دو ت ةديرا[ .بغنةة
اإليضاح ليلخن

املفياح]19 :

ك ول عمرو بن كلثوم:
دال ال َجي َ ةة َل ْن دحةةدٌ علننا *** فنج َل َ
فوق ج ِل اجلاهلننا
حنث سمس تأديب اجلاهل عىل ج له ج ال من باب املإاكلة مع دن اليأديب والع اب لنسةا
من اجل ل ..واملراد من اجل ل هنا الس َف ُه والغضب املنايف للحل وما ينيج عنه من دعةامل غةري
محندة..
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بام دن اإلمام (علنه السالم) كان بصدد إعامل العناية يف اجلملة الثاننة و دن طالق
املخالف حيل لك قةال يف اجلملة اعوىل« :طةالقك ال حيةل لغريك ».
االحتامل الثاين :دن يكون كل من اجلمليني« :عنك ال ترون الثالث ةنئا و
ه يوجبوهنةا» تعلةةنال لكةل مةن احلكمةني د دن طالقكة الةثالث ال حيةل
لغريك ؛ عنك ال ترون الثالث نئا وطالق ة حيل لك ؛ عهن يوجبوهنا.
و احللنة يف املورد من املمكن دن تكون عىل دساق قةانون آ ةر غةري قةانون
اإللاام و هذا ال انون هو قانون االحةرتام امليبةادل فةنام إ ا كةان بنةاء املجيمةع
امليإكل مةن اعديةان واملةذاهب املخيلفةة عةىل اليعةايف السةلم

فةإن لةك

يسيدع احرتام كل من اعطراف قانون اآل ر.
فمن املمكن دن يكون هذا احلك من دجل تغاير ِ
الف َرق و اميناز بعض ا عةن
بعض الذ وصل إىل الكامل يف زمان اإلمام الرضا (علنه السةالم) بمعنةس :دن
وقول ابن الرقعمل:
قالوا :ا ْق َ ِرت ْح نئا نجد َ
لك َط ْب َخ ُه *** قلة ُت :اط ُبةخوا يل ُج َّبة وقمنصا
حنث طلب طبخ جبة وقمن ٍ عىل سبنل املإاكلة لطلب

دن يطبخوا لةه ةنئا يأكلةه ودل

هبذا عىل دنه بحاجة إىل ما يل َبسه..
ومن اعمثلة ال رآننة الي جاءهب عىل املإاكلة قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ِن اعْ يَةدَ عَ َلة ْن ُك ْ َفاعْ يَةدُ و ْا
ِ ِ
ةع ا ُْمل َّي ِ ةنيَ [الب ةرة ..]194 :فةإن
عَ َل ْنه بِم ْث ِل َما اعْ يَدَ عَ َل ْن ُك ْ َوا َّت ُ و ْا الَ َواعْ َل ُمو ْا َد َّن الَ َم َ
م ابلة االعيداء بمثله ال ُيسمس يف اعصل اعيداء ولكن سوغ هذا اإلطالق داع املإةاكلة
ولنعط اللفظ معنس املامةلةة يف تطبنةل الع وبةة دون زيةادة عن معنةس كلمةة (اعيةد ) يف
اعصل جتاوز حدود احلل ومن العدل دن ُي ا َبل اليجاوز بيجاوز مماةل له.
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ف ه العامة قد انفك بوضوح عن ف ه الإةنعة يف لةك الامةان و هةذا بخةالف
زمان الصادقني (علةن ام السةالم) فةإن يف زمةاهنام مل يسةي ر مةذهب العامةة يف
مذاهب ف نة معننة و البحث كان يف الف ه اإلسالم

إال دن لكل من الف ةاء

ن رييه و كان بني العلامء مذاكراهب و مباحثاهب و بعد اسي رار الدولة العباسةنة
اهيموا بالعلوم و ال سنام الف ه فإكلوا مذهبا دو مذاهب يف قبال دهةل البنةت
السالم) و انجر اعمر إىل اليغاير يف املذهب و امينةاز كةل مةذهب عةن

(علن

اآل ر و لذا يمكن ال ول بأن الرواية ناظرة إىل احرتام كل فرد مةذهب غةري و
اليعايف السلم .
و احرتام قانون اآل رين ي ييض دن تكون املطل ة ةالةا بائنا إ ا كةان املطلةل
خمالفا.
و ال نعن باحرتام قانون اآل رين دنه إ ا اعيربوا نئا يف إجياد عل ة دو رفةع
عل ة فالبد علنه من إتنانه بل إن كال من اعطراف حسبام يرا عىل وفل مذهبةه
فإن دتس بام يوجب رفع العل ة الاوجنةة عنةد و ال يكةون موجبةا لرفع ةا عنةد
اآل ر فاحرتام قانونه بأن ير هذ الاوجة مطل ةة و كةذلك إ ا كةانوا يةرون
نئا موجبا إلجياد العل ة الاوجنة فنجب عةىل اآل ةرين احةرتام تلةك العل ةة
الاوجنة إ ا كان بناؤه عىل اليعايف السلم

و لك عن عدم االحةرتام ينةايف

اليعايف السلم املإرتك الذ هو دساق الذمة و اهلدنة و اليعةاون .و قةد ورد

| 74

يف الرواياهب بأن إتالف ناير دو مخر الةذم موجةب للضةامن مةع دن اتةالف
()1

ناير املسل ال يوجب الضامن.
فمن املمكن دن تكون الرواية مإرية إىل هذا ال ةانون كةام ورد يف روايةة يف
الف نه.
فف الف نه سأل العالء بن رزين دبةا عبةد ال (علنةه السةالم) عةن مج ةور
الناق؟ ف ال« :ه النوم دهل هدنة تةرد ضةالي
دماؤه و جتوز مناكحي

و مةوارةي

لاوم احرتام دمواهل و دمائ

و دنكحي

و تةؤد دمةاني

و حت ةن

يف هةذا احلةال» و الروايةة رصحيةة يف
()2

إىل غري لك يف زمان اهلدنةة و لعةل

الزم لك دن كل ما ال يعد رافعا هلذ اعمور كام إ ا مل يروا ايناير ملكا هلة ال
يوجب إتالفه الضامن.
و قد عدَّ املح ل السباوار يف الكفاية هذ الروايةة مةن روايةاهب قاعةدة
()3

اإللاام و من لك ي ر دن قاعدة اإللاام عند غري ما عند امليأ رين.
و علنه فبام دنك ال ترون طالق الثالث نئا ف ذا يوجب دن يكون طالقك
غري حالل هل و هذا بخالف طالق ة فةإهن يةرون الطةالق الةثالث موجبةا
للبننونة فنحل لك .

( )1عن د عبد ال ( علنه السالم ) :دن دمري املؤمنني ( علنه السالم ) رفةع إلنةه رجةل قيةل
نايرا فضمنه قنميه[ .الكايف ]368 :7
( )2من ال حيرض الف نه .472 :3
( )3ان ر كفاية اعحكام .331 :2
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االحتامل الثالث  :ما يسيفاد من كالم العالمة البالغة
*

املذكور تعلنل للجمليني و دن اليعلنل تعلنل إقناع
حيل هل ؛ عنك ال ترونه نئا و طالق

و هةو :دن اليعلنةل

ال واقع

فة «طالقك ال

حيل لك ؛ عهنة يوجبوهنةا» بحسةب

تدين .
و دما كونه إقناعنا ف و من ج ة ما كرنا يف مبحث االحينا مةن دن ترتةب
اعحكام الرشعنة ييوقف عىل جمرد قصد اليسبنب يف املعةامالهب فمةن كةان لةه
قصد جد بالنسبة إىل املعاملة كةفس لك يف تةرتب اعةةر الإةةرع و إن كةان
جازما دو اكا بعدم ترتب اعةر و قةد علل (علنه السالم) لك بيعلنل إقناع
و دن جمرد بنائ

عىل البننونة كاف يف حصول الفرقة.

قال العالمة البالغ ( :و إال فإن جمرد بنةائ
احلك الواقع

عةىل لةك ال ي يضةة تغةري

و ربام كان االقيصار عىل اليعلنةل بالصةغر ت نةة مةن حةاازة

اليعبري باإللاام).
فال انون امل ييض لذلك هو اإللاام.
االحتامل الرابع :هو دن «طالقك الثالث» و إن كان بألفاظ ميعددة «ال حيل
لغريك » و لك عن غاييه دنه ال ي ع إال واحدة عىل املإ ور ف و طالق رجع
و للاون حل الرجوع يف العدة و جمرد الطالق غري كاف لل ول بأهنا حتل للغري
بل احللنة ميوقفة عىل ان ضاء العدة و عدم رجوع الاون.

* الدرق السادق :اعربعاء  7رمضان املبارك .1407
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و دما العامة فبام دهن يرون طالق الثالث نافذا و موجبةا للبننونةة و ال حيةل
هل الرجوع يف العدة فلذا جمةرد طالق ة يوجةب احللنةة للغةري و علنةه تكةون
الرواية غري دالة عىل قاعةدة اإللاام بل دالة عىل احلكة الواقع من حنث آ ر.
و عىل د نحو كان بناء عىل االحيامل الثاين و الرابةع ال تةدل الروايةة عةىل
قاعدة اإللاام و بناء عىل االحيامل اعول و الثالث ال يمكن اسةيفادة العمةوم و
الإمول ل اعدة اإللاام مضافا إىل ضعف سندها.
الطائفة اخلامسة:
وه الرواياهب الواردة يف احللف بالطالق:
منها :ما روا الإنخ بإسناد عن دمحد بن حممد بن عنسس عةن إبةراهن بةن
حممد اهلمداين قال :كيبت إىل د جعفر الثاين (علنه السالم) مع بعض دصحابنا
فأتاين اجلواب بخطه« :ف مت ما كرهب من دمر ابنيك و زوج ا» إىل دن قال« :و
من حنثه بطالق ا غري مرة فان ر فإن كان ممن ييوالنا و ي ةول ب ولنا فال طةالق
علنه؛ عنةه مل يةأهب دمةةرا ج لةه و إن كةان ممةن ال ييوالنةا و ال ي ةةول ب ولنةا
فا يلع ا مةنه فةإنه إنام نةو الفراق بعةننه» .
()1

( )1وسائل الإنعة  72 :22الباب  30ح .1
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و لنس لنا مناقإة فن ا من ج ة ابيداء الإنخ بأمحد بن حممةد بةن عنسةس

()1

ف د وقع يف موارد ميعددة و بأسانند خميلفة و وجه تصحنح طريةل الإةنخ إلنةه
مفصل وموكول إىل حمله.
و العمدة هو إبراهن بن حممد اهلمداين الذ كان من الوكالء و قد وردهب
بعض الرواياهب يف مدحه و وةاقيه إال دن تلك الروايةاهب ضةعنفة كةام كةر يف
املعج .
()2

و السند ايوئ و غري مل ييعرضةوا ملةا كةر الإةنخ يف الي ةذيب يف يةل
مطعون علن ) و من

حديث( :عن رواته كل

()3

إبراهن بن حممد.

و دما داللي ا :
ف وله (علنه السالم)« :و دما ما كرهب من دمر ابنيك و زوج ا» إىل دن قال:
«و من حنثه بطالق ا غري مرة» فنه احيامالن:
األول :هو دن يكون احلنث بالطالق يف قبال النمني بالطالق الذ
االحتامل ّ
يصح النمني به عنده  .و احللف بةالطالق و العيةاق و صةدقة مةا يملةك مةن
( )1دمحد بن حممد بن عنسس بن عبد ال بن سعد بن مالةك بةن اعحةوص بةن السةائب بةن
مالك بن عامر اع عر

من بن

ران بن عوف بن اجلامهر بن اع عر يكنس دبا جعفر.

و دبو جعفر (رمحه ال) نخ ال منني و وج
الذ يل س السلطان هبا و ل

وف ن

غري مدافع و كان ديضا الرئنس

الرضا (علنه السالم) .و له كيب و ل

السالم) و دبا احلسن العسكر (علنه السالم)[ .رجال النجايش]81 :
( )2معج رجال احلديث .270 – 267 :1
( )3هتذيب اعحكام .204 :9

دبا جعفر الثاين (علنه
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اعمور امليداولة بنن

فن ولون( :الطالق يلامن عفعلن كذا دو ال دفعلن كذا)

و الذ ببايل من بحث السند الربوجرد (قدق رس ) دنه كان ي ةول بةأن هةذا
احللف مما جعله احلجان ليإديد البننة .
()1

و دكثر العامة عىل صحة احللف بالطالق و وقوع الطالق يف صورة احلنث.
و علنه فمن املمكن دن يكون مراد السائل هو دن زون ابنيه كان يصةدر منةه
احللف بالطالق و ييح ل منه احلنث غري مرة فعىل مذهب العامة الطالق واقةع
باحلنث فأجابه اإلمام (علنه السالم) بأنه إن كان من الإنعة فةال طةالق علنةه؛
عنه مل يأهب دمةرا ج له و قةوله (علنه السالم) هذا ب ريةنة امل ابلةة مةةع قولةه:

( )1قال ابن تنمنة يف جمموع الفياو  36 :33ما لف ه( :وإ ا علل النةذر عةىل وجةه النمةني
ف ال :إن سافرهب معك  .إن زوجت فالنا .إن درضب فالنا .إن مل دسافر مةن عنةدك  :فعةيل
احلج .دو :فاميل صدقة .دو :فعيل عيل .ف ذا عند الصحابة ومج ور العلامء هةو حةالف بالنةذر
لنس بنا ر :فإ ا مل يف بام اليامه دجاد كفارة يمني .وكذلك دفيةس الصةحابة فةنمن قةال :إن
فعلت كذا فكل مملوك يل حر .دنه يمني جيايه فن ا كفارة النمني وكذلك قال كثري من اليةابعني
يف هذا كله ملا دحةدث احلجةان بةن يوسةف حتلنةف النةاق بةأيامن البنعةة وهةو اليحلنةف
بالطالق والعياق واليحلنف باس ال وصدقة املال).
و يف كإف اللثام عند توضنح قول العالمة يف ال واعد( :ديامن البنعةة تلامنة ) قةال :و هة
بفيح الباء إما البنعة الي كانت عىل ع د رسول ال ( صىل ال علنه و آله و سةل ) دو إ ةارة
إىل ديامن رتب ا احلجان مإيملة عىل الطالق و العياق و الصدقة و مؤكداهب كثةرية لإلحةالف
هبا فلام طال علن

لك اجيادوا عن ا هبذ اللف ة[ .كإف اللثام ]8 :9
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«فإنه إنام نو الفراق بعننه» معنا  :دن هذا بام دنه مل يكن معي د فأتس هبذا اللفظ
فال طالق و هذا بخالف ممن ال ييوال فإنه إنام نو الطالق.
فنر دن اإلمام (علنه السالم) فرق بني حنث الإنع و غري الإنع
اإلمام علل لك بيعلنل إقناع

إال دن

و لك عن الإنع حيس لو نةو فإنةه ال ي ةع

احللف و الطالق؛ عن احللف بالطالق غري مرشوع و جمرد ننة املخةالف ال دةةر
هلا بل البد من إمضاء الإارع.
فنعرف دن بني الإنع و السةن ا يالفةا حكمنةا يف هةذ املسةألة و هةل
اال يالف من ج ة قاعةدة اإللةاام دو مةن جةة ة قةانون اليعةايف السةلم دو
غةريمها؟ فل يذكر يف الرواية.
فاسيفادة قاعدة اإللاام من الرواية مإكل مضافا إىل ضعف سندها.
االحتامل الثاين :دن يكون املراد من «احلنث» :اإلة و «بطةالق ا غري مةرة»:
الطالق ةالةا يف جملس واحد من دون رجعة ال احللف بالطالق.
و عىل د نحو كان ال يمكن اسيفادة قاعدة اإللاام من ا.
و منها :ما يف الوسائل عةن معةاين اع بةار و عنةون اع بةار و ن ل ةا
()1

الكيش من

حممد بن احلسن بن ُبندار ال م

()3

()2

و ه ما روا الصةدوق عةن

دبنه عن احلسن بن دمحد املةةالك عةن عبةد ال بةن طةةاووق قةال :قلةت ع

( )1معاين اع بار.263 :
( )2عنون د بار الرضا (علنه السالم) .310 :1
( )3رجال الكيش 1123 / 604 :ما رو يف عبد ال بن طاوق.
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زوجيُه ابني
احلسن الرضةا (علنه السالم) :إن يل ابن دخ َّ

و هو يرشب الرشاب

و يكثر كر الطالق؟ ف ال« :إن كان من إ وانك فال يشء علنه و إن كةان مةن
هؤالء فأبن ا منه فإنه عنس الفراق» ة و يف نسخة ين ل ةا املحةدث النةور عةن
الكيش يف املسيدرك« :فإهنا يمني الفراق» ة قال :قلةت :جعلةت فةداك دلةنس
()1

رو عن د عبد ال (علنه السالم) دنه قال :إياك و املطل ةاهب ةالةةا يف جملةس
واحد فإهنن واهب دزوان؟ ف ال « :لك ممن كان من إ وانك ال ممةن كةان مةن
هؤالء؛ إنه من دان بدين قوم لاميه دحكام » .
()2

و هذ الرواية ضعنفة سندا و ال يمكن تصةحنح ا؛ عن حسةن بةن دمحةد
املالك هبذا العنوان مل يوةل و احتاد مع ة ة غةري ةابةت و هكةذا عبةد ال بةن
طاووق فإنه ديضا مل يوةل.
و دما داللي ا:
فلو كنا نحن وظاهر قول السائل( :و يكثر كر الطةالق) حلملنةا عةىل دنةه
هيددها بالطالق و ي ول هلا( :عُطل ِ
ك) فإن كر الطالق غري إنإاء الطالق إال
دن من الواضح دنه ال يرتتب دةر عىل كةر الطةالق هبةذا املعنةس و ال يمكةن دن
يرتب اإلمام (علنه السالم) اعةر عىل كر الطالق.
و يمكن محله عىل احللف و النمني بالطالق ب رينةة مةا يف الكإةة « :فإهنةا
يمني الفراق» كام يمكن محله عىل الطالق مكررا.
( )1امتة املسيدرك .163 :8
( )2وسائل الإنعة .75 :22
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و عةةىل د حةةال دجةةاب اإلمةةام (علنةةه السةةالم) بةةالفرق بةةني الإةةنع و
املخالف .فلو كان نعنا فال يشء علنه و إن كان من هؤالء فأبن ا منه فإنه عنس
الفراق.
و اليعلنل يف هذ الرواية ديضا إقناع

فإن الفارق ال يمكن دن يكون عنةس

الفراق دو مل ِ
يعن الفراق.
ة بني اإلمام الكرب الكلنة« :إنه من دان بدين قةوم لاميةه دحكةام » و
هذ الكرب غري ميحدة مع قاعدة اإللاام؛ إ معنس هةذ اجلملةة دن مةن تةدين
بدين مجاعة و قوم ُيلام بأحكةام

و تكةون دحكةام

نافةذة يف ح ةه و علنةه

فالطالق الصادر منه يكون حمكوما بأحكام قومه و البد له مةن اإلليةاام بيلةك
اعحكام يف وجود الرواب دو سلب ا و هذا غري اإللاام امل صود الذ يكةون يف
صالح اإلمام

فال يسيفاد من ا قاعدة اإللاام.

إال دن ي ال :إن قولةه« :مةن دان بةدين قةوم لاميةه دحكةام » كنايةة عةن
إلاام

بأحكام

ومل يذكر ج ة اإللاام و إنام كةرهب النينجةة و لكةن هةذا

الف ال اهر.
و يل الرواية املإيمل عىل الكرب قد كر الصةدوق يف الف نةه مرسةال و
ن له الإنخ يف الية ذيب و االسيبصار فةف الف نه قةال (علنةه السةالم)« :مةن
كان يدين بدين قوم لاميه دحكام » و يف االسيبةصار يف مرياث املجوسةة :
()1

( )1من ال حيرض الف نه .407 :3
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و قد رو ديضا دنةه قةال« :إن كةل قةوم دانةوا بةدين يلةام

حكمةه» و يف
()1

الي ذيب ديضا هكذا .
()2

و الكالم يف دن هذ الرواية املإيملة عىل الكرب من دون سبل سةؤال هةل
يمكن االعيامد علن ا دو ال؟
ربام ي ال :إن الكرب قابلة لالعيامد و لك مةن ج ةة دن الصةدوق ن ل ةا
بعنوان (قال) و قد كر العالمة البالغ بأنه من البعند دن تكةون هةذ الروايةة
يل الرواية املن ولة عن الرضا (علنةه السةالم)؛ إ لةنس يف الروايةاهب السةاب ة
علن ا رواية من اإلمام الرضا (علنه السالم) و يبعد من الإةنخ و الصةدوق دن
يريدا النة ل عن الرضةا (علنه السةالم) فاعقةةرب دهنةا روايةة درسةةل ا عةن
الصةادق (علنه السالم) .
()3

فبام دن الصدوق عرب بة (قال) عىل نحةو اجلام فنعيمد علنه و هةذا ما قةال
بةه بعةض اعكابر من الساب ني و الالح ةني د دهن فصةلوا بةني مةةا عةرب بةة
(قال) و بني ما عرب بة (رو ) و د باهه .
()4

( )1االسيبصار .189 :4
( )2هتذيب اعحكام  365 :9ح  1301و فنه « :كل قوم دانوا بيشء يلام

حكمه ».

( )3مل دعثر عىل كالم العالمة البالغ يف رساليه املعمولة يف هذ ال اعدة.
( )4وقع البحث والكالم يف مراسنل الصدوق فذهب مجع من اععالم ة كالفاضل اليفرييش
[ن له يف امتة املسيدرك  ]500 :5واملح ةل الةداماد [الروا ةح السةاموية ]174 :واملح ةل
النائنن [كياب الصالة (ت ريراهب املح ل اآلميل)  ]262 :2والسند ايوئ يف بعض دوراتةه
اعصولنة [دراساهب يف عل اعصول  ]322 :3والسند ايمنن [كياب البنع  ]468 :2ة إىل
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وقد تةكرر منا بأن الصدوق مل يةكن ملياما بةذلك فإنةه قةد يةرو روايةة
بعةنوان (قال) و يروهيا مرة د ر بعنوان (رو ) .
()1

ف ذ املرسلة لنست بحجة.
الطائفة السادسة :
*

وه الرواياهب الي ورد فن ا اع ذ باليعصنب و عمدهتا:
الرواية األوىل :رواية عبد ال بن حمرز .فف الوسائل عن الكايف عن عيل بةن
إبراهن عن دبنه عن ابن د عمري عةن عمر بن ُد ينة عن عبد ال بن حمرز قةال:
قلت ع عبد ال (علنه السالم)ٌ :
رجل ترك ابنيه و ُد يه عبنةه و ُدمةةه؟ فةة ال
(علنه السةالم)« :املةال كلةه لالبنةة و لةنس لأل ةت مةن اعب و اعُم يشء».
ف لت :فإنةا قد احيجنا إىل هذا و املنت ٌ
رجل من هؤالء الناق و ُد يةه مؤمنةة
عارفة؟ قال (علنه السالم)« :فخذ النصف هلا
ُسني

ذوا من

كام يأ ذون منك يف

و قضاياه ».

اليفصنل يف مراسنله بني ما كان بصنغة جازمة ك وله :قال الصادق (علنه السالم) فبنوا عةىل
اعيبارها وما كان بصنغة غري جازمة ك وله :رو عن الصادق (علنه السةالم) ونحةو فبنةوا
فن ا عىل عدم االعيبار.
( )1مثال :إنه ن ل هذ الرواية« :دن من تكلة عةىل ايةالء مل ت ةض حاجيةه» بلفةظ (رو )
مرسال يف من ال حيرض الف نه  31 :1يف حني ن ل ا يف علل الإةةرايع  283 :1بلفةظ (قةال)
مسندا.
* الدرق السابع :ايمنس  8رمضان املبارك .1407
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قال ابن ُد ينة :فذكرهب لك لارارة ف ال :إن عةىل مةا جةاء بةه ابةن حمةرز
لنورا .
()1

وزاد يف الي ذيبني « :ذه بح ةك يف دحكةام

و سةني

كةام يةةأ ذون

منك فنه» و هذا من كالم زرارة.
()2

و اسي ر العالمة البالغ من الروايةة بةأن البنةت كانةت مةن العامةة؛ إ
اع ذ يف احل ن ة من البنت و البد من الي نند بأن البنت البد و دن تكون مكلفة
و ميدينة بمذهب هؤالء .
()3

و ما كر دوال صحنح؛ إ يعرف من الرواية بأن اع ت ه العارفة.
و دما ما كر من دنه يإرت يف اع ذ دن تكون البنت كبرية و ميدينة بدين
ف ذا غةري صةحنح؛ إ البنةت تابعةة لةألب فكةام دهنةا تيبةع اعب يف الكفةر و
اإلسةالم كةذلك تيبعه يف املواف ة و املخالفة و هذا من الواضحاهب.
()4

مضافا إىل دن معيربة حممد بن مسل املي دمة ة سأليه عن اعحكةةام؟ قةةال:
«جتوز عىل دهل كل

دين ما يسيحلون» ة دحد االحةيامالهب فن ةا ة طبعةا مةع

( )1الكايف  100 :7وسائل الإنعة .158 :26
( )2هتذيب اعحكام  322 :9االسيبصار .147 :4
( )3موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة) .266 – 255 :7
( )4قال صاحب اجلواهر (رمحه ال) :و حك الطفل كر دو دنثس تابع عبويةه يف اإلسةالم و
الكفر و ما ييبع ام من اعحكام كالط ارة و النجاسةة و غريمهةا بةال ةالف دجةد فنةه بةل
اإلمجاع ب سمنه علنه مضافا إىل إمكان ال طع به من السنة[ .جواهر الكةالم يف رشح رشائةع
اإلسالم]135 – 134 :21
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اليحفظ عىل كلمي (دهل) و ( ) ة هو من كان دهل

دين بمعنس :دنه مةن

كان حمكوما بذلك الدين باليبع ال باعصالة فام يسيحلونه يف الدين جيةر عةىل
دهله و قد اسيعمل يف اللغة بمعنس اعتباع املسيضعفني من الولدان.
فال يإرت يف اع ذ دن تكون عاقلة بالغة و ميدينةة بةدين ؛ إ اإللةاام دو
غري اإللاام يدور مدار دن تعد من

و ال يدور مدار اعي ادها الفعيل .نع يعيرب

دن ال تكون اهب اعي اد مضاد.
و يف هذ الرواية ج اهب من البحث:
اجلهــة األوىل :يف سةةندها فةةإن عبةةد ال بةةن حمةةرز مل يوةةةل و لةةه روايةةاهب
معدودة و لعل ا مخس و قد عد هذ الرواية العالمة املجليس يف مةرآة الع ةول
جم ولة .
()1

و يمكن اجلواب :دنه و إن كان عبد ال بن حمرز غري موةل إال دن صوص
هذ الرواية الي رواها عمر بن د ينة عنه ة عرضة ا عةىل زرارة و قةال زرارة:
(إن عىل ما جاء به ابن حمرز لنورا) حيك بثبوهتا و لك عن مسلكنا حجنة ةرب
املوةوق به و عر

ابن د ينة و تصديل زرارة إمةا يف قةوة روايةة زرارة دو دن

إقرار زرارة بصحي ا هو ال در املين ن من حك اعصحاب بيصةحنح مةا يصةح
عن دصحاب اإلمجاع الذين من

زرارة.

