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أن ) الثقافيـــــة والفقهيــــة تنميــــة  ابــــن إدريــــس احللــــي لل   (مركــــز  يــــسرُّ  
تتنـــاول  الـــيت   )فقهيـــة دراســـات ( مـــن سلـــسلة   بعالـــساائـــه اإلصـــدار   ُيقـــدم لقر

  .هني واملشتغلني بالفقهبالدراسة والبحث ما ُيهم املتفقِّ

 إحــدى املــسائل الفقهيــة املهمـــة يف    يف بحـــثلل  هــذه الدراســة  تــصدى وت
 املؤلــف درس هلـا مـن أثـر علـى صــعيد احليـاة االجتماعيـة للنـاس، حيـث         مـا 

مــــن الطــــالق الــــذي يوقعــــه القــــضاة  ي فقهــــالوقــــف املالــــشيخ عــــالء الــــسعيدي  
  . املشكّلة من قبل السلطات احلاكمة املدنيةيف احملاكم

 إليهــــــا فقهــــــاء ستندالــــــيت يــــــ فحــــــاول املؤلــــــف البحــــــث يف األدلــــــة الــــــشرعية
عمـــــا و ، أولئـــــك القـــــضاة  بعـــــدم مـــــشروعية الترافـــــع إىل فتـــــواهم اإلماميـــــة يف

 يف هـــــــــــــــذه املـــــــــــــــسألة ميكـــــــــــــــن االســـــــــــــــتناد إليـــــــــــــــه يف بلـــــــــــــــورة رأي فقهـــــــــــــــي جديـــــــــــــــد  
  .ح هذا الطالقيصحلت احلساسة

علـى بطـالن    هـذه املدرسـة  ن هناك إمجاعاً من قبل فقهـاء       أخصوصاً و 
 وحكمهــم بــالتفريق بــني ة الترافــع إىل قــضاة هــذه احملــاكمصــورطــالق يف ال

  .الزوجني
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احلمــــــــــــــــد هللا رب العــــــــــــــــاملني، والــــــــــــــــصالة والــــــــــــــــسالم علــــــــــــــــى خــــــــــــــــامت األنبيــــــــــــــــاء   
واملرســـــــلني ســــــــيدنا حممــــــــد بــــــــن عبــــــــد اهللا، وعلــــــــى آلــــــــه الطيــــــــبني الطــــــــاهرين،   

 .وصحبه املنتجبني

هنـــاك العديـــد مـــن املـــسائل الفقهيـــة الـــيت اتفقـــت كلمـــات فقهائنـــا علـــى        
ظــر والبحــث فيهــا،   رأي معــني فيهــا، مــع أن مثــة حاجــةً ماّســةً إىل إعــادة الن     

ليكـــــــون الـــــــرأي الفقهـــــــي الـــــــذي يتوصـــــــل إليـــــــه الفقيـــــــه متوافقـــــــاً مـــــــع القواعـــــــد     
املقـــــــررة لعمليـــــــة اســـــــتنباط األحكـــــــام الـــــــشرعية، مـــــــن خـــــــالل االعتمـــــــاد علـــــــى    

الـــــيت ثبـــــت اعتبارهـــــا يف علـــــم األصـــــول مـــــن     األدلـــــة االجتهاديـــــة والفقاهتيـــــة 
توجهــات  جهــة، وحبيــث تكــون تلــك النتيجــة منــسجمة مــع روح الــشريعة وال      

فال تكون عملية االستنباط جمرد جمموعـة   العامة فيها من جهة أخرى،      
مـــن اخلطـــوات الـــيت ميارســـها الفقيـــه لالســـتدالل علـــى املوقـــف العملـــي مـــن         

 أي احلكــم  –خــالل حتديــد احلكــم الــشرعي أو الوظيفــة العمليــة، وكأهنمــا       
ظم   ليسا جزءاً من منظومة متكاملة مـن الـن     -الشرعي والوظيفة العملية    

واملبـــادئ الـــيت يهـــدف اإلســـالم إىل إرســـائها يف اجملتمـــع، فيجـــري االهتمـــام  
بكـــــــل فـــــــرد مـــــــن األحكـــــــام علـــــــى حـــــــدة دون نظـــــــر إىل مـــــــا قـــــــد ينـــــــتج عنـــــــه مـــــــن      

  .تأثريات قد تطال اجملتمع يف مفرداته اليت يتكون منها



 ٨   ..مقدمة      

ومــن املــسائل املهمــة املــؤثرة بــشكل مباشــر يف اجملتمــع مــسألة الطــالق،       
جـــــــــأ الزوجـــــــــات إىل احملـــــــــاكم الـــــــــيت تـــــــــشكّلها احلكومـــــــــات ذات     إذ كـــــــــثرياً مـــــــــا تل 

ة الــــسلطة الفعليــــة يف هــــذا البلــــد أو ذاك لالنفــــصال عــــن أزواجهــــن يف حالــــ      
، وهـــــــذه املـــــــسألة ال متثـــــــل مـــــــشكلة مـــــــن عــــــدم جنـــــــاح احليـــــــاة الزوجيـــــــة بينـــــــهم 

احلنفـي،  : الناحية الشرعية بالنـسبة للمـسلمني مـن أتبـاع املـذاهب األربعـة           
هم جييــــــــزون شــــــــرعاً  ءكي، واحلنبلــــــــي، باعتبــــــــار أن فقهــــــــا  والــــــــشافعي، واملــــــــال 

 اســـــم الطـــــالق الـــــذي يوقعـــــه قـــــضاة احملـــــاكم املدنيـــــة، الـــــيت قـــــد يطلـــــق عليهـــــا          
، بسبب استناد قوانني األحـوال الشخـصية املعمـول هبـا          )احملاكم الشرعية (

  .على مقررات الشريعة اإلسالمية، ولو بشكل عام

 مـــــــــــــشكلة كـــــــــــــبرية لـــــــــــــدى  يف حـــــــــــــني أن الطـــــــــــــالق يف هـــــــــــــذه احملـــــــــــــاكم ُيمثـــــــــــــل  
، وذلــك نتيجــة فتــاوى فقهــائهم    )ع(املــسلمني مــن أتبــاع مــذهب أهــل البيــت      

بــــــــبطالن أحكــــــــام هــــــــذه احملــــــــاكم شــــــــرعاً، وعــــــــدم جــــــــواز التحــــــــاكم إىل هــــــــؤالء        
القــــضاة، إال يف حالـــــة كــــون مـــــورد التنـــــازع حقــــاً ماليـــــاً، علــــى خـــــالف بينـــــهم      

نــــــه ال حــــــق  يف التفاصــــــيل، ومــــــن ثَــــــم اتفقــــــت كلمــــــات عامــــــة الفقهــــــاء علــــــى أ       
للزوجــــــــــــة يف أن ترفــــــــــــع أمرهــــــــــــا إىل القــــــــــــضاة املعيــــــــــــنني يف احملــــــــــــاكم املدنيــــــــــــة      
وتطالــــــب بــــــالطالق فيمــــــا لــــــو أخــــــلَّ الــــــزوج حبقوقهــــــا املقــــــررة شــــــرعاً، ورتبــــــوا     
علـــى ذلـــك بطـــالن الطـــالق الـــذي يوقعـــه القـــضاة يف تلـــك احملـــاكم، فيمـــا لـــو    

  .مل يقم الزوج بطالق زوجته

 هلــذه املــشكلة فــأفتوا بــأن للزوجــة  وقــد حــاول بعــض الفقهــاء إجيــاد حــلٍّ 
 أن ترفـــــــع أمرهـــــــا إىل اجملتهـــــــد املتـــــــصدي للحكـــــــم  - يف مثـــــــل هـــــــذه احلالـــــــة –

، )احلـاكم الـشرعي  (الـذي ُيعـرب عنـه بــ      و ،بني املتخاصمني وفض املنازعـات    



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٩ 

فيقــوم بطالقهــا بعــد أن يثبــت عنــده إخــالل الــزوج حبقــوق زوجتــه املقــررة      
بــــــــاً مــــــــا يكــــــــون احلــــــــاكم الــــــــشرعي غــــــــري    شــــــــرعاً، إال أن املالحــــــــظ هــــــــو أنــــــــه غال  

متـــــوفر علـــــى جهـــــاز قـــــضائي متكامـــــل ُيمكّنـــــه مـــــن االضـــــطالع هبـــــذه املهمـــــة،      
ومحايــــة الزوجــــة مــــن تعــــدي الــــزوج عليهــــا، حبيــــث يــــستطيع أن يــــوفر بــــديالً        
للـــــــنظم القـــــــضائية املـــــــسؤولة عـــــــن النظـــــــر يف الـــــــدعاوى يف البلـــــــدان العربيـــــــة        

تنفيذيــــــة تقــــــوم بفــــــرض  واإلســــــالمية، فــــــضالً عــــــن عــــــدم وجــــــود أيــــــة أجهــــــزة   
قـــــــــرارات احلـــــــــاكم الـــــــــشرعي وإنفـــــــــاذ أحكامـــــــــه، فيمـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان أحـــــــــد طـــــــــريف        
الــدعوى ممتنعــاً عــن االلتــزام هبــا، أو ممــاطالً بنحــو يــؤدي إىل عرقلــة ســري  
الـــــدعوى، بـــــل وجتميـــــدها، وبـــــذلك تبقـــــى الزوجـــــة معلقـــــة، فـــــال هـــــي زوجـــــة          

ا أن لرجــــــــل يقــــــــوم حبقوقهــــــــا الــــــــيت جعلــــــــها اهللا هلــــــــا، وال هــــــــي خليــــــــة بوســــــــعه     
  .ختتار طريقة احلياة اليت تناسبها

وبــــــــذلك تكــــــــون الــــــــشريعة اإلســــــــالمية الــــــــيت جــــــــاءت إلســــــــعاد اإلنــــــــسان يف       
دنيــــاه وآخرتــــه هــــي ســــبب تعاســــة هــــذه الفئــــة مــــن اجملتمــــع، نتيجــــة عجزهــــا           

التعـــــدي علـــــى حقوقهـــــا مـــــن قبـــــل فئـــــة أخـــــرى مـــــن فئـــــات     عـــــن منـــــع اســـــتمرار  
اجملتمـــــــع، لــــــــيس ذلـــــــك فقــــــــط، بـــــــل ومنعهــــــــا مـــــــن الرجــــــــوع إىل اجلهـــــــات الــــــــيت      
متتلك القدرة على محاية حقوقها، أعين احملاكم املدنية املختـصة، رغـم          
أن اهلدف مـن إرسـال الرسـل بالـشرائع اإلهليـة وإنـزال الكتـب الـسماوية هـو           

ِلقد أرسلنا رسـلنا بٱلبينــت {: قـول عـّز مـن قائـل      إرساء العدل يف اجملتمـع، ي      ٰ َ َ َِ َّ َ
ْ ِ َ ُ ُ

ْ
َ ْ َ
ْ َ
ِوأنزلنا مع ٱلكتـب وٱلمزيان ليقوم ٱلناس بٱلقـسطۖ ِ ِ َْ ْ ْ ْ ِْ ُ َ ّ َُ ُ َ َ َ ِ َ ََ ٰ َ ِ ُ َ َ َإن {: ، ويقـول تعـاىل  )١(}ََ ّ ِ

ِٱهللا يأمر بٱلعدل وٱإلحسـن ٰ َ
ْ ِ
ْ
َ ِ
ْ
َ
ْ ِ ُ ُ

ْ
َ َ َ ّ {)٢(.  

                                                            
  .٢٥ اآلية :سورة احلديد) ١(
 .٩٠اآلية : سورة النحل) ٢(



 ١٠   ..مقدمة      

 اجملتمـــــع مـــــن املقاصـــــد الـــــيت    وإذا كـــــان القيـــــام بالقـــــسط ونـــــشر العـــــدل يف   
فــــــــظ  تــــــــسعى الــــــــشريعة إىل حتقيقهــــــــا، فالبــــــــد أن تكــــــــون قــــــــد شــــــــّرعت مــــــــا حي      

مبـــــا حيـــــول دون التعـــــدي عليهـــــا، ويكفـــــل هلـــــا   للمـــــرأة حقوقهـــــا الـــــيت قررهتـــــا،  
احلــــق يف االنفــــصال عــــن الــــزوج الـــــذي ال حيتــــرم هــــذه احلقــــوق، ال بوســـــائل        

لـــه الطـــالق  نظريـــة فحـــسب، مـــن خـــالل إعطـــاء ســـلطة للحـــاكم الـــشرعي ختو       
 عـــن احليلولـــة دون - يف كـــثري مـــن األحيـــان –علـــى الـــزوج، مـــع كونـــه عـــاجزاً  

استمرار هذا التعدي حلدود اهللا، وإمنا بوسائل عمليـة مـن شـأهنا املنـع مـن        
وقـــــوع التجـــــاوز علـــــى حقـــــوق املـــــرأة، وذلـــــك ألن اجلهـــــة الـــــيت ميكنـــــها محايـــــة        

  .شؤونه فعالًحقوق األفراد يف اجملتمع هي السلطة املتولية إلدارة 

وأمـــــــــا احلكـــــــــم الـــــــــشرعي فهـــــــــو أداة شــــــــــرعية ميكـــــــــن مـــــــــن خالهلـــــــــا تنظــــــــــيم        
عالقــــة الــــزوج امللتــــزم باألحكــــام الــــشرعية بزوجتــــه، إذ إن مثــــل هــــذا الــــزوج     
ال يقــوم بتعــدي حــدود اهللا يف تعاملــه مــع زوجتــه، بــل يقــوم بطالقهــا مــىت      

  .أصبحت احتماالت جناح عالقتهما ببعضهما معدومة، أو ضعيفة جداً

وأمـــــــا إذا كـــــــان الـــــــزوج عاصـــــــياً فـــــــإن هـــــــذه األحكـــــــام ال تكـــــــون وســـــــيلة ذات   
  .فائدة يف منعه من تعدي حدود اهللا يف عالقته هبا

فلهــــذا عمــــدت إىل دراســــة األدلــــة الــــيت ميكــــن أن تكــــون مــــستنداً للحكــــم   
 األنظمـــــــــــــة  ِقبـــــــــــــلبعـــــــــــــدم صـــــــــــــحة طـــــــــــــالق القـــــــــــــضاة يف احملـــــــــــــاكم املـــــــــــــشكّلة مـــــــــــــن   

واإلســـــــــالمية، واألدلـــــــــة الـــــــــيت تـــــــــصلح    املتـــــــــصدية للحكـــــــــم يف الـــــــــدول العربيـــــــــة    
إلثبــــات صــــحة الطــــالق الــــذي توقعــــه هــــذه احملــــاكم، وخلــــصت مــــن ذلــــك إىل       
أن هنـــــاك عـــــدداً مـــــن األدلـــــة املعتـــــربة الـــــيت تـــــصلح الســـــتنباط حكـــــم شـــــرعي          

  .بصحة الطالق يف هذه الصورة
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وحيـــــــث إن مـــــــورد الترافـــــــع إىل هـــــــؤالء القـــــــضاة هـــــــو حالـــــــة إخـــــــالل الـــــــزوج       
شارع للزوجـــة، كـــان مـــن املناســـب التمهيـــد بدراســـة  بـــاحلقوق الـــيت جعلـــها الـــ

 فيمــا - بـشيء مــن التفــصيل  –العالقـة بــني الــزوجني مـن الناحيــة الــشرعية   
نـــــــــــــصت عليـــــــــــــه أدلـــــــــــــة الكتـــــــــــــاب والـــــــــــــسّنة مـــــــــــــن حقـــــــــــــوق للـــــــــــــزوج علـــــــــــــى الزوجـــــــــــــة       
وبــــــالعكس، وكــــــذلك أشــــــرنا إىل حالــــــة احنــــــراف هــــــذه العالقــــــة عــــــن األســــــس         

  ).النشوز(ه بـ اليت أرادهتا الشريعة، فيما ُيصطلح علي

عـــــدم وختمـــــت الدراســـــة بالبحـــــث يف ثبـــــوت خيـــــار الفـــــسخ للزوجـــــة عنـــــد   
الـذي ُيمثـل أحـد احللـول إلهنـاء      و الزوج حبقوق زوجته الثابتة شـرعاً،         قيام

  .الةتلك احلالعالقة بني الزوج والزوجة يف 

 مــــن التنبيــــه علــــى أن هــــذه الدراســــة ليــــست بــــصدد تقــــدمي  – هنــــا –والبــــد 
املـــسألة، فـــإن ذلـــك مـــن شـــأن الفقهـــاء اجملتهـــدين مـــن       حكـــم شـــرعي نـــاجز يف   

، وإمنـــــا هـــــي جمـــــرد إثـــــارة ودعـــــوة إلعـــــادة النظـــــر يف       )ع(مدرســـــة أهـــــل البيـــــت   
املوضــــــــــــوع، ودراســــــــــــة املــــــــــــسألة مــــــــــــن جديــــــــــــد بعيــــــــــــداً عــــــــــــن األجــــــــــــواء الــــــــــــسائدة يف   

الـيت كـثرياً مـا تلقـي بظالهلـا الكثيفـة        - وحىت الشعبية   - األوساط الفقهية 
 إىل اقتفــاء - وبــوحي مــن األلفــة بــرأي املــشهور  –ميــل علــى ذهــن اجملتهــد في 