توضيح ذلك :دن عمر بن د ينة ي ول يف موارد ميعددة من الكايف بأين قلةت
لارارة بأين سمعت د ناء كثرية يف املواريث عن د جعفر (علنه السالم) و عةن
( )1مرآة الع ول .134 :23
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د عبد ال (علنه السالم) فأن ل ا لك ما كان من ا صحنحا قل :صحنح و مةا
كان باطال ف ل :باطل و ال ترو  .و هذ الرواية من الرواياهب الي عرضت عةىل
زرارة فف الكايف قال :قلت لارارة :إن ُدناسا حدةوين عنةه ة يعنة دبةا عبةدال
(علنه السالم) و عن دبنه (علنه السالم) ة بأ ناء يف الفرائض فأعرض ا علنك
فام كان من ا باطال ف ل :هذا باطل و ما كان من ا ح ا ف ل :هذا حل و ال ترو و
اسكت فحدةيه بام حدةن حممد بن مسل إىل آ ر كالمه ف ال زرارة( :هةو و
ال احلل) و يف بعض ا :ف ال( :هذا و ال هو الباطةل و لكنة سةأ ربك و ال
()1

درو لك نئا و الذ دقول لك هو و ال احلل) .
()2

فمع مالح ة ايصوصناهب حيك بثبوهب مثل هذ الرواية و هذا يف احل ن ة
يف حك رواية زرارة.
اجلهة الثانية :يف مفادها و دنه هل مفادها إلاام اإلمةام غةري اإلمةام عةىل
وفل مذهبه فنام إ ا كان بصالح اإلمام حيس تفند قاعدة اإللةاام دو دن مفادهةا
عبارة عن امل اصة النوعنة؟ فإنه ملا كانت السلطة ال ضائنة يف تلةك اعزمنةة بنةد
املخالفني ف ةواننن

يف املواريةث و غريهةا كانةت تنفةذ عةىل اجلمنةع فكةانوا

يأ ذون من اإلمام بعنوان اليعصنب و عىل ضوء قانون امل اصة النوعنة دجاز
اإلمام (علنه السالم) باع ذ من

( )1الكايف .95 :7
( )2الكايف .92 :7

كام يأ ذون مةنك يف سةني

و قضةاياه و
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فعلة اع ذ من

دحكام

د ذه منك و الإاهد عىل لك هةو الكةةاف يف

«كام يأ ذون منك » فإن (الكاف) قد يأيت لليعلنل .
()1

و ال اهر دن مفاد الرواية هو ما كرنةا مةن امل اصةة النوعنةة ال دن يكةون
مفادها إلاام اإلمام غري اإلمام فنام إ ا كان اعمةر يف صةالح اإلمةام

و دنةه

ُحيك ة فنام إ ا كان يف صالح اإلمام ة باع ذ باليعصةنب و دمةا إ ا مل يكةن يف
صالح اإلمام ومل يكن اإلمام د نال فنه ف و حرام لنا د ذ هبذا العنوان فإن
هذ العلة دمر مسيغرب و مسيبعد.
و عىل ما كرنا من امل اصة النوعنةة ال يسةيفاد جةواز اع ةذ إ ا مل يكونةوا
يأ ذون منا بةل اجلواز منحرص بام إ ا د ذوا منا فنجوز لنا دن نأ ذ من .
ف ر دن اسيفادة قاعدة اإللاام من الرواية غري ممكن و ما يسيفاد من ا هةو
قاعدة امل اصة النوعنة و الف اء مل ييعرضوا هلذا ال انون بل اكيفوا بذكر قانون
امل اصة الإخصنة و سنأيت البحث عن ا يف الينبن اهب إن اء ال.
اجلهة الثالثة :فنام ي ر من عنوان الباب الذ عنونه صاحب الوسةائل مةن
دن جواز اع ذ باليعصنب من باب املداراة و الي نة د دن احلاك املخةالف إ ا
حك باليعصنب جيوز اع ذ به من باب املداراة و الي نة سةواء دكةان املةأ و

( )1كام يف املغن [ " :]176 :1دةبت لةك ة د اليعلنةل ة قةوم و نفةا اعكثةرون و قنةد
بعض

جواز بأن تكون الكاف مكفوفة بام كحكاية سنبويه :كام دنه ال يعل فيجاوز ال عنه

" و دظ ر من لك قوله تعاىلَ ﴿ :وا ْ ك ُُرو ُ ك ََام َهةدَ ا ُك ْ
دام ظله)

[سةورة الب ةرة( .]198 :االسةيا
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منه إمامنا دم غري إمام

و بام دن اع ذ من باب املداراة و الي نة ة سواء دكان من

اإلمام دم غري اإلمام ة ال يوجب امللكنة فنجب عةىل اآل ةذ رد لةك املةال
بوسنلة من الوسائل بحنث ال يكةون منافنةا للمةداراة و الي نةة إىل دهلةه و لةو
بجعله يف رصة و إل اء يف بنيه.
كر يف الوسائل يف باب املواريث( :باب دنه جيوز للمؤمن دن يأ ةذ بةالعول
و اليعصنب و نحوها للي نةة إ ا حكة بةه العامةة) و لعةل مسةيند يف لةك
()1

الرواييان اآلتنيان.
الرواية الثانية :ما يف الوسائل ن ال عن الي ذيب بإسناد الإنخ عةن عةيل بةن
احلسن بن فضال عن ديوب بن نوح قال كيةبت إىل د احلسن (علنةه السةالم) ة
يعن اهلاد ة دسأله :هل نأ ذ يف دحكام املخالفني ما يأ ذون منا يف دحكام

ة

دم ال؟ عىل ما يف بعض النسخ ة فكيب (علنه السالم)« :جيوز لك لك إ ا كةان
مذهبك فنه الي نة و املداراة» .
()2

الرواية الثالثة :ه الرواية الساب ة بسند آ ر يف الي ذيب :دمحد بن حممد بةن
عنسس عن عيل بن م ايار عن عيل بن حممد (علن ام السالم) قةال سةةأليه :هةل
نأ ذ يف دحكام املخالفني ما يةأ ذون منا يف دحكام ؟ فكيب (علنه السةالم):
«جيوز لك لك إن اء ال إ ا كان مذهبك فنه الي نة من

( )1وسائل الإنعة .157 :26
( )2وسائل الإنعة  158 :26الي ذيب .322 :9
( )3هتذيب اعحكام .224 :6

و املداراة هل » .
()3
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ف ذ الرواية مما رواها ديةوب بةن نةوح و عةيل بةن م ايةار و كالمهةا مةن
الوكالء فالرواية بالسندين صحنحة و تؤيد الي نة املذكورة.
و قةد رو الصةدوق يف الفة نه عن عةطاء بن السةةائب عةةن علةة بةةن
احلسةني (علن ام السالم) قال« :إ ا كني يف دئمة اجلور فامضوا يف دحكام

و ال

تإ روا دنفسك في يلوا و إن تعاملي بأحكامنا كان ريا لك » .
()1

و للصدوق سند إىل عطاء بن السائب و إن نةاقف بعةض فنةه مةن ج ةة
()2

ا يامله عىل احلسني بن دمحد بن إدريس و الإنخ و إن رواها يف الي ذيب بسند
()3

آ ر إال دنه خمدوش من بعض اجل اهب ديضا.
()4

( )1من ال حيرض الف نه  3 :3هتذيب اعحكام .224 :6
( )2قال الصدوق يف بنان طري ه إىل عطاء بن السائب :و ما كان فنه عةن عطةاء بةن السةائب
ف د روييه عن احلسني بةن دمحةد بةن إدريةس (ر

ال عنةه) عةن دبنةه عةن حممةد بةن د

الص بان عن د دمحد حممد بن زياد اعزد عن دبان اعمحر عن عطاء بن السائب[ .مةن ال
حيرض الف نه  ]513 :4و الطريل ضعنف باحلسني بن دمحد عةىل دن عطةاء بنفسةه مل يوةةل.
[معج رجال احلديث ]159 :12
( )3هو من مإايخ الصدوق تةرى علنةه يف مةوارد كثةرية إال دن السةند ايةوئ رصح يف
مواطن عديدة من معجمه بضعف طريل الصدوق إىل فالن من ج ةة احلسةني بةن دمحةد بةن
إدريس و لك لعدم ورود توةنل بإأنه.
( )4فإن يف الي ذيب عن سعد بن عبد ال عن حممد بن احلسني عةن حممةد بةن اسةامعنل بةن
بايع عن صالح بن ع بة عن عمرو بن د امل دام عن عطاء بن السائب وصةالح بةن ع بةة ة
سواء دريد به صالح بن ع بة بن قنس بن سمعان كام هو ال اهر ب رينة رواية ابن بايع عنه دم
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مضافا إىل دن عطاء بن السائب حمل تأمل و هو مذكور يف رجال العامة

()2

()1

و قد رو عنه دصحاب الصحاح.

اريد به صالح بن ع بة بن الد اعسد

ة مل يوةل و ضعف ابةن الغضةائر اعول ب ولةه:

«غال كذاب ال يليفت إلنه» و إن كان ال يليفت إىل تضعنفه.
( )1حنث مل يرد توةنل بإأنه[.معج رجال احلديث ]159 :12
( )2قال ابن حجر يف ت ريب الي ذيب :عطاء بن السائب دبو حممد وي ال دبو السائب الث فة
الكويف صدوق ا يل من ايامسة ماهب سنة ست وةالةني[ .ت ريب الي ذيب ]675 :1
و قال يف م دمة فيح البار يف سناق من طعن فنه من رجال البخار  :عطاء بن السائب بةن
مالك الث ف الكويف وقنل اس جد يايد من مإاهري الرواة الث اهب إال دنه ا ةيل فضةعفو
بسةةةبب لةةةك وحتصةةةل يل مةةةن جممةةةوع كةةةالم اعئمةةةة دن روايةةةة ةةةعبة وسةةةفنان
الثور وزهري بن معاوية وزائدة وديوب ومحاد بن زيد عنه قبل اال يال ودن مجنع من رو
عنه غري هؤالء فحديثه ضعنف ؛ عنه بعد ا يالطه إال محاد بن سلمة فا يلف قوهل فنةه لةه
يف البخار حديث عن سعند بن جبري عن ابن عباق يف كر احلو

م رون بأ برش جعفر

بن د وحإنة دحد اعةباهب وهو يف تفسري سورة الكوةر[ .م دمة فيح البار ]424 :
و قال الذهب يف سري دعالم النبالء :احلمند عن سفنان قال :كنت سةمعت مةن عطةاء بةن
السائب قديام .ة قدم علننا قدمة فسمعيه حيدث ببعض ما كنت سمعيه فخل فنه فات نيةه
و اعياليه[ .سري دعالم النبالء ]113 :6
إال دن السند ايوئ بعد ن ل الرواية املذكورة دعال يف املعج قال :هذ الرواية تدل عةىل دن
عطاء بن السائب كان نعنا و ي ر مما كر غري واحةد مةن علةامء العامةة مةن دنةه ة ةة يف
حديثه ال دي و لكنه ا يل و تغري :دنه كان من العامة سةاب ا ةة اسيبرصة[ .معجة رجةال
احلديث ]159 :12
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و ت ريب كالم صاحب الوسائل هو :دن رواية عبد ال بن حمرز قد ورد فن ا
جواز اع ذ يف سني

و قضاياه و دحكام

ومل يرصح فن ا بأن املأ و منه ة

و هو البنت يف تلك الرواية ة خمالف إال دن يف هذ الرواية ا رت جواز اع ةذ
بام إ ا كان مةذهبك فنةه الي نةة و املةداراة ففة نسةخة االسيبصةار« :إن كةان
مذهبك فنه الي نة و املداراة» و يف سائر املصادر« :إ ا كان مذهبك فنه الي نة و
()1

املداراة» فجواز اع ذ إنام هو بعنوان الي نة و املداراة فلو كانت رواية عبةد ال
بن حمرز مطل ة ف ذ الرواية ناظرة إلن ا و حاكمة علن ا.
و ال ةاهر دن الرواية لنسةت بصةدد بةةنان جةواز اع ةذ بعنةوان الي نةة و
املداراة بل بصدد بنان دنه يف الامان الذ دني حتةت سةنطرهت و بنةاؤك عةىل
الي نة و املداراة فلك حل امل اصة النوعنة و هذا بخالف ما إ ا كني مسةنطرين
علن

فال جيوز اع ذ فلنس اعمر كام ف مه صاحب الوسائل مةن دن اع ةذ

البد و دن يكون بعنوان الي نة و املداراة بل إن احلك بامل اصة النوعنة خيي
إ ا كانت حاليك مع

بام

ت ييض الي نة و املداراة ل ولةه (علنةه السةالم)« :جيةوز

لك إ ا كان مذهبك فنه الي نة من

و املداراة هل » و معنس لك :دنةه إ ا كنةي

حتت سنطرهت فنجوز و إال فال جيوز.
فام كر صاحب الوسائل بال وجه كام دن اليمسك هبذ الروايةة الإةةريفة
ل اعدة اإللاام بال وجه ديضا .و املسيفاد من ا إنام هو امل اصة النوعنة يف اعموال.

( )1االسيبصار .147 :4
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و قد كةر املح ل الفنض يف الوايف بعد ن ةل صةحنحة عةةيل بةن م ايةار:
*

(لعل املةراد :هةل جيوز لنا دن نةأ ذ ح وقنا منة
يةأ ذون ح وق

بحةك قضةاهت كةةام دهنة

منا بحك قضةاهت يعنة  :إ ا اضةطر إلنةه كةةام إ ا قدمةه

ايص إلن ) .
()1

فإنه ة كام تر ة احيمل دن تكون الرواية مرتبطة بالرجوع إىل حكام اجلور و
دنه هل جيوز د ذ ح ةوقنا بسبةب املراجعةة إلةن

عنةد االضةةطرار؟ فأجةاب

اإلمام (علنه السالم) بجواز لك يف حال الي نة و املداراة.
و عىل هذا االحيامل فالرواية ديضا غري مرتبطة بامل اصة النوعنة و ال ب اعدة
اإللاام إال دن هذا الف ظاهر الرواية؛ إ ظاهرها اع ذ بأحكةام املخةالفني
حنث سئل اإلمام (علنه السالم) :هل نأ ذ يف دحكام املخالفني ما يأ ذون منةا
يف دحكام ؟ د دن ما يأ ذون منا بلحاظ دحكام

هل جيوز لنا د ذ بلحاظ

دحكام ؟ و إال يلام لغوية اجلملة الثاننة و ه  :ما يأ ذون منا يف دحكام .
فكام قلنا :الصحنحيان ة د صحنحة ديوب بن نةوح و صةحنحة عةيل بةن
م ايار ة تدالن عىل امل اصة النوعنة و مع ام ال نحيان إىل رواية عبد ال بن حمرز
حيس ي ال :إهنا ضعنفة السند دو ي ال :إن قول زرارة( :إن عىل ما جةاء بةه ابةن
حمرز لنورا) اجي اد و حدق.

* الدرق الثامن :السبت  10رمضان املبارك .1407
( )1الوايف .905-904 :16
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الرواية الرابعة :ما يف الوسائل ن ال عن الي ذيب بإسناد عن دمحد بن حممةد
عن حممد بن اسامعنل بن بايع قال :سألت الرضا (علنه السالم) عن منةت تةرك
ُدمه و إ وة و د ةواهب في سة َ هةؤالء مرياةةه فةأعطوا اعُم السةدق و دعطةوا
اإل وة و اع واهب ما ب

فامهب اع ةواهب ة و لعةل الصةحنح :فةامهب بعةض

اع واهب ة فأصابن من مرياةه فأحببت دن اسألك هل جيوز يل آ ذ ما دصةابن
من مرياة ا عىل هذ ال سةمة دم ال؟ ف ال« :بىل» ف لت :إن ُدم املنت فنام بلغنة
قد د لةت يف هةذا اعمر دعن الدين فسكت قلةنال ة قةال « :ذ » .
()1

و من الواضح دنه عىل مةذهب الإةنعة ال تةرث اإل ةوة و اع ةواهب مةع
وجةود اعم د دن ما تركه املنت يني ل إىل اعم إال دهن ة كام ي ر من الرواية ة
كانوا من املخالفني ف سموا املال عىل وفل مذهب

ة بعد لك ماتةت إحةد

اع ةواهب و كان وارة ا حممةد بةن اسةامعنل بةن بايةع فسةأل اإلمةام (علنةه
السالم) عن جةواز اع ذ من اإلرث الةذ ورةيه من د نة ا فأجةاب اإلمةام
(علنه السالم) باجلواز.
و هذا من قبنل االفياء ومل يذكر يف الرواية دن هذ الفيو من بةاب تطبنةل
د كرب

فلذا حييمل يف الكرب وجو :

األول :دن تكون الكرب  :قاعدة اإللاام بي ريةب :دن دم امليوفنةة بةام
الوجه ّ
دهنا من املخالفني و تر صحة هذا ال سن و دنةه لإل ةوة و اع ةواهب حةل يف

( )1وسائل الإنعة  159 :26هتذيب اعحكام .323 :9
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لك املال لذا فإن حممد بن اسامعنل ُيلام ا بام اليامت به فنأ ذ ما تركيه بعض
اع واهب.
و لكن هذا االحيامل ال اهد له إن مل يكن مسيبعدا مضافا إىل دن اسةيفادة
الكرب الكلنة من ا حمل تأمل.
الوجه الثاين :دن تكون الكرب  :امل اصة النوعنة كام يسيفاد من روايةة عبةد
ال بن حمرز و صحنحي ديوب بن نوح و عيل بن م ايار.
و توضنحه :دن املال املأ و من اعم يف مرحلة اني ال هذا املال إىل الوريةث
اآل ر وهو حممد بن اسامعنل ال مانع من د ذ فإن العامة كةام جيةرون مراحةل
الن ل و االني ال بالنسبة إىل اعموال املأ و ة منك من بةاب اليعصةنب فلكة
إجراء تلك املراحل يف دمواهل .
الوجه الثالث :دن تكون الكرب  :قانون اإلقةرار ال امل اصةة النوعنةة و ال
قاعدة اإللاام.
و قانون اإلقرار هو عبارة عن احرتام الرواب الية حتصةل بةني اعفةراد و
اعموال و بني الفرد و الفرد لذو اعديان و املذاهب بمعنس :اعيبار املال ملكةا
هل و الاوجة زوجة له.
و يف امل ام بعد الي سن اعول صارهب اع ت مالكة مل دار من املال بحسب
الضواب الي يملكون عىل وف ةا دهةل السةنة إال دنةا ال ن ةول بصةحة تلةك
الضواب

و لكن احرتام العل ة املوجودة بني الإخ

مالكا هلذا املال و ال يصح تطبنل الضواب الي عندنا.

و املال ي يضةة اعيبةار
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مثال دوضح :إ ا كان املورث كةافرا و الةوارث مسةلام فةإ ا كانةت دمةوال
الكافر حاصلة من ةمن ايمر و ايناير و ممةا ال يوجةب اليملةك للمسةلمني و
ةمن ا سحت ف نا ال ي ال بعدم إرث املسل من الكافر عن دمواله حاصةلة مةن
ةمن ايمر و ايناير فام دام ةمن ايمر و ايناير بحسةب الضةواب يمكةن دن
يكون ملكا هل فنمكن دن يرة ا املسل فيني ل إلنه.
فاحرتام رابطة اع ت مع املال هو باعيبار دن املال مال هلةا و يصةح اني الةه
من ا إىل غريها باإلرث و ب ه من دسباب االني ال.
ف ر إىل هنا دن املحيمالهب يف صةدر الروايةة ةالةةة و ال ينحصةةر اعمةر
ب اعدة اإللاام حيس يمكن االسيدالل هبذ الرواية عىل قاعدة اإللاام.
ة سأل حممد بن اسامعنل بن بايع :دن دم املنت فنام بلغن قد د لت يف هذا
اعمر دعن  :الدين فسكت قلنال ة قال « :ذ ».
و ال اهر كام كر العالمة البالغ دن د ول اعم يف هذا اعمر ة د اليإنع ة
كان بعد موهب إبن ا و بعد الي سن للامل و لعل الرواية ظاهرة من دن تإةنع ا
()1

قبل موهب اع ت الي ورة ا حممد بن اسامعنل بن بايع فنسةأل اإلمةام (علنةه
السالم) بأن د وهلا يف مذهب اليإنع هل يكةون مانعةا مةن إرةة عةن بعةض
اع واهب فإن املال حسب اعي ادنا لةألم و ال تةرث اع ةت مةع وجودهةا و
املفةرو

دن اعم قةةد تإةنعت بعةةد ت سةن املةال فةأجةةاب اإلمةام (علنةه

السالم) بعد سكوته قلنال بجواز اع ذ.
( )1موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة) .260 :7

| 96

و هذا الذ حك به اإلمام (علنه السالم) يمكن دن يكون مبننةا عةىل دحةد
دمرين:
األول :دنه قال( :بلغن قد د لت يف هذا اعمر) و البلوغ دع من الثبةوهب
ّ
الإةرع و غةري كةام ورد (مةن بلغةه ةةواب عةىل عمةل فعملةه رجةاء لةك
الثواب) و رب د وهلا يف هةذا اعمةر إ ا مل يكةن بحجةة فاسيصةحاب عةدم
()1

د وهلا يوجب كةون ايةرب كةأن مل يكةن و لعةل وجةه جةواب اإلمةام (علنةه
السالم) هو من هذا الباب د عدم ةبوهب تإنع ا.
الثاين :دن ال سمة بام دنه قد وقعت و حت ت و كانت اعم يف لةك الوقةت
خمالفة فال سمة يف تلك احلالة تكون نافذة حيس لو اسيبرصهب فنام بعةد كةام لةو
دسل الذم

فإن ما كان من معامالته بةايمر و اينايةر حمكةوم بالصةحة بعةد

إسالمه.
و ما كر العالمة البالغ من دن حممد بن اسامعنل بن بايع ة عىل ما ي ةر
من هذ الرواية ة كان مسبوقا ب اعدة اإللةاام و لةك مةن ج ةة قولةه( :إن دم
املنت فنام بلغن قد د لت يف هذا اعمر) غةري واضةح؛ و لةك عن الروايةة ال
ترتب ب اعدة اإللاام عىل االحياملني اع ريين مضةافا إىل دنةه مةن املمكةن دن
يكون حممد بن اسامعنل بن بايع قد اسيفاد لك من اجلواب اعول فإنه بعد مةا
سأل اإلمام (علنه السالم) عن وقوع الي سن و دنه يرث بعض اع واهب فبعةد
( )1هةذ العبةارة مفةةاد نصةوص اليسةةامح ان ةر وسةائل الإةةنعة  80 :1دبةواب م دمةةة
العباداهب باب .18
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ما حك (علنه السالم) باجلواز ف ة دن يف البةني قانونةا يمكةن بةه اع ةذ مةن
الطرف امل ابل يف قبال الضواب اعولنة الي متنع اع ذ يف مثل هذ الصةورة و
لكن ما هو هذا ال انون؟ فإن الرواية مل ترش إلنه و املفرو

دننا ال نعل بأن قبل

السؤال اعول كان عاملا ب اعدة اإللاام دو غريها دم ال .نع بعد السةؤال اعول
و جواب اإلمام (علنه السالم) عرف بوجود قانون يف قبال ال وانني اعولنة.
و النينجة إىل هنا مل نيمكن من اسيفادة قاعدة اإللاام عىل نحو اجلام بحنةث
تكون حجة عىل نحو الكرب الكلنة دو تكون موردا هلا.
إال دنه يسيفاد من الطائفة السادسة قانون آ ر و هو قانون امل اصة النوعنةة
يف اعموال.
الطائفة السابعة:
وه الرواياهب الي تطرقت لإؤون غري املسلمني من باق اعديان .و هة
و إن مل يذكرها ال وم هنا لكنا نذكرها لنر دنه هل يمكن اسيفادة قاعدة اإللةاام
من ا و هل قاعدة اإللاام دو غريها من ال واعد الي دردنا تطبن ا لي

بيعاملنا

مع العامة دو دهنا تع سائر اعديان؟
هب صاحب اجلواهر و مجاعة إىل تعمن قانون اإللةاام حيةس بالنسةبة إىل
الكفار .و املراد من الكافر هو الكافر الذم الذ تكون دمواله حمرتمة ال مطلل
الكافر الذ ال احرتام عمواله.
ف د اعرت

صاحب اجلواهر عىل ما كر املح ل احليل يف بحث امل ور مةن

كياب النكاح حنث قال( :و لو ع ةد الةذمنان عةىل مخةر دو نايةر صةح؛ عنةه
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يملكانه) ب وله( :صح الع د و امل ر حكام إ ا كان كةذلك يف ديةن
()1

إقةراره عىل مةةا يف ديةدهي و عةدم اليعةر

لةةه و إلةاام

بمةةعنس

بةام دلامةوا بةه

دنفس ) .
()2

ة كر( :لكن ينبغ دن يعل هنا دن ما ي ر من املصنف و غري من ملكنةة
الكافر للخمر و ايناير و نحومها ٍ
مناف ل اعدة تكلنف الكافر بالفروع و ملا دل
عىل عدم قابلني ام للملك رشعا من غةري فةرق بةني املسةل و الكةافر و عةدم
()3

اليعر

ملا يف ديدهي من ددياهن ال ي ييض ملكني

لةك يف ديننةا بمعةةنس دن

املسل فنه ال يملك بخةالف الةةكافر فإنةه يملةك لةك رضورة منافاتةه ملةا
عرفت و لنسخ دين
حرام علن

ف و حرام علةن

و تصةرف

و الةثمن الةذ يأ ذونةه يف م ابلةه

فةنه حرام ديضا و إن جاز لةنا تناوله منة

و معامليه

معاملة اململوك و إجةراء حك الصحنح علنه إلااما هل بام دلاموا بةه دنفسة
فةيأمل جةندا فةإنه دقةنل نافع) .
()4

فنر دن صاحب اجلواهر يد ل املسألة يف قاعدة اإللاام و معنس لك :دن
قاعدة اإللاام تع الكفار ديضا و علنه البد من مالح ةة الروايةاهب الةواردة يف
امل ام .و هذ الرواياهب عىل قسمني:

( )1رشائع اإلسالم .268 :2
( )2جواهر الكالم .9 :31
( )3وسائل الإنعة  81 :17دبواب ما يكيسب به.
( )4جواهر الكالم .10-9 :31
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األول :الرواياهب الي تدل عىل صحة اعسباب الي ييوسلون هبا إىل
القسم ّ
حصول امللكنة و ما يلحل هبا من الرواب بةني الإةخ

و املةال و لكةن هةذ

اعسباب غري مرشوعة للمسلمني ف ل حيك بالصحة الواقعنةة كةام ي ةر مةن
عبارة املح ل يف الرشائع( :و لو ع د الةذمنان عةىل مخةر دو نايةر صةح؛ عنةه
يملكانه) دو حيك بالصحة من حنث إنه يصح للمسل دن ييعامل مع الرواب
()1

احلاصلة باعسباب املرشوعة حسب اعديان اع ر معاملة الصحة و البد من
احرتام هذ الرواب و تنايل ا منالةة الةرواب الواقعنةة ال دن السةبب صةحنح
واقعا؟ ة إنه لو اسيبرص الذم يعامل مع ما صدر منةه مةن املعةامالهب معاملةة
الصحة.
القسم الثاين :الرواياهب الواردة يف الرواب الاوجنة و ما يعرب عن ا بالسبب
يف كيب اإلرث يف قبال النسب.
ة إنه لو مل نيمكن اسيفادة قاعدة اإللاام من هةذ الروايةاهب ة عةىل فةر
متامني ا ة بل اسيفدنا قاعدة د ر

ف ةل يمكةن تعمةن ام بالنسةبة إىل املخةالفني

ديضا دو ال؟
و يف ال س اعول احيامالن:
األول :احلك بالصحة الواقعنة للمعامالهب الصادرة من الكفار.
ّ
و الثاين :ال ول بةأن هةذ املعةامالهب فاسةدة بةالعنوان اعويل و صةحنحة
بالعنوان الثانو

د دهنا تصح ممن يعي د صحي ا.

( )1رشائع اإلسالم .268 :2
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دما ال س اعول ف و مإيمل عىل طوائف من الرواياهب:
الطائفة األوىل  :ما دل عىل جواز د ذ املسل ةمن ايمةر دو اينايةر الةذ
*

باعه الذم من باب اسينفاء الدين و من بةاب اجلايةة و دمثةال لةك و ال ةدر
املين ن دن املسيفاد من هذ الرواياهب هو معاملة الغةري مةع املعةامالهب الفاسةدة
الصادرة من الذم معاملة الصحة و احرتام الرواب احلاصلة هلة بعةدها ملكةا
هل  .و دما اسي ار دن ما يدفعه ملك له ة بمعنس :دن الع د الواقع ع د صحنح ة
فال يمكن اسي ار من الرواياهب .و لنس مومها لصحة املعاملة إال معيربة حممد
بن مسل اآلتنة فإن فن ا« :علن

اجلاية يف دمواهل تؤ ذ من ةمن حل اينايةر

دو مخر» و دما سائر الرواياهب فال تدل إال عىل جواز د ذ املال من .
الرواية األوىل :معيربة حممةد بةن مسةل قةال :سةألت دبةا عبةد ال (علنةه
السالم) عن صدقاهب دهل الذمة و ما يؤ ذ من جةايي
نازيره و منيي

قال« :علن

دو مخر فكل ما د ذوا من

مةن ةمةن مخةوره و

اجلاية يف دمواهل تؤ ذ من ةمن حل اينايةر

من لةك فةوزر لةك علةن

و ةمنةه للمسةلمني

حالل يأ ذونه يف جايي » .
()1

ربام ي ال بأنه يسيفاد من قوله (علنةه السةالم)« :علةن

اجلايةة يف دمةواهل

تؤ ذ من ةمن حل ايناير دو مخر» دن ايناير و ايمر و د باه ام يعيرب ممةةلوكا

* الدرق الياسع اعحد  11رمضان املبارك .1407
( )1وسائل الإنعة .155 :15
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هل ؛ إ عرب اإلمام (علنه السالم) عةن ا باملةال بة وله« :يف دمواهل » فحننئذ يدل
عىل الصحة الواقعنة.
إال دن اسيفادة لك مإكل؛ عن الذ جيب علةن

هةو إعطةاء اجلايةة .و

اجلاية جمعولة يف دمواهل  .و يف م ام د ذ اجلاية جيوز اع ذ من
ةمن ايمر و ايناير ن ري ما يأ ذ الإخ

و إن كةان مةن

من باب اسينفاء دينه ال دن ةمةن

ايمر و ايناير من دمواهل .
مضافا إىل دن املال املضاف إلن

ال يدل عىل لك .فإنا قةد كرنةا يف بحةث

املكاسب بأن املال يف اللغةة غةري املصةطلح الف ة ؛ فةإن املةال يف االصةطالح
الف

يطلل عىل ما كان له قنمة سوقنة و يف اللغة املةال بمعنةس اململةوك إال
()1

دن اإلضافة من باب اعي اده بأنه ملك هلة دو بلحةاظ معاملينةا معةه معاملةة
امللك ال امللكنة الواقعنة فاسي ار امللكنة من هذ الصحنحة حمل إ كال.
و ما يسيفاد ديضا من الرواية هو دن ترصفاهت ايارجنة يف هذ اععنان وزر
هل و لك من ج ة قوله (علنه السالم)« :فوزر لك علن ».
كام يسيفاد ديضا من ا بأن الوزر لنس من ج ة اليرصف يف ملك الغري كام يف
املأ و يف الع د الفاسد بل من ج ة دن ةمن ايمر و ايناير سحت و إنام هةو
حالل للمسلمني.
( )1قال ابن اعَةري :املال يف اعَصل ما ُيملك من الذهب و الفضة ة ُدطلِل عىل كل ما ُي ْ َينَةس
و يم َلك من اعَعنان و َدكثر ما ُيطلل املال عند العرب عىل ِ
اإلبل ؛ عَهنا كانت َدكثةر َدمةواهل .
[لسان العرب ]636 :11
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فمن جمموع هذ اعحكام املبننة يف هةذ الروايةة نسيكإةف إمضةاء نحةةو
ملكنة هل و امللكنة كسائر اعحكام الوضعنة مندجمة فن ا اعحكام اليكلنفنة عىل
نحو اللف .و يمكن تصةوير دنةواع مةن امللكنةة كةأنواع مةن الاوجنةة بلحةاظ
اعحكام املندجمة فن ا.
و قد دوضح اإلمام (علنه السالم) بأن دهل الذمة مالكون يعنة  :دن املةال
اني ل إلن

و مع لك تكون ترصفاهت فنه و د ذ املال كل ا سحيا و حرامةا و

هل الوالية .فمع إ ران هذا املال يف م ام دفع اجلاية فلو مل يكن هذا املال هلة و
مل يكونوا مالكني له مل يكن هل حل يف دفعه للجاية و جيوز للمسلمني د ذ من
باب اجلاية دو من باب اسةينفاء الةدين و دمةةثال لةك وهةذا ال ينةايف حرمةة
يف الثمن بام دنه سحت ال سنام دنه ملك للغري .

ترصف

()1

الرواية الثانية :معيربة منصور قال قلت ع عبد ال (علنه السالم) يل عةىل
رجل م دراه فنبنع ايمر و ايناير و دنةا حةارض فنحةل يل د ةذها؟ ف ةال
(علنه السالم)« :إنام لك علنه دراه ف ضاك درامهك» .
()2

و تسيفاد من هذ الرواية حرمة ترصةف

يف بنةع ايمةر و اينايةر بةام دنةه

سحت و دما اليرصفاهب اع ر فال يسيفاد حرمي ا من هذ الرواية.
()1

( )1و مراد  :دن املسيفاد من كالم اإلمام (علنه السالم) دن الذم يملك ايمر وايناير وإن
كان ترصفه فن ام حراما ولةذلك جةاز للمسةلمني اع ةذ مةن
يملك ام الذم ملا جاز له دن يدفع ام بعنوان اجلاية.
( )2وسائل الإنعة .232 :17

بعنةوان اجلايةة وإال لةو مل
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الرواية الثالثة :صحنحة حممد بن مسل عةن د جعفةر (علنةه السةالم) يف
رجل كان له عىل رجل دراه فباع مخرا و نازير و هةو ين ر ف ضا فة ال« :ال
بأق دما للم ييض فحالل و دما للبائع فحرام» .
()2

و مثل ا معيربة البانط عن داود بةن رسحةان و صةحنحة زرارة عةن د
()3

عبد ال (علنه السالم) يف الرجل يكون يل علنه الدراه فنبنع هبا مخرا و نايةرا
ة ي يض من ا ف ال« :ال بأق» دو قال « :ذها» .
()4

و هذ الرواية تدل عىل ما دلت علنةه صةحنحيه اعوىل و لكةن مل ُيةذكر يف
هذ الرواية دن الرجل الذ باع ايمر و ايناير كان منا دو غةري مة

إال دنةه

البد من ت نند هذا االطالق بام قام علنه إمجاع املسلمني من حرمةة بنةع ايمةر و
ايناير و دنه ال يملك املسل ايمةر و اينايةر في ننةدها بالةذم إمةا بال رينةة
احلالنة دو ال ول بأن الإك يف إطالق ا.
و دما ت نندها بسبب ال ند املذكور يف معيربة منصةور ف ةو غةري ممكةن؛ عن
كلن ام مثبيان مضافا إىل دن ال ند كان يف سؤال السائل .
()1

()2

( )1لعل باعيبار دن حرمة اليرصف يف بنع ايمر واحلناير وكونه سةحت مفةروغ من ةا عنةد
السائل ولذا سأل عن حلنة د ذ ماله.
( )2وسائل الإنعة .232 :17
( )3عن داود بن رسحان قال سألت دبا عبد ال ( علنه السةالم ) عةن رجةل كانةت لةه عةىل
رجل دراه فبةاع ةةنازير دو مخةرا و هةو ين ةر ف ةةضا قةال« :ال بةأق دمةا للم ةةييض
فحةالل و دما للبائع فحرام» [ .وسائل الإنعة ] 370 :18
( )4وسائل الإنعة .233 :17
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فمن جمموع هذ الرواياهب يسي ر متلك الذم للخمر و اينايةر كةام كةر
املح ل إال دن ملكنيه اعيبارية عىل نحو اص بمعنس دن ترصفه يف الثمن حرام
له و حالل للمسلمني و له الوالية يف اليرصف االعيبار بإعطائه قضةاء لدينةه
دو من باب اجلاية.
فاملسيفاد من هةذ الرواياهب ترتنب آةار امللكنة الواقعنةة سةواء دكةان لةه دم
علنه بمعنس عدم جواز إتالف مخر دو ناير و إن مل يكن فنه نفع لنا دو تضننل
علنه فإن عدم إلاامنا الذم بإعطاء املال املطلوب منه مةن غةري ةمةن ايمةر دو
ايناير توسعة علنه كام دنه توسعة لنا.

( )1و لعل الوجه يف لك :دن يف املطلل الإمويل كام يف قوله( :دكرم العامل) الذ ينحل فنه
احلك بعدد دفراد املوضوع فنكون كل فرد من دفراد العامل يف املثال له وجوب إكةرام خيصةه
إ ا ورد بإزائه دمر بإكرام حصة معننة مذكورة عىل سبنل ال ند وامل ند ة د الوصةف املعيمةد
عىل املوصوف ة ك وله( :دكرم العامل الف نةه) فةال حيمةل املطلةل عةىل امل نةد عن االنحةالل
مسيلام ليعدد احلك بعدد دفراد املوضوع .وال مانع من بنان حك بعض اعفراد تةارة وبنةان
حك مجنع اعفراد د ر  .فف املثال املي دم ي ييضة قولةه( :دكةرم العةامل) ةبةوهب الوجةوب
إلكرام كل فرد من دفراد العامل .وال مانع دن يذكر هذا املعنس هبذ الصنغة تارة ويةذكر د ةر
صوص وجوب إكرام بعض دفراد العامل ب وله( :دكةرم العةامل الف نةه) فةال موجةب حلمةل
املطلل عىل امل ند.
( )2و ال ند إ ا كان يف سؤال السائل ف ور يف االحرتازية حييان اىل دعةو ظ ةور جةواب
اإلمام (علنه السالم) يف إمضاء ارتكاز السائل بالنسبة إىل ال ند املذكور يف سؤاله.
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فنيةعني االحةيامل الثاين و هةو احةرتام الروابة احلاصةةلة للةذم و بةني
اعموال و معاملينا مع ا معاملة الصحة.
الطائفة الثانية :ما تدل عىل دن الذم إ ا باع مخرا دو نايرا فأسل جةاز لةه
قبض الثمن.
من ا :موة ة عةامر بةن موسةس يف حةةديث طويةل عةن د عبةد ال (علنةه
السالم) عن رجلني نرصاننني باع دحدمها من صاحبه مخرا دو نازير ةة دسةلام
قبل دن ي بضا الدراه هل حتل له الدراه ؟ قال« :ال بأق» .
()1

و مرجع ا إىل جواز معاملة املسل مع املعاملة الفاسدة الواقعة منةه يف حةال
الكفر معاملة الصحة و دنه حيك بملكنيه الواقعنة بعد إسالمه و هذا ال ي ييضة
صحة املعاملة وضعا يف حال الكفر.
و من ا :رواية عيل بن جعفر عن د نه موسةس بةن جعفةر قةال :سةأليه عةن
رجلني نرصاننني باع دحةدمها نايةرا دو مخةرا إىل دجةل فأسةلام قبةل دن ي بضةا
الثمن هل حيل هلام ةمنةه بعةد اإلسةالم؟ قةال« :إنةام لةه الثةةمن فةال بةأق دن
يأ ذ » .
()2

و هذ الرواية ديضا تدل عىل دنه بعد اإلسةالم يعامةل مةع املعاملةة الواقعةة
معاملة الصحة و حاله بعد اإلسالم حال سائر املسلمني.

( )1هتذيب اعحكام .116 :9
( )2وسائل الإنعة .234 :17
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و هذ الرواية من ولة من كياب عيل بن جعفر و مةن كيةاب قةرب اإلسةناد
للحمري عن عبد ال بن احلسةن و املعةروف دنةه مل يوةةل فةام يرويةه قةرب
()1

اإلسناد عن كياب عيل بن جعفر يناقف فنه من حنث السةند و لكنةه يمكةن دن
ي ال :إن الرواية من ولة من كياب عيل بن جعفر و هو و إن وصل إىل امليأ رين
عن طةريل اإلجةازاهب و لةكن إجازة امليأ رين تني

إىل الف رست و للإنخ

سند صحنح إىل كياب عةيل بةن جعفةر و علنةه فةال ينةاقف يف سةندها إال دن
تصحنح الرواية هبذا النحو بض اإلجازاهب إىل اعسانند املوجودة يف الف رسةت
حمل تأمل عندنا و إن صححه املعروف هبذا النحو.
و كياب عيل بن جعفر من ول يف البحار .
()2

الطائفة الثالثة :ما تدل عىل ضامن املسل إ ا دتلف ناير الذم .
من ا :معيربة غناث عن جعفر عن دبنه يف حةديث« :دن علنةا ضةمن رجةال
دصاب نايرا لنرصاين» .
()3

و ربام ييوه من هذ الرواية بأن النصةةراين مالةك واقعةا للخنايةر إال دن
اليعبري بة (ضمن) لعله يدل بأن هذا اليضمني من ج ة ارتكاب املسةل

ةالف

( )1قال السند ايوئ ( :و هو [ د عبد ال بن احلسن ] و إن كان رشيفا بحسب النسةب إال
دنا مل نعثر له عىل توةنل يف الرجال فال يمكننا االعيامد عىل رواييه) و قال يف موضع آ ر( :و
عجله مل نعيمد عىل كياب اع عثناهب لوقوعه يف الطريل) [ .موسوعة اإلمام ايوئ 9:220
و ] 59 :11
( )2بحار اعنوار.100 :
( )3وسائل الإنعة .262 :29
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قوانني الذمة فبام دن النرصاين كان يف مة املسلمني ال جيوز إتالف ما يةرا ملكةا
له و دما كونه مالكا واقعا و ترصفاته فنه حالل فال يسيفاد من الرواية.
الطائفة الرابعة :ما ورد يف حك ما لو جعل الةذم دو دهةل احلةرب امل ةر:
ايمر دو ايناير.
من ا :رواية عبند بن زرارة قال :قلت ع عبدال (علنه السالم) :النصةراين
يياون النرصاننة عىل ةالةني دنا مخرا و ةالةني نايرا ة دسةلام بعةد لةك و مل
يكن د ل هبا؟ قال« :ين ر ك قنمة اينازير و كة قنمةة ايمةر و يرسةل بةه
إلن ا ة يد ل علن ا و مها عىل نكاح ام اعول» .
()1

و هذ الرواية معيربة عندنا؛ عنه لنس يف سندها مةن يكةون حمةل تأمةل إال
قاس بن حممد اجلوهر

و بام دن ابن د عمري يةرو عنةه و رواييةه و روايةة

صفوان و البانط من دماراهب الوةاقة عندنا فعلنه تكون الرواية معيربة.
و يف قبال هذ الرواية رواية طلحة حةنث إن مفادها دن امل ر ييبدل إىل م ةر
املثل  .و نحن لسنا فعال بصدد بنان حك هذا الفرع.
()2

هذ ه الرواياهب الي يمكن االسيدالل هبا للصحة الواقعنة لالرتباطةاهب
بني الكفار و اعموال و ظ ر بأنه ال يسيفاد من هذ الرواياهب امللكنةة الواقعنةة
بل املسةيفاد من ةا دن املسةلمني و كةذلك الكفةار بعةد إسةالم
املعامالهب الصادرة من

معاملة امللكنة.

( )1وسائل الإنعة .243 :21
( )2وسائل الإنعة .243 :21

يعةاملون مةع
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فيبني دن احلل مع صاحب اجلواهر حنث هب إىل امللكنة الينايلنةة يف قبةال
املح ل حنث إن ظاهر كالمه يف الرشائع هو امللكنة الواقعنة.
ربام ي ال :إن ما كر مبن عىل دن الكفار مكلفةون بةالفروع و دمةا إ ا قلنةا
بةةأهن لنسةةوا مكلفةةني بةةالفروع كةةام هةةب إلنةةه صةةاحب احلةةدائل و بعةةض
()1

امليأ رين فال وجه حلمل هذ الرواياهب عىل ما ت دم بةل حتمةل عةىل الصةحة
()2

الواقعنة.
و هذا اإل كال حمل تأمل:
ّأوالا :دن املخيار وفاقا للمإة ور هةو دن الكفةار مكلفةون بةالفروع د دن
دحكام اإلسالم ةابية جلمنع اعفراد و ال لي

بةبعض دون بعةض و مسةيند

صاحب احلدائل صحنحة زرارة قال :قلت ع جعفر (علنه السةالم) :د ةربين
عن معرفة اإلمام منك واجبة عىل مجنع ايلل؟ ف ال« :إن ال عةا و جةل بعةث
حممدا (صىل ال علنه و آله) إىل الناق دمجعني رسوال و حجة ل عىل مجنع ل ةه
يف درضه فمن آمن بال و بمحمد رسول ال و اتبعه و صدقه فإن معرفة اإلمةام
منا واجبة علنه و مةن مل يةؤمن بةال و برسةوله ومل ييبعةه ومل يصةدقه و يعةرف
ح ام فكنف جيب علنه معرفة اإلمام و هةو ال يةؤمن بةال و رسةوله و يعةرف
ح ام؟!» .
()3

( )1احلدائل النارضة  39 :3و .46 :24
( )2كالسند ايوئ [ .موسوعة اإلمام ايوئ  96 :16و .] 119 :23
( )3الكايف .181 – 180 :1
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ف نل :لوكان لاوم معرفة اإلمام فرع اإلسالم فالفروع بطريةل دوىل تكةون
فرعا و ال جيب علن

الفروع و لنس الكافر مكلفا هبا.

و اجلواب:
دوال :دن الرواية ال تدل عىل عدم كون الكفار مكلفني بالفروع؛ إ اعحكام
الفرعنة اهب دنواع ميعددة ة كام سنذكر إن اء ال ة و ما ي يضنه اإليةامن بةال و
رسوله هو دن النب (صىل ال علنه و آله) فنام جةاء بةه مةن اعحكةام صةادق و
نحن نليام به و مرجةع لةاوم معرفةة ال و معرفةة الرسةول و اإليةامن هبةام إىل
تصديل ما جاء به النب (صىل ال علنه و آله) يف الفروع و دمةا معرفةة اإلمةام و
اعحكام الصادرة من اإلمام من باب الوالية ف

يف الرتبة امليأ رة من اإليةامن

بال و رسوله .و تأ ر ا رتا معرفة اإلمام عن اإلسالم ال ي ييض دن ال يكةون
الكافر مكلفا بام جاء به النب (صىل ال علنةه و آلةه) مةن اعحكةام و دن تكةون
اعحكام ديضا يف الرتبة امليأ رة عن اإلسالم و بعثةه (صةىل ال علنةه و آلةه) إىل
مجنع الناق بل ي يضة دن يكون اجلمنع مكلفا بام جاء به.
مضافا إىل دن اعحكام ة كام درشنا ة عىل دنواع ميعددة:
األول :دحكام يدرك ا اجلمنع بلحاظ الضمري و الوجدان الفطةر
النوع ّ

و

هذ اعحكام ه الي عربنا عن ا يف بحث اعصةول باعحكةام الفطريةة كةةام
ورد« :إن ل عىل الناق حجيني :حجة ظاهرة و حجة باطنة»  .و ال ةك يف دن
()1

الكفار مكلفون هبذ اعحكام الفطرية بم يىض الضمري و الوجدان.
( )1الكايف .16 :1
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النوع الثاين :اعحكام املإرتكة بني اإلسالم و سائر اعديان السةاموية و قةد
دوضحنا يف بعض املباحث اعصةولنة بةأن الةدين عنةد ال مةن دول اعمةر هةو
اإلسالم .و مجنع اعديان مإرتكة يف اعصول و دصةول الفةروع كةام تةدل علنةه
الرواياهب مثل ما ورد من دن ايمر كان حمرما يف مجنع اعديان و هكذا بالنسةبة
ةىل ا َّل ِ
ِ
ِ
ب َع َ
ةذي َن ِمة ْن
الص َنا ُم ك ََام كُي َ
ب َع َل ْن ُك ْ ِّ
إىل فر الصنام قال تعةاىل ﴿ :كُي َ
َق ْبلِ ُك ْ .
()1

و ال ييصور النسخ يف مثل هذ اعحكام ف مكلفون هبذ الفروع بحسب
ِ
ون َو اعَ ْح َب ُار َع ْن َق ْو ِهل ُ ِ
الر َّبانِ ُن َ
دين قال تعاىلَ ﴿ :ل ْوال َينْ َ ُ
اإل ْةة َ َو َدكْل ِ ة ُ
اه ُ َّ
الس ْح َت فلو مل يكن حمرما علن
ُ

قول اإلة و دكل السةحت ملةا م ة ال و

هذ اعحكام من اعحكام الي تإرتك فن ا مجنع اعديان.
النوع الثالث :اعحكام املخيصة باإلسالم و ما جاء به النب (صىل ال علنةه
و آله) و لاوم تصديل النب (صىل ال علنه و آله) ي ييض تصدي ه فنام جاء به.
النوع الرابع :اعحكام امليفرعة عىل اإلسالم و ه لاوم معرفة اإلمام و مةا
يرتتب علن ا من اعحكام الوالئنة.
ف ر دن احلل مع املإ ور حنث هبوا إىل دهن مكلفةون بةالفروع د دنةه
حيرم علن

ايمر و حل ايناير إىل غري لك من اعحكام.

( )1سورة الب رة.183 :
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و ثاني اا :عىل فر

اليسلن بعدم كوهن مكلفني بالفروع ولكن مع لك ال

يمكن احلك بصحة املعامالهب الصةادرة مةن

باعسةباب الفاسةدة و إال لةام

انحالل الرشع برشعني:
رشع ملن آمن بال و رسوله و رشع ملن مل يؤمن بال و رسوله .و هذا معنةا
دن اإلسالم قد دمضةس رشائع

املنسو ة ما مل يؤمنوا.

و هةةذا فاسةةد و ال يمكةةن االليةةاام بةةه و لةةذا ال يمكةةن االليةةاام بصةةحة
معامالهت صحة واقعنة.
فاملسيفاد من الرواياهب ة مع اليحفظ بأهن مكلفون بةالفروع ة هةو معاملةة
املسلمني مع معامالهت معاملة الصحة و لو مل يكونوا مكلفةني بةالفروع ل ةول
اإلمام (علنه السالم) يف معيربة حممد بن مسل  « :فوزر لك علن

».

و مضافا إىل الرواياهب تدل عىل ما كرنا سرية املسلمني و نفةس كةوهن يف
مة املسلمني.
توضيح ذلك :دن من صدر اإلسالم و من زمان سنطرة املسلمني عىل البالد
كان فن ا مجاعة كثرية من النصار و الن ود و املجوق و كثري من الكفار كةانوا
مإرتكني يف كثري من الإؤون االقيصادية و الاراعنة و دمثاهلا و املسلمون كانوا
ييعايإون مع

بحسب ع ةد الذمةة تعايإةا سةلمنا بةل ربةام كةان املسةلمون

ييعاونون مع

ايراجنة الي للمسةلمني

تعاونا اقيصاديا فمثال مجنع اعرا
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كانت يف دول اعمر بند درباهبا من صغار الدهاقني من الكفار و املسلمون كةانوا
يأ ذون من

بعنوان ايران و امل اسمة .
()1

و الصة ال ول :دن اليعايف السلم ال يمكةن إال مةع احةرتام كةل قةوم
الرواب املالنة املحرتمة عند قوم آ رين و لنس معنس لك :قانون اإللاام بةةل
معنس لك :قانون اإلقرار دو قانون الةذمام فلةو مل تكةن تلةك الروايةاهب الية
اسيدل هبا ل اعدة اإللاام دو قلنا بأهنا ضعنفة و ال يمكن االسيدالل هبةا كفينةا
هذ الرواياهب اياصة و السرية ال طعنة جلواز اع ذ من

و املعاملة مع .

و ّأما القسم الثاين من الرواياهب ف و ما يكون ميكفال لبنان حكة الاوجنةة
للكفار قبل إسالم

و بعد إسالم

و يف م ام رب

خ

بإخ

آ ر الذ

نعرب عنه بالاوجنة واالحيامالن الساب ان اللذين درشنةا إلةن ام يف ال سة اعول
موجودان يف هذا ال س ديضا د دنةه حييمةل دن يكةون زوان الكفةار زوجنةة
صحنحة و حييمل دن تكون صحة زواج
يعامل مع املياوجة من

من قبنل صحة معةامالهت د دنةه

معاملة املردة املياوجة .فالبةد مةن كةر روايةاهب هةذا

ال س حيس نر د االحياملني هو امليعني فن ول:
هناك رواياهب تدل عىل دن لكل قوم نكةاح فةربام يسةيدل هبةا عةىل صةحة
نكاح

و ترتنب مجنع اآلةار فلو نكح جمو

( )1امل اسمة حصة من حاصل اعر
يرضب عىل اعر

بنيه ف ذا نكاح صةحنح إال دنةه

تؤ ذ عوضا عن زراعي ا و ايران م دار من املةال

دو الإجر حسبام يرا احلاك [ .مسالك اعف ام ]142 :3
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بل مفادهةا ترتنةب

ال يمكن االسيدالل هبذ الرواياهب إلةباهب صحة دنكحي
آةار الاوجنة.

من ا :معيربة عبد ال بن سنان قال :قذف رجل جمةوسةنا عنةةد د عبةد ال
(علنه السالم) ف ال له الصادق (علنه السالم)« :مه» .ف ال الرجل :إنةه يةنكح
دمه و د يه ف ال (علنه السالم) « :اك عنده نكاح يف دينه» .
()1

و هذ الرواية تدل عىل عدم جواز قذف

و دن هذا نكاح يف دين .

و من الواضح دن يف كل دين من اعديان فصال بني السفاح و النكاح إال دن
نكاح كةل قوم خييلف يف الإؤون و الرشو عةن نكةاح قةو ٍم آ ةرين فةة ول
اإلمام (علنه السالم) ال يدل عىل دن هذا النكاح نكةاح معةرتف بةه عنةدنا بةل
نكاح يف دينه و عىل وفل مذهبه فبام دن هذا نكةاح يف دينةه فريتةب علنةه بعةض
اآلةار كانيساب الولد إلنه و ترتنب آةار اإلرث فال ت ييض الرواية صحة الاوان
و االسيمياع.
و هناك رواياهب ُد ر تإبه هذ الرواية كرواية ابن د عمري عةن د احلسةن
احلذاء .
()2

و ال تسيفاد من هذ الرواياهب الصحة الواقعنة ديضا.
نع يف رواية عةيل بةن د محةاة عةن د بصةةري عةن د عبةةد ال (علنةه
السالم)« :كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاح

( )1وسائل الإنعة .319 :26
( )2وسائل الإنعة .173 :28

جائا» فربام ييوه من
()1
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هذ الرواية بأن كل من منا السفاح من النكاح ة كام علنه دغلب الناق و لعله مل
يوجد دو َق َّل ما يوجد قوم مل يكن هل سفاح و نكاح ة فنكاح

ممضةس رشعا.

و هذ الرواية ضعنفة سندا من ج ة عيل بن د محاة مضافا إىل دهنا ال تدل
عىل الصحة من مجنع اجل اهب بل تدل عىل ترتب آةار الصحة.
اقوال الفقهاء يف الزوجية الواقعة بني الكفار
و لألصحاب يف رواب الكفار الاوجنة ن رياهب ت ر من كلامهت :
*

النظرية األوىل :دن الاوجنة بسبب فاسد دو الاوجنة يف غةري املةورد توجةب
الاوجنة الواقعنة هل ؛ متسكا باإلطالقاهب و دن اعدلة الية ترتةب اآلةةار عةىل
الاوجنة ة من وظائف الاون بالنسبة إىل الاوجة و وظائف الاوجةة بالنسةبة إىل
الاون و إرث كل من ام من اآل ر و دمثال لك ة تإمل الاوجنة الية يف سةائر
اعديان فيكون هذ الاوجنة زوجنة واقعنة.
النظرية الثانية :دن الاوجنة لنسةت باوجنةة واقعنةة إال دنةه يرتتةب علن ةا
بعض دحكام الاوجنة يف الرشيعة امل دسة د دن الاوجنة زوجنة تنايلنة بلحاظ
بعض اآلةار.
النظرية الثالثة :دن هذ الاوجنة تعيةرب ملغةاة و ال يرتتةب علن ةا يشء مةن
اآلةار.

( )1وسائل الإنعة .200 :21
* الدرق العارش :اإلةنني  12رمضان املبارك .1407
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ّأما النظرية األوىل و ال ول بأن هذ الاوجنة زوجنة واقعنة .ف ذا ممةا ي ةر
من كالم الإنخ يف كياب ايالف و الي ذيب .ف د كر يف كياب ايالف يف باب
مرياث املجوق بأن الاوجنة الفاسدة موجبةة لةإلرث و اسةيدل عةىل لةك يف
ايالف ب وله( :دلنلنا :قوله تعاىلَ ﴿ :و َو ِر َة ُه َد َب َوا ُ َف ُ
أل ِّم ِه ال ُث ُل ُث فجعل لةألم
َةر َك
الثلث و لأل ت النصف ومل يفةصل .و كةذلك قولهَ ﴿ :و َل ُك ْ نِ ْصة ُ
ف َما ت َ
ِ
و كل لك عام) .
َد ْز َو ُ
الر ُب ُع مم َّةا ت ََر ْك ُية ْ
و قةولهَ ﴿ :و َهل ُة َّن ُ
اج ُك ْ
()1

()2

()4

()3

و كر يف الي ذيب( :فإن هذ اعنساب و اعسباب و إن كانا غري جائاين يف
رشيعة اإلسالم ف ام جائاان عنده و يعي دون دنه مما يسةيحل بةه الفةرون و ال
تسيباح بغري فجر جمر الع د يف رشيعة اإلسةالم دال تةر إىل مةا رو دن
رجال سب جموسنا بحرضة د عبد ال (علنه السالم) فابةر و هنةا عةن لةك
ف ال :إنه قد تاون بأمه ف ال« :دما علمت دن لك عنده النكاح») .
()5

و هذ الن رية مما ال يمكن االلياام هبا و ضعنفة؛ و لك عن الاوجنةة مةن
اعحكام الوضعنة و دسباب حصول الاوجنةة ممةا ليلةف بةا يالف اعديةان و
امللل و ما يكون سببا للاوجنة بحسب الدين اآل ر ال يكون له قنمة عند الرشع

( )1سورة النساء.11 :
( )2سورة النساء.12 :
( )3سورة النساء.12 :
( )4ايالف .110 :4
( )5هتذيب اعحكام .365 :9
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اإلسالم

و اعحكام املرتتبة عىل الاوجنة ترتتةب بعنةوان الاوجنةة الية هة

ممضاة عند الإارع ال عىل كل زوجنة و إن كانت الاوجنة ممةا مل يمضة ا الإةارع
بأن كانت م رونة باملانع فإن اعيبةار الإةارع امل ةدق بعةض اعمةور مانعةا يف
الاوجنة يعن عدم اعيبار الإارع امل دق ليلك العل ة الاوجنة.
و ترتب بعض اعحكام عىل زجيةاهت البةد و دن يكةون بسةبب دلنةل آ ةر
يكون حاكام عىل تلك اعدلة املإار إلن ا يف كالم الإنخ.
ف ر دنه ال يمكن اليمسةك بةإطالق اعدلةة ة كةام فعةل الإةنخ ة إلةبةاهب
الاوجنة الواقعنة للكفار؛ و لةك عن موضةوع احلكة إن كةان مةن اعحكةام
الوضعنة ة بال فرق بني امللكنة و الاوجنة و الط ارة و النجاسةة و د ةبا لةك ة
يكون منرصفا إىل ما تعرتف به هذ الرشيعة.
و ّأما النظرية الثانية و ه  :دن الاوجنة زوجنة تنايلنة بمعنةس دنةه يرتتةب
عىل هذ الاوجنة بعض دحكام الاوجنة و هذا ما هب إلنه صاحب اجلةواهر.
ف د كر يف اجلواهر يف بةاب املواريةث( :املجةو

قةد يةنكح املحرمةاهب عنةد

املسلمني بإب ة اعي ةاد يف دينةه و قةد يةنكح املحلةالهب لةه يف ديةن اإلسةةالم
فنحصل له بذلك النسب الصحنح و الفاسد و السةبب الصحنح و الفةةاسد و
نعن بالفاسد ما يكون عن نكاح حمةةرم عنةدنا ال عنةده كةام إ ا نكةح دمةه و
دولدها فنسب الولد فاسد عندنا و سبب زوجني ا فاسةد عنةدنا و إن كةان هةو
صحنحا صحة معاملة بمعنس ترتب بعض اآلةار علنه) .
()1

( )1جواهر الكالم .320 :39
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و هذ الن رية هلا ع د سلب و ع د إجيا

دما الع د السلب ف و :فساد هذ

الاوجنة و النسب بمعنس دن الإارع مل حيك بالاوجنة ف و صحنح.
و دما بلحاظ ع دها اإلجيا ة و هو ترتب بعةض اآلةةار علن ةا ة ف ةذا ممةا
حييان إىل إقامة الإواهد.
و ّأما النظرية الثالثة ف

تسيفاد من كالم صاحب اجلواهر ديضا.

و لكن يمكن إةباهب ترتب بعض آةار الاوجنة الصحنحة عىل هذ الاوجنةة
و لو بنحو املوجبةة اجلائنةة .فلةو ةبةت كةان ردا للن ريةة الثالثةة .و مةا يمكةن
االسيدالل به عىل لك وجو :
األول :الرواياهب الي اسيدل هبةا الإةنخ مةن قبنةل دن «لكةل قةوم
الوجه ّ
نكاح» و قد درشنا دن هذ الرواياهب عىل قسمني:
األول :ما يكون ال در املين ن فنه هو دنه لنس للغةري قةذف
القسم ّ

بلحةاظ

وقوع الاوجنة الفاسدة إال دنه علل لك ب وله« :لكل قوم نكاح» و الكةالم يف
مفاد هذ اجلملة ف ل مفاد هذ الرواياهب و هذا اليعلنل هو عدم جواز ال ةذف
و د باهه دو دن مفادها يع سائر اآلةار؟
ال ريب دن هذ الرواياهب ترتب دةر عدم جواز ال ةذف .و تةدل عةىل عةدم
جواز ال ذف رواياهب كثرية:
من ا :معيةربة عةبد ال بن سةنان فة ال « :لك عةنده نكاح يف دين » .
()1

( )1وسائل الإنعة .199 :21
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و من ا :معيربة د بصري قال سمعت دبةا عبةد ال (علنةه السةالم) ي ةول:
«هنس رسول ال (صىل ال علنه و آله) دن ي ال لإلماء :يا بنةت كةذا و كةذا؛ فةإن
لكل قوم نكاحا» .
()1

و اسيفادة اإلطالق من هاتني الرواييني بلحاظ اليعلنل مإكل.
نع هناك رواييان ربام ييوه من ام اإلطالق:
إحدامها :رواية عةيل بةن د محةاة عةن د بصةري عةن د عبةد ال (علنةه
السالم)« :كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاح

جائا» و هذ الروايةة
()2

مطل ة.
و لكن لنس معنس قوله (علنه السالم)« :فنكاح
زوجني

جائا» دن الإةارع اعيةرب

زوجنة قانوننة بلحاظ ترتب مجنع اآلةةار حيةس بلحةاظ عةدم احلرمةة

علن ؛ و لك عهن مكلفون بالفروع ة عةىل اعصةح ة بةل «فنكةاح

جةائا»

معنا  :دنه جيوز هل ترتب اعحكام الي مل يثبت عدم جواز ترتب ا.
إال دن هذ الرواية يف سندها عيل بن د محاة.
ةانني ام :رواية إسحاق بن عامر قال قال دبو عبد ال (علنه السةالم)« :مةال
الناصب و كل يشء يملكه حالل لك إال امردته فإن نكاح دهل الرشك جةائا و

( )1وسائل الإنعة .200 – 199 :21
( )2وسائل الإنعة .200 :21
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لك دن رسول ال (صىل ال علنه و آله) قال :ال تسبوا دهل الرشك فإن لكل قوم
نكاحا» .
()1

و هذ الرواية مرسلة و ال يمكن االعيامد علن ا.
القسم الثاين :ما ورد يف مرياث املجوق ف د رو الإنخ بإسناد عن حممد
بن دمحد بن حينس عن بنان بن حممد عن دبنه عن ابةن املغةرية عةن السةكوين عةن
جعفر عن دبنه (علن ام السالم) «دنه كان يةورث املجةو
()2

()3

إ ا تةاون بأمةه و

بابنيه من وج ني :من وجه دهنا دمه و وجه دهنا زوجيه» .
()4

و هذ الرواية مما رواها الصدوق بسند عن السكوين إال دنه عةىل املإة ور
يناقف يف سندها من ج ة دن يف سند الإنخ :بنان بن حممد و هو د و دمحةد بةن
حممد بن عنسس ومل يرد فنه توةنل.
نع هو يف دسناد كامل الاياراهب.
و يف سند الصدوق :حسني بن يايد النوفيل و هو ديضا مل يرد فنه توةنل.
و ربةةام ي ةةال :إن هةةذ الروايةةة معيةةربة مةةن ج ةةة دهنةةا مةةن مجلةةة روايةةاهب
السكوين و اإلمجاع الذ

كر الإنخ يف العدة من العمل بروايةة السةكوين ة

( )1وسائل الإنعة  80 :15و .299 :17
( )2يف الي ذيب  364 :9زيادة :بن حممد.
( )3يف االسيبصار  189 :4والي ذيب  364 :9زيادة :عن عيل.
( )4وسائل الإنعة .317 :26
( )5عدة اعصول .149 :1

()5
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حنث إن غالب رواياته بطريل النوفيل و دمثاله ة موجب للوةوق هبذ الروايةة و
من البعند دن يكون اإلمجاع اصا ب س معني من رواياته.
دو من جةة ة دن بنةان بةن حممةد مةن الةذين رو عةةنه صةاحب (نةوادر
احلكمة) و لنس من املسيثنناهب و ال ن ول بأن جمرد عدم االسيثناء يةدل عةىل
()1

اعيبار الراو

بل ن ول بأن نفةس عةدم االسةيثناء مةع تفحة

ابةن الولنةد و

الصدوق و غريمها يدل عةىل اعيبةار الروايةة فيحصةل درجةة مةن االعيبةار و
الوةوق بالرواية مضافا إىل دهنا مؤيدة بام ن ةل عن ابةن اجلننةد( :املإةة ور عةن
إ ا تةاون بأمةه دو د يةه دو

دمري املؤمنني (علنه السالم) دنه كان يورث املجو

ابنيه من وج ني :بوجه ال رابة و بوجةه الاوجنة) ؛ إ تعبري باملإ ور موجةب
()2

ملايد من االطمئنان برواية السكوين و من الواضح دن مسلكنا هو حجنةة ةرب

( )1مما تسامل علنه علامء الفن من ال اعدة الرجالنة الي تل وها بال بول هة (مسةيثنناهب ابةن
الولند من نوادر احلكمة) .فإن حممد بن احلسةن بةن الولنةد قةد اسةيثنس مةن كيةاب (نةوادر
احلكمة) تألنف حممد بن دمحد بن حينس اع عر

وهو كياب كبري يإيمل عىل اةنني وعرشين

كيابا وكان مؤلفه ة ة يف احلةديث إال دن دصةحابنا قةالوا :إنةه كةان يةرو عةن الضةعفاء
ويعيمد املراسنل وال يبايل عمن د ذ وما علنه يف نفسه مطعن يف يشء فاسيثنس ابن الولنةد
من هذا الكياب جمموعة من الرواياهب إما لكوهنا مراسنل دو بعض رواهتا جم ةول دو مطعةون
فنه فرتكت عجل لك[.ان ر :رجال النجايش 348 :معج رجال احلديث ]48 :16
( )2خميلف الإنعة  106 :9مفياح الكرامة (الطبعة ال ديمة) .257 :8
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املوةوق به ال رب الث ة .و قد ن ل لك يف مفياح الكرامة عن العةامة عةن دمةري
املؤمنني (علنه السالم) .
()1

و كنفام كان من ي ول باعيبار هذ الرواية سندا يمكنه االفياء عىل طب ا و
من يناقف فنه يمكنه االفياء ديضا عىل وف ةا مةن ج ةة قولةه (علنةه السةالم):
«جيوز عىل دهل كل

دين ما يسيحلون» فإن هذ الرواية معيربة سندا.