  .أثرهم يف فتواه، وحتول بينه وبني تبين رأي مغاير يف املسألة

  ..قصد، وهو اهلادي إىل سواء السبيلواهللا من وراء ال
  

  عالء السعيدي
  )ع( السيدة زينب –دمشق 
   م١٥/٢/٢٠٠٩
   هـ١٤٣٠/صفر/٢٠
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  :تمهيد
لــــــــــيت يــــــــــسعى حنــــــــــو  خلــــــــــق اهللا اإلنــــــــــسان وأودع فيــــــــــه عــــــــــدداً مــــــــــن الغرائــــــــــز ا  

 لتكـــون دافعـــاً لـــه حنـــو امليـــل إىل  ،تلبيتـــها وإشـــباعها، ومنـــها غريـــزة اجلـــنس 
اجلــنس اآلخــر، مبــا حيقــق الغايــة مـــن خلــق اإلنــسان جنــسني، وجعلــه أممـــاً          

ا ٱلناس إنا خلقنــكم مـن ذكـر وأنثـى {:  يقـول تعـاىل    ،وشـعوباً خمتلفـة    ٰيـأ َ ُ َ ٛ َ َ ِّ ُ ٰ َٰ
ْ َ َّ َ ّ ِ ُ َ َ ُ ّ َ

ۤ
َ

ْوجعلنـكم  ُ ٰ َ
ْ
َ َ ـل لتعـارفواَ ۟شـعوبا وقبآ ٓ ُ َ َ َ ِ َ ِ َ َ َ ٙ ُ ، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن تناسـل       )١(}ُ

واســـتمرار للنـــوع اإلنـــساين، ومل حيظـــر تعـــاىل علـــى اإلنـــسان تلبيـــة غريزتـــه       
د لــــه الطــــرق الــــيت ميكنــــه مــــن خالهلــــا إشــــباعها مبــــا حيــــول        هــــذه، ولكــــن حــــدّ  

  .  الزواج أحد أهم هذه الطرقدون انفالهتا، وُيعّد

إلســـــالم علـــــى الـــــزواج باعتبـــــاره الـــــسبيل إىل إنـــــشاء أول لبنـــــة        د اوقـــــد أكّـــــ  
مــــن لبنــــات اجملتمــــع الــــذي ُيــــراد صــــياغته وفــــق النمــــوذج اإلســــالمي، ويظهــــر       

:  كمـــــا يف قولـــــه تعـــــاىل  ، علـــــى الـــــزواج والترغيـــــب فيـــــه  ذلـــــك جليـــــاً يف احلـــــثّ  
ٰوأنكحـوا ٱأليــمى{ َ ٰ َ َ

ْ
۟ ُ ِ َ َ

َ مـنكم وٱلـصـلحني مـن عبـادكم وإمـ  ِ َُ َْ ِْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ٰ َ ّ كم ۚ إن يكونـوا ُ ۟آ ُ ُ َ ِ ْ ُ ِ
م ٱهللا ُفقرآء يغ َ ّ ُُ َِ َِ ْ ُ ٰ من فضهلۦۗ  وٱهللا وَ ُ َ ّ َ ِ ِ

ْ َ ٚسـع علـِ ِ َ ٌ  بظـاهره علـى األمـر     الـذي يـدلّ  ،)٢(}ِ
الراغــب وأن عبيــد، والحــرار  األ،رجــال والنــساءَمــن ال زوج لــه مــن ال جيزوبتــ

                                                            
 .١٣اآلية : سورة احلجرات) ١(
  .٣٢اآلية : سورة النور) ٢(

اجلــوهري، إمساعيــل بــن محــاد، معجــم  . الــذين ال أزواج هلــم مــن الرجــال والنــساء : واأليــامى
مــــادة . ٦٧م، ص٢٠٠٥، ١خليــــل مــــأمون شــــيحا، دار املعرفــــة، بــــريوت، ط : الــــصحاح، ترتيــــب

 ).أمي(



 ١٦   ..الحقوق الزوجية      

ــ إذا يف الــــــزواج حانه  فإنــــــه ســــــب،فــــــضلهه اهللا مــــــن ييغنفــــــس اءفقــــــرال  مــــــنناكــــ
  . أحوال عبادهميع عليم جب ،رزقالواسع 

  .اليت تؤكد على ذلك) ع(ووردت الكثري من األخبار عن أهل البيت 

 ):ص(قــال رســول اهللا  >: قــال ) ع(فعــن عبــد اهللا بــن حكــيم، عــن أيب جعفــر      
  .)١(< من التزويج وجلّ إىل اهللا عّز يف اإلسالم أحّبما ُبين بناٌء

 ):ص(قــال رســول اهللا >: قــال) ع( عبـد اهللا  وعـن عبــد اهللا بـن ســنان، عــن أيب  
 قيمة أمية، وما مـن   مسلم إنفاُق امرئٍجوا، أال فمن حظِّ   جوا وزوِّ تزّو

 مــن بيــت يعمــر يف اإلســالم بالنكــاح، ومــا   وجــلّشــيء أحــب إىل اهللا عــّز
 يعــــين ، مــــن بيــــت خيــــرب بالفرقــــة   وجــــلّمــــن شــــيء أبغــــض إىل اهللا عــــزّ  

  .)٢(<الطالق

 ):ع(قـــال أمـــري املـــؤمنني >: قـــال) ع(ن أيب عبــد اهللا  وعــن حممــد بـــن مــسلم، عـــ   
يت فــإن مــن  بــع ســنّ  أن يّتمــن أحــبّ : قــال) ص( فــإن رســول اهللا  ،جــواتزّو
  .)٣(<يت التزويجسّن

ــا ): ص(قـــــال رســـــول اهللا  >: قـــــال) ع(وعـــــن جـــــابر، عـــــن أيب جعفـــــر    مـــ
مينــع املــؤمن أن يتخــذ أهــالً لعــل اهللا يرزقــه َنــَسمةً ُتثقــل األرض بــال  

  .)٤(<اهللاإله إال 
                                                            

احلــــــر العــــــاملي، الــــــشيخ حممــــــد بــــــن احلــــــسن، تفــــــصيل وســــــائل الــــــشيعة إىل حتــــــصيل مــــــسائل   ) ١(
ــراث، قـــــــم، ط  ) ع(الـــــــشريعة، مؤســـــــسة آل البيـــــــت    ــاء التـــــ ـــ، ج١٤١٤، ٢إلحيـــــ ، بـــــــاب ١٤، ص٢٠هـــــ

 .٤، حاستحباب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه
 .١٠، ح١٦ن، ص. م) ٢(
 .١٤، ح١٨ -١٧ن، ص. م) ٣(
 .٣، ح١٤ن، ص. م) ٤(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ١٧ 

  :القاعدة القرآنية في العالقة الزوجية
لقـــد وضـــع القـــرآن الكـــرمي القاعـــدة األساســـية الـــيت تقـــوم عليهـــا احليـــاة      
الزوجيـــــة، وُيفتـــــرض أن تنتـــــهي مبوجبـــــها، وهـــــي أن ميـــــسك الـــــزوج زوجتـــــه    
ويعاشــــرها بـــــاملعروف، فــــال حيرمهـــــا شـــــيئاً مــــن حقوقهـــــا الثابتــــة هلـــــا شـــــرعاً،      

، أي مفارقتــها بــالطالق دون  التــسريح بإحــسان وفيمــا عــدا ذلــك فــإن عليــه     
 وهــــــذا أن يأخــــــذ مــــــن حقوقهــــــا شــــــيئاً مــــــا مل تتنــــــازل مبحــــــض إرادهتــــــا عنــــــها،      

  .املعىن مستفاد من مجلة من آيات الكتاب الكرمي

وف{:  قوله تعاىل  ومن ذلك  ٍٱلطلـق مرتانۖ  فإمساك بم ُٰ
ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ ٛرسيح بإحـسـن ۗ  أو ّ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ ِ ْ َ
ِوال يح َ َ ْل لكم أن تأخذوا ممآ ءاتيتموهن شيـا إّال أن يخافآ أّال يقيمـا حـدود ٱهللاۖ  فـإن َ ِ َ َِ َِ ّ َ ُ ُّ َ ِ َ َ َُ َ ََ َ

ٓ ِ ً ٔ ْ َْ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ ۟ ُ ُ
ْ ْ ُ َ ُ ّ

مـا فيمـا ٱفتـدت بـهۦۗ  تلـك حـدود ٱهللا فـال  َخف أّال يقيمـا حـدود ٱهللا فـال جنـاح عل ِ ََ َِ ِ َِ َّ ُّ َ َ ُ َُ ُُ َُ
ْ ِ ِ َ ِْ َ َ

ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ
ْ

ُتعتدو َ ْ ك  ٱلظـلمونَ َها ۚ ومن يتعد حدود ٱهللا فأولـ ُ ِ ِٰ ٰ َُ ّ ُ ُ َ ِ َۤ َ ۟ َ ّ َ ُ ُ َ ّ َ َ َ َ َ َ{)١(.  

أن يقطـع الــزوج علقــة الزوجيــة  >وتـدل اآليــة علــى أن الطـالق الــذي هــو   
 يكـون مـرتني، ولكـن    )٢(<بينه وبني امرأته ويطلق سراحها من قيد زوجيته 

، ح زوجـــاً غـــريه بالتـــه مـــن غـــري أن تـــنك  حبيـــث جيـــوز لـــه إرجاعهـــا ثانيـــة إىل ح   
وحيـــــث يوقـــــع الرجـــــل الطـــــالق بــــــالنحو املتقـــــدم فإنـــــه إمـــــا أن ميـــــسك امرأتــــــه         

 ويعاشـــــــرها ، بغـــــــري عقـــــــد جديـــــــد خـــــــالل زمـــــــان عـــــــدهتا     إىل حبالتـــــــهويرجعهـــــــا
  .حها بإحسانأن ُيسرِّ أو باملعروف،

 اإلبقـــــــــاء علـــــــــى – الـــــــــذي هـــــــــو لغـــــــــة خـــــــــالف اإلطـــــــــالق  –ومعـــــــــىن اإلمـــــــــساك 
                                                            

  .٢٢٩اآلية : سورة البقرة) ١(
، ٢البالغــي، الــشيخ حممــد جــواد، آالء الــرمحن يف تفــسري القــرآن، مكتبــة الوجــداين، قــم، ط     ) ٢(

  .٢٠٥، ص١ج



 ١٨   ..الحقوق الزوجية      

 أي علــــــى وجــــــه  ،و كــــــان، بــــــل بــــــاملعروف  حنــــــالعلقــــــة الزوجيــــــة، ولكــــــن ال بــــــأيِّ  
 مــــــن القيــــــام مبــــــا جيــــــب هلــــــا مــــــن النفقــــــة، وحــــــسن    ،ســــــائغ يف الــــــشرع ومجيــــــل 

ق امرأتــه، مث ْن يطلّــ كَمــ،)١( ال أن يقــصد اإلضــرار هبــا  ،العــشرة، وغــري ذلــك  
 يريــــد ،ق، مث يرجــــع كــــذلك ُيخليهــــا حــــىت تبلــــغ أجلــــها فريجــــع إليهــــا، مث يطلّــــ   

عـــــروف، منـــــهي  مب لـــــيسرار منكـــــر ها واإلضـــــرار هبـــــا، وهـــــو إضـــــ  ءبـــــذلك إيـــــذا 
 أن يرجــــع إليهــــا بنــــوع   بــــل اإلمــــساك الــــذي جيــــوزه الــــشرع  ،عنــــه يف الــــشريعة

لتيــام، ويــتم بــه األنــس وســكون الــنفس الــذي جعلــه تعــاىل بــني        مــن أنــواع اال 
  .)٢(الرجل واملرأة

  أنواملقــــــصود مـــــــن التــــــسريح بإحـــــــسان هـــــــو إطــــــالق الزوجـــــــة وتركهـــــــا إىل   
وجيـــة بينـــهما بانتـــهاء عـــدهتا، إذا مل تكـــن لـــه  تـــبني منـــه، وتنقطـــع العلقـــة الز 

، وعــــــدم اإلســــــاءة هلــــــا وتعمــــــد إيــــــذائها  هبــــــا، وبــــــأداء حقوقهــــــا الــــــشرعية رغبــــــةٌ
  .هتبه بعض أمواهلا أو لتتنازل له عن بعض حقوقها من املهر والنفقة،

غـــريه  أو وال جيـــوز للرجـــل أن يأخـــذ مـــن املـــرأة مهرهـــا الـــذي دفعـــه إليهـــا   
 أن هـــــــو  الغالـــــــب   أن نظـــــــراً إىل هلُـــــــنَّ، مبـــــــا أويتَ األخـــــــذ  مـــــــن أمواهلـــــــا، وخـــــــصّ  

نفـرة الزوجـة منـه ينظـر يف أمـر طالقهـا        أو  الزوج عند نفرته من زوجتـه،     
  .)٣(إىل استرداد ما آتاها من املهر

 الــــــزوج أن حياتـــــه مــــــع زوجتـــــه ال ميكــــــن أن تــــــستمر   وإذا غلـــــب علــــــى ظـــــنّ  
                                                            

محــــد حبيـــــب  أ: الطوســــي، الــــشيخ حممــــد بــــن احلــــسن، التبيـــــان يف تفــــسري القــــرآن، حتقيــــق        ) ١(
ــاء التــــراث العــــريب، بــــريوت، مهمــــل مــــن بقيــــة بيانــــات الطبــــع، ج          ، ٢قــــصري العــــاملي، دار إحيــ

  .٢٥١ و٢٤١ص
الطباطبـــائي، الــــسيد حممـــد حــــسني، امليــــزان يف تفـــسري القــــرآن، مؤســـسة األعلمــــي، بــــريوت،     ) ٢(

  .٢٣٣، ص٢م ، ج١٩٧٤، ٣ط
  .٢٠٦، ص١البالغي، آالء الرمحن يف تفسري القرآن، ج) ٣(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ١٩ 

 لــــــــن  لــــــــدى الزوجــــــــة احتمــــــــال أهنــــــــا  أســــــــاس أحكــــــــام اهللا تعــــــــاىل، أو قــــــــوي علــــــــى
تعـــــيش مـــــع زوجهـــــا وفـــــق املـــــوازين الـــــشرعية، فإنـــــه جيـــــوز للمـــــرأة أن تفتـــــدي   

 – وبطيـب نفـس منـها    -نفسها منـه بـأن تبـذل لـه شـيئاً مـن املـال، فتتنـازل لـه           
قهــا الــزوج، وجيــوز هتــب لــه شــيئاً مــن أمواهلــا مقابــل أن ُيطلّ ، أو عــن مهرهــا

  .باخللعر عنه  أن يأخذ ذلك املال، وهو ما ُيعّب- عندئذٍ – للرجل

 مــن ،وختمــت اآليــة باإلشــارة إىل أن األحكــام الــشرعية الــيت مــرت فيهــا 
الطـــالق والعـــدة واإلرجـــاع واخللـــع هـــي حـــدود وضـــعها اهللا تعـــاىل لعبـــاده يف     

جتاوزهـــــا، وأن املرتكـــــب لـــــذلك  أو  فـــــال جيـــــوز انتـــــهاكها،عالقتـــــهم الزوجيـــــة
  . للعقابظامل لنفسه ولزوجته مستحقٌّ

َوإذا {: ولــه تعــاىلقو ِ وفَ ــبلغن أجلهــن فأمــسكوهن بمــ ــسآء ف ٍطلقــ ٱل ُ
ْ
َ ِ َ َّ ُّ ُ ِ َْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ ْ
َ َ َ ِ ّ ُ ُ ّ  أو َ

وفۚ  وال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ۚ ومن يفعل ذ ٰلك فقد ظلـم نفـسهۥ ۚ  ُسرحوهن بم َ
ْ ْ
َ َ َ َ َْ َ ََ ِ ِ َِ

ْ
َ َ َ َ َ۟ ُ َ َْ ّ ٙ َ َ َّ ُّ ُُ ِ ْ ُ ٛ ُ

ْ
َ ِ ُ ِّ َ

ٙوال تتخذوا ءايـت ٱهللا هزوا ۚ ُ ُ ِ ِ َِ ّ ٰ َ َ ۟ ٓ ُ َ ّ َ َ َ{)١(.  

وف{: وقولـه تعـاىل    ٍفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بم ُ
ْ
َ ِ َ َّ ُّ ُ ِ ْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ
َ َ وف  أو ِ ٛفارقوهن بمـ ُ

ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِ َ

ُوأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا ٱلشهـدة هللا ذٰ لكم يوعظ بهۦ من كان يـؤمن  ِ ِ ِْ
ُ َُ َ َ ِ ِ َ َِ ُ َ َْ ُْ َُ ََ ّ ِ َ َ ٰ َ َ ّ ۟ ُ۟ ِ َ َ َّ ٛ

ْ ْ ُ ِ ْ

ِبٱهللا وٱليوم ٱاءلخر ۚ ِ َ
ْ ِ ْ َ
ْ
َ ِ َ ّ ٙ ومن يتق ٱهللا يجعل هلۥ مخرجاِ َ

ْ
َ َُ َ ّ َ

ْ
َ ََ َ ِّ َ ّ َ{)٢(.  