إال دن الكالم يف داللي ا و غري بعند دن يكةون قولةه (علنةه السةالم) هةذا
بمعنس دنه يسيحل علن

فنام بنن

ما يسيحلونه عىل دهل .

و ظ ر مما كر بأن اإلرث ة عىل فر

صةحة الروايةة دو االعةيامد علن ةا ة

يرتتب عىل الاوجنة الفاسدة.
و هذا بعض اعدلة الدالة عةىل إقةراره عةىل روابط ة الاوجنةة يف حةال
كفره و قبل إسالم

و ال ك يف ترتب بعض اآلةار كعةدم جةواز تةاويج

زوجة النرصاين مثال و هذا مما ي يضنه اليعايف السلم مع دهل الذمة فكةام ال
جيوز اليعر

عمواهل و مةا يرونةه ملكةا عنفسة

كةذلك ال جيةوز اليعةر

لاوجاهت عىل نحو املوجبة اجلائنة حنث يمكن ال ول برتتب بعض اآلةةار عةىل
زوجاهت .
و دما إ ا دسل الكافر سواء دكان منا دم غري م

و سواء دكان مرشةكا دم

مل يكن فال إ كال بحسب سرية املسلمني و الإواهد الكثرية من الروايةاهب دنةه
ي ر عىل زواجه السابل ما مل يكن م رونا باملانع ب اء د فنام إ ا مل يكن مةانع مةن
( )1مل دعثر علنه يف مفياح الكرامة.
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تاوجي ا لو دراد الياويج هبا فعال و دما إ ا كان م رونا باملانع كةام إ ا كانةت مةن
يريد تاوجي ا من املحرماهب بالنسةب دو الرضةاع دو املصةاهرة فةال حيكة بب ةاء
الاوجنة ن ري عدم متلك املسل للخمر و ايناير فإنه لو دسل الكافر و كان يف
دمواله ايمر و ايناير يس طان عن املالنة كذلك إ ا دسةل تسة

زوجنةة مةن

كانت زوجنيه م رونة باملانع.
و دما إ ا مل تكن م رونة باملانع ب اء فسواء دكان يف مرحلة احلةدوث م رونةة
باملانع ة كام إ ا كان عند دحد اع يني ة تاون باع ر دو تةاون هبةام معةا و
قبل دن يسل ماتت إحدامها دو طل ا ة دم مل تكن م رونة بةذلك فةال مةانع مةن
إقرار عىل زوجنيه.
و ال إ كال بأن السرية كانت عىل لك فإن من كان يسل مل يكن يسأل عنه
بأن هذ الاوجنة هل كانت عىل وفل هةذ الإةةريعة دو ال؟ بةل كةان ي ةر عةىل
الاوجنة من دون سؤال و حت نل.
نعة إ ا كانةةت م رونةةة باملةةانع ومل يكةةن قةةابال لالرتفةةاع حيكة بس ة و
الاوجنة و دما إ ا كان قةابال لالرتفةاع كةام إ ا دسةل عةىل سةبع فكةام ورد يف
الرواياهب حيك با ينار دربعة من ن و يفارق الب نة و ال حييان إىل الطالق.
و هذ الرواياهب ديضا تإ د بأن دنكحي
ممضاة بعد إسالم .

الساب ة إ ا مل تكن م رونة باملةانع
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و من جمموع ما كرنا ظ ر دن هذ الرواب هلةا نحةو احةرتام يف اإلسةالم و
يرتتب علن ا نوع آةار و ال نعن ب اعدة اإلقرار إال هذا و قاعدة اإلقةرار هةذ
ربام ليلف عن قاعدة اإللاام كام سن ر إن اء ال.
و هل دن غري الإنعة من سائر فرق املسلمني ي رون عىل دعامهل و روابط ة
دو ال؟ فإن اعدلة كانت واردة يف الكفار.
ربام ي ال بعدم مول اعدلة لسةائر فةرق املسةلمني؛ و لةك بلحةاظ دهنة
مإرتكون مع الإنعة يف اإلسالم و يعد اجلمنع درباب دين واحد .نع قد جةوز
تاويج املطل اهب الثالث يف الرواياهب و علل بأن هذا من دينه.
و لك نر دن سائر الفرق يعدون من دهةل ديةن واحةد دو دديةان ميعةددة
ن ول من باب امل دمة:
إن الفرق اإلسالمنة هلا ددوار ميعددة:
األول :هو الةدور الذ مل يإكل فةنه مةذهب يف قةةبال دهةل البنةت
الدور ّ
(علن

السالم) و املسلمون كانوا يراجعون دهل البنةت (علةن

السةالم) بةام

دهن دحد املفيني كام كانوا يراجعون ف اء العامة فإن كثريا مةا كةانوا يرجعةون
إىل اإلمام الباقر دو الصادق (علن ام السالم).
و هذا الدور دور البحث و املذاكرة وكان هةذا ميةداوال بةني املسةلمني و
اعئمة (علن

السالم) كانوا يد لون يف هذ املباحث و يبننون فيةاواه عجةل

تعريف الناق بف ه دهل البنت (علن

السالم).
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و هةةذا الةةدور ةةبنه بةةا يالف الإةةنعة يف الرجةةوع إىل خميلةةف الف ةةاء و
املجي دين و قد تيلمذ بعض ف ائ

عند اعئمة (علن

السةالم) كةام اسةيفاد

ابن د لنىل و ابن ربمة و دبو حننفة و دمثةاهل مةن اإلمةامني اهلاممةني البةاقر و
الصادق (علن ام السالم) و قد يأ ذون حكام من اإلمام و يبننونةه للنةاق بأنةه
هل و قد وردهب روايةاهب بأنه ما مةن علة حةل يف ديةد اآل ةرين إال و قةةد
ةرن من دهل البنت (علن

السالم) .
()1

و ال يصدق عىل العامة يف هذا الدور دهن درباب دديان خميلفة و مراجعي
إىل ف اء العامة مل يكن من باب دنه دين يف قةبال دين و ف ةه يف قةةبال ف ةه دهةل
البنت (علن

السالم).

الدور الثاين :هو الدور الذ تإكل فنه مذهب ف
البنت (علن

يف قبال مةذهب دهةل

السةالم) و قةد انجةرهب املبةارزاهب االجيامعنةة و السناسةنة إىل

املبارزاهب الث افنةة و تإكنل ف ه يف قبال ف ةه اعئمة اعط ار (علةن
إال دنه مل يصل إىل ت سن ف

السةالم)

إىل املذاهب اعربعة و قةد كيةبت بعض الكيب

ة ككياب اععالم للمفند ة فنام دمجعت الإنعة و قد دمجعت العامة عىل الف ةا
و هذا دلنل عىل دنه هناك نوعان من الف ه.
الدور الثالث :هو دور اليفريل بني املذاهب و ت سن ف ه العامة إىل مةذاهب
ميعددة كل مذهب يف قبال سائر املذاهب.
( )1بحار اعنوار  179 :2باب دن كل عل حل هو يف ديد الناق فمن دهل البنت (علن
السالم).
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و هذا الدور مإرتك مع الدور الثاين يف تإكنل دين يف قبال ديةن و مةذهب
يف قبال املذهب.
يف قبال مذهبنا ة كام هو احلال فعال ة فبام دن الامةان زمةان

فإن كان مذهب

اهلدنة ة كام يف الرواية ة فكل ما قلنا بالنسبة للكفار من اإلقرار جةار يف ح ة
()1

د دنه تعد زوجني

زوجنة و طالق

طالقا و دمثال لك .
()2

و لعل الروايةاهب الةواردة عن اإلمام مةوسس بن جعةفر و عيل بةن موسةس
(علن ام السالم) يف تاويج املطل اهب ترتب هبذا الدور و ما ورد من عدم جةواز
الياويج «إياك و املطل اهب ةالةا فةإهنن واهب دزوان» يةرتب بالةدور اعول و
علنه فإن قالوا بانفياح باب العل و عةد دقوال اعئمة (علن

السالم) قةوال يف

املسألة و كان البناء عىل البحث و اليفينف عن احل ن ة دو قةالوا بجةواز الرجةوع
إىل ف ه الإنعة كأحد املذاهب ة كام قالوا يف زمان ما ة فال حيكة بيةأةري طالق ة
البدع .
و الصة الكالم :إقراره عىل معةامالهت و سةائر ةؤوهن يةدور مةدار
تعدد الدين و وحدته.
( )1الف نه  462 :3و  472 :3هتذيب اعحكام  350 :6وسةائل الإةنعة  121 :5و :19
 72و  75و  561 :20و .76 :21
( )2قال العالمة املجليس :بل ي ر من كثري من الرواياهب دن املخالفني يف حكة املرشةكني و
الكفار يف مجنع اعحكام لكن دجر ال يف زمان اهلدنة حك املسلمني علن

يف الةدننا رمحةة

للإةةنعة لعلمةةه باسةةينالء املخةةالفني و احينةةان الإةةنعة إىل معةةارشهت و منةةاكحي
مؤاكلي [.بحار اعنوار ]16 :63

و
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و ال اهر دن ما كرنا يف الكفار جير يف املخالفني من ج يني:
*.

اعوىل اليعامل املايل مع املخالفني كالبنع والإةراء واإلجيةار وسةائر الع ةود
املالنة.
والثاننة اليعامل مع املخالفني من حنث العالقاهب الاوجنة و د باه ا.
فإنه من الواضح دن الإةنع لةو يالحةظ ال ةوانني املجعولةة يف الإةةريعة
امل دسة عىل ضوء مدرسة دهل البنت (علن

السالم) قد ي ةع يف املحةذور عنةد

اليعامل مع املخالف فإنه قد يكون بعض اعسباب املوجبة لليملك عنده غري
موجبة عند دو يكون اليشء مما فنه حل اإلمام (علنه السالم).
فلةةو قلنةةا بلةةاوم مراعةةاة الإةةنع لل ةةوانني اعولنةةة يلةةام من ةه اليضةةننل
االقيصاد عىل الإنع

فإنه منذ تلك اعزمنة و إىل يومنا هذا هناك تعامل مةايل

بني الإنعة و السنة يف خميلف املجاالهب بل ربام كانت اعرسة الواحةدة ميكونةة
من خميلف اعفراد من حنث املذهب يف تلك اعزمنةة فلةو قلنةا بلةاوم مراعةاة
ال وانني اعولنة لام منه حتديد معامالهت حتديدا ضن ا.
و كذلك إ ا قلنا بلاوم مراعاة ال وانني اعولنة يف بةاب النكةاح فةإن رشاء
اإلماء كان ميداوال يف تةلك اعزمنة و من الواضةح دن من اإلمةاء فنةة ا حةةل
اإلمةام (علنه السالم) ومل يكونوا يؤدون ح ه و الاوان من املخالفة ديضةا كةان
دمرا ميعارفا مع دن كثريا من املخالفاهب قد تكةون مطل ةاهب بةالطالق البةدع
الذ ال يعرتف به يف ف ه الإنعة و د با لك.
* الدرق احلاد عرش :الثالةاء  13رمضان املبارك .1407
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و من ال اهر دنه لو مل يكن جتويا اعئمة (علن
إقراره عىل روابط

السالم) االرتبةا مع ة و

املالنة و الاوجنة لوقع الإنعة يف غايةة الضةنل و العالةة

مع دن املجيمع الإنع يف تلك اعزمنة مل يكةن ييحمةل هةذ العالةة كةام دن يف
زماننا هذا يف كثري من اعماكن ال ييحمل الإنعة هذ العالة فل ذا مةا كرنةا يف
الكفار من اإلقرار يأيت يف املخالفني ديضا.
و من امل طوع به دن بناء الإنعة كان عىل احرتام الرواب

بمعنس دن الإةنعة

كانت تيعامل مع تلك الرواب معاملة الرواب الواقعنة و لك بيجويا من دئمة
اهلد (علن

السالم) و يدل عىل ما كرنا بعض الرواياهب:

من ا :سعد بن عبد ال عن د جعفر ة و هو دمحد بن حممد بن عنسةس ة عةن
احلسن بن عيل الو اء عن دمحد بن عائذ عن د سلمة سامل بن مكرم ة و هو دبةو
دجية ة عن د عبد ال (علنه السالم) قال :قال رجةل و دنةا حةارض :حلةل يل
الفرون؟ ففاع دبو عبد ال (علنةه السةالم) ف ةال لةه رجةل :لةنس يسةألك دن
يعرت

الطريل إنام يسألك ادما يإرتهيا دو امردة يياوج ا دو مرياةا يصةنبه دو

جتارة دو نئا دعطنه ف ال« :هذا لإةنعينا حةالل الإةاهد مةن
املنت من

و احل

و ما يولد من

و الغائةب و

إىل يوم ال نامة ف و هل حةالل دمةا و ال ال

حيل إال ملن دحللنا له و ال و ال ما دعطننا دحدا مة و ما عندنا عحةد ع ةد و ال
عحد عندنا منثاق» .
()1

( )1وسائل الإنعة .544 :9
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و من ا :و عنه عن (دمحد بن حممد) عن دمحد بن حممد بةن د نرصة عةن
()2

()1

د عامرة عن احلارث بن املغرية النرص عن د عبةد ال (علنةه السةالم) قةال:
قلت له :إن لنا دمواال من غالهب و جتاراهب و نحو لةك و قةد علمةت دن لةك
فن ا ح ا قالَ « :فلِ َ دحللنا إ ن لإةنعينا إال ليطنةب والدهتة و كةل مةن واىل
آبائ ف و يف ٍّ
حل مما يف ديدهي يف ح نا فلنبلغ الإاهد الغائب» .
()3

و قد ورد يف بعض الرواياهب دن ح وق اعئمة (علن
ايمس فإن كثريا من دمواهل كانت من اعرا
اعرا

السالم) دوسةع مةن

ايراجنةة و مةن املعلةوم دن

ايراجنة للمسلمني إال دن امليصد هلا هو لنفة املسةلمني و مةن لةه

حل الوالية و من الواضح دن عامة النةاق مل يكونةوا يسةيأ نون اإلمةام (علنةه
السالم).
و من ا :عن العالء بن رزين دنه سأل دبةا جعفر (علنه السةالم) عةن مج ةور
الناق ف ال« :ه النوم دهل هدنةة تةرد ضةالي
دماؤه و جتوز مناكحي
و ملخ

و موارةي

و تةؤد دمةاني

و حت ةن

يف هذ احلال» .
()4

الكالم :دنه كان بناء اعئمة اعط ار (علن

السالم) عىل خمالطةة

الإنعة للعامة ة كام ي ر من كثري من الرواياهب ة ومل يكةن بنةاؤه عةىل انعةاال

( )1د حممد بن احلسن.
( )2يف الي ذيب  :143 :4سعد بن عبد ال.
( )3وسائل الإنعة .547 :9
( )4وسائل الإنعة .561 :20
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الإنعة يف الإؤون االجيامعنة و السناسنة فاملخرن يف لك هةو بةام كرنةا مةن
قاعدة اإلقرار و تنايل ملكنةة املخةالف و دنكحةي

منالةة امللكنةة و اعنكحةة

الواقعنة.
و لو تاون املخالف بالسبب الفاسد بني املسلمني ف د ف ة بعةض اعكةابر
من عبارة بعض الف اء :دن السبب إ ا كةان فاسةدا بةني املسةلمني فمثةل هةذ
الاوجنة ال توجب اإلرث.
و كر املح ل :املسل ال يرث بالسبب الفاسد إمجاعةا فلةو تةاون حمرمةة مل
ييوارةا هبذا الياويج و إن فر
وف

ا يباه ام به .
()1

من قوله( :ا يباه ام به) دنه ال يمكن ترتنب دةةر اإلرث يف اليةاويج

املخالف إ ا كان السبب فاسدا عند الإنع

و لعل ظةاهر عةةبارة ال واعةد و
()2

الرشائع هو لك كام إ ا كةانت املياوجةةة دم املةةاين هبةا دو املخيل ةة مةن مةةاء
الااين فإن العامة ي ولون بجواز تاويج املخيل ة من ماء الااين و دم املاين هبا.
إال دن صاحب اجلواهر محل عبةارة املح ةل عةىل مةوارد اال ةيالف عةةند
الإنعة ال عىل موارد السبب الفاسد من املخالف ف د قال( :فإنه لنس له احلك
بمذهب املصحح و إن جاز له نحو لك يف املجةوق و نحةوه ممةا ال دمةر فنةه
باإللاام فلو ترافع م لدة جمي د مثال ير الصحة عند جمي د ير البطالن حك

( )1رشائع اإلسالم (جواهر الكالم  .325 :)39وكالم املح ل هو :املسل ال يرث بالسبب
الفاسد فلو تاون حمرمة مل ييوارةا .رشائع اإلسالم .47 :4
( )2قواعد اعحكام .399 :3
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علن

بم يىض مةذهبه و لنس لةةه إلةاام

بةام وقةع مةن

مةن الي لنةد قبةل

املرافعة) .
()1

و هذا الذ

كر صاحب اجلواهر الف ظاهر عدة من الف اء إال دن ما

هب إلنه هو الصةحنح و دنةه يعامةل الاوجنةة الواقعةة مةن املخةالف معاملةة
الاوجنة الواقعنة .هذا متام الكالم يف معاملة الإنعة مع سائر فرق املسلمني.
و دما إ ا اسيبرص املخالف ف ل جيب علنه إعادة العباداهب الساب ة وكذا مةا
ملكه بسبب الع ود و اعسباب الفاسدة يف الرشيعة امل دسة دو دنه ال جتب و ي ر
عىل ما كان إ ا مل يكن ب اء م رونا باملانع؟
ال إ كال يف عدم وجةوب العمةل عةىل وفةل مةذهب الإةنعة يف الةرواب
الساب ة عىل االسيبصار فمن باب املثةال :لةو طلةل املخةالف زوجاتةه حسةب
يعرب عنه بالبةدع ة ةة تةاون
الطالق النافذ عند العامة ة الباطل عندنا و الذ
َّ
باوجاهب د ر

ة اسيبرص ف ل يمكن ال ول بأن الطالق بام دنةه كةان بةدعنا

ف و غري واقع و البد من ترك هذ الاوجاهب بام دهنا دزيد من امل دار املحدد؟
لو كانت اععامل الساب ة عةىل االسيبصةار حمكومةة بةالبطالن لةةذكرهب يف
الرواياهب و احلال دنه مل يذكر يف الرواياهب ما يإري إىل بطالن اععامل الساب ة مع
كثرة االسيبصار يف تلك اعزمنة فكثري من رواة دحاديث
اسيبرصوا.

( )1جواهر الكالم .325 :39

كانوا مةن العامةة ةة
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نع يإرت يف إقرار املخالف بعد اسيبصار دن ال يكون ما دتةس بةه م رونةا
باملانع ب اء فمثال :لو تاون املخالف باملخلوقة منه من الانا ةة يسيبصةةر فةال
يوجد طريل ليصحنح هذ الاوجنة.
و لعل ما كرنا من الواضحاهب و تؤيد ما كرنا موة ة عمر بن د ينة قال:
كيب إيل دبو عبد ال (علنه السالم)« :دن كل عمل عمله الناصب يف حال ضالله
دو حال نصبه ة م َّن ال علنه و عرفه هذا اعمر فإنه يؤجر علنةه و يكيةب لةه إال
الاكاة فإنه يعندها؛ عنه وضع ا يف غري موضع ا و إنام موضع ا دهل الواليةة
فأما الصالة و الصوم فلنس علنه قضاؤمها» .
()1

و ملخ

ال ول :إن ما كرنا يف الكفار جير يف املخالفني.

هذا متام الكالم يف هذ الطوائف السبع من الرواياهب و ظ ر دنةه ال يمكةن
اسيفادة قاعدة اإللاام من ا بل املسي ر من ا قاعدتان د رتان:
األوىل :قانون امل اصة النوعنة و تةدل علنةه روايةاهب عبةد ال بةن حمةرز و
ديوب بن نوح و عيل بن م ايار.
الثانية :قانون اإلقرار و احرتام ال وانني.

( )1وسائل الإنعة .217 :9
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تنبيهات القاعدتني:
ي ع البحث يف حةدود و تنبن ةاهب ال اعةدتني و نحةن نةذكر دوال اعمةور
املرتبطة بامل اصة النوعنة و قد ت دم يف ضمن رواية عبد ال بن حمرز قول زرارة:
(إن عىل ما جاء به ابن حمرز لنةورا) دنةه مةن املحيمةل قويةا دن تكةون الروايةة
()1

مرتبطة بامل اصة النوعنة و قول زرارة هذا من باب اع ةذ بإةواهد الكيةاب و
السنة قال رسول ال (صىل ال علنه و آله)« :إن عىل كل حل ح ن ة و عىل كةل
صواب نورا فام وافل كياب ال فخذو و ما الف كياب ال فدعو » .
()2

فالبد و دن نر هل دن الإواهد تدل عىل امل اصة النوعنة دو ال؟
و قبل بنان الإواهد ال بأق بةأن ن ةول :إن الف ةاء مل ييعرضةوا للم اصةة
النوعنة و إنام تعرضوا للم اصة الإخصنة يف كيةاب ال ضةاء و مةن مجلةة مةا
اسيدلوا هلا قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْعيَدُ وا َع َل ْن ِه بِ ِم ْث ِل َما ْا ْعيَدَ َع َل ْن ُك ْ و اآلية مسبوقة
ِ
ةوه ْ ِمة ْن َح ْن ُ
وه ْ َو َد ْ ِر ُج ُ
وه ْ َح ْن ُث َة ْفي ُُم ُ
ب وله تعاىلَ ﴿ :وا ْق ُي ُل ُ
ةث َد ْ َر ُجةو ُك ْ
احلرا ِم حيَّس ي َ اتِ ُلو ُك فِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نةه َفةإِ ْن
َوا ْلف ْينَ ُة َد َ دُ م َن ا ْل َ ي ِْل َوال ُت َ ات ُل ُ
وه ْ عنْدَ املَْ ْس ِجد ْ َ َ َ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ةور َّر ِحةن ٌ ةة
َقا َت ُلو ُك ْ َفا ْق ُي ُل ُ
وه ْ ك ََذل َك َج َاا ُء ا ْلكَاف ِري َن َفإِن اني وا َفإِ َّن ال َغ ُف ٌ
احلرم ُ ِ
احل َرا ُم بِ َّ
َّ
كر بعةد آياهب:
اص َف َم ِن ا ْعيَةدَ
اهب ق َص ٌ
احل َرا ِم َو ْ ُ ُ َ
الإ ْ ِر ْ َ
﴿الإ ْ ُر ْ َ
َع َل ْن ُك ْ َفا ْعيَدُ و ْا َع َل ْن ِه بِ ِم ْث ِ
ةع
ةل َمةا ا ْعيَةدَ َع َلة ْن ُك ْ َوا َّت ُ ةو ْا الَ َوا ْع َل ُمةو ْا َد َّن الَ َم َ
ني .
املُْ َّي ِ َ

( )1وسائل الإنعة .158 :26
( )2وسائل الإنعة .110 :27
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و

و يف اآلية الرشيفة ج اهب ت ييض امل اصة بني قوم و قوم ال بةني ةخ
وه ْ ِم ْن َح ْن ُث َد ْ َر ُجو ُك ْ و مةن ال ةاهر دن
خ
ك وله تعاىلَ ﴿ :و َد ْ ِر ُج ُ

املخرجني ة بالكرس ة غري املخرجني ة بةالفيح ة عن بةني اإل ةران و فةيح مكةة
املكرمة مدة طويلة ومل يكن اعفراد نفس اعفراد نع املجيمع هو املجيمع.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
و كذلك قولةه تعاىلَ ﴿ :وال ُت َ ات ُل ُ
احل َةرا ِم َحيَّةس ُي َ ةات ُلو ُك ْ
وه ْ عنْدَ املَْ ْسجد ْ َ
فِ ِنه فمن الواضح دن اعفراد الذين يبيدؤون بامل اتلة عند املسجد احلةرام ربةام
ُقيل كثري من

يف دول اعمر و حننام يريد املسلمون قيةاهل عنةد املسةجد احلةرام

بإ ن من ال ربام ال يكونوا نفس اعفةراد وكةذا قولةه تعةاىلَّ ﴿ :
احل َةرا ُم
الإة ْ ُر ْ َ
بِ َّ
احل َرا ِم .
الإ ْ ِر ْ َ
و يف مجنع هذ املوارد املعارضة و امل اصة بني املسلمني و املإةركني ال بةني
اقبو ْا بِ ِم ْث ِل ما ُع ِ
ِ
وق ْب ُي بِ ِه و
فرد و فرد و يدل علنه قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َعا َق ْب ُي ْ َف َع ُ
َ
اآلية الرشيفة واردة يف املثلة عندما كةان املإةةركون يمثلةون باملسةلمني و مةن
الواضح دن من يريد املسل متثنله غري الذ مثل.
فروع قاعدة املقاصة النوعية
و بعد كر هذ الإواهد عىل قاعدة امل اصة النوعنة ي ع البحةث يف الفةروع
املرتتبة علن ا و موارد اال يالف بني ن ريينا و ن رية من قال ب اعةدة اإللةاام دو
قرر قاعدة اإللاام بنحو من اعنحاء.
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األول  :ال إ كال يف دن دبا حننفة ة عىل ما ن ةل عنةه ة كةان يةر إ ا
الفرع ّ
*

غصب خ

عننا من خ

آ ر يكون ضةامنا للعةني و دمةا املنةافع سةواء

دكانت غري مسيوفاة دم كانةت مسةيوفاة و سةواء دكانةت مةن قبنةل اععةرا
كسكنس الدار دم املنافع الي حتولت إىل اععنان كثمرة النخةل و سةواء دسةيو
الغاصب املنافع دم اسيوفاها الغري بإجارة من الغاصةب فةال يضةمن الغاصةب
هذ املنافع لصاحب العني و هذا هو الذ قةد يعةرب عنةه ايةران بالضةامن .و
صحنحة د والد واردة فةنه و اسيةغرب اإلمام (علنه السالم) هةذ الفيو و
قةةال« :يف مثةةل هةةذا ال ضةةةاء و ةةب ه حتةةبس السةةامء ماءهةةا و متنةةع اعر
بركي ا» .
()1

و يف املجلة العدلنة الي كانت للعثامننني و كانت بحك قواننن
()2

يف الدول

اإلسالمنة توجد هذ املادة حتت رق (. )550
()1

* الدرق الثاين عرش :اعربعاء  14رمضان املبارك .1407
( )1وسائل الإنعة .120 :19
( )2دنإأهب جملة اعحكام العدلنة بعد توقةف حةرب ال ةرم اعوىل بةني املسةلمني العثامننةني
والروق والي ددهب إىل ب اء جالنة إسالمنة ضخمة حتةت سةلطة الةروق فطلبةت السةلطنة
العثامننة من الكننسة اعرةو كسنة يف موسكو ت نننا واضحا لكنفنة معاملة الرعايةا املسةلمني
مما دفع الروق للرد باملثل فأنإأ السلطان عبد املجند جلنة من الف اء احلنفنة مع مسامهني من
املذا هب الثالةة اع ر مراقبني لي نني ال ضاء واعحكام الف نة اإلسالمنة فصةدرهب جملةة
اعحكام العدلنة والي ه جمموعة من اليرشيعاهب مكونة من سية عرش كيابا .دوهلةا :كيةاب
البنوع وآ رها كياب ال ضاء صدر آ ر دعدادها يف فةرتة ايالفةة العثامننةة يف ةعبان سةنة
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و يف امل ارنةةة بةةني الف ةةه الغةةر و الف ةةه اإلسةةالم

هةةب عبةةد الةةرزاق

السن ور يف كياب مصادر احلل إىل (دن فكرة الرضر يف الف ه اإلسةالم فكةرة
حمدودة) و دسةاق هةذا ال ةول :ايةران بالضةامن و اعجةر و الضةامن ال
()2

()3

جييمعان .
()4

و إنام قال هبذ امل الة من ج ة عدم توج ه إىل ما ي وله اآل رون.

 1293هجرية 1882منالدية .وإىل جانب الي نني الف

اإلسالم جر ت نةني ملةا خية

قضاء اعحوال املدننة يف ؤون مجنع اعديان واملذاهب يف الدولة العثامننة.
اميد إصدار املجلة قرابة سية ع ود .وقد ت لب وضع ا الل هذ الع ود من دور كبري جةدا
بنه بام تؤديه املحكمة العلنا حالنا ة تراجع وضع ا مع تعنت ف اء احلنفنة يف عدم ايرون
عن املذهب مما دفع السلطنة ليوطني قوانني اقيصادية بالدرجة اعساسنة دوربنة وبعد تراجةع
دمهني ا جر تأصنل عحكام ا بةام يسةمس ال واعةد الف نةة تإةبه مةا يسةمس حالنةا الف ةه
ال ضائ [ .املصدر :موسوعة ويكنبنديا]
( )1املادة ( )550يف ضامن تلف الدابة ونص ا :الدابة الي اسيكريت للركوب ال حتمل وإن
محلت وتلفت يلام الضامن وهبذ احلال ال تلام اعجرة.
( )2مصادر احلل يف الف ه اإلسالم .138 :6
( )3ايران بالضامن يعن دن من يضمن نئا لو تلف ينيفع به يف م ابلة الضامن مثال لو رد
املإرت حنوانا بخنار العنب وكان قد اسيعمله مدة ال تلامه دجرته عنه لو كان قد تلف بنةد
قبل الرد لكان من ماله.
( )4قال يف املادة ( )86من جملة اعحكام العدلنة :اعجر والضامن ال جييمعان.
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و قد رد علنه الإنخ حممد حسني كا ف الغطةاء يف حتريةر املجلةة يف اجلةاء
اعول و الثاين.
()1

( )1قال كا ف الغطاء يل املادة ( ( )85ايران بالضامن ) من حتريةر املجلةة :ال ةاهر دهنةا
كلمة نبوية ك اعدة الند و دمثاهلا من جوامع كلمه ال صةار ال لنلةة اللفةظ الكثةرية املعنةس .و
املراد بايران ما خيرن من العني من غلة و منافع .و ال اهر ان الباء سةببنة يعنة  :دن منةافع
العني متلك بسبب ضامهنا .و الزم هذا دن كل من علنه ضامن العني فمنافع ا له غري مضةمونة
علنه و هبذا متسك احلنفنة ملا هب إلنه إمام

من دن الغاصةب ال يضةمن مةا اسةيوفا مةن

منافع العني املغصوبة ؛ عنه ضامن و ضامن العني ال جييمع مع ضامن منافع ا.
و حنث ت افرهب د بار اإلمامنة عن دئمي

دن الغاصب يضمن العني و املنفعةة و صةحنحة

(د والد) عنده مإ ورة معروفة و قد تضمنت رد تلك الفيو بةأبلغ بنةان هلةذا إليةام
ف اؤه بيأويل هذ اجلملة املي دمة فحمل ا بعض دعالم امليأ رين عةىل مةا حاصةله بعةد
توضنح و تن نح منا :دن املراد بالضامن يف النبو هو الضامن اجلعةيل اال ينةار ؛ رضورة دن
كل عاقل إ ا ضمن ملك الغري و جعل غرامة تلفه علنةه فةإنام يصةنع لةك بغةر
منافعه فايران يكون له بسةبب ضةامنه اال ينةار
كضامن الغاصب و ال الضامن اليبعة

اسةينفاء

ال الضةامن ال ةر املجعةول رشعةا

كضةامن البةائع درك املبنةع و املإةرت درك الةثمن ؛

رضورة دن البائع هنا مع دنه ضامن للمبنع و لكن منافعه لنست له بل للمإرت

و هكذا يف

املإرت بالنسبة إىل الثمن فإن ايران هنا لنس بالضامن قطعا.
نع

ران الثمن للةبائع بالضامن د بضةامنه ؛ عن تلةف الةثمن علنةه و مةن مالةه كةام دن

ةران املبنع للمإرت ؛ عنه ضامن له و تلفه يكون علنه و من مالةه فلةنس املةراد الضةامن
ال ر

و ال اليبع

منافع العبد لنست له.

و ال الضامن الي دير

كام يف (اعيل عبدك عن ) فإن الضةامن علنةه و
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فذكر بعض دنه لو غصب نع عننا من احلنف فله دن يلامه بةام دلةام بةه
()1

نفسه وال يدفع إلنه ما يكون ضامنا له بحسب الف ه الإنع

و لةك مةن ج ةة

قاعدة اإللاام« :دلاموه بام دلاموا به دنفس » و «جيوز عىل دهل كل
()2

ديةن

ما يسيحلون» .
()3

و نحن ديضا ن ول بذلك إال دنه من باب امل اصة النوعنة.

فيعني كون املراد هو الضامن اجلعيل اال ينار

كام يف ضامن املعامالهب و املعاطاة فال تصلح

ال اعدة دلن َ
ال عىل عدم ضامن الغاصب للمنافع.
و يمكن دن يكون املراد من ا دن ران العني بسبب ضامهنا د من كان تلةف العةني علنةه و
من ماله فخراج ا و منافع ا له فنكون حمصل ا :دن ران العني ملالك العني الذ لةو تلفةت
العني كان تلف ا علنه و من ماله فنكون مفادها مفةاد مةادة ( )67الغةن بةالغرم د غرامةة
العني و تلف ا عىل من تكون له منافع ا و غننمي ا و قد يعرب عن ا بعبارة د ر و ه  :من له
الغن فعلنه الغرم.
و من مجنع ما كرنا ييضح لك وجه ال دح يف مةادة ( )86اعجةر و الضةامن ال جييمعةان و
احلل دهنام جييمعان .و ال مانع مةن اجةيامع ام ع ةال و رشعةا فةامل بو

بالسةوم دو بالع ةد

الفاسد يضمن العني قابض ا و يعطس دجرة مةا اسةيوفا مةن منافع ةا و هكةذا الغاصةب و
ن ائر [ .حترير املجلة ( 1ال س اعول)]56-55 :
( )1ال واعد الف نة للبجنورد .204 :3
( )2وسائل الإنعة .320 :26
( )3االسيبصار .148 :4
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و يإرت يف امل اصة النوعنة دن يكون احلك بعدم الضةامن للمنةافع جاريةا
عىل الإنع و السن ة كام يف زمان العثامننني ة فنجوز للإنع اع ذ مةن

كةام

يأ ذون من الإنع .
و دما إ ا مل يكن احلك نافذا عىل الإنعة بأن كان احلك بند الإةنعة دو كةان
احلك بند غري الإنعة إال دن احلك كان غري هذا فال جيوز؛ و لك لعدم صدق و
انطباق رواية عبد ال بن حمرز و صحنحي عيل بن م ايار و ديوب بن نوح.
فام كرو من جةواز عةدم إعطةاء اعجةر فةنام إ ا كةان الغاصةب ةنعنا و
املغصوب منه حنفنا غري صحنح عىل إطالقه و الصحنح ما كرنا من نفو هذا
احلك يف حل الإنع فنام إ ا كان ال انون املطبل يف زمانه ي ر بذلك احلك عةىل
الإنع و غري و حننئذ جيوز لك من باب امل اصة النوعنةة .و دمةا إ ا مل يكةن
نافذا فالبد من االلياام بالضامن و اعجر.
الفرع الثاين :إ ا ماهب كافر و كان له دوالد ةالةة :دحده كافر و اآل ر سن
و الثالث نع

ف نل بأن اإلرث يني ل إىل الإنع بياممه؛ و لك عنةه ال يةرث

الكافر مع وجود الوارث املسل فجمنع ما ترك يكون عوالد املسلمني.
إال دن دهل السنة ي ولون بأن املسل ال يرث من الكةافر و معنةس لةك دن
مجنع إرةه يكون لولد الإنع من باب قاعدة اإللاام و مةن باب قاعدة حجةب
املسل و هذا ما كر العالمة البالغ

()1

.

( )1موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة) .278 :7
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و دما بناء عىل امل اصة النوعنة اعيامدا عىل رواية ابن حمرز و صةحنحي عةيل
بن م ايار و ديوب بن نوح فام يسيفاد من الرواياهب هو دنه لو كةان هنةاك قةانون
يطبل عىل اجلمنع ك انون اليعصنب فف مثل لك بلحةاظ دهنة يأ ةذون منةا
جيوز لنا اع ذ من

م اصة.

و دما قانون( :املسل ال يرث الكافر) بام دنةه مةن ال ةوانني الية هة بنفةع
الكافر دائام؛ إ ال يفرق فنه بني كون الوارث ةنعنا دو سةننا د دنةه عةىل هةذا
ال انون كام ال جيوز للسن د ذ بعض املةال مةن بةاب اإلرث كةذلك ال جيةوز
للإنع بحسب حكم

و مثل هذا ال انون طبعا يكون ارجا عةن موضةوع

امل اصة النوعنة فإهن ال يأ ذون منا حيس ي ال بجواز اع ذ من

م اصة.

مضافا إىل دننا قلنا با رتا السنطرة يف الينفنذ يف امل اصة النوعنة فلو كانت
السنطرة عهل السنة فال يعطس من املال يشء ال إىل الإنع و ال إىل السن

بةل

يعطس املال كله للكافر تنفنذا ل انون (املسل ال يرث الكافر).
و دما إ ا مل يكن عهل السنة سنطرة بأن كانت السنطرة بنةد الإةنعة فالبةد
من ت سن ما ترك إىل قسمني نصف املال يكون لألخ السن
اعخ السن

و ال وجةه إللةاام

و عدم إعطائه من اإلرث من باب امل اصة النوعنة؛ عهنةا ت يضةة

املنع دو اع ذ من

فنام إ ا كانوا يأ ذون منا.

و ال مةن باب قاعةةدة اإللةاام فإنةةه يمكةن دن ي ةةال بةأن قولةةه (علنةه
السالم)« :دلاموه بام دلاموا به دنفس » عىل بعض الي ريباهب ما هةو ملةام بةه
هو عدم إرةه من الكافر د بلحاظ ع د السلب نلامةه و دمةا بلحةاظ ع ةد
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اإلجيا و دنه من يرث فال تدل هذ الرواية عىل متلك الإنع لإلرث من بةاب
قاعدة اإللاام.
كام يمكن االسيدالل برواية االسيحالل ة «جيوز عىل دهل كةل

ديةن مةا

يسيحلون» ة بناء عىل اليفسريين املرتبطني بامل ام.
فإن قنل :نلام اعخ السن بام يسيحل.
قلنا :ف و ال يسيحل اإلرث ال لنفسه و ال لنا.
و إن قنل باليفسري الذ قال به العالمة البالغة ة و هةو دنةه جيةوز علةن
املانعنة دو الرافعنة ة فام ير السن من مانعنة اإلسالم لإلرث من الكةافر جتةوز
علنه و إرث اعخ الإنع مجنع املال عىل وفل ال وانني العامة.
و لكن هذا الف ال اهر كام ت دم.
ف ر دنه عىل امل اصة النوعنة و كذا عىل بعض اليفاسري لرواية االسيحالل
ال جيةةوز للطةةرف الإةةنع إال نصةةف املةةال نع ة عةةىل بعةةض تفاسةةري روايةةة
االسيحالل و قاعدة اإللاام جيوز للإنع د ذ متام املال.
الفرع الثالث :مسةألة اليعصةنب و مةن الواضةح دن دهةل السةنة ي ولةون
باليعصنب الفا للإنعة.
فبناء عىل امل اصة النوعنة فال اهر من الرواياهب الثالث املي دمة ة رواية ابن
حمرز و عيل بن م ايار و ديوب بن نوح ة هو دن نفس ال انون الذ ينفذ علننةا و
به يؤ ذ منا ينفذ عىل دهل السنة و يؤ ذ من

فإن كان قانون اليعصةنب نافةذا
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جيوز للإنع اع ذ من باب اليعصنب من باب امل اصة النوعنة و إن كان دقرب
منه رمحا موجودا كام كان الإنع ابن ع املنت و له ال.
ودما بناء عىل قانون اإللاام و رواية االسةيحالل عةىل ت ريب ةا بغةري الوجةه
كر العالمة البالغ تكون النينجة جواز اع ذ من باب اليعصنب.

الذ

و دما بناء عىل ما كر العالمة البالغ فال يرةه الإنع فنام إ ا كان للمنةت
من هو دقرب رمحا كام لو كان لةه ةال فإنةه يرةةه و إن كةان سةننا و ال يرةةه
الإنع من باب اليعصنب.
توضيح ذلك :دن املسيفاد من قاعدة اإللاام و رواية االسيحالل هةو الع ةد
السلب

د دن املانعنة الي يراها السن و ي ول هبا قةد دمضةاها الإةارع ف ةو

ملام بام ي ول بأنه لنس يل و ال يمكن اسيفادة دكثر من لك من الرواياهب.
ة بعد لةك نرجةع إىل ال واعةد العامةة و ال ةانون العةام يف اإلرث هةو:
اعقربنة إ ا كانت يف البني مانعنة و إن كانت املانعنة جمعولة بالعنوان الثانو

كام

يف امل ام فإنه ملا كان يعي د بأنه ال يرث دكثر من النصف فريةةه اعقةرب سةواء
دكان نعنا دم سننا ف د كر العالمة البالغ يف رساليه( :فلو ترك املنت ة مثال ة
بنيا و اب َن ِ
ابن ع ة مثال ة و اال ة مثال ة فالاائد للخال عىل ما كرنا يف امل ةام
اعول و منعنا يف امل ام الثاين.
نع إن كان ايال من
الع و ْ
إن كان من .

ُدلا َم بأنه ال يسيحل نئا و يكون الاائد البن ابن
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نع لو كان اع ةوال الةذكور دو اإلنةاث دو امللفةل مةن ام بعضة
بعض

من

ُدعط الاائد املذكور ملن هو منا و س

منةا و

الذ هو من .

والوجه يف ما كرنا هو :دنه غاية مةا يسةيفاد مةن دحاديةث البةاب هةو دن
اليدين بعدم االسيح اق للاائد يكون ة بحسب اإللاام ة مانعا له عن اسةيح اقه
له كسائر موانع اإلرث فنكون ملن يةرث بسةبب منعةه بحسةب احلكة اعويل
سواء دكان منا دم من

ما مل يكن ميدينا بعةدم اسةيح اقه كةام كرنةا يف ايةال

الذ هو من ) .
()1

الفرع الرابع  :دنه بناء عىل املإ ور من حرمة د ةذ الربةا مةن الةذم
*

هةل

يمكن بعد وقوع املعاملة د ذ الربا منه و تصحنحه إما ب انون امل اصةة النوعنةة
دو ب انون اإللاام دو االسيحالل دم ال؟
كر السند ايوئ (ديد ال) يف من ان الصاحلني :اعظ ر عدم جةواز الربةا
بني املسل و الذم

و لكنه بعد وقوع املعاملة جيوز د ذ الربا منه من ج ة قاعدة

اإللاام .
()2

و كر يف كياب ايمس من مسيند العروة( :نعة بعةد االرتكةاب و د ةذ
املال جيوز اليصةرف فنةه و ال جيةب الةرد عمةال ب اعةدة اإللةاام حنةث إهنة
يسوغون هذ املعاملة فنؤ ذون بام الياموا به عىل دنفس ) .
()1

( )1موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة) .278 – 277 :7
* الدرق الثالث عرش :السبت  17رمضان املبارك .1407
( )2من ان الصاحلني  54 :2مسألة .219
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و هل يمكن احلك بجواز د ذ الربا بعد وقوع املعاملة عمال ب انون امل اصة
النوعنة بدعو دن نأ ذ من

الربا كام يأ ذون منا دو ال يمكةن احلكة بجةواز

اع ذ؟
فن ول :إنه من املمكن املناقإة يف مول قانون امل اصة النوعنةة للم ةام و
لك عن امل اصة النوعنة موردها ما إ ا كان ما يأ ذون منا دمرا قانوننا و ينطبةل
موضوعه ق را علننا و علن

فن ع الكالم يف جواز اع ذ و عدم اع ذ.

فح َك َ املإ ور بجواز اع ذ من باب قاعدة اإللةاام و نحةن ديضةا ن ةول
َ
بجواز اع ذ إال دنه من باب امل اصة النوعنة.
و دما إ ا مل يكن كذلك بل كان اع ذ منا بسبب االليةاام املعةاميل فةبام دن
الإنع الذ وقع طرف املعاملة الربوية اليام عىل نفسه بإعطاء الربا فلذا يأ ذ
الذم منه ف ذا اع ذ من باب إلاامنا عةىل الوفةاء بالع ةد و لةنس مةن بةاب
وجود قانون و دهن ابيداء يأ ذون منا كام يف اليعصنب و د باهه كأ ذ الإفعة
باجلوار فال تإمله ددلة امل اصة النوعنة.
و هكذا إ ا كانت املعاملة الربوية بني الإةنع و السةن

فةإن دهةل السةنة

ي ولون بجواز ربا الفضل وفاقا البن عباق ة و ربا الفضل هو الربا بني اجلنس
()2

( )1املسيند يف رشح العروة الوة س (موسوعة اإلمام ايوئ .22 :)15
( )2والعمل عىل هذا ة د عىل حرمة ربا الفضل ة عند دهل العل من دصةحاب النبة صةىل
ال علنه [وآله] وسل و غريه إال ما رو عن ابن عباق دنةه كةان ال يةر بأسةا دن يبةاع
الذهب بالذهب ميفاضال والفضة بالفضة ميفاضال إ ا كان يةدا بنةد .وقةال :إنةام الربةا يف
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الواحد ة فأ ذه منا الفضل لنس من باب تطبنةل قةانوهن ق ةرا علننةا بةل
()1

يؤ ةذ مةن الإنع من باب الياامه بإعطاء الفةةضل و قولةه (علنةه السةالم):
« ذوا من

كام يأ ذون مةنك يف سةني

و قضةاياه » ال يإةمل امل ةام فةإن

ال اهر من قوله (علنه السالم) ما إ ا كان قانوهن ينطبةل علننةا ق ةرا و دمةا إ ا
كان إعطاء الايادة و د ةذه هلةا مرتبطةا بةالياام امليعاقةدين و تع ةد كةل مةن
امليعاملني يف قبال اآل ر فحننئذ إنام يأ ذون الايةادة مةن بةاب اليةاام الطةرف
امل ابل بدفع الايادة ف ذا لنس بأ ذ ق ر

و ال يكون جموزا لأل ذ من .

و بعبارة د ر  :قانون امل اصة النوعنة ي ييض جواز اع ذ من

فنام إ ا كنا

معيد علننا من ج ة تطبنل قةانوهن علننةا ق ةرا و يف هةذا الفةرع لةنس مةن
ناحني

اعيداء و ال تطبنل ق ةر ل ةانوهن علننةا فةدلنل امل اصةة النوعنةة ال

النسنئة .وكذلك رو عن بعض دصحابه يشء من هذا .وقد رو عن ابن عباق دنةه رجةع
عن قوله حني حدةه دبو سعند ايدر عن النب صىل ال علنه [وآله] وسل [ .سنن الرتمذ
]356 :2
عن د اجلوزاء قال سمعيه يأمر بالرصف ة يعن ابن عباق ة وحيدث لك عنه ة بلغن دنةه
رجع عن لك .فل نيه بمكة ف لت إنه بلغن دنك رجعت قال :نع إنام كان لةك رديةا منة
وهذا دبو سعند حيدث عن رسول ال صىل ال علنةه [وآلةه] وسةل دنةه هنةس عةن الرصةف.
[مسند دمحد  51 :3و سنن ابن ماجة  759 :2واللفظ له]
( )1ربةا الفضل هو اليفاضل يف اجلنس الواحد من دموال الربا إ ا بنةع بعضةه بةبعض كبنةع
دره بدرمهني ن دا دو بنع صاع قمح بصاعني من ال مح ونحو لك .و وجه تسمنيه بةذلك
هو فضل دحد العوضني عىل اآل ر.
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يإمل مثل هذا الفرع سواء دكان الطرف امل ابل مةن دهةل الذمةة دم مةن دهةل
السنة فال يمكن تصحنح اع ذ من

ة بعد وقوع املعاملة ة مةن بةاب امل اصةة

النوعنة.
و دما عىل ضوء قاعدة اإللةاام ف ةل يمكةن تصةحنح اع ةةذ بعةد وقةوع
املعاملة دو ال؟
و ال اهر دنه ال ييمكن السند ايوئ (ديد ال) مةن تصةحنح اع ةذ بعةد
وقوع املعاملة من باب قاعدة اإللاام لوجو :
دوال :ما دل عىل اإللاام ضعنف سةندا فإن الةروا هو عيل بن د محاة و
هةو ضعنف من وج ة ن ر السند (حف ه ال) كام هو خمدوش من وج ة ن رنا
()1

ديضا.
و ةاننا :دنه مل يثبت مين الرواية هبذ الصورة و الذ ةابت هو يف صوص
الطالق و الضمري راجع إىل املطل ني ةالةا ال إىل دهل السنة.
و ةالثا :تعمن قاعدة اإللاام إىل الذم لنس له وجه صحنح.
و رابعا :هذا ميوقف عىل جةواز الربةا يف مةذهب
اإللاام الدين
إلاام

حيةس يكةون دا ةال يف

و من الواضح دن اإللاام الإخيص لنس بمعنار و إنام املعنار هو

عىل وفل مسلك

و مرام

و نحن ال نعل جواز الربا د ةذا و عطةاء

عند الن ود و النصار .

( )1معج رجال احلديث .246 – 245 :12
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و ال اهر دن هذ املسألة من املسائل املإرتكة يف مجنع اعديان الساموية فةإن
ٍ ِ
ِ
ِ
قوله تعاىلَ ﴿ :فبِ ُ ْل ٍ ِّم َن ا َّلذي َن َها ُدو ْا َح َّر ْمنَا َع َل ْن ِ ْ َط ِّن َباهب ُدح َّل ْت َهل ُ ْ َوبِ َصدِّ ه ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ةو َال الن ِ
َّةاق بِا ْل َباطِ ِ
َعن َسبِ ِ
ةل
الر َبا َو َقدْ ُهنُو ْا َعنْ ُه َو َدكْل ِ ْ َد ْم َ
نل الَِّ كَثريا َو َد ْ ذه ُ ِّ
َو َد ْعيَدْ نَا ل ِ ْلكَافِ ِري َن ِمنْ ُ ْ َع َذابا َدلِنام يدل عىل دهن كانوا من نني عن دكل الربا
()1

و السند ايوئ (ديد ال) ربام كان مليفيا إىل هذا اإل كال حنث قند يف رسةاليه
املسائل املنيخبة بأنه :إ ا كان من مذهب

جواز د ذ الربا .
()2

و هل يمكن اليمسك ب اعدة االسيحالل ليصحنح د ةذ الربةا بعةد وقةوع
املعاملة دو ال؟ فإن السند ايوئ (ديد ال) حننام كان ُيإةكل علنةه بةأن قاعةدة
اإللاام ال دساق هلا و ال وجه لليمسك هبا كان ييمسك ب اعةدة االسةيحالل و
قاعدة االسيةحالل ه موة ة حممد بن مسل «جيةوز عىل دهةل كةل

دين مةا

يسيحلون» بي ريب :دهن يةرون د ذ الربا حةالال فنجوز لنا د ذ الربا من .
و هةذا الذ كةان السند ايوئ (ديد ال) يةذكر

ةةارن البةةحث يةةرد

علةةةنه ة مضةةةافا إىل اإل ةةكاالهب السةةاب ة ة مةةن قصةةةور الرواي ةةة إلةبةةاهب
االسيحالل د دن املحرم ال يصةري حةالال بمجةرد اسةيحالل قةوم يف ديةن
الفاسد و كون دحكام

حاكمة عىل دحكامنا مسيغرب.

و مع ا يالف النسخ و ا يالف اليفاسري ف ذ الرواية ال تيالئ مةع هةةذ
الفيو ؛ إ يف الفيو تفكنك بني احلرمة اليكلنفنة و الوضعنة فإنه اليةام بعةدم
( )1سورة النساء.161 – 160 :
( )2املسائل املنيخبة.
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جواز املعاملة الربوية مع دهل الذمة و دهنا حمرمة باحلرمة اليكلنفنة و لكةن بعةد
وقوع ا هب إىل جواز د ذ الربا من .
و هذا اإل كال ال جير يف قاعةدة اإللةاام و لكةن جيةر يف مةا إ ا كةان
املسيند هو قاعدة االسيحالل فكةان ينبغة لةه دن ي ةول بةاجلواز يف املةوردين
كلن ام د يف احلك اليكلنف و الوضع .
الفرع اخلامس :يف دنه إ ا كان قانون املخالفني هو احلاك عىل البلد بةأن كان
قانةون اليعصنب مثال من قوانني الدولة و كان نافةذا عىل الإنع و السن

فل

جيب يف هذ الصورة عىل الإنع إعطاء اليعصنب إىل دهل السنة كام يأ ذ من
دو ال؟
و عةىل فر

د ذ السن ماال من بةاب اليعصنب هل جيوز للإنع الرشاء

من ؟ دو عىل فر

د ذ املال من الإنع ق را من بةاب اليعصةنب هةل جيةوز

رشاء هذا املال من

دو ال؟

و هذ املسألة تيوجه سواء دقلنا ب اعدة اإللاام دم بامل اصة النوعنة.
كر صاحب دنوار الف اهة دنه (و لو كان املأ و منه مؤمنا ف ل جيب علنةه
()1

الدفع؟ ال اهر دنه ال جيب الدفع إلن

م ام دمكن) .
()2

( )1الإنخ حسن و هو من دكابر الف اء و كةان معةارصا لصةاحب اجلةواهر( .االسةيا دام
ظله)
( )2دنوار الف اهة (كياب املرياث).30 :
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و لعل ما عرب به من ال اهر من ج ة دن امل اصة النوعنة دوراننة فكام يأ ةذ
البد و دن يعط

فبام دنه كان يف هنه امل دق لةك مل جيةام بةاحلك و إال عةىل

ال اعدة البد من احلك بعدم الوجوب جاما؛ و لةك عن د ةذه منةا ينطبةل
علنه عنوان االعيداء و د ذنا من

ينطبل علنه عنوان امل اصة فبام دنةه م اصةة

جائا فال جيةب علننةا دفةع املةال إىل املعيةد
إس ام

و ال وجةه ال ةرتاك الإةنعة و

يف ال انون الذ عىل غري املوازين بدفع املال من باب اليعصنب.

ة قال( :و لو دفعه إلن

ق را فف جواز تناوله من املةدفوع إلنةه و رشائةه

وج ان ال يبعد اجلواز) .
()1

و د كل علنه العالمة البالغ ( :نع ما يأ ذونه ة عىل مذهب

ة ممن هةو

منا ال جيوز اليةرصف به بإةراء دو نحو لك مطل ا فإن غايةة مفةاد اعحاديةث
هو إلاام امليدين و اجلواز علنه .و دين لك من اع ذ منةا عةىل ةالف احلكة
الواقع ؟! فمن الغريب ما ت دم ن له من دنه ال يبعد اجلواز!)

()2

و يمكن دن يكون وجه كالم صاحب دنوار الف اهة دمرين:
األول :دن امل اصة النوعنة بن ة بامل اصة الإخصنة فإنه قةد كرهةا
األمر ّ
يف امل اصة الإخصنة كام كر يف ملح اهب العروة من دنه بعد امل اصة هل يكون
املال حالال للغاصب؟ و يكون هذا معاوضة ق ريةة دو دنةه يب ةس املةال حةةراما
علنه؟
( )1املصدر نفسه.
( )2موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة) .278 :7
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ا يار السند الطباطبائ
بني العو

و املعو

()1

دنه حيل له املال بعد امل اصةة و ال يمكةن اجلمةع

و ن ةل عن صاحب املسيند بأنةه ال حيةل لةه املةال بعةد

امل اصة و لعل وجه كالمه دن هذا اعيداء حدوةا و ب اء.
()2

فلو قلنا بأن اعظ ر يف امل اصة الفردية هو احللنة بعةد امل اصةة و قلنةا بةأن
حك امل اصة النوعنة هو حك امل اصة الإخصنة فنجوز الرشاء منه فإن د ةذ
يف قبال د ذه من الإنعة و اعفراد منحلة يف املجيمع و ين ةر إىل

الإنعة من

اعفراد بالن ر االجيامع .
إال دن هذا احلك عىل فر

صحيه يف امل اصة الإخصنة ة كام ال يبعةد ة ال

يكون صةحنحا يف امل اصةة النوعنةة؛ و لةك عن د ةذنا مةن

ال خيرجةه عةن

( )1قال السند الناد يف العروة الوة س  718 :6يف امل اصة املسألة 7
ال اهر حصول اليعاو

بني ما د ذ م اصة وبني ح ه الذ عنةد امل ةي

فيربد ميه إ ا كان املال دينا علنه ويملكه إ ا كان عننا عن املفةرو
يأ ذ عو

ماله فال يب س املعو

منةه دو يف ميةه

دن امل ةاص يملةك مةا

يف ملكه وإال لام اجلمع بني العةو

واملعةو

 .وال

وجه ملا ي ر من املسيند [ان ر مسيند الإنعة  :]452 :17من ب اء العني عىل ملةك امل ةاص
ومنع كون ما يأ ذ عوضا عن ماله بل هو دمر جوز الإةارع ع وبةة .ةة منةع عةدم جةواز
اجلمع بني العو

واملعو

؛ إ املفرو

دنه يأ ذ بعنوان العوضةنة مةن مالةه ال بعنةوان

الع وبة مع دن الزم ما كر جواز عي ه للم اص إ ا كةان عبةدا دو جاريةة وجةواز ن لةه إىل
الغري .وال يمكن االلياام بذلك وديضا الزم ما كر عدم براءة مة امل ي
ديضا مع دنه رصح بس و ح ه بعد الي اص واقعا.
( )2ان ر مسيند الإنعة .452 :17

منةه مةن الةدين
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االعيداء و د ذه و د ذنا ال يإكل معاوضة ف ل دن ما د ذ الإةنع قةبال
دو ما يأ ذ فنام بعد يكون عوضا؟
األمر الثاين :اليمسك بةاإلقرار فةإن السةن حنةنام يأ ةذ ةنئا مةن بةاب
اليعصنب ال يأ ذ بعنةوان االعيةداء و الغصةب بةل د ةذ بالسةبب املوجةب
لليملك عنده فحك هذا املال حك سائر اعموال فكام جيوز رشاء مةا د ةذ
من باب اليعصنب إ ا كان املأ و منه عامنةا كةذلك جيةوز رشاء مةا د ةذ مةن
الإنع

و هذا ن ري ةمن ايمر و ايناير الذ حصل علنه الذم .

إال دنه مع لك البد من إةباهب اسي رار السرية عىل لك فإن السرية قائمةة
عىل اإلقرار فنام إ ا مل يعل من دين حصل له لك دو عل بحصةوله مةن الطةرق
املرشوعة عنده و دما إ ا عل بحصول املال مةن الطريةل غةري املإةةروع مةن
وج ة ن رنا ف ل يف مثل لك السرية قائمة ديضا؟ ال يبعد لك.
الفرع السادس  :هو دنه بام دن احلنفنة و الإافعنة ال ي ولةون بخنةار الغةبن
*

فنمكن لإلمام إ ا كان غابنا دن يلام احلنف دو الإافع املغبون بعدم اينار.
و نحن ن ول بأنه البد دوال من مالح ة املخيار يف نار الغبن حيس نر دن
عدم نار الغبن للحنف دو الإافع من باب قصور امل ييض دو من ج ة وجةود
املانع.

* الدرق الرابع عرش:اعحد  18رمضان املبارك .1407
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و البحث عن نار الغبن مفصل جدا و قد تعرضنا له يف املكاسب إال دنه
البد من اإل ارة إىل من جنة تفكر علةامء العامةة و العلةامء الغةربنني بالنسةبة إىل
نار الغبن ة بعد لك نيعر

ملا ا رتنا يف املكاسب.