ة املطلقــــة مــــن هنايتــــها فللرجــــل إمــــساكها وظاهرهــــا أنــــه إذا اقتربــــت عــــّد
 ، مــــــــــــن خــــــــــــالل االلتــــــــــــزام بنفقتــــــــــــها املقــــــــــــررة شــــــــــــرعاً   ،ومراجعتــــــــــــها بــــــــــــاملعروف 

هتا فتـــــــبني منـــــــه  تركهـــــــا حـــــــىت تنقـــــــضي عـــــــدّ   أو ومعاشـــــــرهتا بـــــــصورة حـــــــسنة،  
 مــن غــري  أو مــا بقــي منــهمهرهــاوفع إليهــا نفقتــها  وذلــك بــأن يــد،بــاملعروف

                                                            
  .٢٣١اآلية : ورة البقرةس) ١(
  .٢اآلية : سورة الطالق) ٢(



 ٢٠   ..الحقوق الزوجية      

خيرجهـــــــــــا مـــــــــــن بيتـــــــــــها يف فتـــــــــــرة العـــــــــــدة     أو سيء معاملتـــــــــــها،نقـــــــــــصان، وال ُيـــــــــــ 
ــ وال جيـــوز لـــه مراجعتـــها ال لرغبـــة حقيق  ،الرجعيـــة مـــن غـــري ســـبب مبـــيح   ة يـ

الـــــضغط عليهـــــا لـــــسلبها  أو  بـــــل بقـــــصد اإلضـــــرار هبـــــا بتطويـــــل العـــــدة، ،فيهـــــا
يفة أن الـذي يعمـد إىل املراجعـة ألجـل     وقـررت اآليـة الـشر    . بعض حقوقهـا  

إدخــــــــــــال الــــــــــــضرر علــــــــــــى املــــــــــــرأة يكــــــــــــون ظاملــــــــــــاً لنفــــــــــــسه يف عــــــــــــصيانه حلرمــــــــــــة         
اإلمــساك ضــراراً، واالعتــداء عليهــا بــذلك، وأنــه ُيعتــرب ممــن يــستهزء بآيــات  

  .اهللا تعاىل املشّرعة ألحكام املعاشرة والطالق واملراجعة

ن اإلمــــــــــــــــساك ويــــــــــــــــرى الــــــــــــــــسيد الطباطبــــــــــــــــائي أن احلكمــــــــــــــــة يف النــــــــــــــــهي عــــــــــــــــ  
للمــضارة، أن التــزويج هــو لتتمــيم ســعادة احليــاة، وال يــتم ذلــك إال بــسكون        
كــل مــن الــزوجني إىل اآلخــر وإعانتــه علــى رفــع حــوائج الغرائــز، واإلمــساك         
خاصـــــــة رجـــــــوع إىل االتـــــــصال واالجتمـــــــاع، وفيـــــــه مجـــــــع الـــــــشمل بعـــــــد شـــــــتاته،       

 فمــــــن ُيمــــــسك ضــــــراراً فقــــــد ظلــــــم   . وأيــــــن ذلــــــك مــــــن الرجــــــوع بقــــــصد املــــــضارة   
نفـــــــــسه، حيـــــــــث محلـــــــــها علـــــــــى االحنـــــــــراف عـــــــــن الطريقـــــــــة الـــــــــيت هتـــــــــدي إليهـــــــــا       

علـــــى أنـــــه اختـــــذ آيـــــات اهللا هـــــزواً، فـــــإن اهللا ســــــبحانه مل       . فطرتـــــه اإلنـــــسانية  
ُيـشرع مـا شــرعه هلـم مــن األحكـام تـشريعاً جامــداً يقتـصر فيــه علـى جتــرمي        
األفعـــــــال أخـــــــذاً وإعطـــــــاًء وإمـــــــساكاً وتـــــــسرحياً، وغـــــــري ذلـــــــك، بـــــــل بناهـــــــا علـــــــى        

 عامــــــــــــة يــــــــــــصلح هبــــــــــــا فاســــــــــــد االجتمــــــــــــاع، وتــــــــــــتم هبــــــــــــا ســــــــــــعادة احليــــــــــــاة       مــــــــــــصاحل
  .)١(اإلنسانية

ســـــــألته عـــــــن قـــــــول اهللا  : قـــــــال) ع(وقـــــــد روى احللـــــــيب، عـــــــن أيب عبـــــــد اهللا   
۟وال تمــسكوهن ضــرارا لتعتــدوا ۚ {:عـز وجــل  ُ َ َْ ِ ِّ ٙ َ َ ّ ُ ُ ِ ْ ُ َ ق حــىت طلِّــالرجــل ُي>: ، قــال}َ

                                                            
  .٢٣٧ -٢٣٦، ص٢الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٢١ 

ك ثــالث مــرات، قهــا، يفعــل ذلــإذا كــادت أن خيلــو أجلــها راجعهــا مث طلّ
  .)١(< عن ذلك وجلّفنهى اهللا عّز

ال ينبغـي للرجـل   >: قـال ) ع(وروى احلسن بن زياد، عن أيب عبد اهللا     
قهـــــا، ق امرأتـــــه مث يراجعهـــــا، ولـــــيس لـــــه فيهـــــا حاجـــــة مث يطلِّ  أن ُيطلِّـــــ

راجــع وهــو ينــوي   ق مث ُيطلِّــفهــذا الــضرار الــذي هنــى اهللا عنــه، إال أن يُ   
  .)٢(<اإلمساك

ـسآء كرهـاۖ  وال  {:قولـه تعـاىل   و ا ٱذلين ءامنوا ال يحل لكـم أن ترثـوا ٱل َيـأ ََ ٙ ْ َ ََ َ َِ ّ ۟ ُ۟ ِ َ َ ِْ ُ ُ ّ َ َُ َ َ ِ َ ّ َ ُ ّ َ
ۤ ٰ

َتعضلوهن لتذهبوا ببعض مـآ ءاتيتمـوهن إّال أن يـأتني بفـحـشة مبينـةۚ  وعاشـروهن  َ َ َ َّ ّ ّ ُّ ُ ُُ ِ َِ َ ٛ َٛ ِ َ َُ ّ ََ ِ َ ِٰ َ ِ ِِ ْ َ
ٓ َ ِ ُ ُ ْ َ َ

ْ ْ۟ ُ َ
ْ
َ ُ ُ

وف ۚ فإن كره ْبٱلم ِ َ ِ َ ِ ُ
ْ
َ
ْ ٙتموهن فعسى أن تكرهوا شيـا ويجعل ٱهللا فيه خريا كثرياِ ِٙ ِ ََ ْ َ َ َِ ُ َ ّ َ َ َْ

َ َ ٙ ٔ ْ َ ۟ ُ َُ
ْ ۤ ٰ َ َ ّ ُ ُ{)٣(.  

ــوا ال يحــل لكــم أن {: واألقــرب يف معــىن قولــه تعــاىل   ــن ءامن ا ٱذلي ـــأ َي ِْ ُ َ ُ ّ َ ََ ۟ ُ َ َ َ ِ َ ّ َ ُ ّ َ
ۤ ٰ

ــسآء كرهــا ۖ ٙترثــوا ٱل ْ َ َ َ ِ ّ ۟ ُ ِ جــة لــه هــو أن حيــبس الرجــل املــرأة عنــده مــن غــري حا } َ
وهنـــى . )٤(فيهـــا، ولكـــن ينتظـــر موهتـــا لريثهـــا، فنـــهى اهللا تعـــاىل عـــن ذلـــك      

 حـــىت تفتـــدي نفـــسها منـــه بـــأن     ، عـــن إمـــساك املـــرأة لإلضـــرار هبـــا    – أيـــضاً –
، ويـــــــستثىن مـــــــن ذلـــــــك مـــــــا لـــــــو    أو بعـــــــضهتبـــــــذل لـــــــه الـــــــصداق الـــــــذي دفعـــــــه هلـــــــا  

 ضـحة، ممـا يـصدق عليهـا اسـم الفاحـشة       نـة وا  صدرت من املـرأة معـصية بيِّ      
 فــــــــيمكن للرجــــــــل ، كثــــــــر اســــــــتعماهلا يف الزنــــــــا مــــــــن غــــــــري أن ختــــــــتص بــــــــه الــــــــيت

  . إىل البذل لفكاك نفسها منهعندئذٍ التضييق على املرأة إىل أن تضطّر
                                                            

حممــد : الـصدوق، الـشيخ حممــد بـن علـي بــن احلـسني القمــي، مـن ال حيـضره الفقيــه، تعليـق        ) ١(
  .١، باب طالق العدة، ح٣١٩، ص٣م، ج١٩٩٠جعفر مشس الدين، دار التعارف، بريوت، 

  .٢ن، ح. م) ٢(
  .١٩اآلية : سورة النساء) ٣(
  .١٤٩، ص٤الطوسي، التبيان يف تفسري القرآن، ج) ٤(



 ٢٢   ..الحقوق الزوجية      

 - أي خمالطتــــــــــها والتعامــــــــــل معهــــــــــا  -مث أمــــــــــر ســــــــــبحانه مبعاشــــــــــرة املــــــــــرأة  
ه، جمـــــتمعهم مـــــن غـــــري أن ينكـــــروه وجيهلـــــو   بـــــالنحو الـــــذي يعرفـــــه النـــــاس يف   

 األمــــر مبعاشــــرهتن املعاشــــرة    ، كــــان املعــــىن ألمــــر باملعاشــــرة وحيــــث قُيــــد بــــه ا  
 ومـــــن ذلـــــك أداء حقـــــوقهن الـــــيت أوجبـــــها     ،)١(املعروفـــــة بـــــني هـــــؤالء املـــــأمورين   

 وتتمثــــــــــل كــــــــــذلك يف احتــــــــــرام مــــــــــشاعر املــــــــــرأة     ،)٢(اهللا تعــــــــــاىل علــــــــــى الرجــــــــــال  
وعواطفهــــــا وشخــــــصيتها كإنــــــسانة حمترمــــــة يف إرادهتــــــا وتفكريهــــــا، يف مــــــا       

 توحيــــــــان نياللــــــــت< املــــــــودة والرمحــــــــة>مي مــــــــن كلمــــــــيت اختــــــــصره القــــــــرآن الكــــــــر
  .)٣ (...بالعاطفة الروحية واالحترام املتبادل بني الطرفني

ق مقـــــصد الــــــشارع مـــــن العلقـــــة الزوجيــــــة    وهـــــذا املعـــــروف هـــــو الــــــذي حيقّـــــ    
 ومــن دون ذلــك تفقــد العلقــة الزوجيــة حقيقتــها،     ،<اللبــاس والــسكن >وهــو 
 مـــــــــــن أي مـــــــــــضمون اليـــــــــــةً، خلـــــــــــب إىل جمـــــــــــرد عالقـــــــــــة جنـــــــــــسية حيوانيـــــــــــة وتنق

  .أخالقي وروحي

وقــد هنــى الــشارع ســبحانه عــن اإلمــساك إال مبعــروف، وأمــر بــأن يكــون      
 فعلمنـــــــا مـــــــن ذلـــــــك أن اإلمـــــــساك بغـــــــري معـــــــروف لـــــــيس       ،اإلمـــــــساك مبعـــــــروف 

عــــــــــاىل الــــــــــزوج وقــــــــــد خــــــــــص اهللا ت... مطلوبــــــــــاً للــــــــــشارع، بــــــــــل املطلــــــــــوب عدمــــــــــه 
علــــــى الزوجــــــة   ع يف األســــــرة بــــــسلطة    ألنــــــه يتمتـــــّـ باخلطــــــاب يف هــــــذا الــــــشأن،  

وعلــــــى ســــــائر شــــــؤون األســــــرة أقــــــوى وأوســــــع مــــــن ســــــلطة الزوجــــــة، فكــــــان مــــــن  
 حبيـث إذا  ،د مـستواها وجماهلـا  ن أن ختضع هـذه الـسلطة لقيـود حتـدّ           املتعّي

                                                            
  .٢٥٥، ص٤الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
  .١٥٠، ص٤الطوسي، التبيان يف تفسري القرآن، ج) ٢(
، ٧م، ج١٩٩٨، ٢فـــضل اهللا، الـــسيد حممــــد حـــسني، مــــن وحـــي القــــرآن، دار املـــالك، بــــريوت، ط     ) ٣(

  .١٦٣ص
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جتـــــاوز الــــــزوج هـــــذه القيــــــود فإنــــــه يفقـــــد ســــــلطته علــــــى الزوجـــــة، بــــــل ويفقــــــد      
ســــــــلطته علــــــــى أوالده يف بعــــــــض احلــــــــاالت، ويتــــــــسع اجملــــــــال حينئــــــــذٍ لتــــــــدخل     

  .)١(ة أخرى ترفع الضرر الناشئ من سوء استعمال الزوج لسلطتهسلط

وميكــــن االســــتدالل علـــــى أن ســــلطة الــــزوج علـــــى زوجتــــه ليــــست مطلقـــــة       
ـسآء بمـا فـضل ٱهللا بعـض عـ بعـض وبمـآ {: بقولـه تعـاىل    َٱلرجال قوموٰ ن عـ ٱل َِ َِ ٛ

ْ ْ
َ َٰ َ ََ ُ َ
ْ ُ َ َ ّ َ َ ّ َ ِ َ ِ ّ َ َ ُ َٰ ّ َ ُ َ ِّ

ـــ ـــو ٰل ـــن أم ـــوا م ْأنفق ِ ِ َ ََ
ْ ْ ِ ۟ ُ  لثبـــوت ة حيـــث ُجعلـــت النفقـــة مبثابـــة جـــزء العلّـــ    ،)٢(}َ

  .قيمومة الرجل على املرأة

َبمـا فـضل {: والبـاء يف قولـه  >): كـرت العرفـان   (قال الفاضل املقـداد يف       َ ّ َ َ ِ
ُٱهللا َ ۟وبمــــآ أنفقــــوا{: ، ويف قولــــه}ّ ُ َ َ َ ِ  أي بــــسبب ،للــــسببية، ومــــا مــــصدرية } َ

  .)٣(<تفضيل اهللا وبسبب إنفاقهم

يقومـــون بـــأمورهن  >): زبـــدة البيـــان (ي مفـــسراً لآليـــة يف  وقـــال األردبيلـــ 
 بـــسبب تفـــضيل اهللا تعـــاىل  ،طون علـــيهن كقيـــام الـــوالة علـــى رعيتـــهم  ويـــسلّ

 بكمــــــــــــال العقــــــــــــل وغــــــــــــريه، وبــــــــــــسبب مــــــــــــا ينفقــــــــــــون علــــــــــــيهن مــــــــــــن   هلــــــــــــم علــــــــــــيهّن
  .)٤(<أمواهلم

، ألن اإلنفـاق جــزء  ويترتـب علـى ذلـك انتفـاء القيمومـة بانتفـاء اإلنفـاق       
                                                            

 واليـــة احلـــاكم الـــشرعي علـــى  –مشـــس الـــدين، الـــشيخ حممـــد مهـــدي، فـــساد العالقـــة الزوجيـــة    ) ١(
  .٤٣م، ص٢٠٠٥، ١الطالق، املؤسسة الدولية، بريوت، ط

 .٣٤اآلية : سورة النساء) ٢(
 عبــد الــرحيم: الــسيوري، الفاضــل املقــداد بــن عبــد اهللا، كــرت العرفــان يف فقــه القــرآن، حتقيــق ) ٣(

 .٥٤٢هـ، ص١٤٢٢، ١العقيقي البخشايشي، مكتب نويد إسالم، قم، ط
، زبـــدة البيـــان يف بـــراهني )املقـــدس األردبيلـــي(األردبيلـــي، الـــشيخ أمحـــد بـــن حممـــد املعـــروف بــــ  ) ٤(

، ٢ أكـرب زمـاين جنـاد، انتـشارات مـؤمنني، قـم، ط          يرضا االستادي وعل  : أحكام القرآن، حتقيق  
 .٦٧٧هـ، ص١٤٢١



 ٢٤   ..الحقوق الزوجية      

  .نتفي املعلولي ئهاوبانتفاعلة للقوامة، 

 )ص(أن الـــــنيب  ) ع(ويؤيـــــده مـــــا رواه ســـــفيان بـــــن عيينـــــة، عـــــن أيب عبـــــد اهللا      
، فقيـل  <أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه، وعلي أوىل به مـن بعـدي        >: قال
مـــن تـــرك دينـــاً وضـــياعاً  ): ص(قـــول الـــنيب >: مـــا معـــىن ذلـــك؟ فقـــال : لـــه

 علــى نفــسه واليــة   فعلــيَّ، ومــن تــرك مــاالً فلورثتــه، فالرجــل ليــست لــه     
 جــــرِ، ولــــيس لــــه علــــى عيالــــه أمــــر وال هنــــي إذا مل يُ إذا مل يكــــن لــــه مــــالٌ

ومـن بعـدمها ألــزمهم   ) ع(وأمـري املـؤمنني   ) ص(علـيهم النفقـة، والـنيب    
هـذا، فمــن هنــاك صــاروا أوىل هبــم مــن أنفــسهم، ومــا كــان ســبب إســالم  

أمنـوا  ، وأهنـم  )ص(عامة اليهود إال من بعد هذا القول من رسـول اهللا          
  .)١(<على أنفسهم وعلى عياالهتم

  :التسريح بإحسان أو قاعدة املعاشرة باملعروف
التـــــــــسريح  أو نـــــــــا مـــــــــع اآليـــــــــات اآلمـــــــــرة باملعاشـــــــــرة بـــــــــاملعروف ؤتعامـــــــــل فقها

بإحــــسان، والناهيــــة عــــن إمــــساك املــــرأة بقــــصد إدخــــال الــــضرر عليهــــا كأدلــــة     
ا مــــــــن  وهــــــــي حالــــــــة املطلقــــــــة الرجعيــــــــة، ومــــــــا يتعلــــــــق هبــــــــ    ،خاصــــــــة يف موردهــــــــا 