و البد من اليذكري بأن نار الغبن لنس من مسلامهب ف ه اإلمامنة ف د دنكر
ابن اجلنند لك ومل يعد كثري من ال دماء نةار الغةبن مةن اينةاراهب و مةن
()1

امليأ رين صاحب احلدائل و املح ل السباوار قد ترددوا فنةه و نحةن ن ةول
بخنار الغبن عىل نحو االحيامل .و احلنفنة و الإافعنة ال ي ولون بةه و اليعةر
عقواهل و كلامهت موجب لليفصنل و اليطويل و نحن نكيف بن ل عبةارة مةن

( )1قال الإ ند اعول :و سادس ا :نار الغبن
و هو ةابت يف قول الإنخ و دتباعه لكل من املإرت و البائع إ ا غبن بام ال ييفاوهب به الةثمن
غالبا وقت الع د مع ج له بال نمة .و ال يي در بالغبن بغري العرف.
و لو دفع الغابن اليفاوهب دو بذل للمغبون مةن الابةون دو ترصةف فنةه بةام ال خيرجةه عةن
ٍ
حننئذ يلامه قنمة الغبن لو فسخ و
امللك دو بام خيرجه إ ا كان املغبون البائع مل يال اينار و
لنس للبائع فسخ البنع الثاين مع احيامله كالإفنع.
و ربام قال املح ل يف الدرق :بعدم نار الغبن و ي ر من كالم ابن اجلنند عن البنع مبنة
عىل املكايسة و املغالبة و مل ن ف فنه عىل رواية سةو

ةرب الضةةرار و تل ة الركبةان و يف

ايالف مل يسيند إىل اإلمجاع و ال إىل د بار اعصحاب و دكثر ال دماء مل يةذكرو و اعصةح
ةبوته و فورييه ميس عل بهو بحكمه و يعذر مع اجل ل بأحدمها[ .الدروق الرشةعنة يف ف ةه
اإلمامنة ]275 :3
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كياب (مصادر احلل) للسن ور الذ دلفه من ج ة امل ارنة بني الف ه اإلسالم
و الف ه الغر .
ف د قال يف مصادر احلل( :الف ه االسالم ال يعر

للغلة يف ال نمةة إال

عن طريل الغبن ة هو يف دكثر مذاهبه ال يعيد بالغبن و لو كةان فاحإةا اال إ ا
صحبه تغرير دو تدلنس و هو يف لك يضح باحرتام اإلرادة يف سبنل اسي رار
اليعامل و هذا هو أن دكثر الرشائع الغربنة ف ل دن جتد رشيعة تعيد بالغبن إال
يف حاالهب نادرة) .
()1

و نحن ن ول بأنه يمكن ت سن و تصوير الغبن بصور دربع يثبت يف بعض ا
اينار ويف بعض ا ال.
الصورة األوىل :دن يكون املنإأ بلحاظ دن ما اني ل إلنه دقل مالنة عةام اني ةل
عنه مطل ا باالطالق اللحاظ .
الصورة الثانية :دن يكون املنإأ باللحاظ املي دم ا ت نند حلاظ

د دنه ي ند

بأن ال يكون ما اني ل إلنه دقل مالنة عام اني ل عنه.
الصورة الثالثة :دن يكون املنإأ م ندا بالي نند الذايت.
الصورة الرابعة :دن يكون املنإأ مطل ا باالطالق الذايت.
و معنةا  :دن املإةرت يريةد

دما الصورة اعوىل و ه االطةالق اللحةاظ
ا رتاء هذا اليشء ُم ِدما عىل املعاملة مطل ا مع انكإاف دن مةا اني ةل إلنةه دقةل

( )1مصادر احلل .132 :2
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مالنة عام اني ل عنه و ينإئ امللكنة للطرف امل ابل سةواء دكةان دكثةر مالنةة دم مل
يكن.
و حمصل الكالم :دن بناء عىل الرشاء بةأ قنمةة كةان سةواء دعلة ب نميةه
السوقنة دم مل يعل دم كان ظانا ب نميه دم ةاكا و هةذا مةا نعةرب عنةه بةاالطالق
اللحاظ

د بام دنه مليفت و ميوجه إىل دن ما يريد رشاء ربام يكون دقل مالنة و

مع لك ُي دم عىل املعاملة و ينإئ ا عىل نحو االطالق و هذا مما يكةون يف كثةري
من املعامالهب كاملااد العلن

فإنه ي دم عىل الرشاء بلحاظ كون هذا الكياب يف

يد ال يف يد فالن دو ي دم بلحاظ وجود ُمإاكله عند دو ما يكون ميمام لةه كةام
إ ا كانت دورة كياب عند ناقصة ف د يكون اجلاء النةاق

الةذ يريةد رشاء

قنميه بخسا إال دنه ُي دم عىل رشائه ب نمة كبرية ليكمنل الدورة فإ ا كان م ةدما
عىل املعاملة و إن كان ما اني ل إلنه دقل قنمة عام اني ل عنه و منإئ للمعاملة عىل
نحو اإلطالق د دنه ُيملك الثمن إىل البائع مطل ةا و لةو بعةد انكإةاف دن مةا
اني ل إلنه دقل قنمة دو و لو بعد حصول الندامة فنحن نليام بعدم ةبةوهب نةار
الغبن.
و ف اؤنا (قدق ال درساره ) و إن مل يعربوا هبذا اليعبةري إال دهنة قةالوا
بأن اينار ةابت فنام إ ا مل يكن املغبون عاملا بال نمة فإنه لو كان عاملا بال نمة ف د
دقدم عىل الرضر.
ونحن قد دوضحنا يف حمله بأن العلة تعم و لص

و املعنار هو اإلقدام

ال العل فمن دقدم عىل معاملة بأ نحو كان و د قنمة سةواء دكةان ةاكا دم
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ظانا دم عاملا بال نمة لنس له اينار ال دن يكون املعنار هو العل بال نمة فإنه قةد
تكون املعاملة رضرية إال دنه بالدواع الي يأيت هبا ربام يكون موضوع الضةرر
منيفنا.
و دما الصورة الثاننة و ه ما إ ا كةان املنإةأ م نةدا حلاظةا كةام إ ا مل يكةن
املإرت عاملا بال نمة إال دن البائع خيرب بأن هذا اجلنس قلنل الوجود يف السةوق
و قنميه كذا فنإرتيه املإرت معيمدا عىل قةول البةائع بال نمةة و رشاؤ لةك
معيمدا عىل قول البائع يف قوة الي نند اللحاظ

و مرجعه إىل دين د رت هةذا دو

دليام باملعاملة إ ا كانت قنميه مثل ما قلت و دما إ ا ظ ر بأنه ميةوفر يف السةوق
بأقل من هذ ال نمة فال دليام باملعاملة فف هذ الصورة يثبت له اينار إال دنه
نار الرش

ال نار الغبن فإن الياامه باملعاملة إن كانةت قنميةه كةذا يف قةوة

الرش الرصيح.
و دما يف الصورة الثالثة و ه ما إ ا كان الي نند اتنا كام إ ا مل يكن املإرت
عاملا بال نمة ومل ي ل البائع نئا ة كالصورة الثاننة ة فا ةرت

ةنئا ب نمةة عنن ةا

البائع من دون تغرير و يف هذ الصورة بام دن املرتكا يف د هةان الع ةالء هةو دن
البنع ح ن يه املعاوضة بني الإنئني فام مل تكن قرينة عىل املحاباة البد من اليحفظ
عىل املالنة إال مما ييسامح فنةه عرفةا و مرجةع لةك إىل الي ننةد الةذايت د دن
الرش االرتكاز هو دين دليام باملعاملة إن مل يكن ما اني ل إيل دن
اني ل عن بام ال ييسامح فنه.

مالنةة عةام
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و هذا الرش االرتكاز موجب لعدم إطالق للبنع و انع اد البنع م ندا و
هذا الي نند لنس بالنسبة عصل البنع بةل راجةع إىل االليةاام و مرجعةه إىل دين
دليام باملعاملة إ ا مل يكن ما اني ل إيل دقل مالنة مما اني ل عن .
و

و هذا الي نند يف مرحلة االرتكةاز يمنةع مةن حت ةل اإلطةالق اللحةاظ

اإلطالق ة كام ت دم ة إنةام ييح ةل فةنام إ ا مل يكةن مسةبوقا بمثةل هةذ املبةادئ
االرتكازية.
و يف هذ الصورة هب دكثر املح ني من امليةأ رين كةاملح ل النةائنن
املح ل اإلصف اين و املح ل اإليرواين و السند ايوئ
()2

()3

()4

()1

و

إىل دن دسةاق نةار

الغبن هو الرش االرتكاز  .و هذا و إن كان صحنحا من وج ة ن رنةا إال دن
لنا فنام هبوا إلنه مالح ة و تعلنةل و هةو دن مرتكةا اعفةراد إ ا تغةري بسةبب
ال وانني املجعولة دو بسبب اعُنس مع اعحكام الديننة الية عةىل ةالف هةذا
املرتكا فال يؤةر هذا الرش االرتكاز دةر د ال يكون له اينار كام إ ا كان
الإخ

يعنف يف دوروبا و قد ت دم يف كياب (مصادر احلل) بأنةه قلةام توجةد

رشيعة تعيد بالغبن يف الغرب و نينجة للعنف يف تلك البالد مل يكن هذا الرشة

( )1مننة الطالب .107 :3
( )2ان ر :حا نة املح ل اإلصف اين عةىل كيةاب املكاسةب  237 :4و  242تعلن ةة  148و
.154
( )3ان ر :حا نة املح ل اإليرواين عىل كياب املكاسب  120 :3و .131
( )4مصباح الف اهة .292 :6
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مرتكاا يف هنه فحننئذ مل يكن له نار الغبن؛ و لةك مةن دجةل دن املبايعةة يف
تلك البالد يف احل ن ة لنست ه معاوضة بني املالني مع اليحفظ عىل املالنة بةل
عبارة عن فعالنيه يف حتصنل املال.
دو ارتكا يف هنه بحسب ال وانني املجعولة نينجة للعنف يف تلةك املنةاطل
دو عجل دمور د ر بأنه لو كان ما اني ل إلنه دقل مالنةة ممةا اني ةل عنةه فلةه حةل
اسرتداد امل دار الاائد .و علنه يكون له د ذ امل دار الاائد و لنس له حل الفسخ
من باب نار الغبن إال مع عدم إمكةان اسةرتداد الاائةد و هةذا كةام إ ا كةان
حتصنل يشء ميوقفا عىل الوقوف ساعة دو ساعيني دو دكثر فإ ا ا رتا بعد هةذا
اليوقف و االني ار و تبني له بأنه بنع له ب نمة دكثر فف مثل لك ربام ال يكةون
االرتكاز عىل الفسخ فإن الفسخ يف مثةل لةك ينفةع الغةابن بةل املرتكةا هةو
اسرتداد الاائد إ ا دمكن و إال إما الرد و إما ال بول.
فال يمكن احلةك عىل نحو اإلطالق بأن نةار الغةبن نا ةئ مةن الإةةر
االرتكاز

بل البد من بنان حدود الرش االرتكاز .

ف ر دن يف هذ الصورة يليام باملعاملة و إال له الفسخ و حيك باينار مةن
ج ة الرش االرتكاز .
و دما الصورة الرابعة و ه ما إ ا مل يكن هناك ت ننةد ايت؛ نينجةة للعوامةل
املي دمة إال دن عدم الي نند الذايت مل يكن بحنث يوجب اإلطةالق اللحةاظ دو
الي نند بيشء آ ر بل دوجب اإلمهال د دنه غري ميوجه حني املعاملة و لنس له
االرتكاز املي دم فف هذ الصورة البد و دن ال انون يعني اليكلنف.
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و اإلطالق الذايت مما ييح ل كثريا يف الوصايا و دمثاله فإنه ربام يويص بةامل
للف اء و هو غةري ميوجةه إىل دن الف ةاء ين سةمون إىل قسةمني :د ةةبار و
دصويل و دمثال لك و هذا اإلطالق إطةالق ايت ال دنةه الحةظ ال سةمني و
دنإأ الصنغة مطل ة.
و بام دن احلك باللاوم يف هذ الصورة رضر فنمكن اليمسك ب اعةدة (ال
رضر) و لعل الإنخ الطو

و دمثاله ممن متسك بةال رضر ف ة

ال بالإةةر

االرتكاز من ج ةة دن املجيمةع يف تلةك اعزمنةة مل يكةن مرتكةاا يف د هةاهن
الي نند الذايت املوجب ينار الغبن؛ و لك من ج ة ا ةيالط

مةع الةرومنني و

غريه ممن مل يكونوا يعي دون بخنار الغةبن فلة يكةن الي ننةد الةذايت مرتكةاا
بوضوح يف د هاهن و لذا مل يعلل الإنخ و دمثاله نةار الغةبن بالي ننةد الةذايت
فيمسكوا إلةباهب اينار بال رضر.
فإ ا ظ ر حك الصور اعربعة ن ول :إن املغبون إ ا كان حنفنا و كان ُم ِدما
عىل املعاملة بأ قنمة كانت فف هذ الصورة ال نار له عىل ال اعدة؛ ملا كرنا
يف الصورة اعوىل.
و إن كان املغةبون مغةرورا مةن البةائع فةاحلك باينةار مةن ج ةة للةف
الرش  .و ال اهر دن املنكرين ينار الغبن ي ولون بثبوهب اينار إ ا كةان تغريةرا
كام يف مصادر احلل( :اال إ ا صحبه تغرير دو تدلنس) ف ُ ي ولون باينار مةن
()1

باب اليغرير و نحن ن ول به من ج ة للف الرش .
( )1مصادر احلل .132 :2
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و إن كان احلنف املغبون قد دقدم عىل املعاملةة عةىل نحةو الي ننةد الةذايت و
بحسب ارتكاز كام إ ا كان احلنف من ال ر النائنة ومل يكن عارفا بأحكام دينه
و ا يالف مذهبه عن سائر املذاهب فا رت

نئا بحسب ارتكاز ة بان دنةه

مغبون فإن كانت رشائ امل اصة النوعنة موجودة نلامه بمذهبه م اصةة و إال
فال وجه ليحمله الرضر.
و دما يف مورد اإلطالق الذايت و ما إ ا كان ال ةانون هةو عةدم ةبةوهب نةار
الغبن فلنا من باب امل اصة النوعنةة ة إ ا كانةت رشائط ةا موجةودة ة دن ن ةول
بعدم ةبوهب اينار و كام يأ ذون منا نأ ذ من .
ف ر دن صوريت الي نند الذايت و اإلطالق الةذايت مرتبطيةان بامل ةام و دمةا
الي نند اللحاظ و اإلطالق اللحاظ فخارجان عن نار الغبن.
و يإرت يف الصورتني دن تكون رشائ امل اصةة النوعنةة موجةودة و الية
من ا دن يكون ال انون قانونا ساريا عىل اجلمنع د عىل الإنع و السن .
و مما كرنا من دن دكثر اعديان و الرشائع ال ي ولون بخنار الغبن ة كام ي ةر
لك من (مصادر احلل) و غري ة ي ر ما يف كالم بعض اعكابر و غةري كإةنخ
الرشيعة من دن ةبوهب نار الغبن ال رب له بالرش االرتكاز
()1

بةل هةو مةن

( )1قال نخ الرشيعة اإلصف اين عند اسيدالله عىل ةبوهب نار الغبن يف نخبة اعزهار:
الدلنل السابع :ةبوهب اينار عىل وفل ال اعدة
و يمكن االسيدالل ملا نحن فنه بوجه آ ر غري تلك الوجو املذكورة و هو ان ن ول:
ان ةبوهب اينار للمغبون انام كان عىل طبل ال اعدة.
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اعحكام الع الئنة فإنه كنف يمكن ال ول بأنه من اعحكةام الع الئنةة و احلةال
دن كثريا من الع الء ال حيكمون به؟
الفرع السابع  :يف دن امل اصة النوعنة هل لي
*

بأهةل السةنة دو ال لةي

هب بل كل مجاعة دنفذوا دحكاما عىل الإنعة جيوز للإنعة امل اصة مةن

بةنفس

لك ال انون؟

و ت رير لك :دن الع د املفرو

قد وقع م ندا بأن املبنع مساو للةثمن الفةالين .و كةل ع ةد

مبن عىل قند يوجب للفه اينار.
دما الصغر ف اهر ؛ عنه لو عل عدم كونه مسةاويا لةه ملةا يةرى بالع ةد عةىل الفةر
معلوم دنه ال فرق بني ال ند اللف

.و

و ال ند املف وم الذ يسيفاد من قرينة احلةال دو امل ةال

لكونه قندا ح ن ة كام ال خيفس.
و دما الكرب فكذلك ديضا إ ا ال ند فنام نحن فنه كغري قند للاوم الع د ال نفس املعاملةة و
إال يوجب للفه بطالهنا[.نخبة اعزهار يف دحكام اينار]176 :
وقال يف قاعدة ال رضر:
و اما ايناراهب:
فجملة من ا منصوصة عن دئمينا (علنه السالم) مسةطورة يف حماهلةا .و مجلةة من ةا تسةيند إىل
فواهب الرش الضمن الذ ي يض به العرف يف املعامالهب فإن بناء امليعةاملني عةىل البنةع و
اال رتاء بال نمة املعيدلة و ما ي رب من ا و عىل اليملنةك و اليملةك للمجمةوع ال للةبعض
منفردا عن اآل ر و عىل سالمة املبنع من العنةب و عةىل وجةود الوصةف املإةاهد اتةا ال
بالعر

و اليدلنس[ .قاعدة ال رضر]30:

* الدرق ايامس عرش :السبت  24رمضان املبارك .1407
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إن اسيفادة اليعمن من ظاهر دلفاظ الرواياهب املي دمةة مإةكل إال بإلغةاء
صوصنة املورد و ال ول بأن الضاب الكيل « :ذوا من

كام يأ ةذون مةنك »

ةابت يف مطلل املةوارد و إن بةني هةذا احلكة يف املةوارد اياصةة؛ و لةك عن
االبيالء غالبا يف تلك اعزمان كان بالعامة.
و يؤيد اليعمن قوله تعاىلَ ﴿ :فم ِن ا ْعيَدَ َع َلن ُك َفا ْعيَةدُ و ْا َع َلن ِ
ةه بِ ِم ْث ِ
ةل َمةا
ْ
ْ ْ
َ
ا ْعيَةدَ َع َلة ْن ُك ْ

()1

فةةإن هةذ اآليةةة واردة يف يةل اآليةةاهب املرتبطةة بامل اصةةة

النوعنة و من الواضةح دن طةرف املسةلمني هة املإةةركون ال سةائر الفةرق
احلرم ُ ِ
ةاص و د ةبا لةك مؤيةد ملضةمون
ةاهب ق َص ٌ
اإلسالمنة .و إطالق ﴿ َو ْ ُ ُ َ
الرواياهب الي يمكن ت ويي ا من باب اع ذ بإواهد الكيةاب و السةنة كةام دن
بناءنا عىل لك.
و علنه فا يصاص امل اصة النوعنة بأهل السنة بعنةد مضةافا إىل دن بعةض
الرواياهب الي تفند هذا املعنس مثل مةا يف الوسائل عن العةالء بن الفضنل قال:
سأليه عن املرشكني ديبيدهي املسلمون بال يال يف الإ ر احلرام؟ ف ةال« :إ ا كان
املرشكون يبيدئوهن باسيحالله ة رد املسةلمون دهنة ي ةرون علةن
احلرم ُ ِ
احل َرا ُم بِ َّ
لك قول ال عا وجل ﴿ َّ
اص
اهب ق َص ٌ
احل َرا ِم َو ْ ُ ُ َ
الإ ْ ِر ْ َ
الإ ْ ُر ْ َ

فنةه و
()2

الروم يف هذا بمنالة املرشكني عهن مل يعرفوا للإ ر احلرام حرمة و ال ح ا ف

( )1سورة الب رة.194 :
( )2سورة الب رة.194 :

و
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يبددون بال يال فنه .و كان املرشكون يرون له ح ا و حرمة فاسةيحلو فاسةيُحل
من

و دهل البغ يبيددون بال يال» .
()1

و ال اهر من هذ الرواية املعنار لنس هو اسيحالهل اعي ادا بل اسيحالهل
ايارج عمر حمرم سواء دكانوا يعي دون حرميه كاملرشكني ة فإهن كانوا يرون
للإ ر احلرام ح ا و حرمة ة دم مل يكونوا يرون لك كالروم و العلة املذكورة يف
الرواية تعم احلك و علنه فال ا يصاص للم اصة النوعنة بأهةل السةنة بةل
كل خمالف إ ا كان مسنطرا علننا و كان قانونه نافذا بالنسبة لنا فلنا دن نأ ذ هبةذا
ال انون فنام إ ا كان يف صاحلنا و لك من باب امل اصة النوعنة .هذا متام الكالم
يف اعبحاث املرتبطة بامل اصة النوعنة.
فروع قاعدة اإلقرار
و دما قانون اإلقرار دو اإللاام عىل ما هب إلنه املإ ور فنذكر له فروعا:
األول :دنه إ ا طلل املخالف زوجيه بالطالق البدع الةذ هةو نافةذ
الفرع ّ
بحسب اعي اد و إن كان حمرما باحلرمة اليكلنفنة و فاسدا بحسةب اعي ادنةا ة و
من دهل السنة ديضا من ي ول بالفساد كابن تنمنة و ابن ال ةن
()2

()3

كةام إ ا طلةل

زوجيه يف حال احلنض دو يف ط ر املواقعة دو بال إ اد إىل غري لةك كةالطالق
هاال و يف حال السكر ة هل حيك بالفساد دو ال حيك به؟

( )1وسائل الإنعة .71-70 :15
( )2ان ر :جمموع الفياو .72 :33
( )3اعالم املوقعني  33 :3وان ر :هتذيب السنن .103 :3
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ال إ كال يف دن الطالق البدع فاسد بم يضةةس اعدلةة اعولنةة و لةك
لداللة رواياهب كثرية عىل الفساد مضافا إىل داللة اآلية املباركةة يف اجلملةة عةىل
لك إال دن مجاعة من ف ائنا اسينادا إىل بعض اعدلة قالوا بأنةه يمكةن احلكة
بالصحة فنام إ ا كان الطالق البدع صادرا ممن يعي ةد نفةو

فحكَة َ بعضة
َ

بالصحة الواقعنة دو الصحة من حنةث جةواز اليةاويج مةن املطل ةة بةالطالق
البدع من ج ة قاعدة اإللاام دو من ج ة قاعدة اإلقرار.
و قد كرنا يف دول البحث عن قاعدة اإللاام بأن هذ املسألة ممةا مل ييعةر
هلا اجلمنع و إنام تعر

هلا بعض فمثال مل يذكر الكلنن (رمحةه ال) الروايةاهب

الدالة عىل جواز الياويج و هكذا العالمة.
نع تعر

هلا الإنخ يف الي ذيب مع دنةه مل ييعةر

للفيو كايالف و تعر

()1

هلةا يف كيبةه املعةدة

هلا املح ل يف كياب الطالق و لنس البحث فعةال
(.)2

يف الطالق الثالث.
نع من امليأ رين ادعس صاحب املسالك اإلمجاع عىل املسةألة ومل نجةد
()3

من امليأ رين خمالفا يف املسألة و إن ن ل عن املي دمني ايالف كالفاضل امل ةداد
يف الين نح .
()1

( )1هتذيب اعحكام .47 :8
( )2رشائع اإلسالم .10 :3
( )3قال يف املسالك " :96 :9وال فرق يف احلك عىل املخالف بوقوع ما يعي د مةن الطةالق
بني الثالث وغريها مما ال جييمع رشائطه عندنا وي ع عنده كيعلن ه عىل الرشة

ووقوعةه
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و مسينده يف لك الرواياهب املي دمة الي مل تكن النة من ايد ة داللةة
دو سندا و اإلمجاع املحصل لنس بم طوع بل و ال م نون .نعة مةن تعةر
للمسألة حك بالصحة يف اجلملة.
و يمكةةن ت سةةن كلةةامهب ال ةةائلني بالصةةحة دو يف اجلملةةة إىل احةةيامالهب
ةالةة:
األول :االلياام بالصحة الواقعةنة للطةالق البةدع الصةادر مةن
االحتامل ّ
املخالف سواء دكانت الاوجة مؤمنة دم غري مؤمنة و ال ةول بةأن املسةيفاد مةن
الرواياهب هو صحة الطالق بةالعنوان الثةانو

د دن اعي ةاد بنفةو الطةالق

موجب ليأةري الطالق و هذا احلكة و مصةلحة تكةون م دمةة عةىل مصةلحة
اجلعل اعويل و علنه فطالق املخالف صحنح و نافةذ سةواء دراد اليةاويج هبةا
خمالف دم مؤمن.
و هذا ما ي ر من العالمة البالغ

()2

و املح ل الإنخ حسني احلةيل و هةو
()3

ظاهر كلامهب مجع آ ر.

.

بغري إ اد ومع احلنض وبالنمني وبالكنايةة مةع الننةة وغةري لةك مةن اعحكةام الية
يلياموهنا .وظةاهر اعصحاب االتفاق عىل احلك ".
( )1الين نح الرائع .319 :3
( )2موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة)  275 :7الفرع احلاد عرش.
( )3بحوث ف نة 289 :وما بعدها.
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و هذا االحيامل مرجعه إىل نوع من اليصويب و دن اعية اد الصحة موجةب
ليبدل الواقع و البد لل ائلني هبذا االحيامل من إقةامة دلنل ميةني حيةس يمكةن
االلياام به.
االحتامل الثاين :االلياام بفساد هذا الطالق وب اء الاوجنة بجمنع آةارهةا
د دن مجنع ح وق الاوجنة كالنف ة و الكسوة و دمثاهلا باقنة و لكةن مةع لةك
جيوز للإنع دن يياون من ا من باب اإللاام.
و هنا ييوجه سؤال و هو دنه كنف جيوز تاويج زوجة الغري؟
ربام ي ال ة كام قال السند احلكن

()1

و بعض آ ر ة بأن هذا من قبنل اسرتقاق

زوجة الكافر فكام دن زوجنيه تنعدم باالسرتقاق كذلك تنعدم الاوجنة بإجراء
صنغة النكاح.
االحتامل الثالث :االلياام بأن الطالق البدع الصادر من املخةالف املعي ةد
بنفو الطالق ي ر عىل طالقه بام له من اآلةار د دنه للإنع دن ييعامل مع هةذا
الطالق معاملة الصحة و يمكن اليعبري عنه بالصحة الينايلنة .و علنه فلو كانت
الاوجة مؤمنة فالبد هلا من إقرار زوجة ا عةىل الطةالق و تةر نفسة ا مطل ةة
بمعنس دن متينع من الاون و لنس هلا حل املطالبة بالنف ة و الكسوة بعد روج ا
من العدة فنام إ ا كان الطالق رجعةنا و يف دةناء العدة إ ا كةان الطةالق بائنةا و
يمكن جعل نفس ا يف معر

طبة اآل رين.

( )1مسيمسك العروة الوة س .526 :14
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و مرجع هذا االحيامل إىل احرتام قانون املخالفني و لنس معنةس لةك دنةه
مطابل للواقع بل بمعنس جواز ترتنب اآلةار للإنعة سواء دكانت هل دم علن
فلو كانت املطل ة مؤمنة فل ا تاويج نفسة ا للغةري دو جعةل نفسة ا يف معةر
طبة اآل رين و لنس هلا املطالبة بالنف ة و الكسوة إىل ب نة اآلةار .و هكةذا لةو
كانت خمالفة.
و ي ر مما كرنا وضوح الفرق بني االحيامل الثالةث و اعول؛ إ االحةيامل
اعول هو االلياام بوقوع الطالق بالعنوان الثانو

و عىل االحيامل الثالةث هةو

االلياام بصحة الطالق و لو بالعنوان الثانو .
و دما فرق االحيامل الثالث عن االحيامل الثاين هةو دنةه يعيةرب يف االحةيامل
الثاين دن تكون اآلةار الي يريد الإنع ترتنب ا مةن اآلةةار الية تكةون يف رضر
املخالف و لصالح الإنع
النف ة و دمثاله ف

و دما اآلةار الي تكون لصالح املخالف كعةدم حةل

مما ال يرتتب.

و هذ املسالك دو االحيامالهب الثالةة البد من حةل مإةكلة كةل من ةا مةع
الرواياهب الي تدل عىل فساد الطالق البدع
بني الإنع و السن

فإنه مل يفصةل يف تلةك الروايةاهب

و بعد حل هذ املإكلة البد من إقامة الدلنل لكل من ا.

األول و هو االلياام بالصحة الواقعنة فنمكن دن ي ال بأن هةذا
ّأما االحتامل ّ
االحيامل غري ال من الضعف من كليا الناحنيني.
دما من الناحنة اعوىل فإن محل الرواياهب الدالة عىل الفساد عىل ما إ ا مل يكن
املطلل معي دا صحة الطالق مسيبعد ةبوتا و إةباتا.
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دما ةبوتا فمن دجل دن اعي اد صحة ما هةو فاسةد ال يوجةب تبةدل الواقةع
بحنث يكون ا مصلحة مي دمة عىل مصلحة رشو صحة الطالق بنحةو حتةدد
رشطنة الرشائ بغري مورد االعي ةاد بةايالف فإنةه دمةر مسةيبعد يف نفسةه .و
الرواياهب الصادرة عن اعئمة (علن

السالم) يف م ةةام احلاجةة و كةذا كلةامهب

ف اء الإنعة و ال سنام امليكلمني من

ة الذين دلفوا يف هذ املسألة رسائل ة إنام

هو ليخطئة االعي اد املوجةود و دن هةذا الطةالق مةع االعي ةاد بالصةحة غةري
صحنح فلو كان الطالق صحنحا بسبب اعي اد الصحة فةال وجةه للمنازعةة و
املحاجة.
و دما إةباتا فواضح؛ إ ال موجب حلمل الرواياهب الدالة عىل الفساد مطل ةا
عىل صورة ما إ ا مل يكن املطلل معي دا الصحة.
و دما من الناحنة الثاننة فإن ال ائلني هبذا ال ول اسيدلوا بالرواياهب املي دمةة
الي اسيدل هبا ل اعدة اإللاام فمن االسيدالالهب هةو مةا اسةيدل بةه العالمةة
البالغ

و هو رواية حممد بن مسل « :جتوز عىل دهل كل

دين ما يسيحلون»

و دن املراد بام يسيحلون هو الروافع و املوانع و نحن قلنا عند اليعر

للروايةة

بأن هذا مما ال يمكن اسي ار من الرواية.
دو االسيدالل برواية عبد ال بن طاووق قةال قلةت :ع احلسةن الرضةا
زوجيُه ابني
(علنه السالم) :إن يل ابن دخ َّ

و هو يإةرب الإةراب و يكثةر كةر

الطالق؟ ف ال« :إن كان من إ وانك فال يشء علنه و إن كان من هؤالء فأبن ةا
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منه فإنه عنس الفراق» بي ريب :دن قوله« :فأبن ا منةه فإنةه عنةس الفةراق» معنةا
انعدام الاوجنة.
و هذا االسيدالل كام تر

فإن املؤةر عىل الفر

إنام هو اعي اد الصةحة ال

قصد الفراق مضافا إىل دنه يمكن دن يكون مةراد (علنةه السةالم) دن لةه حةل
اإلبانة للطالق الذ يعي د املطلل صحيه بمعنس :إقرار بام يعي د و اإلبانة دةر
من آةار الطالق و لنس معنس لك صحة الطالق.
و دما االسيدالل بذيل هذ الرواية «من دان بةدين قةوم لاميةه دحكةام »
فأيضا ضعنف؛ إ لنس الزم لك صحة الطةالق بةل يمكةن دن يكةون معنةا
ترتنب آةار الطالق للغري بمعنس إقراره فلنس يف الروايةة رصاحةة بةل و ال
ظ ور يف صحة الطالق.
و من الرواياهب الي اسيدل هبا :رواية عيل بن د محاة ة مع قطع الن ر عةن
سندها ة دنه سأل دبا احلسن (علنه السالم) عن املطل ة عىل غري السةنة ديياوج ةا
الرجل؟ ف ال« :دلاموه من لك ما دلاموا دنفسة

و تاوجةوهن فةال بةأق

بذلك» .
()1

و يمكن اجلواب عن ا بأن مجلة« :دلاموه من لك ما دلاموا دنفس » مجلة
مت ندية و الياويج جائا لنا بام دهن يعرتفون هبذ الرشيعة و بصحة الطةةالق و
ال يسيفاد من هذ الرواية ة زيادة عىل اإلقرار ة احلك بصةحة الطةالق و جةواز

( )1هتذيب اعحكام .58 :8
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تاوجي ن حيس للمخالف فاليمسك هبذ الرواياهب كام متسك الإةنخ احلةيل و
()1

العالمة البالغ

()2

ال خيلو من ضعف.

و دما رواية هنث بن د مرسوق عن بعض دصحابنا قال :كةر عنةد الرضةا
(علنه السالم) بعض العلويني ممن كان ينية صه ف ال (علنه السالم)« :دمةا دنةه
م ن عىل حرام؟» قلت :جعلت فةداك كنةف و هة امردتةه؟ قةال« :عنةه قةد
طل ا» قلت :كنف طل ا؟ قال (علنه السالم)« :طل ا و لك دينةه فحرمةت
علنه» .
()3

فنمكن اجلواب عن ا بأن قوله (علنه السالم)« :فحرمت علنه» ال يدل عةىل
صحة الطالق؛ إ من املمكن دن تكون احلرمة من دجل اليجر

فبام دهنةا حةرام

علنه باعي اد ف و م ن عىل احلرام من حنةث اليجةر  .و عةىل فةر
فالرواية مرسلة و ال اعيامد علن ا؛ و لذا مل نيعر
و من ا رواية حممد بن عبند ال العلو

داللي ةا

هلا.

إال دن هذ الرواية مرتبطةة بطةالق

الثالث.

( )1بحوث ف نة.276 :
( )2موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة) .241 :7
( )3االسيبصةةار  291 :3وسةةائل الإةةنعة  72 :22البةةاب  30ح  2وفنةةه :عةةن بعةةض
دصحابه.
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و من ا رواية إبراهن بن حممد اهلمداين« :فان ر فإن كان ممن ييوالنا و ي ةول
ب ولنا فال طالق علنه؛ عنه مل يأهب دمرا ج له و إن كان ممن ال ييوالنا و ال ي ول
ب ولنا فا يلع ا منه فانه إنام نو الفراق بعننه» .
()1

و اجلواب:
دوال :دن هةذ الرواية بن ة برواية عةبد ال بن طاووق املي دمة من حنث
اليعلنل و من الواضح دن ننة الطالق غري معيربة عند دهل السنة و ما كر مةن
دنه «نو الفراق بعننةه» إلقنةاع الإةنعة و ال ةائلون هبةذا ال ةول ي ولةون بةأن
االعي اد بصحة الطالق موجب لصحيه بالعنوان الثانو

و دما ننة الفةراق فةال

توجب صحة الطالق.
و ةاننا :دمر اإلمام (علنه السالم) باال يالع كام يمكن دن يكةون مةن ج ةة
صحة الطالق كذلك يمكن دن يكون من باب اإلقرار.
و دما رواية عبد الرمحن البرص عن د عبد ال (علنه السالم) قةةال قلةت
له :امةردة طل ت عىل غري السةنة؟ قةةال« :تيةاون هةذ املةردة و ال تةرتك بغةري
زون» .
()2

و رواية عبد ال بن سنان قال :سأليه عن رجل طلل امردته لغةري عةدة ةة
دمسك عن ا حيس ان ضت عدهتا هةل يصةلح يل دن دتاوج ةا؟ قةال« :نعة ال
ترتك املردة بغري زون» .
()1

( )1وسائل الإنعة  72 :22الباب  30ح.1
( )2هتذيب اعحكام  58 :8االسيبصار .292 :3
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ف د ت دم بأهنام غري مرتبطيني بامل ام؛ إ البد من محل ام عةىل الي نةة؛ عنةه مل
يذكر بأن الطالق صدر من املخالف.
هذ كافة الرواياهب الي اسيدل دو يمكن االسيدالل هبا لل ول اعول و هو
صحة الطالق البدع الصادر من املخالف.
و أما االحتامل الثاين  :و هو احلك ببطالن الطالق البدع و ب ةاء الاوجةة
*

عىل زوجنة املطلل إال دنه جيوز لإلمام الياويج هبا من باب قاعةدة اإللةاام و
هذا ما كر مجع من  :السند احلكن (قدق رس ).
و قد اسيند (قدق رس ) يف لك لطائفيني من الرواياهب:
()2

دما الطائفة اعوىل ة الي عرب عن ا بة (ما دل عىل قاعدة اإللاام) ة ف ةد كةر
هلا عدة رواياهب من ا :رواية عبد الرمحن البرص

و رواية عبد ال بن سةنان و

قد ت دم منا بأنه مل يذكر يف الرواييني بةأن املطلةل مةن املخةالفني دو بةام دنةه مةن
املخالفني جيوز الياويج.
و من ا :رواية عيل بن د محاة «دلامةوه مةن لةك مةا دلامةو دنفسة
تاوجوهن فال بأق بذلك» .
()3

( )1هتذيب اعحكام  58 :8االسيبصار  292 :3وسائل الإنعة .73 :22
* الدرق السادق عرش :اعحد  25رمضان املبارك .1407
( )2مسيمسك العروة الوة س .524 :14
( )3هتذيب اعحكام  58 :8االسيبصار .292 :3

و
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و من ا :مكاتبة إبراهن بن حممد اهلمداين« :فا يلع ةا منةه فانةه إنةام نةو
الفراق بعننه» .
()1

و من ا :رواية عبد ال بن طاووق« :فأبن ا منه فإنه عنس الفراق» .
()2

و كر السند احلكن يف ضمن هذ الطائفة الرواية الةواردة يف اليعصةنب و
عد كالم زرارة الذ قاله بالنسبة إىل رواية عبد ال بن حمرز( :إن عىل ما جةاء بةه
ابن حمرز لنورا) رواية د ر
سني

و احلال دن قوله ( :ذه بح ةك يف دحكةام

و

كام يأ ذون منك فنه) من كالم زرارة.
و عىل د نحو كان رواية اليعصنب ال ربة هلةا بامل ةام؛ و لةذا ال نبحةث

عن ا.
فف احل ن ة ما اسيند إلن ا رواياهب ةالث :رواية عيل بن د محةاة و روايةة
إبراهن بن حممد اهلمداين و رواية عبد ال بن طاووق.
و دما رواية عبد الرمحن البرص و رواية عبد ال بن سنان فمحموليان عةىل
الي نة حنث مل يذكر فن ا بأن املطلل من املخالفني.
و مدعس السند احلكن (قةدق رس ) هةو دن لإلمةام ترتنةب آةةار صةحة
الطالق إ ا كان يف صاحله و له طري ان يف اسيفادة لك من هذ الرواياهب:
األول :اسيفادة لك من نفس الرواياهب.
الطريق ّ

( )1وسائل الإنعة  72 :22الباب  30ح.1
( )2وسائل الإنعة .75 :22

| 172

الطريق الثاين :اسيفادة لك بمالح ة اجلمع بني هذ الرواياهب و الرواياهب
اع ر .
و مدعا (قدق رس ) يف قبال املسلك اعول ة ال ائل بالصحة الواقعنة ة هو
دن الإنع يمكنه الاوان من مطل ة املخالف إ ا كان طالق ا طالقا بةدعنا فةإ ا
تاون من ا رجت من زوجنة الغري و دما قبل الياويج ف
و قبل اليعر

زوجة الغري.

لكالمه (قدق رس ) نذكر م ةدمة و ه  :دنه إن قلنا بياممنةة

قاعدة اإلقرار و عىل ضوئ ا الح نا هذ الرواياهب فيكون قاعةدة اإلقةرار مةن
قبنل ال رينة امليصلة و ةارحة ملفةاد الروايةاهب و تكةون مانعةة مةن اسةي ار
الصحة الواقعنة من الرواياهب.
و دما إ ا مل ن ل هبا دو مل تكن مليفية إلن ا ف ل يسيفاد مةن هةذ الروايةاهب
قاعدة بعنوان قاعدة اإللاام دو ال؟ و من املعلوم دن قاعةدة اإللةاام عةىل فةر
اسيفادهتا قاعدة تعبدية و لنست ب اعدة ع الئنةة كةام يف قاعةدة اإلقةرار فإهنةا
قاعدة ع الئنة و مإ ورة بني املسلمني و هةذا بخةالف قاعةدة اإللةاام فإهنةا
لنست بمإ ورة بني املسلمني ومل ييعر

هلا دكثر ف ائنةا ة كةام كرنةا لةك يف

دول البحث عن قاعدة اإللاام ة و علنه فام سنذكر من املناقإة ال يكون منافنا ملا
كرنا يف البحث املي دم؛ إ املناقإاهب عىل املسلك اعول كانت مبننة عىل متامنة
قاعدة اإلقرار و مع اإلليفاهب إىل تلك ال اعدة.
فإ ا ظ رهب هةذ امل دمةة ن ةول :إن السةند احلكةن (قةدق رس ) كةر يف
الطريل اعول( :فإن اعمر بالياويج و اال يالع و اإلبانةة و اع ةذ ال يةدل
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عىل الصحة بل من اجلائا ترشيع تاويج زوجة املخالف فيخرن عةن الاوجنةة
بذلك ن ري اسرتقاق الكافر الةذ هةو حةر قبةل االسةرتقاق و حنةازة املبةاح
املوجبة مللكنة املباح قبةل احلنةازة و اسةرتقاق زوجةة الكةافر فيكةون دم ولةد
للمسرتق) .
()1

و هذا لعله غل من الناسخ؛ إ االسةرتقاق ال يوجةب كوهنةا دم ولةد بةل
يوجب صريورهتا د َمة بعد ما كانت حرة و زوجة للغري و الصحنح فيكةون دمةة
للمسرتق و قوله( :ال يدل عىل الصحة بل من اجلةائا تإةةريع تةاويج زوجةة
املخالف) و إن كان صحنحا د دنه ال يضةر إبداء االحيامل يف باب االسي ار
إال دنه ال معني هلذا االحيامل يف قبال االحيامل السةابل مةع دن تإةةريع تةاويج
زوجة الغري بعند.
و هذ الرواياهب الي اسيدل هبا ة مع قطع الن ر عن ال رينة الي

كرناهةا ة

بعض ا مرصحة بعدم الاوجنة ك وله (علنه السالم)« :فةإن املةردة ال تةرتك بغةري
زون» و قوله (علنه السالم)« :ال ترتك املردة بغري زون» يف روايي عبد الةرمحن
و عبد ال بن سنان و مرجعه إىل نفو الطالق إما ت نة عىل ما ا رتنا و إما مةن
باب قاعدة اإللاام عىل ما هب إلنه املإ ور.
و دما روايةة عيل بةن د محةاة فةة

ديضةةا كةةذلك فةةإن قةةوله (علنةه

السالم)« :دلاموه من لك ما دلامو دنفس
معنا  :تثبني

و اعيبار إنإائ

( )1مسيمسك العروة .526 :14

و تاوجوهن فةال بةأق بةذلك»

اعيبار الطالق املح ل و مرجعه إىل دن الإةارع
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اعيربها مطل ة هذا إ ا كانت للجملة موضوعنة و دما إ ا كانت مت ندية جلةواز
الياويج فاعمر دوضح.
و دما مكاتبة إبةراهن بن حممد« :فا يلع ا منه فانه إنام نةو الفراق بعننه»
فإنا قد كرنا يف بحث اعصول بأن لل ور درجيان:
فة د يكون ال ة ور من حاق اللفةظ كةام ي ةال يف جةةواب (هةل زيةد يف
الدار؟)( :لنس زيد يف الدار) فإن اجلواب مطابل للسؤال بةال لةف و دوران و
هذا ما يمكن تسمنيه بال ور الذايت.
و قد يكون ال ور ظ ورا م امنا د نحن نسي ر من باب دصالة اليطابل
بني اجلواب و السؤال كام إ ا سةأل يف وقةت حسةاق( :هةل زيةد يف الةدار؟)
فنجاب( :دطلبه يف املسجد) دو ( ةرن مةن املنةال صةباحا) فةنحن نعيةرب هةذا
اجلواب نحو بنان لعدم وجود يف البنت مع قطةع الن ةر عةن دن الوقةت وقةت
حساق.
و هذ الرواية بلحاظ نفس قوله« :فا يلع ا منه» ال تدل إال عىل دن له حةل
اال يالع و مع افرتا

كوهنا زوجة للغري و اليعلنل بأنه «عنس الفةراق» فالبةد

من اسي ار وقوع الطالق.
نع لو كانت قرينة يف البني ة كام نحن قلنا بوجود قرينة اإلقةرار ة فيحمةل
عىل اإلقرار.
فبمالح ة دن زوجة الغري ة مع فةر

كةون الاوجنةة رشعنةة ة ال يمكةن

ا يالع ا فمعنا  :دنه وقةع الطةالق و ال سةنام مةع وجةود مجلةة« :فإنةه عنةس
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الفراق» فمجرد عدم كون الداللة من حةاق اللفةظ ال يكفة السةي ار هةذا
املعنس فإنا ال نحيان إىل ال ور من حةاق اللفةظ إال يف مةوارد يكةون ال ةور
خميصا باحلاق كام يف املثال املي دم.
و من هنا ظ ر حال رواية عبد ال بن طاووق الي ورد فن ا« :فأبن ةا فإنةه
عنس الفراق».
ف ذ الرواياهب مع قطع الن ر عن ال رينة ايارجنة الي درشنا إلن ا تصةرح
بأن الطالق واقع بمالح ة عدم جواز إبانة زوجة الغري و قناق زوجةة املسةل
باوجة الكافر يف غري حمله مع دن الياويج إنام هو من قبل املردة فةإن املةردة هة
الي تنإئ صنغة الع د و جمرد إبداء هذا االحيامل ال يصحح االحيامل.
و دما ما كرنا من عدم داللة الرواياهب عىل الصحة الواقعنةة فةإنام هةو مةن
ج ة وجود ال رينة ايارجنة و ه قاعدة اإلقرار.
هذا كله بالنسبة إىل اسي ار عدم وقوع الطالق من نفس هذ الرواياهب.
و دما اسي ار عدم وقوع الطالق بلحاظ اجلمع بني الرواياهب فذكر السةند
احلكن :
(و من املعلوم دن ارتكاب لك يف م ام اجلمع بني اعدلة دهةون مةن البنةاء
عىل صحة الطالق الفاقد للرشائ

بل هو م يضةس اجلمةع العةريف بةني اعدلةة

اعولنة و بني هذ النصوص و صحنح حممد بةن مسةل عةن د جعفةر (علنةه

| 176

السالم) :سأليه عن اعحكام قال (علنه السالم)« :جيوز عىل دهل كةل

ديةن

ما يسيحلون») .
()1

و اجلمع بني اعدلة هبذا النحو لعله لنس دهون مةن البنةاء عةىل الصةحة؛ و
لك عنه كنف يمكن اجلمع بني ما تدل عىل دن املطل ة بالطالق البةدع زوجةة
دو «إياك و املطل اهب ةالةا فةإهنن واهب دزوان» ةة و مةن الواضةح دن الطةالق
الثالث من غري رجعة من دنواع الطالق البدع ة و احلك بجواز تاوجي ن.
نع لو كان احلكامن يف وعائني زماننني ة كام ي ييض لةك قاعةدة اإلقةرار ة
فإنه حني مل ينجر املخالفون إىل اليعصب الدين و كان بةاب البحةث و املةذاكرة
مفيوحا فف هذا الوعاء ي ال بأن الطالق البدع فاسد و مجنةع آةةار الاوجنةة
باقنة و هنا موقف آ ر و هو موقف اليجمنةد و اليصةلب و يف هةذا املوقةف
تكون دعامل املخالفني مصداقا لإلقرار.
و هذ الرواياهب ة عىل فر

متامني ا ة يف املوقف الثاين فالبةد مةن اجلمةع

بنن ا هبذا النحو ال بالنحو املي دم.
و دما الطائفة الثاننة من الرواياهب الي اسيدل هبا السند احلكن وعرب عن ا بة
(ما تضمنت اللاوم دون اإللاام) ف

رواييان.

إحدامها :رواية عبةد اععىل عن د عبد ال (علنه السالم) قةال :سأليه عن
الرجل يطلل امردته ةالةا قال (علنه السالم)« :إن كان مسيخفا بالطالق دلاميةه
لك» .
()1

( )1مسيمسك العروة .526 :14
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وال اهر دن كر هذ الرواية يف هةذ الطائفةة بةال وجةه؛ إ اإلمةام (علنةه
السالم) ي ول« :دلاميه» ف ذ الرواية دا لة يف اإللاام و نحةن قلنةا سةاب ا :إن
هذ الرواية حممولة عىل الي نة.
ةانني ام :رواية عبد ال بن طاووق فإن يف يل ا« :إنةه مةن دان بةدين قةوم
لاميه دحكام » بي ريب :دنه البد من محل الرواية عىل اإللاام؛ و إال يلةام من ةا
اليناقض فنام إ ا كان الاوجان خميلفني من حنث املذهب.
قال السند احلكن ( :و داللي ا عىل صحة الطةالق ديضةا غةري ظةاهرة؛ فةإن
اللاوم دع و ال سنام بمالح ة لاوم اليعار

بني تطبن

احلديث فنام لو كةان

دحد الاوجني خمالفا و اآل ر مسيبرصا فإن املسيبرص يدين بفسةاد الطةالق و
املخالف يدين بصحيه و ال يمكن اجلمع بةني احلكمةني عن الطةالق ال ي بةل
الوصف بالصحة و الفساد من ج يني فالبد دن يكون املراد جمرد احلك عىل من
دان من ام بام دان) .
()2

و من الواضح دن احلك عةىل مةن دان مةن ام بةام دان ال حيةل املإةكلة بةل
يوجدها؛ فةإنه لو كةان الاون مسيةبرصا و الاوجة خمةالفة يةلام عىل الةاوجةةة
االميةناع من االسيمياعاهب و جيوز للاون االسيةةمياع و ال ةةاهر مةةن قةةوله
(علنه السالم)« :من دان بدين قوم» هو اعديةان الفاسةدة ال ديةن ال و علنةه

( )1االسيبصار  292 :3هتذيب اعحكام .59 :8
( )2مسيمسك العروة .527 :14
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يكون معنس قوله (علنه السالم)« :لاميه دحكام » هةو :ي ةرون عةىل دعامهلة
سواء دكان هل دم علن .
الفرع الثاين  :يف دنه لو طلل املخالف زوجيه بالطالق البةدع و قلنةا ة كةام
*

ت دم ة بأنه ي ةر عىل طالقه دو يلام بام دلام به نفسه و بعد اني ةاء الاوجةة مةن
العدة اسيبرص املطلل ف ل ينيف الطالق دو ال؟
و البد من اليذكري بأن امليعرضةني هلةذ املسةألة عةدده قلنةل و كلامهتة
خميلفة فا يار بعض دنه ال دةر لالسيبصار بعةد العةدة إال دن اعغلةب عةىل دن
االسيبصار يؤةر حيس إ ا كان بعد العدة و تكةون املةردة زوجيةه .هةذا فةنام إ ا مل
تياون املردة بعد هكذا يف من ان الصاحلني .
()1

و ال اهر دن احلك يف هذ املسألة مبةين عةىل املسةالك الثالةةة املي دمةة يف
الفرع اعول.
فإن قلنا باملسلك اعول و هو :ما قال به مجع مةن دن الطةالق البةدع مةن
املخالف صحةنح واقعا فعىل هذا املسلك ال يكون السيبصةار بعةد العةدة د
دةر؛ عن العل ة الاوجنة قد اني ت بان ضاء العدة و عودة الاوجنة ميوقفة عةىل
سبب من اعسباب.
و إن قلنا باملسلك الثاين من دن الطالق البدع باطل و إن كان صةادرا مةن
املخالف إال دنه ر

لإلمام تاويج املطل ة بالطالق البدع

* الدرق السابع عرش اإلةنني  26رمضان املبارك .1407
( )1مل دجد هذ املسألة يف املن ان.

فإن تاوجةت
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املردة بعد ان ضاء عدهتا فيح ت البننونة بسةبب زواج ةا و إن مل تيةاون ف ة
زوجة للمطلل و اعدلة الدالة عىل تر ن

اإلمام بالاوان من ةا قةارصة و ال

تإمل ما إ ا اسيبرص املخالف املطلل.
توضيح ذلك :دن ال ائةل هبةذا املسةلك ة كالسةند احلكةن (قةدق رس ) ة
يسيدل بطائفيني من الرواياهب:
الطائفة األوىل :ما تةدل عىل قةاعدة اإللةاام ة عىل ما هبةةوا إلنةه ة دو عةىل
قةاعدة اإلقةرار ة كام هو املخيار ة كة وله (علنه السالم) يف روايةة عةيل بةةن د
محاة« :دلاموه من لك ما دلامو دنفس » بي ريب :دن موضوع اإللةاام هةو
نفس املطلل و إلةاام املطلةل لةنس بلحةاظ املعنةس املصةدر حيةس ي ةال بةأن
املوضوع ة و هو الطالق ة باق د دن الطالق موضةوع لإللةاام بحدوةةه بةل
بلحاظ االس املصدر الذ يعي د به املخالف بحسب تدينه.
و املةراد من االس املصدر هو النينجة احلاصةلة مةن الطةةالق الية هلةا
اميداد و لنس كالطالق باملعنس املصدر الذ لنس له اميداد بل جمرد إنإاء و
ينعدم بعد اإلنإاء.
فام دلام به نفسه هو طالق املردة فام نريد إلاامه هو إلاامه بمعي د الذ لةه
اميداد و من الواضح دن اإللاام بمعي د يصح فنام إ ا كان املطلل معي دا به ب اء
حيس ي ال« :دلامو بام دلام به نفسه» و دما إ ا اسيبرص املخالف و تبدل اعي ةاد
ف و ال يليام فعال بيح ةل الطةالق بمعنةس االسة املصةدر

بةل يعي ةد ب ةاء
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الاوجنة و علنه فال يمكن اليمسك ب اعدة اإلقرار إلةباهب حل الاوان من هذ
املردة لإلمام دو حل تاوجي ا للغري إ ا كانت إمامنة.
و بي ريب آ ر :دن قانون اإللاام من ال وانني املجعولةة منةة عةىل الإةنعة و
تإديدا عىل املطل ني بالطالق البدع

د دن لسان الرواياهب الدالة عىل ال اعدة

لسان االمينان و هذا اللسان ي ييض حمدودية هةذا احلكة بةام مل ييغةري رديةه ومل
يسيبرص و مادام كونه خمالفا حيس يكون اليإديد مناسبا له و دما بعد اسيبصةار
فاملناسب له هو اليوسعة علنه.
الطائفة الثانية :و ه الرواياهب الي دلت عىل «دن من دان بدين قةوم لاميةه
دحكام » فإيضا كذلك فإن موضوع ا هو «من دان بدين قةوم» فةامدام هةو
ميدينا بدين قوم لاميه دحكام
بالطالق البدع

و من دحكام

الرت ن

يف تاويج مطل ي

و هذا املوضوع ينيف فنام إ ا دان بدين آ ر.

و ما يمكن دن ي ال بالنسبة إىل هذ الروايةة مضةافا ة إىل مةا ت ةدم ة هةو دن
احلك بالرت ن

الذ حيك به ال ائل باملسلك الثةاين لةنس مةن بةاب اع ةذ
لك الدين هو صحة الطالق و دن املةردة مالكةة

بأحكام لك الدين فإن حك

عمر نفس ا و لنس من دحكام لك الدين دن الاوجة باقنة عىل زوجنة املطلل و
جيوز لإلمام الياويج هبا و بالاوان مع ا تنعدم زوجني ا عن الاون اعول.
فام هو من دحكام

ة و هو صحة الطةالق ة ال ي ةول بةه و احلكة الةذ

ي ةةول بةةةه ة و هةةو الرت ةةن

بيةةاويج الغةةري و دن حكة هةةذا الةةاوان حكة

االسرتقاق ة لنس من دحكام .
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في ريب هذ الطائفة من الرواياهب هبذا النحو حمل تأمل.
و عىل د نحو كان املل َيام ف ذا املسلك ير دن املطل ةة بةالطالق البةدع
زوجة للمطلل إال دنه لإلمام حل الياويج هبا ف و ير بأن الدلنل الدال علنه
ال إطالق له ملا بعد االسيبصار بل ظاهر يف ا يصاص احلكة بحالةة ايةالف
فاحلك يكون حمدودا.
و عىل فر

دنا ككنا يف اإلطالق و عدمه تصبح الرواية جمملة و م يىض

الرواياهب الكثرية الدالة عىل عدم جواز الياويج بذاهب البعل هو عدم اجلةواز و
ال يمكن اليمسةك جلةواز اليةاويج فةنام بعةد االسيبصةار بالةدلنل املخصةة
اعزمةةاين؛ و لةةك إلمجةةال الةةدلنل فنةةد ل يف املسةةألة املعنونةةة و املعروفةةة يف
اعصول من دنه إ ا ص
اسيصحاب احلك املخص

عام بمخص

دزماين جممل هل يرجع فنام بعةد إىل

دو دنه يؤ ذ بالعموم؟

و املخيار تبعا جلامعةة مةن املح ةني هةو الرجةوع إىل العةام و هةو حرمةة
الياويج بذاهب البعل.
و عىل كل حال عةىل هةذا املسةلك ة وعةىل فةر

صةحيه ة لةنس عحةد

الياويج بمطل ة املطلل املخالف بعد اسيبصار و الاوجة زوجيه.
و دما إ ا قلنا باملسلك الثالث و هو :دن الطةالق البةدع باطةل و فاسةد و
احلك بجواز الياويج هبا من باب قانون اإلقةرار و لةنس قةانون اإلقةرار ة كةام
ت دم ة من باب اليوسعة عىل اإلمام و اليضننل عىل اآل رين بل مةن بةاب دن
اليعايف السلم هو الذ ي ييض احرتام قانون اآل رين سةواء دكةان ال ةانون
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موجدا الرتبا الاوجنة و د باه ا دم رافعا الرتبةا الاوجنةة و ي ةرون عةىل
قواننن
فإن بعض

إ ا اسيبرصوا فنام إ ا مل يكن قانوهن خمالفا ب اء مع اعحكام الإةةرعنة
ير جواز الياويج باملخلوقة من مائه كام إ ا زنس بامردة و تولةدهب

من ا بنت فإن تاون خ

باملخلوقة من مائه ة اسيبصةةر ال ي ةر عةىل هةذا

الاوان فال دةر لالسيبصار بعد ان ضاء العدة عىل هذا املسلك بل ي ةر عةىل مةا
فعله إ ا مل يكن ب اء خمالفا للحك الرشع  .ومن الواضةح دن هةذا احلكة ربةام
يكون له و ربام يكون علنه .و ربام يؤيد ما كرنا رواية عيل بن سويد .
()1

الفرع الثالث  :هو دنه لو طلل املخالف زوجيةه بةالطالق الةثالث الةذ ال
*

يرتتب علنه اعةر عند اإلمامنة ف ل يكةون مثةل هةذا الطةالق مةوردا ل اعةدة
اإلقرار دو اإللاام دو ال؟
و من الواضح دن طالق الثالث إنام يرتتب علنه اعةر و يوجب البننونة و ال
جيوز للاون الياون هبا ﴿ َحيَّس َتنْكِ َح َز ْو َجا َغ ْ َري ُ فنام إ ا دوقع طالق الثالث
()2

ميخلال برجوعني دو ع دين بعد العدة دو رجوع و ع د.
إال دن دكثر العامة هبوا إىل دن اعةر املذكور يرتتب عىل طالق الثالث و إن
مل يكن بنن ا رجوع دو ع د بأن ينإئ طةالق الثالث إمةا بصةنغة واحةدة كةأن

( )1وسائل الإنعة .63 :22
* الدرق الثامن عرش :الثالةاء  27رمضان املبارك .1407
( )2سورة الب رة.230 :
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ي ول( :دنت طالل ةالةا) دو بصةنغ ميعددة بال فصل رجوع دو ع د بةأن ي ةول:
(دنت طالل دنت طالل دنت طالل).
و الكالم يف حك هذا الطالق الثالث الصةادر مةن املخةالف ف ةد وردهب
رواياهب ميعةددة بأنةه «إيةاك و املطل ةاهب ةالةةا فةإهنن واهب دزوان» و هةذ
الرواياهب ة كام هو ظاهر ة تدل عةىل دن املطل ةاهب ةالةةا واهب دزوان و دن هةذا
الطالق ال يوجب انيفاء الاوجنة فضال عن البننونة و عدم جواز الياويج.
و توضنحا ليحرير حمل البحث ن ول :إن الطالق تارة يكون فاقدا لإةرائطه
املعيربة عندنا و غري معيربة عند العامة كوقوع الطالق يف ط ر املواقعة و ة ادة
عدلني و عدم اليعلنل و دمثال لك.
و د ر ال يكون فاقدا للرشو العامة املإةار إىل بعضة ا إال دنةه وقةع و
صدر ةالةا دو بصنغة واحدة دو بصنغ ميعددة يف جملس واحد.
فإن كان الطالق فاقدا للرشائ العامة املإار إلن ةا ف ةذا دا ةل يف البحةث
السابل و دن الطالق البدع هل هو صحنح واقعا دو لنس بصحنح؟
و إن مل يكن فاقةدا للرشائ العةامة إال دنه فاقد لإةر آ ر و هو :لةةاوم
وقةوع طالق الثةالث بعد طالقةني بنةن ام رجةوع دو ع ةد ف ةذا ييصةور عةىل
نحوين:
اعول :يأيت بطالق الثالث بصنغة واحةدة و ي ول( :دنت طةالل ةالةا).
و ما يدل عىل دن املطل اهب ةالةا واهب دزوان إنام هو بلحاظ دن هذا الطالق
ال ي ع إال واحدا كام علنه دكثر ف ائنا (قدق ال درساره ).
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و قد نسب هذا ال ول إىل د ر الرواييني فإن املسألة الفنة ف د هةب
()1

اعكثر إىل دنه ي ةع واحةدا و يف قبةال لةك هةب مجةع إىل دنةه ال ي ةع و ال
()2

واحدا .
()1

( )1هب املح ل وصاحب اجلواهر إىل دن د ر الرواييني هو وقوعه طل ة واحةدة قةال يف
الرشائع :و يإرت يف الصنغة جتريدها عن الرش و الصفة يف قول مإ ور مل دقةف فنةه عةىل
خمالف منا و لو فرس الطل ة باةنيني دو ةالث قنل :يبطل الطالق و قنل :ي ع واحةدة ب ولةه
طالل و يلغس اليفسةري و هةو د ة ر الةرواييني[ .رشائةع اإلسةالم  ]9 :3وقةال صةاحب
اجلواهر :و هو د ر الرواييني عمال كام عرفت بل قنل :و رواية[ .جواهر الكالم ]82 :32
( )2هب الإنخ وابن الربان والعالمة إىل انه ي ع طل ة واحدة قةال الإةنخ يف الن ايةة« :و
من رشائ الطالق العامة دن ُيط َّل ا تطلن ة واحدة .فإن طل ا دكثر من لك ةنيةني دو ةالةةا
دو ما زاد علنه مل ي ع دكثر من واحدة» [الن اية ]512 :و قال يف املبسةو « :و لةو قةال دنةت
طالل دكثر الطالق عددا دو دكثر الطةالق :كةان عنةدنا مثةل االوىل سةواء و عنةده تطلةل
بالثالث عن دقله واحدة و دكثر ةالث فإن قةال دكمةل الطةالق وقعةت واحةدة عنةدنا»...
[املبسو  ]13 /5 :و قال يف ايالف« :إ ا طل ا ةالةا بلفةظ واحةد كةان مبةدعا و وقعةت
واحدة عند تكامل الرشو عند دكثر دصحابنا و فن