أحكــــــــــام جزئيــــــــــة، ومل يعتربوهــــــــــا مبثابــــــــــة القاعــــــــــدة الفقهيــــــــــة الــــــــــيت يــــــــــتم مــــــــــن       
 إال أن بعـض  ،خالهلا استفادة مجلة مـن األحكـام الناظمـة للحيـاة الزوجيـة         

                                                            
حممــد جعفــر مشــس الــدين، دار  : شيخ حممــد بــن يعقــوب، أصــول الكــايف، تعليــق  الكلــيين، الــ) ١(

، بــاب مــا جيــب مــن حــق اإلمــام علــى الرعيــة وحــق الرعيــة     ٤٧٢، ١م، ج١٩٩٠التعــارف، بــريوت، 
  .٦على اإلمام، ح

، عــن أمحــد بــن  )ال ختلــو عــن ثقــة (حممــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند احلــديث  
مجيعـــاً، عـــن القاســـم بـــن  ) ممـــدوح(، عـــن أبيـــه )ثقـــة(بـــن إبـــراهيم وعلـــي ) ثقـــة(حممـــد الربقـــي 

مل (، عـن سـليمان بـن داود املنقـري      )، مل يكن باملرضـي    )كاسوال(املعروف بـ   (حممد األصبهاين   
 ).روى الكشي ما يدل على ذمه(، عن سفيان بن عيينة )ُيعلم كونه إمامياً، ثقة
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فقهائنـــــا املعاصـــــرين ذهبـــــوا إىل أن هـــــذه اآليـــــات تفيـــــد قاعـــــدة عامـــــة تطبـــــق       
  .على العالقة الزوجية

بــــوت واليــــة احلــــاكم  علــــى ث احللّــــي ففــــي ســــياق اســــتدالل الــــشيخ حــــسني  
كربويــة ) ره(الـشرعي علـى الطــالق فيمـا لــو طلبـت الزوجــة منـه ذلــك أثبـت       

اإلمـــــساك بـــــاملعروف والتـــــسريح بإحـــــسان، وكوهنـــــا قاعـــــدة عامـــــة يف احليـــــاة    
 ، وذلك بناًء على عدد من اآليات الكرميـة، واألحاديـث الـشريفة        ،الزوجية

ِٱلطلـق مرتانۖ  فإ{: كمـا يف قولـه تعـاىل       َ ِ َ َ ّ َ ُ ٰ َ َ وفّ ٍمـساك بمـ ُ
ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
َـرسيح بإحـسـن ۗ وال  أو ْ َ ٛ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ ِ ْ َ
ْيحل لكم أن تأخذوا ممآ ءاتيتموهن شيـا إّال أن يخافآ أّال يقيما حدود ٱهللا ۖ فـإن خفـ  ُ
ْ ِ ِ َ َ َ ِْ ِ َ َِ َِ ّ َ ُ ُّ َ ُ َ ََ َ َ

ٓ ِ ً ٔ ْ َْ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ ۟ ُ ُ
ْ ْ ُ َ ُ ّ

ما ف ِأّال يقيما حدود ٱهللا فال جناح عل َ ُ َِ ْ َ َ َ َ َ َ ِ َ ّ َ ُ ُ ِ َُ َيما ٱفتدت بـهۦۗ  تلـك حـدود ٱهللا فـال تعتـدوهاۚ  َ ُ َُ َْ َ َ َِ ِ َِ ّ ُ َُ َ
ْ ِ ْ َ

ْ

ك  ٱلظـلمون َومن يتعد حدود ٱهللا فأولـ ُ ِ ِٰ ٰ َُ ّ ُ ُ َ ِ َۤ َ ۟ َ ّ َ ُ ُ َ ّ َ َ َ َ ٰ فإن طلقها فال تحل هلۥ مـن بعـد حتـى  ﴾٢٢٩﴿  َ َ ّ َ ُ
ْ
َ
ۢ ِ َُ َ ُ ّ ِ َ َ َ ََ َ ّ َ ِ

َتنكح زوجا غريهۥۗ  فإن طلقها فال جنا ُ َ َ ََ ََ َ ّ َ ِ ُ َ
ْ
َ ً ْ َ ِ مآ أن يرتاجعآ إن ظنآ أن يقيما حـدود ٱهللا ۗ َ ِح عل َ ّ َ َُ ُ َ َِ َ َُ َ ّ ََ ِ َ َ َ َ ِ ْ َ َ

ــون  ــوم يعلم ــا لق ــدود ٱهللا يبي ــك ح َوتل ُ َ ْ َ ٛ ْ َ َِ َ ُ ِّ َ ُ ِ َِ ّ ُ ُ ُ
ْ
ــن  ﴾ ٢٣٠﴿ َ ــبلغن أجله ــسآء ف ــ ٱل َوإذا طلق ّ ُ َ ََ َ َ

ْ ْ
َ َ َ َ ِ ّ ُ ُ َ ّ َ َ ِ َ

وف ٍفأمسكوهن بم ُ
ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِ ْ َ وف أو َ ٛسرحوهن بم ُ

ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِّ َۚ  وال تمسكوهن ضرارا لتعتـدواۚ  ومـن َ َ َ۟ ُ َ َْ ِ ِّ ٙ َ َ ّ ُ ُ ِ

ْ ُ َ
ُيفعل ذٰ لك فقد ظلـم نفـسهۥ َ
ْ ْ
َ َ َ َ

ْ َ ََ ِ َ
ْ
َ َفـإذا بلغـن أجلهـن فأمـسكوهن {: وقولـه تعـاىل    .)١(}َ َّ ُّ ُ ِ ْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ
َ َ ِ

وف ٍبم ُ
ْ
َ وف أو ِ ٛفارقوهن بم ُ

ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِ َ{)٢(.  

 هـذه اآليـات أهنــا   إنـه ظهـر مـن   >: بتـصرف يـسري  ) ره(وحاصـل اسـتدالله   
بـــــــــــصدد بيـــــــــــان حكـــــــــــم كـــــــــــربوي، وهـــــــــــو أن كـــــــــــل شـــــــــــخص بالنـــــــــــسبة إىل حياتـــــــــــه       

 إمـــــا أن يقـــــوم بكامـــــل حقـــــوق    ،الزوجيـــــة البـــــد لـــــه مـــــن ســـــلوك أحـــــد طـــــريقني     
ا يكفــــل حــــق  الزوجــــة مــــن النفقــــة، والــــوطء، واملــــضاجعة، ومــــا إىل ذلــــك ممــــّ   

                                                            
  .٢٣١ -٢٢٩اآلية : سورة البقرة )١(
  .٢اآلية : القسورة الط) ٢(



 ٢٦   ..الحقوق الزوجية      

ـــــساك{:  وهـــــو املعـــــرب عنـــــه بقولـــــه تعـــــاىل  ،املـــــرأة مـــــن الوجهـــــة الـــــشرعية  ٌۢفإم
َ
ْ ِ َ 

وف ـــــ ٍبم ُ
ْ
َ  ربـــــاط الزوجيـــــة لتأخـــــذ الزوجـــــة طريقهـــــا يف    يقـــــوم بفـــــكّ ، أو }ِ

 أو{: احليـــــاة، ويكـــــون إخـــــالء ســـــبيل الزوجـــــة هـــــو املعـــــرب عنـــــه بقولـــــه تعـــــاىل         
ٛريح بإحسـن ْۗـَس ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ   . وال ثالث هلذين األمرين، بل األمر دائر بينهما،}ِ

 مـــن قولـــه  ويؤيـــد اســـتفادة هـــذا احلكـــم الكـــربوي مـــا جـــاء يف نفـــس اآليـــة       
ـــدوا{: تعـــاىل ـــرارا لتعت ـــسكوهن ض ۟وال تم ُ َ َْ ِ ِّ ٙ َ َ ّ ُ ُ ِ ْ ُ َ  فـــإن هـــذه الفقـــرة قـــد تكـــون    ،}َ

التـــــــــسريح   أو  وهـــــــــو اإلمـــــــــساك بـــــــــاملعروف  ،مـــــــــسوقة لتأكيـــــــــد احلكـــــــــم الـــــــــسابق   
 وهـــــــو ،تكـــــــون مــــــسوقة لبيـــــــان حكـــــــم جديـــــــد ، أو  وهـــــــو مـــــــا نبتغيـــــــه،باإلحــــــسان 

اق الـــضرر عـــدم مـــشروعية اإلمـــساك الـــضراري، والـــذي يكـــون موجبـــاً إلحلـــ    
 كعـــــــــــدم قيامـــــــــــه  ،بالزوجـــــــــــة، ســـــــــــواء كـــــــــــان بتقـــــــــــصري عـــــــــــن اختيـــــــــــار مـــــــــــن الـــــــــــزوج     

 ،كـان قهريـاً عليـه    أو حبقوقها الواجبة عليه مع فرض قدرته على أدائهـا،  
لعجــز عـــن أداء  ، أو  بعــد الـــوطء، ولــو مــرة واحــدة    - مــثالً  -كــالعنن الطــارئ   

  .النفقة والقيام مبا تتطلبه حياته املعاشية

۟لتعتـدوا{: وسعة ما ورد يف اآليـة مـن قولـه تعـاىل     وال يضر هبذه الت    ُ َ َْ ِّ{، 
بـــــــــــدعوى ظهورهـــــــــــا يف أن الغـــــــــــرض مـــــــــــن اإلمـــــــــــساك املنـــــــــــهي عنـــــــــــه إمنـــــــــــا هـــــــــــو    

هــــــــو مــــــــن قبيـــــــــل    أو اإلضــــــــرار الــــــــذي يكــــــــون مــــــــن قبيــــــــل التعـــــــــدي علــــــــى الغــــــــري،       
التعــدي علــى احلقــوق الــشرعية، أمــا اإلضــرار الــذي يكــون مــن قبيــل العــنن     

 ألنـــــه مـــــن األمـــــور غـــــري االختياريـــــة، فـــــال     ،ومـــــا شـــــاكله فإنـــــه خـــــارج عـــــن ذلـــــك    
  .يكون مشموالً للنهي املذكور

ن التعليـــــــل املـــــــذكور كمـــــــا يالئـــــــم األمـــــــور االختياريـــــــة كـــــــذلك        إ: واجلـــــــواب
يالئـــم غـــري االختياريـــة، فـــإن إمـــساك الزوجـــة مـــع عـــدم القـــدرة علـــى القيـــام         



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٢٧ 

 صــــــريح علــــــى حقوقهــــــا   ه تعــــــدٍّحبقوقهــــــا ينطبــــــق عليــــــه أنــــــه إضــــــرار هبــــــا، وأنـــــّـ     
بـــة مـــن قبـــل الـــشارع، ويتـــبني هـــذا املعـــىن مبالحظـــة مـــا أكـــدت بـــه هـــذه        ّتاملر

َإّال أن يخافآ أّال يقيمـا {:  وجـلّ  فقـد قـال عـزّ   ،اآليات من تكرار كلمة احلدود   ِ َ َُ َ ََ َ َ
ٓ ِ

ِحدود ٱهللاۖ َ ّ َ ُ ِفإن خف أّال يقيما حدود ٱهللا{،  }ُ َ ّ َ ُ ُ َ ِ َ ُِ َ ْ ُ
ْ ْ ِ ُتلك حـدود ٱهللا فـال تعتـدو{،  }َ َُ ْ َ َ َ ِ َِ ّ ُ ُ َ

، }َهاْ
ِومــن يتعــد حــدود ٱهللا{ َ ّ َ ُ ُ َ ّ َ َ َ َ ِإن ظنــآ أن يقيمــا حــدود ٱهللا ۗ{، }َ َ ّ َ ُ ُ َ ِ َُ َ ّ َ ِوتلــك حــدود ٱهللا {، }ِ َِ ّ ُ ُ ُ َ

ْ
َ

ـــــــا َيبي ُ ِّ َ  فـــــــإن املــــــراد مـــــــن احلـــــــدود يف هـــــــذه املـــــــوارد لـــــــيس هـــــــو احلـــــــدود   ،}ُ
 كحرمـــة شـــرب اخلمـــر ،والقــوانني التكليفيـــة الراجعـــة لكـــل شــخص حبـــسبه  

 منــــها القــــوانني اجملعولــــة لكــــل مــــن الــــزوجني بالنــــسبة     بــــل املــــراد،ومــــا شــــاكل
هـــــــا علـــــــى اهتمـــــــام الـــــــشارع املقـــــــدس باحملافظـــــــة       كلّإىل صـــــــاحبه، حيـــــــث تـــــــدلّ  

  .على تطبيق تلك احلدود إلنشاء حياة سعيدة بني الطرفني

عى بـــــــأن التـــــــسريح باإلحـــــــسان هـــــــو تـــــــرك املـــــــرأة حـــــــىت تنقـــــــضي       وقـــــــد ُيـــــــدّ 
: كمــا هــو ظــاهر قولــه تعــاىل      ، واإلمــساك هــو الرجــوع هبــا يف العــدة     ،عــدهتا

وف{ ٍفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بم ُ
ْ
َ ِ َ َّ ُّ ُ ِ ْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ
َ َ وف أو ِ ٛفارقوهن بم ُ

ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِ  كما هـو صـريح   ،}َ

عنـــــد ذكـــــره الســـــتدالل الـــــبعض علـــــى فـــــسخ احلـــــاكم    ) ره(صـــــاحب اجلـــــواهر  
وف{: د العجــــز عــــن النفقــــة بقولــــه تعــــاىل  فيمــــا لــــو جتــــدّ  ــــ ــــساك بم ٍفإم ُ

ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ  أو َ

ٛريح بإحـسـنۗ ـَْس ٰ َ
ْ ِ ِ ٌۢ ن  وأجـاب عنـه بـاملنع مـن كـون اإلمـساك مـع عـدم الـتمكّ                   ،}ِ

علـى أنـه قـد تقـدم يف تفـسري      >: من النفقة إمساكاً بغري املعروف، مث قال   
 إىل مــــا - قــــد تقــــدم  -، ويــــشري بقولــــه  <اآليــــة مــــن النــــصوص مــــا ينــــايف ذلــــك    

 املـــــــــــراد نقلـــــــــــه يف مـــــــــــسألة الطـــــــــــالق الثالـــــــــــث مـــــــــــن النـــــــــــصوص الدالـــــــــــة علـــــــــــى أن 
  .هو تركها حىت تنقضي عدهتا أو بالتسريح فيه هو الطالق الثالث،

مفادهـا أن هـذه املقابلـة بـني التـسريح والفـراق إمنـا          : وهنا دعـوى ثانيـة    



 ٢٨   ..الحقوق الزوجية      

ق احلـــــسن بـــــن فـــــضال  كمـــــا هـــــو ظـــــاهر موثّـــــ،قـــــة مـــــرتنيهـــــي يف مـــــوارد املطلّ
ني  أذن يف الطـــالق مـــرت وجـــلّإن اهللا عـــّز>): ع(املــروي عــن اإلمـــام الرضــا    

وف{ :فقــال ــان ۖ فإمــساك بمــ ـــق مرت ٍٱلطل ُٰ
ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ ْــس أو ّ ٛريح بإحــسـن ۗـَ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ يعــين يف  ،}ِ
  .)١(<...التطليقة الثالثة

ــــق { :إن اهللا يقـــول>: قـــال) ع(وروايـــة أيب بـــصري عـــن أيب جعفـــر    ُٱلطل ٰ َ َ ّ
وف ٍمرتــان ۖ فإمـــساك بمــ ُ

ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ ْـــس أو َ ٍريح بإحــسـنۗـَ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ  والتــسريح بإحــسان هـــي   ،}ِ
  .)٢(<التطليقة الثالثة

وكــل هــذه االدعــاءات وغريهــا ال توجــب اختــصاص اآليــات الكرميــة يف      
 ومن الواضـح أن املـورد ال خيـصص    ،املوارد املذكورة، بل هي لبيان املورد    

 حيـث البـد للـزوج مـن     ،الوارد، والذي هو ما استفدناه مـن احلكـم الكـربوي          
 أو ا القيــــام بــــشؤون الزوجيــــة كاملــــة،    إمـــّـ ، ملــــذكورين اختيــــار أحــــد املــــسلكني ا  

  .التخلي وفك الرباط الزوجي املقدس

طبــــق هــــذه الكــــربى الكليــــة علــــى مــــورد    ) ع(مــــضافاً إىل أن اإلمــــام البــــاقر  
آخـــــر ال عالقـــــة لـــــه بالعـــــدة وال التطليقـــــة الثانيـــــة، وهـــــو مـــــورد اإليـــــالء، فقـــــد    

ــ>: أنــــــه قــــــال ) ع(ورد عنــــــه  ــاء  يل يوقــــــف بعــــــد األربعــــــة أ  ؤاملــــ  شــــــهر فــــــإن شــــ
وف{ ٍإمساك بمـ ُ

ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ْـس أو ِ ٛريح بإحـسـنۗ ـَ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ ، فـإن عـزم الطـالق فهـي واحـدة،            }ِ
  .)٣(<وهو أملك برجعتها

إىل اآليـــــــــة الكرميـــــــــة، وتطبيـــــــــق احلكـــــــــم ) ع(فــــــــإن هـــــــــذا إميـــــــــاء مـــــــــن اإلمــــــــام   
                                                            

، بـاب إن املطلقـة للعـدة ثالثـاً ال حتـل للمطلـق،       ١٢١، ص٢٢احلر العاملي، وسائل الـشيعة، ج      )١(
  .٧أبواب أقسام الطالق وأحكامه، ح

  ١٢، ح١٢٢ن، ص. م )٢(
  .٢، باب أنه جيوز للمؤيل أن يطلق رجعياً وبائناً، أبواب اإليالء، ح٣٥١ن، ص. م) ٣(
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جـــــــرب علـــــــى   الكـــــــربوي فيهـــــــا علـــــــى حكـــــــم اإليـــــــالء، وأنـــــــه بعـــــــد األربعـــــــة أشـــــــهر يُ        
) ع(وقــــــــد جعــــــــل اإلمــــــــام   .  وإمــــــــا الطــــــــالق ، إمــــــــا الفئــــــــة ،ناختيــــــــار أحــــــــد األمــــــــري 

وهــــــــــذا .  تــــــــــسرحياً بإحــــــــــسان)الطــــــــــالق(إمــــــــــساكاً بــــــــــاملعروف، وجعــــــــــل  ) الفئــــــــــة(
خـــري شـــاهد علـــى عـــدم اختـــصاص اآليـــات      ) ع(التطبيـــق املـــذكور مـــن اإلمـــام    

اإلمـــــــــــــساك بالرجعـــــــــــــة بعـــــــــــــد التطليقـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة    أو الـــــــــــــشريفة مبـــــــــــــوارد العـــــــــــــدة 
  .والتسريح بعد الطالق الثالث

 مــــــــا رواه حممــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن احلــــــــسني   - أيــــــــضاً -وممــــــــا يــــــــشهد بــــــــذلك 
 ،)ع(بإســـناده عـــن داود بـــن احلـــصني، عـــن عمـــر بـــن حنظلـــة، عـــن أيب عبـــد اهللا     

 مــــن شــــيء ممــــا    أخطــــب يل فالنــــة فمــــا فعلــــتَ   :ســــألته عــــن رجــــل قــــال آلخــــر    
 وهـــو ، مـــن شـــيء أو شـــرطَت فـــذلك يل رضـــى  ضـــمنَت أو  مـــن صـــداق قاولـــَت

 علـــــى ذلـــــك، فـــــذهب فخطـــــب لـــــه وبـــــذل عنـــــه الـــــصداق        الزم يل، ومل ُيـــــشهِْد
: وغــــــري ذلــــــك ممــــــا طــــــالبوه وســــــألوه، فلمــــــا رجــــــع إليــــــه أنكــــــر ذلــــــك كلــــــه، قـــــــال           

ع حقهـــا،  هلـــا نـــصف الـــصداق عنـــه، وذلـــك أنـــه هـــو الـــذي ضـــيّ )١(يغـــرم>
شهد هلــا عليــه بــذلك الــذي قــال لــه حــلَّ هلــا أن تتــزوج، وال        فلمــا مل يــُ 

 ألن اهللا ،قهـــــا إال أن يطلِّجـــــلّ و لـــــألول فيمـــــا بينـــــه وبـــــني اهللا عـــــزّ حيـــــلّ
وف{: تعاىل يقول  ٍفإمساك بم ُ

ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ ٛريح بإحسـن ۗـَْس أو َ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ ، فـإن مل يفعـل فإنـه    }ِ
، وكـــــان احلكـــــم الظـــــاهر حكـــــم    وجـــــلّمـــــأثوم فيمـــــا بينـــــه وبـــــني اهللا عـــــزّ  

  .)٢(< هلا أن تتزوج وجلّاإلسالم، وقد أباح اهللا عّز

نــــــاه مــــــن أن الترديــــــد بــــــني اإلمــــــساك     ومــــــن هــــــذه الروايــــــة يظهــــــر لنــــــا مــــــا بيَّ     
                                                            

  .أي الوكيل )١(
، بــــاب حكـــــم مـــــن زوج رجــــالً أمـــــرأة بـــــدعوى الوكالــــة فـــــأنكر املوكـــــل،    ١٦٦ -١٦٥، ص١٩جن، . م) ٢(

  .١ب الوكالة، حاكت



 ٣٠   ..الحقوق الزوجية      

) ع( ألن اإلمـــام ،والتـــسريح حكـــم كـــربوي ال خيـــتص مبـــوارد املطلقـــة اثنـــتني 
طبــق هــذه اآليــة الكرميــة علــى هــذا الــشخص مــع أنــه مل يــصدر منــه طــالق          
واحــد فــضالً عــن االثــنني، بــل كــان كــل مــا يف الــبني أنــه أنكــر وكالتــه لــذلك     

 ألن خيطـــــــــب لـــــــــه، وأهنـــــــــا زوجتـــــــــه   لـــــــــهاخلاطـــــــــب مـــــــــع كونـــــــــه يف الواقـــــــــع قـــــــــد وكّ   
  .)١(<مبقتضى ذلك التوكيل

وذكر السيد فـضل اهللا أنـه علـى الـرغم مـن اختـصاص اآليـات الكرميـة                
 فــــــــــــإن ،تركهــــــــــــا إىل أن تنتــــــــــــهي عــــــــــــدهتا أو حبالــــــــــــة إرجــــــــــــاع املطلقــــــــــــة الرجعيــــــــــــة

 تبعــــــاً لألخبــــــار الــــــواردة عــــــن أئمــــــة أهــــــل     -املالحــــــظ أن الفقهــــــاء قــــــد حكمــــــوا   
إذا امتنع عن النفقة وعـن الطـالق طلقهـا احلـاكم      بأن الرجل   -) ع(البيت  

  . الشرعي

: ورمبــــا أوحــــت بعــــض األخبــــار بــــأن األســــاس يف ذلــــك هــــو هــــذه الفقــــرة  
ــسـن ۗ{ ــسـريح بإح وف أو  ــ ــساك بم ــان ۖ فإم ـــق مرت ٛٱلطل ٰ ٍ َٰ َ

ْ ِ ِِ ٌِۢ ِ ْ َ ُ
ْ
َ
ٌۢ ْ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ  ، فقــد جــاء أن أبــا  }ّ
اهللا يقـــــول يف جعلـــــت فـــــداك إن ): ع(قلـــــت للرضـــــا : القاســـــم الفارســـــي قـــــال

ــسـريح بإحــسـن ۗ{: كتابــه وف أو  ٛفإمــساك بمــ ٰ ٍَ َ
ْ ِ ِِ ٌِۢ ِ ْ َ ُ

ْ
َ
ٌۢ ْ : ، ومــا يعــين بــذلك؟ قــال }َ

أمــا اإلمــساك بــاملعروف، فكــّف األذى وإحبــاء النفقــة، وإمــا التــسريح   >
، فإهنـا تـوحي بـأن األمـر         )٢(<بإحسان، فالطالق علـى مـا نـزل بـه الكتـاب           

يح بإحـــــــــــسان إذا مل يكـــــــــــن هنــــــــــــاك   دائـــــــــــر بـــــــــــني األمـــــــــــرين، فالبـــــــــــد مـــــــــــن التـــــــــــسر      
                                                            

حبــر العلــوم، الـــسيد عــز الــدين، حبـــوث فقهيــة مـــن حماضــرات الــشيخ حـــسني احللّــي، مطبعـــة         ) ١(
إىل هنـــا انتـــهى كـــالم املرحـــوم آيـــة اهللا الـــشيخ   . ١٩٠ -١٨٦م، ص١٩٩٠، ٤الـــديواين، بغـــداد، ط

  .لّيحسني احل
، بـاب وجـوب نفقـة الزوجـة الدائمـة بقـدر          ٥١٣ -٥١٢، ص ٢١احلر العاملي، وسائل الـشيعة، ج     ) ٢(

  .١٣كفايتها، أبواب النفقات، ح



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٣١ 

  ...إمساك مبعروف

وإذا كـــــان احلـــــديث ضـــــعيف الـــــسند فإنـــــه ال خيلـــــو مـــــن إحيـــــاء باملـــــضمون    
يف اآليـــة، مـــع مالحظـــة أننـــا ال نقتـــصر يف حجيـــة اخلـــرب علـــى خـــرب الثقـــة،     
بــــــــل نــــــــضيف إىل ذلــــــــك اخلــــــــرب املوثــــــــوق بــــــــه نوعــــــــاً، ألن ســــــــرية العقــــــــالء هــــــــي          

 لعــــــدم وجــــــود -حتمــــــال الكــــــذب األســـــاس يف حّجيتــــــه، ورمبــــــا كــــــان ضــــــعف ا 
 هـــــــو القرينـــــــة علـــــــى اعتبـــــــار احلـــــــديث،    -أســـــــاس لرغبـــــــة الناقـــــــل يف تعمـــــــده   

  .هذا من جهة

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن املـــورد الـــذي نزلـــت فيـــه اآليـــة ال خيـــصص الـــوارد   
 فـــــإن إحيــــــاء هـــــذه الفقــــــرة   ،إذا كانـــــت الفقـــــرة تــــــشمل أكثـــــر مـــــن ذلــــــك املـــــورد     

ف الـــــــزوج ت تـــــــأثري تعـــــــسّ يـــــــدل علـــــــى أن اهللا ال يريـــــــد للمـــــــرأة أن تـــــــسقط حتـــــــ    
فتجمــد حياهتــا، فلــيس لــه أن ميــسكها ضــراراً مــن دون فــرق بــني اإلمــساك    

املطلقة الرجعيـة، بـل البـد لـه يف حـال إصـراره علـى اإلضـرار              أو   بالزوجة،
 ألن اإلمــساك لإلضــرار ميثــل لونــاً مــن ألــوان     ،حها بإحــسانهبــا مــن أن يــسرِّ  
اص النـــــهي عـــــن اإلضـــــرار    ولـــــذلك ال ميكـــــن القـــــول باختـــــص  ،العـــــدوان عليهـــــا 

هبـــا بــــصورة اإلمــــساك يف حالــــة العــــدة الرجعيــــة، وأنــــه ال مــــانع مــــن اإلضــــرار   
  .)١(باملرأة يف احلياة الزوجية يف أوضاعها العادية اليت ال طالق فيها

علـــــــــــــى اعتبـــــــــــــار اآليـــــــــــــات   ) املستمـــــــــــــسك(يف واعتـــــــــــــرض الـــــــــــــسيد احلكـــــــــــــيم  
 حيـــــث علـــــق  املتقدمـــــة دالـــــة علـــــى قاعـــــدة عامـــــة يف مـــــورد احليـــــاة الزوجيـــــة،     

الـــذي عقـــد علـــى أخـــتني  علـــى عـــدم اســـتبعاد صـــاحب العـــروة إلجبـــار الـــزوج    
 مث ،طــالق الزوجــة الواقعيــة منــهما   أو  العقــدين علــى طالقهــا وجهــل تــأريخ 

                                                            
  .٣١٤ -٣١٢، ص٤فضل اهللا، من وحي القرآن، ج) ١(
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:  قـــائالً-تــزوج مــن شــاء منــهما بعقــد جديــد بعــد خــروج األخــرى مــن العــدة            
ن ووجــوب الطــالق ألنــه أحــد عــديل الواجــب التخــيريي املــستفاد وجوبــه مــ   >

وف{: قولــه تعــاىل يف ســورة البقــرة  ٍٱلطلـــق مرتــان ۖ فإمــساك بمــ ُٰ
ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ ْــس أو ّ ٌۢريح ـَ ِ

ٛبإحسـنۗ  ٰ َ
ْ ِ ـسآء فـبلغن أجلهـن فأمـسكوهن {: ، وقوله تعاىل منها   }ِ َوإذا طلق ٱل َّ ُّ ُ ِ َْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ ْ
َ َ َ ِ ّ ُ ُ ّ َ َ ِ َ

وف ٍبمــ ُ
ْ
َ وف ۚ أو ِ ٛســرحوهن بمــ ُ

ْ
َ ِ َ ّ ُ ُ ِّ ــإذا {: تعــاىل يف ســورة الطــالق ، وقولــه }َ َف ِ َ

وف ٍبلغن أجلهن فأمسكوهن بم ُ
ْ
َ ِ َ َّ ُّ ُ ِ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ

ْ
َفارقوهن أو َ ّ ُ ُ ِ َ{.  

لكــــــن الظـــــــاهر مـــــــن اآليـــــــتني األخريتـــــــني أن املـــــــراد مـــــــن التـــــــسريح والفـــــــراق   
وأمـــا اآليـــة األوىل  . تـــرك الرجـــوع يف العـــدة حـــىت تنتـــهي العـــدة، ال الطـــالق      

 موثـــــق احلـــــسن بـــــن فـــــضال املـــــروي يف    لكـــــن يف،فالظـــــاهر منـــــها ذلـــــك أيـــــضاً 
ــّز>: - يف حــــــديث –) ع( عــــــن الرضــــــا  )مــــــن ال حيــــــضره الفقيــــــه  (  إن اهللا عــــ

وف{:  أذن يف الطـالق مـرتني، فقـال        وجلّ ٍٱلطلــق مرتـان ۖ فإمـساك بمـ ُٰ
ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ  أو ّ

ٛرسيح بإحسـن ۗ ٰ َ
ْ ِ ِ ٌۢ ِ ْ َ{>.  

: تعــــــاىل يقــــــول إن اهللا >): ع(ويف روايــــــة العياشــــــي، عــــــن أيب عبــــــد اهللا    
وف{ ٍٱلطلـق مرتـانۖ  فإمـساك بمـ ُٰ

ْ
َ ِ
ٌۢ
َ
ْ ِ َ ِ َ َ ّ َ ُ َ َ ٛـرسيح بإحـسـنۗ  أو ّ ٰ َ

ْ ِ ِ ٌۢ ِ ْ  والتـسريح بإحـسان     ،}َ
وحنومهــا مــا رواه العياشــي عــن أيب بــصري، ومساعــة      . <التطليقــة الثالثــة 

، إال أن ذلـك خـالف ظـاهر اآليـة املـذكورة      )ع(بن مهران عن أيب عبـد اهللا    
َّوال يحــل لكــم أن تأخــذوا ممــآ {:  وهــو قولــه تعـاىل ،عـدها إىل متامهـا ومــا ب  ِ ۟ ُ ُ

ْ
َ َ ِْ ُ َ ُ ّ َ َ َ

َءاتيتموهن شيـا إّال أن يخافـآ أّال يقيمـا حـدود ٱهللاۖ  فـإن خفـ أّال يقيمـا حـدود ٱهللا فـال  َ َ َِ َِ َّ َّ َُ ُُ َُ َِ َ ِ ِ َ َُ َُ َ َْ ُ
ْ ْ ِ َ َ

ٓ ِ ً ٔ ْ َْ َ َّ ُ ُ ُ َ
ما فيما ٱفتدت بـهۦۗ  تلـك َجناح عل
ْ ِ ِ ِ ْ َ َ

ْ
َ َ ُِ ِ ْ َ َ َ ِ حـدود ٱهللا فـال تعتـدوهاۚ  ومـن يتعـد حـدود ٱهللا َ َِ َّ َّ ُ ُ ُُ َُ ّ َ َ ََ َ َ َ

ْ َ َ َ ُ
ك  ٱلظـلمون ﴿ َفأولـ ُ ِ ٰ ٰ َُ ّ ُ ُ َ ِ

ۤ َ ۟ ِ﴾ فإن طلقها فال تحل هلۥ من بعد حتى تنكح زوجا غريهۥ ۗ فـإن ٢٢٩َ َِ َ َُ َ
ْ
َ ً ْ َ ََ ِ َِ َٰ َ ّ َ ُ

ْ
َ
ۢ ِ َُ َ ُ ّ َ َ ّ َ

مآ أن يرتاجع َطلقها فال جناح عل َ َ َ َ َ َ ُِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ ـا َ َآ إن ظنآ أن يقيما حدود ٱهللاۗ  وتلك حدود ٱهللا يبي ُ ِّ َ ُ ُِ ِ َِ َّ ُّ َُ ُُ َُ
ْ
َ َ ِ َ َ ّ َ ِ
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ــوم يعلمــون ﴿ َلق ُ َ ْ َ ٛ ْ َ وف٢٣٠ِ ــ ــبلغن أجلهــن فأمــسكوهن بم ــسآء ف ــ ٱل ٍ﴾ وإذا طلق ُ
ْ
َ ِ َ َّ ُّ ُ ِ َْ َ َ َُ َ ََ َ َ

ْ ْ
َ َ َ ِ ّ ُ ُ ّ َ َ ِ  أو َ
وف ۚ وال تمــسكوهن ضــرار ٙســرحوهن بمــ َ ِ َ َّ ُّ ُُ ِ ْ ُ َ َ ٛ ُ

ْ
َ ِ ُ ِّ ۟ا لتعتــدوا ۚ َ ُ َ َْ  بعــد - فــإن الظـاهر  ،}...ِّ

 كمـــا ، أن املـــراد مـــن التـــسريح تـــرك الرجـــوع هبـــا  –مالحظـــة مـــا ذكـــر بتمامـــه  
هــــــــو الظــــــــاهر مــــــــن اآليــــــــتني األخريتــــــــني، والطــــــــالق الثالــــــــث يــــــــشار إليــــــــه بقولــــــــه    

َفإن طلقها فال تحل هلۥ من بعد حتى تنكح {: تعاىل ِ َِ َٰ َ ّ َ ُ
ْ
َ
ۢ ِ َُ َ ُ ّ َ َ ََ َ ّ َ ِ...>{)١(.  