من قال :ال ي ع يشء دصةال و بةه قةال

عيل (علنه الصالة و السالم) و دهل ال اهر و حكس الطحاو عةن حممةد بةن إسةحاق انةه
قال :ت ع واحدة كام قلنا و رو ان ابن عباق و طاووسا كان يذهب إىل ما ي وله اإلمامنةة.
[ايالف /4 :املسألة  3كياب الطالق]
و قال ابن الربان« :إ ا قال هلاِ « :
دنت طالل اةنني» وقعت طل ة يف احلال ب وله دنت طةالل إ ا
نو الفرقة و ما عدا لك لغو[ .امل ذب ]279 /2 :و إىل لك هب العالمة يف املخيلةف:
«ان امل يىض للواحدة ةابت .و املانع ال يصلح للامنعنة فنثبت احلك دما وجود امل ييضة ف ةو
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و الثاين :يأيت بثالث صنغ ميوالنة و ال إ كال يف دنه ي ع طالقةا واحةدا إ ا
كان جامعا للرشائ اع ر.
و من الواضح دهنا ال تكون اهب زون إ ا كان طالق الثالث بصنغ ميعددة
فإنه ي ع طالقا واحدا بال إ كال و هلةا دن تيةاون بعةد ان ضةاء العةدة .و هةذا
بخالف ما إ ا كان بصنغة واحدة فإنه كام درشنا هةب مجةع إىل دنةه ال ي ةع إال
واحدا و هب مجع آ ر إىل دنه ال دةر له.
لفظ الطالق و قوله دنت طالل لإلمجاع عىل سببنيه مع وجةود رشائطةه .و الي ةدير حصةول
لك و دما عدم صالحنة املعار

للامنعنة فألنه لنس إال قوله ةالةا و هو غري معةار

عنةه

مؤكد لكثرة الطالق و إي اعه و تكثري سبب البننونة و الواحدة موجودة يف الثالةةة لرتكب ةا
عن ا و عن وحدتني ُد ريني و ال منافاة بني الكل و جائه فنكون امل ييض و هةو اجلةاء النةا
عن املعار

»[ .املخيلف 36 :كياب الطالق]

( )1هب ابن د ع نل و السند املرتىضة و سةالر و ابةن محةاة و حينةس بةن سةعند إىل عةدم
الوقوع .قال ابن د ع نل« :لو طل ا ةالةا بلفظ واحةد و هة طةاهر مل ي ةع علن ةا يشء».
[املخيلف 35 :كياب الطالق]
و قال السند املرتىض« :و مما انفردهب به االمامنة ال ول :بأن الطالق الةثالث بلفةظ واحةد ال
ي ع و باقس الف اء خيالفون يف لك»[ .االنيصار]308 :
و قال سالر :يف رشو الطالق «و ان ييلفظ بالطالق موحدا»[ .املراس ]161 :
و قال ابن محاة يف تفسري الطالق البدع «و هو الطالق املعلل برش

و اي اع الطةالق ةالةةا

بلف ة واحدة و ال ي ع كالمها و قال بعض دصحابنا ت ع واحدة من ةالث»[.الوسنلة]322 :
و قال بن سعند يف رشائ صحة الطالق« :و دن ييلفظ به موحدا فإن ةالف مل ي ةع و قنةل
ي ع واحدة»[ .اجلامع للرشائع]465 :
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و م يىض ال اعدة يف امل ام ة و دما م يىض الرواياهب فال نبحةث عنةه فعةال و
املخيار دنه لنس م يضاها إال م يىض ال اعدة ة هو دن إنإاء طالق الثالث بصنغة
واحدة ييصور بأنحاء ةالةة قد تعر

هلا ف اء العامة و اياصة يف كلامهت :

الصورة األوىل :دن يكون املنةإأ عبارة عن دمر واحد و هةو طالق الةثالث
د دنه ينإئ ب وله( :دنت طةالل ةالةةا) إنإةاء طل ةاهب ةةالث و دعةدام ةالةةة
للنكاح و هذا ظاهر إنإاء (دنت طالل ةالةا).
الصورة الثانية :دن تكون كلمة (ةالةا) يف ن ةر املنإئ منفصةال مةن مجةةلة:
(دنت طالل) فكأنه قال( :دنت طالل).
و اعيرب هذا الطالق طالقا ةالةا .و هذا ما كر مجع من العامة كام يف مغن
ابن قدامة و كر مجع من اياصة كصاحب اجلواهر و غري .
()1

()2

()1

( )1وإن طلل ةالةا بكلمة واحدة وقع الثالث وحرمت علنه حيس تةنكح زوجةا غةري وال
فرق بني قبل الد ول وبعد  ...وهو قول دكثةر دهةل العلة مةن اليةابعني واعئمةة بعةده .
[املغن ]243 :8
وقال النوو يف املجموع :وان قال دنت طالل ةالةا وقع علن ا الثالث .وبه قال مجنع الف اء
إال رواية عطاء فإنه قال ي ع علن ا طل ة.
دلنلنا :دن قوله( :دنت طالل) اس جلنس من الفعل يصح للواحدة وملةا زاد علن ةا وقولةه:
(ةالث) مفرس له فكان وقوع الثالث علن ا دفعة واحدة[ .املجموع ]130 :17
( )2قال صاحب اجلواهر :دما إ ا قصد معنس الصنغة دوال و دضاف إلن ا (ةالةا) ب صد آ ةر
مسي ل فإنه يكون حننئذ صحنحا و تلغةو إضةافيه رضورة رجوعةه إىل بنةان مةا تعلةل بةه
غرضه من عدد الصنغة نحو قول نوح (عىل نبننا و آله و علنه السالم) ملا ةاف الغةرق« :ال
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الصورة الثالثة :دن يكون قوله( :دنت طالل ةالةا) عةىل نحةو االسةيعارة و
مراد إنإاء البننونة احلاصلة رشعا بسبب طالق الثالث الرشع .
و هذا يف احل ن ة إنإاء حك الطالق ال إنإاء الطالق .و هذا ما تعر

لةه

ابن ر د و غري .
()2

و عىل هةذا النةحو من اليصةوير لعلةه حيمةل كةالم دمةري املؤمنةةني (علنةه
السالم)« :يا دننا غر غري ف د طل يك ةالةا ال رجعة بعةدها دبةدا» و لةنس
()3

معنس لك دن اإلمام (علنه السالم) طلل الدننا دوال ة رجع ة طلل ةة رجةع
ة طلل بل معنا دن البننونة احلاصلة بسبب طالق الثالث قد حت ت.
دما الصورة اعوىل و ه  :إنإاء دعدام ةالةة للنكاح الواحد دمر غري مع ول
و غري ع الئ

فإن من اعمور الواضحة دنه لنس ن نض الواحةد إال الواحةد و

لنس الوجود الواحد قابال للن ائض امليعددة فإنإاء دعدام ةالةة للنكاح الواحد
إله إال ال دلفا» فنكون مراد يف احل ن ة يف الثالث تكرر النطل هبا ةالةا عىل معنس إنس دقول:
(دنت طالل) ةالةا ....و كنف كان ف د بان لك مما سمعيه من النصوص الساب ة دنه لةو كةان
املطلل خمالفا يعي د الثالث لاميه ؛ عن لك دينه مضافا إىل اإلمجاع ب سمنه علنةه[ .جةواهر
الكالم ]87 :32
( )1كاملح ل احليل[ .رشائع اإلسالم ]9 :3
( )2قال ابن ر د :مج ور ف اء اعمصار عىل دن الطالق الثالث حكمه حك الطل ة الثالثة
و قال دهل ال اهر و مجاعة :حكمه حك الواحدة و ال تأةري للفظ يف لك[ .بداية املجي د :2
]62
( )3هنج البالغة 77 :باب املخيار من حك دمري املؤمنني (علنه السالم)[ .صبح الصالح]

| 188

غري قابل لإلنإاء ال انوين و ال فرق فنام كرنا بني اليكويننةاهب و االعيباريةاهب
فكام دن اليكوينناهب املوجودة بالوجود الواحةد غةري قابلةة إال النعةدام واحةد
كذلك االعيبارياهب قابلة إلعدام واحد ال إعداماهب ميعددة فعىل ال اعدة مثةل
هذا الطالق يكون باطال.
و دما الصورة الثاننة فم يىض ال اعدة يكةون اعيبةار الطةالق ةالةةا اعيبةارا
لغةوا فن ع واحدا.
و دما الصورة الثالثة و ه إنإاء احلك بيخنل دن الطالق من قبنةل النةذر
فكام يمكن جعل يشء عىل نفسه بالنذر كذلك يمكن جعل الطةالق عةىل نفسةه
فعىل ال اعدة مثل هذا الطالق ال يرتتب علنه د دةر.
و املإ ور و إن هبوا إىل دن طالق الثالث بصنغة واحةدة ي ةع واحةدا إال
دنه ال وجه ملا هبوا إلنه فإن ال اهر من قول الرجةل( :دنةت طةالل ةالةةا) هةو
الصورة اعوىل و هكذا لو اسي ر الصورة الثاننة.
و دما الصورة الثالثةة فال يسي ر من هذ العةبارة ف وله (علنةه السةالم):
«إياك و املطل اهب ةالةا فإهنن واهب دزوان» إمةا نةاظر إىل املةوارد الية يكةون
الطالق فاقدا لرشائ الطالق ة كام لعله دغلب طالق دهل السنة من هذا ال بنل ة
و إما ناظر إىل ما إ ا كان الطالق بصنغة واحدة.
و عىل د حال اعةر املرغوب من البننونة و عةدم جةواز اليةاويج إال مةع
املحلل مما ال يرتتب علنه و كام درشنا ال يسيفاد من رواياهب الباب إال مةا كرنةا
عىل وفل ال اعدة.
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و عىل الصور الثالث املي دمة ي ةع طةالق الةثالث الصةادر مةن املخةالف
واحدا و هذا مما البد من االلياام به.
و لك عن غاية اعمر إما رش الصنغة مف ود دو منض إىل سائر الإةرو
املف ودة و املفرو

دن مثل هذا ال ينايف قاعدة اإللاام دو اإلقرار.

و دما ترتنب آةار طالق الثالث ة ف د كرنةا يف دول البحةث دن امليعرضةني
هلذ املسألة من ال دماء عدد قلنل و من امليأ رين دكثةر ة ف ةاهر كلةامهب بعةض
ال دماء و امليأ رين هو ترتنب آةةار الطةالق الةثالث يف البننونةة و عةدم جةواز
الياويج حيس تنكح زوجا غري و إن كانت كلامهب بعض

فن ا نحو إمجةال كةام

يف االسيبصار .
()1

و معنس ترتنب آةار طةالق الةثالث هةو عةدم جةواز الرجةوع دو اليةاويج
للمخالف و يدل علنه رواية عبد ال بن طاووق« :مةن دان بةدين قةوم لاميةه
دحكام » و روايةة جعفةر بةن حممةد العلةو « :إن طالقكة الةثالث ال حيةل
لغريك و طالق

حيل لك ؛ عنك ال ترون الثالث ةنئا و هة يوجبوهنةا» و

رواية عبد اععىل« :إن كان مسيخفا بالطالق دلاميه لك» و نحن و إن قلنا بأن
هذ الرواية حممولة عىل الي نة؛ عنه مل يذكر فن ا كون املطلل خمالةةفا دو مواف ةا
إال دنه بناء عىل دن تكون الرواية مرتبطة بطةالق الةثالث الصةادر مةن املخةالف
فنمكن االسيدالل هبا.

( )1االسيبصار  285 :3باب دن من طلل امردته ةةالث تطلن ةاهب مةع تكامةل الرشةائ يف
جملس واحد وقعت واحدة.
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و كةذا يمكن االسيدالل ب ةوله (علنه السةالم)« :دلامةوه بةام دلامةوا بةه
دنفسة » دو قولةه (علنه السالم)« :جيوز عىل دهةل كل

دين مةا يسيحلون».

و علنه فإن رجع دو تاوج ا يكةون رجوعةه دو زواجةه فاسةدا مةن وج ةة
ن ةر و هل يمكن لنا ترتنب آةار الفساد عىل هذا الرجوع دو الاوان دو ال؟
قال صاحب اجلواهر يف كيةاب املةرياث( :و لةو تاوجةوا بالسةبب الفاسةد
عنده الصحنح عندنا دمكن جريان دحكام الصحنح علنه إلطالق ما دل عةىل
صحيه الي ال ي دح فن ا زعم ة الفسةاد و حييمةل إلةاام
معاملة هل بام ي يضنه دين

و إلاام

بأحكةام الفاسةد

بام دلامةوا بةه دنفسة  .فالعةام املطلةل

ةالةا بصنغة واحدة ال يرتتب عىل رجوعه هبا يف العدة حكمه بل لنا دن نياوج ا
و لعل هذا هو اعقو ) .

و إن كان قد رجع هبا؛ إلااما هل بام دلاموا به دنفس

()1

و يمكن دن يناقف يف قاعدة اإللاام بام كر العالمة البالغ يف ضمن كالم
له و هو( :دنه يمكن إلاام

بام هو من دحكام

و دما الفسةاد فلةنس بحكة ؛

عن دحاديث اإللاام ناظرة إىل اعحكام العملنة .و اآلةار الإةرعنة دون مةا هةو
مثل الفساد الوضع إن فر

له وجود غري منياع من عدم ترتب اعحكام فإنه

لنس الفساد الوضع إال عدم احلك د دنه لغو) .
()2

( )1جواهر الكالم .324 :39
( )2موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة) .272 :7
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امل للحك بالصحة و الفسةاد .و الفسةاد و إن كةان دمةرا

و لكن احلك

عدمنا إال دنه من قبنل العدم و امللكة فال يمكن املناقإة يف قاعدة اإللاام بمثةل
هذ املناقإة.
و العمدة دن هذا احلك مسيند إىل هذ الروايةاهب و كةام عرفةت سةاب ا دن
هذ الرواياهب إما ضعنفة سندا دو داللة فالبد و دن نر ما ي يضة اإلقةرار و
م يىض اإلقرار يف امل ام هو احلك بالفساد؛ عن اإلقرار يكون يف نطاق إقةراره
عىل رؤيي

الديننة و من الواضح دن هذا الرجوع فاسد عىل مرام

و لذا كر

الف اء بأنه لو صىل و صام عىل الف مسلكه ة اسيبصةر ال حيكة بالصةحة
بل البد من إعادة الصالة و الصوم.
و سنأيت البحث عن صحة رجوعه دو زواجه من ا يف الفرع ايامس و دنه ما
هو حةك ما إ ا دتس بالع د الفاسد من وج ةة ن ةره و الصةحنح مةن وج ةة
ن رنا.
الفرع الرابع  :دنه إ ا طلل املخالف زوجيه بطالق الةثالث ةة اسيبصةةر
*

ف ل يكون اسيبصار مفندا دو ال؟
دما بالنسبة إىل وقوع الطالق ف د ت دم بأن االسيبصار غةري مفنةد هنةا مةن
ج ة دن هذا املسيبرص البد و دن ي ةر عةىل عملةه السةابل و ترتنةب دحكامةه و
منة ا :عدم جةواز الرجوع يف العدة و عدم الةاوان من ةا بعةةد العةدة مةن دون
للل حملل إال دن اإل كال يف دن هذ اعحكام إنام تيوجه إلنه يف حال تإةنعه و
* الدرق الياسع عرش :اعربعاء  28رمضان املبارك .1407
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اسيبصار و من الواضح دن هذ اعحكام مرتتبة عىل طالق الثالث الواقع عىل
وفل املذهب و هذ اعحكام من املفرو

دهنا ميوج ة إلنه بعد االسيبصةار و

ترتب و توجه اعحكام بالنسبة إلنه مما ال دلنل علنه و مةا دل علنةه الةدلنل هةو
إقرار العمل السابل بام له من اآلةار و ما ي ةر علنةه هةو نفةس الطةالق و دمةا
اعحكام املرتتبة عىل طالق الثالث ترتتب مادام هو معي دا صحة الطالق و دما
بعد االسيبصار ف اعدة اإلقرار ال تدل عىل ترتب هذ اعحكام.
و علنه فإن اسيبصةر و زوجيةه بعةد يف العةدة يمكنةه الرجةوع إلن ةا و إ ا
ان ضت عدهتا له دن يياوج ا؛ عن ما وقع هو طالق واحد ال طالق الثالث.
الفـرع اخلــامس :مةا تعةةر

لةةه مجةع مةةن

السةند ايةةوئ (ديةةد ال) يف

مسيحدةاهب املسائل قال( :يعيرب اإل ة اد يف صةحة النكةاح عنةد العامةة و ال
يعيرب عند اإلمامنة و علنه فلو ع د رجل من العامة عىل امردة بدون إ اد بطل
ع د و عندئذ جيوز للإنع دن يياوج ا ب اعدة اإللاام) .
()1

و يف هذا الفرع دبحاث:
األول :هو دن العامة ا يلفوا يف اعيبار اإل اد و عدمه كام ا يلفوا
البحث ّ
يف كنفنة الإاهدين و هكذا ا يلفةوا يف اعيبةار اإل ة اد حةني الع ةد دو حةني
الد ول و بعض من

هب إىل عدم اعيبةار اإل ة اد و قةالوا :إن املةانع هةو

الرسية.

( )1من ان الصاحلني .423 :1
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اعربعة هبوا إىل اعيبار اإل ة اد و دمةا مالةك

نع غري مالك من دئمي

فغري واضح مسلكه فف ايالف( :و قةال مالةك :مةن رشطةه تةرك اليةوايص
بالكيامن فإن تواصةوا بةالكيامن بطةل و إن حضةةر الإة ود و إن مل ييواصةوا
بالكيامن صح و إن مل يكن

ود) .
()1

و علنه فال يصح ال ول باعيبار اإل اد عند دئمي

اعربعة.

البحث الثاين :هو دن ما حيكمون بفساد قد يكون ميف ا علنه بنن

و قةد ال

يكون كذلك فإن مل يكن ميف ا علنه ف د هةب املالكنةة و احلنابلةة إىل دن مثةل
هذا الع د الذ هو خميلف فنه ال يوجب بننونة املردة عن الاون مطل ا بل البةد
من تطلنل الاون هلا و إن مل يفعل طل ا ال ا
هذا فنام إ ا مل يكن ال ا

.

هو الذ دجةر صةنغة النكةاح دو غةري صةنغة

النكاح من الع ود املخيلف فن ةا و دمةا إ ا كةان ال ةا

هةو املجةر دو كةان

بمحرض منه فيحك بالصحة.
و علنه لنس معنس الفساد عند املالكنة و احلنابلة دن هذا الع د كأن مل يكن.
و يف مغن ابن قدامة احلنبيل( :إ ا تاوجت املردة تاوجيا فاسدا مل جيا تاوجي ا
لغري من تاوج ا حيس يطل ا دو يفسخ نكاح ا .و إ ا امينةع مةن طالق ةا فسةخ
احلاك نكاحه ن

( )1حكا الإنخ الطةو

علنه دمحد) .
()2

يف ايةالف  262-261 :4والرس يسة يف املبسةو -30 :5 :

 31والسمرقند يف حتفة الف اء .131 :2
( )2املغن .342 :7
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و املسألة معنونة يف مواف اهب الإاطب ديضا .
()1

و ال اهر دن مراده بالفساد ن ري االحيناطاهب الواجبة عندنا.
و قد كر ابن ر د يف البداية دن الياويج الفاسد حميةان إىل الطةالق نعة
()2

الإافعنة و احلنفنة هبوا إىل دنه ال دةر للنكاح الفاسد كام ن ل عن الإةافع يف
()3

مغن ابن قدامة .
()4

( )1املواف اهب .37 :4
( )2قال ابن ر د :ودما حك اعنكحة الفاسدة إ ا وقعت فمن ا ما اتف ةوا عةىل فسةخه قبةل
الد ول وبعد  .وهو ما كان من ا فاسدا بإسة ا رش ميفةل عةىل وجةوب صةحة النكةاح
بوجود مثل دن ينكح حمرمة العني ومن ا ما ا يلفوا فنه بحسب ا يالف

يف ضةعف علةة

الفساد وقوهتا وملا ا يرجع من اال الل برشو الصحة ومالك يف هذا اجلةنس ة و لةك يف
اعكثر ة يفسخه قبل الد ول ويثبيه بعد واعصل فنه عند دن ال فسخ ولكنه حييا بمنالة
ما ير يف كثري من البنع الفاسد دنه يفوهب بحوالة اعسواق وغري لك.
ويإبه دن تكون هذ عند ه اعنكحة املكروهة وإال فال وجه للفرق بةني الةد ول وعةدم
الد ول.
واالضطراب يف املذهب يف هذا الباب كثري وكةأن هةذا راجةع عنةد إىل قةوة دلنةل الفسةخ
وضعفه فميس كان الدلنل عند قويا فسخ قبله وبعةد وميةس كةان ضةعنفا فسةخ قبةل ومل
يفسخ بعد وسواء كان الدلنل ال و ميف ا علنه دو خميلفا فنه[ .بداية املجي د ]48 :2
( )3ان ر املبسو .202 :4
( )4قال يف املغن  :وقال الإافع  :ال حاجة إىل فسخ وال طالق عنه نكاح غري منع ةد د ةبه
النكاح يف العدة[ .املغن ] 343 :7
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و يف بدائع الصنائع للكا اين احلنف ( :و دما النكاح الفاسةد فةال حكة لةه
قبل الد ول) .
()1

و امل صود من كر دقواهل هو دنه ال يمكن احلك بجةواز اليةاويج بمجةرد
اعيباره اإل اد يف النكاح و دن النكاح بال إ اد فاسد من باب اإللاام بةل
البد و دن ير ما هو مذهب املياون بالنكاح الفاسد فإن كان مةن الإةافعنة دو
احلنفنة فنجوز و إال فال جيوز فإن احلنابلة و املالكنةة ال يةرون جةواز اليةاويج
للغري إال بعد الطالق دو الفسخ.
البحث الثالث :هو دنه عىل مسلك الإافعنة و احلنفنة البد من اليفصنل بني
قبل الد ول و بعد فإن كان قبل الد ول فةال حكة لةه و دمةا إن كةان بعةد
الد ول ف ةذا من قبنل الو ء بالإب ة و من املعلةوم دن الةو ء بالإةب ة لةه
()2

عدة فال جيوز للغري تاويج املردة حيس تن يض عدهتا.
و هذ مالح اهب ةالث البد من مراعاهتا إ ا دردنا احلك بجواز تاويج من
زوجت من املخالفني بال إ اد.
و دما دصل الكرب فن ول :إن املخالف املعي د العيبار اإل اد يف النكاح و
دن النكاح بال إ اد فاسد واقعا لو تاون بال إ اد سةواء دتةاون بالإةنعنة دم
تاون باملخالفة هل يكون نكاحه فاسدا دو ال؟
للحك بفساد مثل هذا النكاح طري ان:

( )1بدائع الصنائع .335 :2
( )2ان ر بدائع الصنائع للكا اين .335 :2
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األول :من غري طريل قاعدة اإللاام و ما يلحل هبا.
الطريق ّ
الطريق الثاين :من طريل قاعدة اإللاام و ما يلحل هبا.
و للطريل اعول مسلكان:
األول :دنه ال يمكن احلك بصحة ال بول ممن يعي د اعيبار اإل ة اد
املسلك ّ
و دن النكاح بدونه فاسد؛ و لك عن من رشائ اإلجيةاب و ال بةول ال صةد و
ال صد إنام حيرز باعصل الع الئ الذ

كرنا يف اعصول كرارا و هذا اعصل

الع الئ جير ما مل يكن هناك اهد عىل ايالف و يف امل ام يوجد اهد عةىل
ايالف و هو كونه معي دا لفسةاد الع ةد بةال إ ة اد و هةو مةانع مةن جريةان
اعصل.
و يمكن اجلواب عن هذا املسلك بوج ني:
األول :دن هذا الدلنل د ة
الوجه ّ

مةن املةدعس؛ إ ال ائةل بمةذهب مةن

املذاهب ربام ال يكون عاملا باملسائل دو عامال بأحكام لك املذهب و جمرد كونه
ا مذهب ال ي ييض دن ال يكون قاصدا لل بول.
الوجه الثاين :دن عدم اإل اد لو كان دلنال فإنام يكون دلنال عىل عدم قصةد
السبب إىل النكاح ال انوين ال عدم ال صد بالنسبة إىل مفاد املنإأ و بنن ام فرق.
املسلك الثاين :دن املعيرب يف مطلل الع ود دو يف صوص ع د النكاح قصةد
اليسبنب إىل اعةر ال انوين و قد تعر

( )1كياب املكاسب .295 :3

الإنخ هلذ املسألة يف املكاسب و ن ل
()1
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عبارة عن (الإ ند اعول) مفادها اعيبار قصد اليسبنب إىل اعةر ال ةانوين و
()1

يف صوص النكاح يمكن إقامة واهد عىل لك و قد تعر

()2

إلن ةا صةاحب

امل ابس يف دول النكاح من ا:
()3

ما رو يف الف نه قال الرضا (علنه السالم)« :امليعة ال حتل إال ملن عرف ةا .و
ه حرام عىل من ج ل ا» .
()4

و هذ الرواية من مراسنل الصدوق الي عرب عن ةا بةة (قةال) و هة عةىل
بعض املسالك تكون حجة.
و من ا :صحنحة عبد ال بن سنان عن د عبد ال (علنه السالم) قةال« :إن
ال تبارك و تعاىل حرم عىل نعينا املسكر من كل رشاب و عوضة

مةن لةك

امليعة» .
()5

و من ا :ما يف الوسائل من كر صوصةناهب صنغة امليةعة تةدل عىل دن مةن
يريةد امليعة البةد له من قصةد اليسةبنب إىل حكة ال الواقعةة مثةةل قولةةه:
(دتاوجك ميعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درمها نكاحا غري سةفاح عةىل كيةاب

( )1بحسب ال اهر دن الصحنح هو الإ ند الثاين.
( )2املسالك  156 :3ن ال باملعنس.
( )3م ابس اعنوار و نفائس اعرسار.267 :
( )4من ال حيرض الف نه  459 :3وسائل الإنعة .438 :14
( )5وسائل الإنعة .438 :14
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ال عا و جل و سنة نبنه (صىل ال علنه و آله) و عىل دن ال ترةننة و ال درةةك و
عىل دن تعيد مخسة و دربعني يوما و قال بعض

حنضة) .
()1

و علنه فالبد من قصد اليسبنب يف صوص النكاح إن مل ن ةل بلاوم ةا يف
مجنع الع ود.
و اجلواب عن هذا املسلك هو :دن هذ الإةواهد ال تكفة إلةبةاهب اعيبةار
قصد اليسبنب فإن الرواية اعوىل عىل فر

اعيبارها معناها( :دن من ج ل ا)

و من ال يعي د جوازها يكون عمله زنا باليايل و لك عن الفةارق بةني امليعةة و
الانا دقنل جدا و لذا قد دكد بالنسبة إىل صنغة النكاح عىل كياب ال و سنة نبنةه
حيس ال ييوه بأن هذا من االسيئجار املحرم.
و دما صحنحة عبد ال بن سنان ف

مرتبطة بالعمل ايارج و دن الإةنعة

تسيفند ارجا من امليعة و ال تسيفند من كل مسكر كةام تسةيفند منةه العامةة و
لنس معناها دن حلنة امليعة اصة بالإنعة و الإواهد عىل لةك هةو دن حرمةة
كل مسكر ال لي

بالإنعة بل حيةرم عةىل العامةة ديضةا ف ةر دن اليمسةك

بالطريل اعول بكال مسلكنه إلةباهب الفساد غري صحنح.
و دما الطريل الثاين و هو :إةباهب الفساد ب اعدة اإللاام و ما يلحل هبا.
دما قاعدة اإللاام فال يمكن اليمسك هبا إلةباهب الفساد من ج ة عدم ةبوهب
هذ ال اعدة و عىل فر

ةبوهتا فاليوسعة حمل إ ةكال و تأمةل فةإن اإللةاام

( )1الكايف  455 :5وبألفاظ مي اربة يف الف نه  462 :3و الي ذيب .263 :7
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مرتب باملطل ةاهب عةىل غةري السةنة و جةواز تةاويج املطل ةة عةىل غريالسةنة و
الييعر

إىل ما إ ا تاون بنكاح صحنح عىل وفل مذهب احلل و فاسد عند .

و بعبارة د ر  :مورد قاعدة اإللاام إلاام
إلاام

بصحة ما هو فاسد عنةدنا ال

بفساد ما هو صحنح عندنا.

و دما قاعدة االسيحالل بي ريب دن العامة يرون لنا تاويج مثل هةذ املةردة
حالال ل وله« :جيوز عىل دهةل كةل

ديةن مةا يسةيحلون» فأيضةا ال يمكةن

اليمسك هبا؛ و لك عن مول «ما يسيحلون» لغري دهل لك الدين بعند جدا.
و بعبارة دوضح :مول ما يسيحلون ملا يصدر من غةري دهةل لةك الةدين
حنث إهن يسيحلون لنا و ال يصدر من دنفس

بعند جدا مضافا إىل مةا ت ةدم

من املناقإاهب و االحيامالهب.
و دما اليمسك ب وله (علنه السالم)« :من دان بدين قةوم لاميةه دحكةام »
إلةباهب الفساد مبين عىل متامنة الرواية من حنث السند .هذا مع قطع الن ةر عةام
كر العالمة البالغ من دن الفساد لنس من اعحكام .
()1

و دما قاعدة اإلقرار فبام دن إقراره يؤول إىل فساد مثل هذا الياويج تكون
إقرارا ل انوهن فلليمسك هبذ ال اعدة إلةباهب الفساد وجه و إن كان اجلةام بةه
حمل تأمل فالبد من االحينا يف هذا املورد.
هذا متام الكالم يف قاعدة اإللاام و احلمد ل دوال و آ را و صةىل ال عةىل
سندنا حممد و آله الطاهرين.
( )1موسوعة العالمة البالغ (الرسائل الف نة) .272 :7

| 200

قاعدة اإللزام | 201

املحتويات
امل دمة 3...................................................................
مفاد ال اعدة5..............................................................
ملحة عن تأريخ ال اعدة5.....................................................
املرحلة اعوىل :من زمن الصدوق إىل زمن الإ ند الثاين5......................
املرحلة الثاننة :من زمن الإ ند الثاين إىل يومنا هذا 15.........................
الرواياهب الي يمكن االسيدالل هبا ال اعدة 17...............................
الطائفة اعوىل 17...........................................................
الطائفة الثاننة38...........................................................
الطائفة الثالثة44...........................................................
الطائفة الرابعة53...........................................................
الطائفة ايامسة76.........................................................
الطائفة السادسة 83........................................................
الطائفة السابعة97..........................................................
اقوال الف اء يف الاوجنة الواقعة بني الكفار 114..............................
يف كون سائر الفرق يعدون من دهل دين واحد دو دديان ميعددة 123...........
يف اليعامل بني الإنعة و السنة126...........................................
حك عباداهب املخالف إ ا اسيبرص130 .....................................
تنبن اهب ال اعدتني132.....................................................

| 202

فروع قاعدة امل اصة النوعنة133.............................................
الفرع اعول134............................................................
الفرع الثاين138............................................................
الفرع الثالث140...........................................................
الفرع الرابع142............................................................
الفرع ايامس147..........................................................
الفرع السادق150..........................................................
بحث يف نار الغبن 150....................................................
الفرع السابع159............................................................
فروع قاعدة اإلقرار161......................................................
الفرع اعول161............................................................
الفرع الثاين178..............................................................
الفرع الثالث182............................................................
الفرع الرابع191.............................................................
الفرع ايامس192...........................................................