 ينــــاقش فيمــــا ذكــــره الــــسيد احلكــــيم، بــــأن اآليــــات املتقدمــــة وإن مل     وقــــد
تكــــــــــــــــن ظــــــــــــــــاهرة يف الطــــــــــــــــالق، ولكــــــــــــــــن ورد يف بعــــــــــــــــض الروايــــــــــــــــات تفــــــــــــــــسريها   

والـــــــسيد فـــــــضل اهللا    احللّـــــــي  بـــــــالطالق، فـــــــضالً عمـــــــا مـــــــرَّ يف كلمـــــــات الـــــــشيخ     
مسعـت  : فقد جاء عـن عبـد الـرمحن بـن أعـني قـال       ،  والسيد احلكيم نفسه  

أقـــررت : إذا أراد الرجـــل أن يتــزوج املـــرأة فليقــل   >:يقــول ) ع(أبــا عبــد اهللا   
إذ ، )٢(<تـــسريح بإحـــسان  أو  مبعـــروف إمـــساٌك،بامليثـــاق الـــذي أخـــذه اهللا 

د الرجــــل الــــذي يريــــد الــــزواج بــــااللتزام يف أن      هــــو تعهـــّـ   الروايــــة  الظــــاهر مــــن 
 اإلمــساك مبعــروف،  تقــوم علــىعالقتــه بزوجتــه يف إطــار احليــاة الزوجيــة   

 وبـــذلك ،التـــسريح بإحـــسان ب فإنـــه يلتـــزم  هـــذه العالقـــة  وأنـــه يف حالـــة اهنيـــار 
قـــــة حـــــىت  يكـــــون املـــــراد مـــــن التـــــسريح هـــــو الطـــــالق األول، ولـــــيس تـــــرك املطلّ    

  .تنقضي عدهتا
                                                            

احلكــيم، الـــسيد حمــسن الطباطبـــائي، مستمــسك العـــروة الــوثقى، دار إحيـــاء التــراث العـــريب،      ) ١(
  .٢٤٦ -٢٤٥، ص١٤ن بقية بيانات الطبع، جبريوت، مهمل م

ــائل الـــــشيعة، ج  ) ٢( ــاملي، وســـ ، بـــــاب اســـــتحباب الـــــدخول علـــــى طهـــــر    ١١٧ -١١٦، ص٢٠احلـــــر العـــ
  .٤والصالة ركعتني، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح

، عــن ابــن )ممــدوح(، عــن أبيــه )ثقــة(حممــد بــن يعقــوب، عــن علــي بــن إبــراهيم    : ســند احلــديث  
، عن عبد الرمحن بن أعـني  )وهو ابن عثمان، بقرينة الراوي، ثقة(أبان ، عن )ثقة(أيب عمري  

  ).ممدوح(
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ج أبــــــو  ملــــــا تــــــزّو،مرســــــالً) مــــــن ال حيــــــضره الفقيــــــه (وروى الــــــصدوق يف 
: ابنـــــــــة املـــــــــأمون خطـــــــــب لنفـــــــــسه فقـــــــــال ) ع(جعفـــــــــر حممـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي الرضـــــــــا  

ه، وصــــلى عم برمحتــــه، واهلــــادي إىل شــــكره مبنـــّـ م الــــناحلمــــد هللا مــــتّم>
قــه يف اهللا علــى حممــد خــري خلقــه، الــذي مجــع فيــه مــن الفــضل مــا فرّ 

. م تــــسليماًه خبالفتــــه، وســــلّالرســــل قبلــــه، وجعــــل تراثــــه إىل مــــن خــــّص
  وجـــــــلّوهـــــــذا أمـــــــري املـــــــؤمنني زوجـــــــين ابنتـــــــه علـــــــى مـــــــا فـــــــرض اهللا عـــــــّز

ــ أو  مبعــــــــــــــروفللمــــــــــــــسلمات علــــــــــــــى املــــــــــــــؤمنني مــــــــــــــن إمــــــــــــــساكٍ    سريحٍتــــــــــــ
  .)١(<...بإحسان

 املــــــراد مــــــن اإلمــــــساك والتــــــسريح هــــــو األعــــــم مــــــن    إثبــــــات أنوهبــــــذا ميكــــــن
 فاإلمــــــــــساك هــــــــــو اإلبقــــــــــاء علــــــــــى العلقــــــــــة الــــــــــيت تــــــــــربط الرجــــــــــل       ،مــــــــــورد اآليــــــــــة 

 وأمـــــــا  ،إمـــــــساكها يف عـــــــدهتا الرجعيـــــــة   أو ، لـــــــه  إمـــــــا بإبقائهـــــــا زوجـــــــةً  ،بامرأتـــــــه
  .قضي عدهتابتركها حىت تن أو التسريح فهو مفارقة املرأة بالطالق،

وهـــو يعـــين أن عالقـــة الرجـــل بـــاملرأة يف إطـــار العالقـــة الزوجيـــة جيـــب أن       
ا، وأمـا يف حالـة   هبـ  اهللا تعـاىل  أمرتكون قائمة على املعاشرة باملعروف اليت    

اهنيـــــــار هـــــــذه العالقــــــــة واحنرافهـــــــا عــــــــن حـــــــدودها املقــــــــررة يف الـــــــشريعة، فإنــــــــه      
ري هــــذه الــــصورة  ويف غــــ. جيــــب علــــى الرجــــل إطــــالق املــــرأة مــــن قيــــد زوجيتــــه      

فإن الزوج يعتـرب متعـدياً حلـدود اهللا تعـاىل، وظاملـاً لنفـسه ولزوجتـه، بـسبب          
ولــــــــذلك فإنــــــــه عــــــــدم التزامــــــــه بأحكــــــــام اهللا مــــــــن حــــــــسن املعاشــــــــرة أو املفارقــــــــة،  

 إذا طلبـــت –جيــوز ملـــن ميلـــك الـــسلطة والقـــدرة علـــى رفـــع الظلـــم أن يتـــدخل   
  . لرفع الظلم الواقع عليها من طرف الزوج–الزوجة 

                                                            
  .١٠، باب الويل والشهود واخلطبة والصداق، ح٢٤٦، ص٣ الصدوق، من ال حيضره الفقيه، ج)١(
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   :اإلطار الشرعي للعالقة الزوجية
م الــيت تتقــوّ وينــدرج الــزواج فقهيــاً يف إطــار مــا يــصطلح عليــه بــالعقود،      

بإبـــــداء كـــــل واحـــــد مـــــن طـــــريف العقـــــد اســـــتعداده للوفـــــاء وااللتـــــزام مبـــــضمون    
اإلجيــــــــــــاب  (اعليهــــــــــــبينــــــــــــهما بألفــــــــــــاظ خاصــــــــــــة يطلــــــــــــق العقــــــــــــد الــــــــــــذي جيريانــــــــــــه 

ويل ارة وغريمهـــــــــا، ولكنـــــــــه أُ، ومثلـــــــــه يف ذلـــــــــك مثـــــــــل البيـــــــــع واإلجـــــــــ  )والقبـــــــــول
 وضــــــــع املــــــــشرع اإلســــــــالمي   حيــــــــث ،اهتمامــــــــاً أكــــــــرب بكــــــــثري مــــــــن ســــــــائر العقــــــــود    

 - ومهــا الــزوج والزوجــة  –لطــريف العالقــة الزوجيــة احلاصــلة بعقــد الــزواج    
م عالقــــــــة كــــــــل طــــــــرف منــــــــهما مــــــــع اآلخــــــــر، مبــــــــا  األطــــــــر الــــــــشرعية الــــــــيت ُتــــــــنظّ

سعادة يف يــــــــــــــضمن جنــــــــــــــاح هــــــــــــــذه العالقــــــــــــــة واســــــــــــــتمرارها، ويكفــــــــــــــل هلمــــــــــــــا الــــــــــــــ    
ي أحــــد الطــــرفني علــــى اآلخــــر وظلمــــه لــــه، وذلــــك       حياهتمــــا، ومينــــع مــــن تعــــدّ   

ق بكـل واحـد مـن    األحكـام الـيت تتعلّـ    أو من خالل تشريع عـدد مـن احلقـوق      
  .أطراف العالقة الزوجية

حقـــوق الزوجـــة علـــى    : وميكـــن تقـــسيم هـــذه احلقـــوق إىل قـــسمني، مهـــا     
  .زوجها، وحقوق الزوج على زوجته

  وجة على الزوجحقوق الز: أوالً
  : مبا يلية على زوجهاميكن حتديد حقوق الزوج

 النفقـــــــة، فيجـــــــب علـــــــى الـــــــزوج اإلنفـــــــاق علـــــــى زوجتـــــــه الدائمـــــــة غـــــــري   -١
الناشــــز، ومــــن حبكمهــــا مبــــا يــــسد حاجتــــها مــــن الطعــــام والــــشراب واللبــــاس          

  . من احتياجات أمثاهلا من النساءوما إىل ذلك
 القيــــــــــام مبــــــــــا :وحـــــــــدد الــــــــــشيخ صــــــــــاحب اجلـــــــــواهر ضــــــــــابط النفقــــــــــة بأنـــــــــه   

حتتــاج املــرأة إليــه مــن طعــام وإدام، وكــسوة، وإخــدام، وآلــة اإلدهــان، تبعــاً        



 ٣٦   ..الحقوق الزوجية      

  .)١(لعادة أمثاهلا من أهل البلد

ــسآء بمــا فــضل ٱهللا {: ويــدل علــى ذلــك قولــه تعــاىل  ُٱلرجــال قومــو ٰن عــ ٱل ََ ّ َ َ ّ َ َ ِ ِ َ ِ ّ َ َ َ ُ َٰ ّ َ ُ َ ِّ
َبعض ع بعض وبمآ أنفقوا من أ َْ ِ ۟ ُ َ ََ ِ َ ٛ

ْ ْ
َ َٰ َ َ
ْ ْموٰ لـُ ِ ِ َ

ِلينفـق ذو سـعة مـن سـعتهۦ ۖ {: ، وقولـه  )٢(}ْ ِ ِ َِ ََ َِّ ٛ ُ ْ ُ
ا ه ٱهللاۚ  ال يكلف ٱهللا نفسا إّال مآ ءات َومن قدر عليه رزقهۥ فلينفق ممآ ءات ٰ َ ََ ََ ََ ِ ً ْ َ ُ ُ ََ َّ ُّ ِ ِّ َ ِ ُِ َ ُ ُٰ َ ّ ْ ُ

ْ
َ ُ ُْ ِ ْ َ َ ِ  وهـذه   ،)٣(}َ

  . تدل على مراعاة حال الرجل يف اإلنفاق وليس املرأةاآلية

عـن ربعـي   : لكن ورد يف الروايات بأن ذلك حبسب حال املرأة، ومنـها   و
يف قولـــــه ) ع(بـــــن عبـــــد اهللا والفُـــــضيل بـــــن يـــــسار مجيعـــــاً، عـــــن أيب عبـــــد اهللا     

ــه ٱهللا{: تعــاىل ُومــن قــدر عليــه رزقــهۥ فلينفــق ممــآ ءات ََ ّ ُ ُٰ َ َ َ ّ ِ
ْ ِ ُِ
ْ
َ ُ ُْ ِ ْ َ َ ِ َ إن أنفــق مــا >: ، قــال}َ

  .)٤(<ينهماُيقيم ظهرها مع كسوة، وإال فُرِّق ب

مسعــت :  قــال– يعــين املــرادي –وعــن عاصــم بــن محيــد، عــن أيب بــصري  
مـــــن كانـــــت عنـــــده امـــــرأة فلـــــم يكـــــسها مـــــا يـــــواري    >: يقـــــول) ع(أبـــــا جعفـــــر 

                                                            
حممــــود : النجفــــي، الــــشيخ حممــــد حــــسن، جــــواهر الكــــالم يف شــــرح شــــرائع اإلســــالم، حتقيــــق  ) ١(

 .٣٣٠، ص٣١، ج٧ث العريب، بريوت، طالقوجاين، دار إحياء الترا
 .٣٤اآلية : سورة النساء) ٢(
 .٧اآلية : سورة الطالق) ٣(
ــائل الـــــشيعة، ج   ) ٤( ، بـــــاب وجـــــوب نفقـــــة الزوجـــــة الدائمـــــة بقـــــدر      ٥٠٩، ص٢١احلـــــر العـــــاملي، وســـ

  .١كفايتها، أبواب النفقات، ح
  .الصدوق بإسناده إىل ربعي بن عبد اهللا والفضيل بن يسار: سند احلديث

وهـو عبـد اهللا بـن    (واحلمـريي  ) ثقـة (، عن سعد بن عبد اهللا )ثقة(أبوه  : طريقه إىل ربعي هو   و
، )ثقــة(، عــن احلــسني بــن ســعيد  )ثقــة(مجيعــاً، عــن أمحــد بــن حممــد بــن عيــسى    ) جعفــر، ثقــة

  ).ثقة(، عن ربعي بن عبد اهللا )ثقة(عن محاد بن عيسى 
، عـــن علــي بـــن احلـــسني  )مل يوثــق (حممــد بـــن موســى املتوكـــل   : وأمــا طريقـــه إىل الفُــضيل فهـــو  

، ) حممـد بـن خالـد الربقـي، ثقـة     وهـو ابـن  (، عـن أمحـد بـن أيب عبـد اهللا     )مل يوثق (السعدآبادي  
، عــن عمـــر بــن اذينـــة   )وهـــو حممــد بـــن زيــاد األزدي، ثقـــة  (، عــن ابـــن أيب عمــري   )ثقـــة(عــن أبيــه   

 ).ثقة(، عن الفُضيل بن يسار )ثقة(
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عورهتـــا، ويطعمهـــا مـــا ُيقـــيم صـــلبها كـــان حقـــاً علـــى اإلمـــام أن ُيفـــرِّق   
  .)١(<بينهما

 علــى ال ُيجـرب الرجـل إال  : وعـن ابـن أيب عمـري، عــن مجيـل بـن دراج قــال     
قـد  : واملـرأة؟ قـال  : قلـت جلميـل  : نفقة األبـوين والولـد، قـال ابـن أيب عمـري      

إذا كــساها مــا يــواري عورهتــا،  >: قــال) ع(روى عنبــسة، عــن أيب عبــد اهللا 
  .)٢ (<...قهاوُيطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه، وإال طلّ

وهــي تــدل علـــى أن الــزوج إذا عجـــز عــن اإلنفـــاق علــى زوجتـــه مبــا يـــسد       
، وال ُيجـــرب علـــى ى اإلمـــام لـــذلكأن يتـــصّد أو قهـــا،ه إمـــا أن يطلّ فإّنـــحاجتـــها
  .نفقتها

ت بتقييــــد اآليــــة باحلــــال الــــيت    وميكــــن اجلمــــع بــــني اآليــــة الثانيــــة والروايــــا    
ر عليـــه رزقـــه  الـــذي قُـــدِ أمـــا ر فيهـــا الـــرزق، فالواجـــب هـــو عـــادة أمثاهلـــا، و   قُـــِد

، )٣(يف ذمتـــــه أن يـــــؤدي إليهـــــا مـــــا يقـــــدر عليـــــه، ويبقـــــى البـــــاقي      فيجـــــب عليـــــه 
  .وسيأيت النقاش يف صدق املعاشرة يف هذه الصورة

 الوطء، فيجب على الزوج احلاضـر معاشـرة زوجتـه جنـسياً بـالنحو         -٢
                                                            

  .٢ن، ح. م) ١(
  .إسناده إىل عاصم بن محيدالصدوق ب: سند احلديث

، )ممـدوح (، عـن إبـراهيم بـن هاشـم     )ثقـة (، عن سعد بن عبـد اهللا       )ثقة(أبوه  : وطريقه إليه هو  
، عـــن أيب بـــصري املـــرادي )ثقـــة(، عـــن عاصـــم بـــن محيــد  )ثقـــة(عــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب جنــران   

 ). وهو ليث بن البختري، ثقة(
  .٤، ح٥١٠ن، ص. م) ٢(

، عــن ابــن )ممــدوح(، عــن أبيــه )ثقــة(ب، عــن علــي بــن إبــراهيم  حممــد بــن يعقــو : ســند احلــديث
مــشترك بــني عــدد مــن الــرواة فــيهم    (، عــن عنبــسة )ثقــة(، عــن مجيــل بــن دراج  )ثقــة(أيب عمــري 

 ). الثقة واجملهول
 .٥٥٠املقداد السيوري، كرت العرفان، ص) ٣(
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، كمــــا  علــــى األقــــل  أربعــــة أشــــهر  كــــلرةمــــ أو  حاجتــــها إىل ذلــــك، الــــذي يــــسدّ 
  .)١(هو املشهور بني فقهائنا

 وجـــــــةوجـــــــوب الـــــــوطء بـــــــالنحو الـــــــذي يـــــــسد حاجـــــــة الز   علـــــــى وقـــــــد ُيـــــــستدلّ
وف{: بقولـــه تعـــاىل ـــٱلم ن ب ـــ ـــل ٱذلى عل ِوهلـــن مث ُِ

ْ
َ
ْ ِ َ َّ ِّ ْ َ َ ِ َ ّ ُ

ْ
ُ َ ، باعتبـــار أن الـــذي )٢(}َ

 ،يــــــــــــستفاد منــــــــــــها هــــــــــــو التــــــــــــساوي يف احلقــــــــــــوق إال مــــــــــــا خــــــــــــرج بــــــــــــدليل خــــــــــــاصّ  
  .)٣(كالطالق والقيمومة

إال أن ُيعتــــــــرض، بـــــــــأن مرجــــــــع الـــــــــضمري يف اآليــــــــة هـــــــــو املطلقــــــــات ولـــــــــيس     
ر يف أن حق املرأة اجلنـسي ال خيتلـف   عامة الزوجات، فال يكون هلا ظهو   

عـــن حـــق الرجـــل اجلنـــسي، لعـــدم وجـــود حـــق مـــن هـــذا القبيـــل للرجـــل علـــى          
  .مطلقته ليكون هلا مثله

 بأنــه ال خــصوصية للمطلقــة الرجعيــة توجــب اختــصاصها     ،وجيــاب عنــه 
 ولذلك فـال  ،ص الواردن املورد ال خيّصإ إذ   ،ببعض احلقوق دون الزوجة   

 إال مــا اســتثين ممــا هــو قــوق املطلقــة الرجعيــةوق الزوجــة وحفــرق بــني حقــ
  . كالوطء واملضاجعة،مترتب على استمرار العلقة الزوجية

 بــــــــأن الــــــــزواج كمــــــــا شــــــــرع مــــــــن أجــــــــل حتــــــــصني      ،وميكــــــــن االســــــــتدالل عليــــــــه  
الرجـــــــل، فكـــــــذلك شـــــــرع لتحـــــــصني املـــــــرأة، وإال كيـــــــف حيـــــــصل الغـــــــرض مـــــــن         

  .)٤(!بالنسبة إىل املرأة؟ -وهو التحصني  -الزواج 
                                                            

 بالــــدالئل، الطباطبــــائي، الــــسيد علــــي بــــن حممــــد علــــي، ريــــاض املــــسائل يف حتقيــــق األحكــــام   ) ١(
 .٦٧، ص٢١هـ، ج١٤١٨، ١إلحياء التراث، قم، ط) ع(مؤسسة آل البيت 

 .٢٢٨اآلية : سورة البقرة) ٢(
فــضل اهللا، الــسيد حممــد حــسني، كتــاب النكــاح، تقريــر الــشيخ جعفــر الــشاخوري، دار املــالك،       ) ٣(

 .٣٣، ص١م، ج١٩٩٦بريوت، 
 .ن. م) ٤(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٣٩ 

مــــن مجــــع مــــن   >: قــــال) ع( مبــــا روي عــــن أيب عبــــد اهللا   ؤيــــد ذلــــك وقــــد ُي
  .)١(< شيء فاإلمث عليهالنساء ما ال ينكح فزىن منهّن

 أنــه ال ،ن ظــاهر ترتيــب اإلمث علــى الــزوج نتيجــة تــرك نكــاح زوجتــه   إإذ 
 حبيـــــث إهنـــــا   ،جيـــــوز للـــــزوج تـــــرك مقاربتـــــها وعـــــدم تلبيـــــة حاجتـــــها اجلنـــــسية       

  .أهنا مرسلة إال ،تلجأ إىل الزنا لسد حاجتها

 املـــشهور لـــرأيهم مبـــا رواه صــفوان بـــن حيـــىي، عـــن أيب احلـــسن   واســتدلّ 
 أنـــه ســـأله عـــن الرجـــل يكـــون عنـــده املـــرأة الـــشابة فيمـــسك عنـــها   :)ع(الرضـــا 

األشــــــهر والــــــسنة ال يقرهبــــــا لــــــيس يريــــــد اإلضــــــرار هبــــــا يكــــــون هلــــــم املــــــصيبة،      
ــاً ب   >: يكـــــــون يف ذلـــــــك آمثـــــــاً؟ قـــــــال   ــا أربعـــــــة أشـــــــهر كـــــــان آمثـــــ عـــــــد إذا تركهـــــ

  .)٢(<ذلك

 ، علـــى عـــدم جـــواز تـــرك وطء الزوجـــة أكثـــر مـــن أربعـــة أشـــهر وهــي تـــدلّ 
                                                            

، باب حتـرمي تـرك وطء الزوجـة الـشابة أكثـر مـن       ١٤١، ص٢٠احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج  )١(
  .٢ ح،أربعة أشهر، أبواب مقدمات النكاح وآدابه

ــواء كانـــت    (حممـــد بـــن يعقـــوب، عـــن عـــدة مـــن أصـــحابنا     : ســـند احلـــديث  ال ختلـــو عـــن ثقـــة، سـ
هــو إمــا ابــن خالــد، أو ابــن عيــسى،  (، عــن أمحــد بــن حممــد )العــدة عــن ابــن خالــد أو ابــن عيــسى

، عــــن )مــــشترك(، عــــن حممــــد بــــن جعفــــر )جمهــــول( العبــــاس الكــــويف ، عــــن أيب)وكالمهــــا ثقــــة
 ).ع(بعض رجاله، عنه 

  .١، ح١٤٠، صم، ن) ٢(
  .حممد بن احلسن بإسناده عن صفوان بن حيىي: سند احلديث

، عـن حممـد بـن علـي بـن احلــسني      )ال ختلـو عـن ثقـة   (مجاعـة  : وللـشيخ طريـق صـحيح إليـه هـو     
وهــو (، وأخربنــا هبــا ابــن أيب جيــد   )الوليــد، ثقــة بــن (، عــن حممــد بــن احلــسن   )الــصدوق، ثقــة (

علــي بــن أمحــد بــن حممــد، مــن مــشايخ النجاشــي والــشيخ، فــإن كــان ذلــك أمــارة علــى التوثيــق          
) ثقـة (، عـن حممـد بـن احلـسن الـصفار      )ثقـة (، عن حممـد بـن احلـسن    )فهو، وإال فإنه مل يوثق   

) ي واملــــروي عنــــه، ثقــــةالعطــــار، بقرينــــة الــــراو(وحممــــد بــــن حيــــىي ) ثقــــة(وســــعد بــــن عبــــد اهللا 
ويعقــوب بــن  )  أيب اخلطــاب، ثقــة وهــو ابــن (، عــن حممــد بــن احلــسني   )ثقــة(وأمحــد بــن إدريــس   

 ).ثقة(، عن صفوان بن حيىي )ثقة(يزيد 
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فيما لو حصلت عندهم املصيبة، ومل تتعرض للحكم يف غري هـذه       وذلك  
  .الصورة

يف ورد  مـــــــاا دلَّ علـــــــى عـــــــدم تـــــــرك الـــــــوطء أكثـــــــر مـــــــن أربعـــــــة أشـــــــهر  ممـــــــو
سآ{:  قوله تعاىل  وهواإليالء،   ِلذلين يؤلون من  ِ َ ِّ ِ َ ُ

ْ
ُ َ ِ َ ّ ُم تربص أربعة أشهر ۖ فإن فـآءو ِّ َ َِ ٛ ُ ّْ َ ِ ََ َ ْ ُ ُ َ َ

ْ
ٚفإن ٱهللا غفور رح ﴿ ِ َ ّ ٚ ُ َ َ َ ّ َ ّ ِ يع عل٢٢٦َ ٚ﴾ وإن عزموا ٱلطلـق فإن ٱهللا  ِ َِ ٌَ َ َ َ ّ َ ّ ِ َ َ ٰ َ َ ّ ۟ ُ َ

ْ ِ َ{)١(.  

والظــاهر أن الــشارع قــد تــرك حتديــد هــذا األمــر للرغبــة الطبيعيــة عنــد      
الــــــــــة الطبيعيــــــــــة قــــــــــد تكــــــــــون  الرجــــــــــل، ولظــــــــــروف الــــــــــزوجني، والرغبــــــــــة يف احل 

أســـــــــــــبوعية، وخيتلـــــــــــــف أمرهـــــــــــــا قـــــــــــــوة وضـــــــــــــعفاً مبراحـــــــــــــل العمـــــــــــــر،     أو يوميـــــــــــــة،
عيــــــــــار حمــــــــــدد صــــــــــارم مــــــــــن الناحيــــــــــة     ومــــــــــؤثرات أخــــــــــرى ال ميكــــــــــن ضــــــــــبطها مب   

  .)٢(الزمنية، كما ال ميكن حتديد نشاط أية غريزة من الغرائز

 املــــــــــضاجعة، بــــــــــأن يبيــــــــــت الــــــــــزوج يف نفــــــــــس املكــــــــــان الــــــــــذي تنــــــــــام فيــــــــــه    -٣
ائمـــة غـــري الناشـــز مـــرة كـــل أربـــع ليـــال بـــالنحو املتعـــارف، ولـــو مـــن        زوجتـــه الد

  .)٣(غري وطء على ما هو املشهور بني فقهائنا

 فــــال ،وقـــد وقــــع اخلــــالف يف أن هــــذا احلــــق هــــل يثبــــت للزوجــــة الواحــــدة  
 أْم ؟جيوز للـزوج أن ينـام يف غـري مكـان مبيـت زوجتـه أكثـر مـن ثـالث ليـال             

لـــــــــــذلك فـــــــــــإن للـــــــــــزوج أن يتـــــــــــرك    و؟أنـــــــــــه ثابـــــــــــت هلـــــــــــا يف حالـــــــــــة التعـــــــــــدد فقـــــــــــط   
مــضاجعة الزوجــة الواحــدة أكثــر مــن أربــع ليــال، ولكــن بــالنحو الــذي ال ُيعــد         

  .فيه هاجراً هلا، وغري معاشر باملعروف
                                                            

 .٢٢٧ -٢٢٦اآلية : سورة البقرة) ١(
 حقـوق الزوجيـة، املؤسـسة    –مشس الدين، الشيخ حممد مهدي، مسائل حرجـة يف فقـه املـرأة       ) ٢(

 . ١٣٧، ص٣م، ج١٩٩٦، ١ريوت، طالدولية، ب
 . ٧٧، ص١٢الطباطبائي، رياض املسائل، ج) ٣(
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 ،)ع(وقــد اســتدل علــى األول بعــدة روايــات، فعــن احللــيب، عــن أيب عبــد اهللا       
 إليـــــــــه مـــــــــن ســـــــــئل عـــــــــن الرجـــــــــل يكـــــــــون عنــــــــده امرأتـــــــــان إحـــــــــدامها أحـــــــــبّ  : قــــــــال 

نعــــــم، يفــــــّضل >:  ألــــــه أن يفــــــّضل إحــــــدامها علــــــى األخــــــرى؟ قــــــال  األخــــــرى،
  .)١(< على بعض ما مل يكن أربعاًبعضهّن

:  قــــــــال – يف حــــــــديث –) ع(وعــــــــن احلــــــــسن بــــــــن زيــــــــاد، عــــــــن أيب عبــــــــد اهللا      
ســألته عــن الرجــل يكــون لــه املرأتــان وإحــدامها أحــب إليــه مــن األخــرى، لــه            

ــا   >: أن يفــــضلها بــــشيء؟ قــــال   ــا ثــــالث ليــ ــه أن يأتيهــ ل، واألخــــرى نعــــم، لــ
 -< ليلـــة، ألن لـــه أن يتـــزوج أربـــع نـــسوة، فليلتـــاه جيعلـــهما حيـــث يـــشاء    

ــا مل      >-: إىل أن قـــال وللرجـــل أن يفـــّضل نـــساءه بعـــضهن علـــى بعـــض مـ
  .)٢(<يكن أربعاً

ســـــــــألته عـــــــــن الرجـــــــــل تكـــــــــون عنـــــــــده امرأتـــــــــان   : وعـــــــــن حممـــــــــد بـــــــــن مـــــــــسلم، قـــــــــال 
ال واألخــرى لـه أن يأتيهــا ثـالث ليــ  >: وإحـدامها أحـب إليـه مـن األخــرى، قـال     

ليلــة واحــدة، فــإن شــاء أن يتــزوج أربــع نــسوة كــان لكــل امــرأة ليلــة، فلــذلك      
                                                            

، بـــاب أن للزوجـــة ليلـــة مـــن أربـــع، أبـــواب القـــسم   ٣٣٧، ص٢١احلـــر العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، ج ) ١(
  .١والنشوز والشقاق، ح

  .حممد بن احلسن بإسناده عن احلسني بن سعيد: سند احلديث
، عـن حممـد بـن علـي بـن      )ال ختلـو عـن ثقـة   (مـن أصـحابنا   عـدة  : وللشيخ طريق صحيح إليه هو   

وحممـد بـن موسـى املتوكـل     ) بن الوليد، ثقـة  (وحممد بن احلسن    ) ثقة(، عن أبيه    )ثقة(احلسني  
، عـن أمحـد   )وهـو عبـد اهللا بـن جعفـر، ثقـة     (واحلمـريي  ) ثقـة (، عن سعد بن عبد اهللا       )مل يوثق (

، عـن محـاد   )ثقـة (، عـن ابـن أيب عمـري    )ثقـة (، عن احلـسني بـن سـعيد    )ثقة(بن حممد بن عيسى  
 ).مشترك بني ثقات(، عن احلليب )بن عثمان، لروايته عن احلليب، ثقةااألرجح أنه (

  .٢، ح٣٣٨ -٣٣٧ن، ص. م) ٢(
  .حممد بن احلسن بإسناده عن صفوان بن حيىي: سند احلديث

ــاد ، عــــن احلــــسن بــــن ز  )ثقــــة(وطريقــــه إليــــه صــــحيح، وقــــد تقــــدم، عــــن عبــــد اهللا بــــن مــــسكان        يــ
 ).الصيقل، حّسن بعضهم حاله(



 ٤٢   ..الحقوق الزوجية      

  .)١(<كان له أن يفّضل بعضهن على بعض ما مل يكّن أربعاً

إن املــــستفاد مــــن هــــذه الروايــــات هــــو عــــدم جــــواز تــــرك املبيــــت  : بتقريــــب
  .عند الزوجة أكثر من ثالث ليال

و حالـــة وجـــود أكثـــر مـــن    مـــورد هـــذه الروايـــات هـــ   ينـــاقش يف ذلـــك، بـــأن   و
 إذ تـــدل علـــى وجـــوب املبيـــت عنـــد كـــل واحـــدة مـــن زوجاتـــه ليلـــة مـــن         ،زوجـــة

 إذا مل ، وليس فيهـا داللـة علـى وجـوب املبيـت مـرة كـل أربـع ليـال         أربع ليال 
  .، فيكون املورد مشموالً بأصالة اإلباحةيكن له إال زوجة واحدة

إبــــــــراهيم مــــــــا رواه عنــــــــد املــــــــضاجعة  علــــــــى عــــــــدم وجــــــــوب اجملامعــــــــة  ويــــــــدلّ
 ع نـسوة فهـو يبيـت عنـد    بـ عـن رجـل لـه أر   ) ع(سـألت أبـا عبـد اهللا      : الكرخي قـال  

 ثــالث منــهن يف ليــاليهن فيمــّسهن، فــإذا بــات عنــد الرابعــة يف ليلتــها مل ميــّسها،       
 إمنــــا عليــــه أن يبيــــت عنــــدها يف ليلتــــها ويظــــلّ  >: فهــــل عليــــه إمث؟ قــــال 

  .)٢(< ذلكعندها يف صبيحتها، وليس عليه أن جيامعها إذا مل يرد
                                                            

  .٣، ح٣٣٨ن، ص. م) ١(
  .حممد بن علي بن احلسني بإسناده عن العالء، وله طريقان صحيحان إليه: سند احلديث  
، عـــن ســـعد بـــن  )وهـــو الـــصفار، بقرينـــة الطبقـــة، ثقـــة  (، عـــن حممـــد بـــن احلـــسن  )ثقـــة(أبـــوه : األول  

ــة(عبـــد اهللا  ــة(واحلمـــريي ) ثقـ ــاً، عـــن حممـــد   ) ثقـ ــة(بـــن أيب الـــصهبان  مجيعـ ، عـــن صـــفوان بـــن   )ثقـ
  ).ثقة(، عن حممد بن مسلم ) رزين، بقرينة املروي عنه، ثقةوهو ابن(، عن العالء )ثقة(حيىي 

، عـن أمحـد   )ثقـة (، عـن حممـد بـن احلـسن الـصفار      )بن الوليد، ثقة(حممد بن احلسن   : الثاين  
اً فرجــع إىل احلــق،  كــان فطحيــ (، عــن احلــسن بــن علــي بــن فــضال    )ثقــة(بــن حممــد بــن عيــسى   ا

 . ، عن العالء، عن حممد بن مسلم)ثقة(واحلسن بن حمبوب ) ثقة
، باب يف أن الواجب يف القسم املبيت عندها ليالً، أبواب القسم والنشوز ٣٤٣ -٣٤٢ن، ص. م) ٢(

  .١والشقاق، ح
  .حممد بن علي بن احلسني بإسناده عن احلسن بن حمبوب: سند احلديث  

وعبــد ) ثقــة(، عــن ســعد بــن عبــد اهللا  )مل يوثــق(د بــن موســى املتوكــل  عــن حممــ: وطريقــه إليــه
، عن احلسن بن حمبـوب  )ثقة(، عن أمحد بن حممد بن عيسى   )ثقة(اهللا بن جعفر احلمريي     

 ).جمهول(، عن إبراهيم الكرخي )ثقة(
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  حقوق الزوج على زوجته: ثانياً
  :وهي تتمثل يف عدد من األمور التالية

 مبعــــــىن أن ال متنــــــع املــــــرأة زوجهــــــا مــــــن االســــــتمتاع هبــــــا يف   ، الــــــتمكني-١
  .ن أو مكان، ما مل يكن هناك مانعكل زما

التخليـــــــة بينـــــــها وبينـــــــه،   : الـــــــتمكني>: )الـــــــشرائع(يف  احللّـــــــي قـــــــال احملقـــــــق 
 وال وقتــــــــــاً، فلــــــــــو بــــــــــذلت نفــــــــــسها يف زمــــــــــان دون     حبيــــــــــث ال ختــــــــــتص موضــــــــــعاً  

مكــــــــان دون مكــــــــان آخــــــــر ممــــــــا يــــــــسوغ فيــــــــه االســــــــتمتاع مل حيــــــــصل      أو زمــــــــان،
  .)١(<التمكني

ضـــــعيفة حبيـــــث تتـــــضرر    مريـــــضة أو ولكـــــن بـــــشرط أن ال تكـــــون الزوجـــــة  
 ،باالســــــــــتمتاع، وأن ال تكــــــــــون منــــــــــشغلة بامتثـــــــــــال أحــــــــــد الواجبــــــــــات الـــــــــــشرعية     

 أو أي واجـــــــــب آخـــــــــر، ولـــــــــو بغـــــــــري إذنـــــــــه،   ، أوالـــــــــصوم، أو احلـــــــــج، أو كالـــــــــصالة
  .)٢( بإذنهةسافرم

 حبــــــق االســــــتمتاع، وال فــــــرق بــــــني املــــــصطلحني إال  – أيــــــضاً -وُيعــــــرب عنــــــه 
 ومــــــن ناحيــــــة الرجــــــل  ،)الــــــتمكني( فمــــــن زاويــــــة الزوجــــــة يــــــسمى   ،يف احليثيــــــة
  ).حق االستمتاع(يطلق عليه 

وهــــذا احلــــق ال يقتــــصر علــــى العالقــــة اجلنــــسية فحــــسب، وإمنــــا يــــشمل        
ن زوجهـا  نظر واللمس والتقبيـل واملداعبـة، فيجـب علـى الزوجـة أن ُتمكِّـ         ال

ل، وال جيـــــــــوز هلـــــــــا أن متنعـــــــــه    مـــــــــن مجيـــــــــع أحنـــــــــاء االســـــــــتمتاع اجلنـــــــــسي احمللّـــــــــ      
                                                            

احملقق احللي، الشيخ جعفـر بـن احلـسن اهلـذيل، شـرائع اإلسـالم يف مـسائل احلـالل واحلـرام،               ) ١(
 .٣٤٧، ص٢م، ج١٩٦٩، ١طبعة اآلداب، النجف األشرف، طم

 .٣٤٨ -٣٤٧ن، ص. م) ٢(



 ٤٤   ..الحقوق الزوجية      

 بــــأن تكــــون  ،عقــــالً أو نفــــسها، إال إذا كــــان هنــــاك مــــا مينــــع مــــن ذلــــك شــــرعاً      
 أو إحـــــــــــرام للحـــــــــــج أو صـــــــــــوم واجـــــــــــبني، أو الزوجـــــــــــة منـــــــــــشغلة بامتثـــــــــــال صـــــــــــالة 

أن يكـــــــون االســـــــتمتاع مؤديـــــــاً  أو النفـــــــاس، أو يف فتـــــــرة احلـــــــيض أو العمـــــــرة،
احلــــرج، علــــى تفــــصيل يف املقــــدار احملــــرم واجلــــائز     أو لوقوعهــــا يف الــــضرر 

  .من االستمتاع خيتلف تبعاً للسبب املانع

ومــــضافاً إىل ذلــــك فإنــــه جيــــب عليهــــا جتنــــب مجيــــع األمــــور الــــيت توجــــب       
جيـــــــب علـــــــى الزوجـــــــة  >: ل الـــــــشيخ صـــــــاحب اجلـــــــواهر ا قـــــــ،نفـــــــور الـــــــزوج منـــــــها 

شــــرعاً، ولــــو كانــــت علــــى    أو الــــتمكني مــــن االســــتمتاع، مــــع عــــدم املــــانع عقــــالً   
ب مـــــــــــا ينفـــــــــــر منـــــــــــه الـــــــــــزوج مـــــــــــن الثـــــــــــوم والبـــــــــــصل        ، وأن تتجّنـــــــــــ )*(ظهـــــــــــر قتـــــــــــب  

  .)١(<واألوساخ والقذارات، وغري ذلك

ي إىل عــــــدم ميــــــل  ولعــــــل الوجــــــه يف ذلــــــك هــــــو أن مثــــــل هــــــذه األمــــــور تــــــؤدّ    
تكــــــــون بــــــــذلك قـــــــد حرمــــــــت الــــــــزوج حقــــــــه يف  الـــــــزوج حنــــــــو مقاربــــــــة زوجتـــــــه، ف  
  .االستمتاع بطريق غري مباشر

  .ويدل على ذلك عدد من الروايات

جــــاءت امــــرأة  >: قــــال) ع(عــــن حممــــد بــــن مــــسلم، عــــن أيب جعفــــر   : منــــها
 الزوج على املـرأة؟ فقـال    ما حقّ ! يا رسول اهللا  : فقالت) ص(إىل النيب   

إذنـه، وال تـصوم   أن تطيعه وال تعصيه، وال تـصدق مـن بيتـه إال ب       : هلا
تطوعـــاً إال بإذنـــه، وال متنعـــه نفـــسها وإن كانـــت علـــى ظهـــر قتـــب، وال        
ختـــــرج مـــــن بيتـــــها إال بإذنـــــه، وإن خرجـــــت بغـــــري إذنـــــه لعنتـــــها مالئكـــــة      

                                                            
 ).قتب(مادة . ٨٣٦اجلوهري، الصحاح، ص. رحل صغري على قدر السنام: القتب) *(
 .١٤٨، ص٣١النجفي، جواهر الكالم، ج) ١(
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الــــــسماء ومالئكــــــة األرض، ومالئكــــــة الغــــــضب ومالئكــــــة الرمحــــــة حــــــىت    
  .)١ (<...ترجع إىل بيتها

 )ص(امـــرأة رســـول اهللا   أتـــت  >: قـــال ) ع(وعـــن أيب بـــصري، عـــن أيب عبـــد اهللا    
أن جتيبــــه إىل حاجتــــه وإن : مــــا حــــق الــــزوج علــــى املــــرأة؟ قــــال  : فقالــــت

 فــإن فعلــت فعليهــا  ،كانــت علــى ظهــر قتــب، وال تعطــي شــيئاً إال بإذنــه  
يـا رسـول   : الوزر وله األجـر، وال تبيـت ليلـة وهـو عليهـا سـاخط، قالـت               

  .)٢(<نعم: وإن كان ظاملاً؟ قال! اهللا

 الداللــة علــى وجــوب إجابــة املــرأة زوجهــا  ن يفتاصــرحيكلتــا الــروايتني و
ــ. يف حاجتــــــــــــــــه اجلنــــــــــــــــسية، وحرمــــــــــــــــة منــــــــــــــــع نفــــــــــــــــسها عنــــــــــــــــه   ا وإن كانتــــــــــــــــاومهــــــــــــــ

ــ عـــريف  أو ا بعـــدم وجـــود مـــانع شـــرعي  ، إال أنـــه البـــد مـــن تقييـــدمه  تنيمطلقـ
 أو منـــشغلة بعبـــادة واجبـــة،   أو نفـــساء، أو  كمـــا لـــو كانـــت حائـــضاً،  ،مـــن ذلـــك 

كــــان هنــــاك نــــاظر حمتــــرم     أو متاع،مــــستحبة حيــــرم عليهــــا إفــــسادها باالســــت    
  .ع عليهماطلُِّم

) ص(قــــــــال رســــــــول اهللا   >: قــــــــال ) ع(وعــــــــن أيب بــــــــصري، عــــــــن أيب جعفــــــــر    
                                                            

ــائل الــــشيعة، ج  ) ١( ــاملي، وســ ــا مــــن     ١٥٨ -١٥٧، ص٢٠احلــــر العــ ــرأة زوجهــ ، بــــاب وجــــوب متكــــني املــ
  .١نفسها، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح

، عــن أمحــد بــن  )ال ختلــو عــن ثقــة (حممــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند احلــديث  
ــا ثقـــة     (حممـــد  ــا ابـــن خالـــد، أو ابـــن عيـــسى، وكالمهـ وهـــو احلـــسن،  (، عـــن ابـــن حمبـــوب   )هـــو إمـ

 ).ثقة(، عن حممد بن مسلم )ثقة(، عن مالك بن عطية )ثقة
  .٣، ح١٥٩ -١٥٨ن، ص. م) ٢(

، عــن أمحــد بــن  )ال ختلــو عــن ثقــة (حممــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند احلــديث
وهـو حممـد بـن    (، عـن اجلـاموراين   )مشترك بني ابـن خالـد وابـن عيـسى، وكالمهـا ثقـة         (حممد  

، )وهو محيد بن املثىن، ثقة(، عن أيب املغرا )جمهول(، عن ابن أيب محزة      )أمحد الرازي، ثقة  
 ). مشترك بني األسدي واملرادي، وكالمها ثقة( عن أيب بصري



 ٤٦   ..الحقوق الزوجية      

  .)١(< لتمنعن أزواجكنلن صالتكّنال تطوِّ: للنساء

إن امـــــرأة أتـــــت  >: قـــــال) ع(وعـــــن ضـــــريس الكناســـــي، عـــــن أيب عبـــــد اهللا     
: قالـت فات، لعلـك مـن املـسوّ   : لـبعض حاجـة فقـال هلـا    ) ص(رسـول اهللا  

املرأة يـدعوها زوجهـا لـبعض حاجـة       : فات يا رسول اهللا؟ قال    وما املسوّ 
فه حـــــىت يـــــنعس زوجهـــــا فينـــــام، فتلـــــك الـــــيت ال تـــــزال   فـــــال تـــــزال تـــــسوّ 

  .)٢(<املالئكة تلعنها حىت يستيقظ زوجها

وظاهرمهـــــــــــــا حرمـــــــــــــة تـــــــــــــسويف املـــــــــــــرأة زوجهـــــــــــــا ومماطلتـــــــــــــه يف حاجتـــــــــــــه،     
مل يكــــن الــــتمكني واجبــــاً ملــــا   وتــــدالن بــــااللتزام علــــى وجــــوب الــــتمكني، إذ لــــو    

  .كان التسويف حراماً

ال ينبغـــي للمـــرأة أن  >: قـــال) ع(وعـــن حممـــد بـــن مـــسلم، عـــن أيب جعفـــر    
تعطّل نفسها، ولـو أن تعلّـق يف عنقهـا قـالدة، وال ينبغـي أن تـدع يـدها              

  .)٣(<من اخلضاب، ولو أن متسحها مسحاً باحلناء، وإن كانت مسّنة
                                                            

، بـــاب حتـــرمي تـــأخري املـــرأة إجابـــة زوجهـــا إذا طلـــب االســـتمتاع، أبـــواب مقـــدمات     ١٦٤ن، ص. م) ١(
  .١النكاح وآدابه، ح

، عــن أمحــد بــن  )ال ختلــو عــن ثقــة (حممــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند احلــديث  
، عــن أيب )ثقــة(، عــن فــضالة بــن أيــوب    )بــن خالــد، ثقــة  حممــد (، عــن أبيــه  )ثقــة(أيب عبــد اهللا 

مــشترك بــني حيــىي بــن القاســم    (، عــن أيب بــصري  )وهــو محيــد بــن املــثىن الــصرييف، ثقــة    (املغــرا 
 ). األسدي وليث بن البختري املرادي، وكالمها ثقة

  .٢، ح١٦٥ -١٦٤ن، ص. م) ٢(
وهـو  (، عـن أمحـد   )ثقـة ال ختلو عن (حممد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا        : سند احلديث   
، عـن موســى بـن القاســم   )بـن حممـد بــن خالـد، بداللــة احلـديث الــسابق عليـه يف املـصدر، ثقــة      ا
، )وهــو املفــضل بـن صــاحل، ضــعيف (عــن أيب مجيلـة  ) بــن معاويـة بــن وهــب البجلـي، ثقــة  اوهـو  (

 ).مل يوثق(عن ضريس الكناسي 
اب وإن كانـــــــت مـــــــسنة، أبـــــــواب  ، بـــــــاب كراهـــــــة تـــــــرك املـــــــرأة احللّـــــــي واخلـــــــض  ١٦٧ -١٦٦ن، ص. م) ٣(

  .١مقدمات النكاح وآدابه، ح
، )وهو العطار، بقرينة الطبقة، ثقة(حممد بن يعقوب، عن حممد بن حيىي      : سند احلديث   

، عـــن ابـــن حمبـــوب )مـــشترك بـــني ابـــن خالـــد وابـــن عيـــسى، كالمهـــا ثقـــة  (عـــن أمحـــد بـــن حممـــد  
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) ص(ســـــئل رســـــول اهللا >: قـــــال) ع( وعـــــن الـــــسكوين، عـــــن أيب عبـــــد اهللا 
الطيــــــب واخلــــــضاب فإنــــــه مــــــن طيــــــب  : مــــــا زينــــــة املــــــرأة لألعمــــــى؟ قــــــال 

  .)١(<النسمة

بـــــها بكـــــل مـــــا مـــــن شـــــأنه    ن املـــــرأة وتطّيومهـــــا يـــــدالن علـــــى اســـــتحباب تـــــزيّ   
  .استمالة الزوج إليها وترغيبه فيها، وال خصوصية للطيب واخلضاب

 يتنــــاىف  ا كــــان خروجهــــا إذ عــــدم اخلــــروج مــــن بيتــــها إال بــــإذن زوجهــــا      -٢
مطلقــــــــاً، علــــــــى   أو ،)٢(مــــــــع حقــــــــه يف االســــــــتمتاع، كمــــــــا يــــــــرى بعــــــــض الفقهــــــــاء    

  .الرأي املشهور
منــــــــــــــهاج (فقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر الــــــــــــــسيد حمــــــــــــــسن احلكــــــــــــــيم يف رســــــــــــــالته العمليــــــــــــــة    

ال جيوز للزوجة أن خترج مـن بيتـها بغـري إذن زوجهـا وإن       >أنه  ) الصاحلني
ب الـــــسيد اخلـــــوئي إىل   ، وذهـــــ)٣(<مل يكـــــن خروجهـــــا منافيـــــاً حلـــــق االســـــتمتاع    

ال >: حرمــــــــة ذلــــــــك مطلقــــــــاً بنحــــــــو االحتيــــــــاط الوجــــــــويب، حيــــــــث كتــــــــب يقــــــــول   
جيـــــوز للزوجـــــة أن ختـــــرج مـــــن بيتـــــها بغـــــري إذن زوجهـــــا فيمـــــا إذا كـــــان منافيـــــاً      

  .)٤(<حلق االستمتاع هبا، بل مطلقاً على األحوط
                                                                                                                           

ــ)وهـــو احلـــسن بـــن حمبـــوب، بقرينـــة الـــراوي واملـــروي عنـــه، ثقـــة  (  رزيـــن، وهـــو ابـــن(ن العـــالء ، عـ
 ).ثقة(، عن حممد بن مسلم )بقرينة املروي عنه، ثقة

  .٢، ح١٦٧ن، ص. م) ١(
، عــــن )ممــــدوح(، عــــن أبيــــه )ثقــــة(حممــــد بــــن يعقــــوب، عــــن علــــي بــــن إبــــراهيم   : ســــند احلــــديث  

إمساعيــــل بــــن أيب زيــــاد،   (، عــــن الــــسكوين  )احلــــسني بــــن يزيــــد بــــن حممــــد، مل يوثــــق    (النــــوفلي 
 ).عامي، ثقة

 –ومشـــس الـــدين، مـــسائل حرجـــة يف فقـــه املـــرأة  . ٤١، ص١فـــضل اهللا، كتـــاب النكـــاح، ج :  انظـــر)٢(
 .٨٨، ص٣حقوق الزوجية، ج

احلكيم، السيد حمسن الطباطبائي، منهاج الـصاحلني، وهبامـشه تعليقـة الـسيد حممـد بـاقر            ) ٣(
 .٣٠٦، ص٢م، ج١٩٨٠الصدر، دار التعارف، بريوت، 

م ، ٢٠٠٦، ١املوسوي، منهاج الـصاحلني، دار املرتـضى، بـريوت، ط       اخلوئي، السيد أبو القاسم     ) ٤(
 .٢٨٩، ص٢ج
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  .وقد استدل املشهور بعدة روايات

 يف –) ع(بائـــــــــه عـــــــــن احلـــــــــسني بـــــــــن زيـــــــــد، عـــــــــن جعفـــــــــر بـــــــــن حممـــــــــد، عـــــــــن آ   
أن ختـرج املـرأة مـن بيتـها     ) ص(هنـى رسـول اهللا    >:  قـال  –حديث املنـاهي    

 فــإن خرجــت لعنــها كــل ملــك يف الــسماء، وكــل شــيء  ،بغــري إذن زوجهــا
  .)١ (<...متر عليه من اجلن واإلنس حىت ترجع إىل بيتها

إن رجــــالً مــــن  >: قــــال) ع(وعــــن عبــــد اهللا بــــن ســــنان، عــــن أيب عبــــد اهللا      
خرج يف بعـض حوائجـه فعهـد إىل    ) ص(ى عهد رسول اهللا  األنصار عل 

ن أباهـــا قـــد إو: امرأتـــه عهـــداً أن ال ختـــرج مـــن بيتـــها حـــىت يقـــدم، قـــال  
: تــــستأذنه أن تعــــوده، فقــــال ) ص(مــــرض فبعثــــت املــــرأة إىل رســــول اهللا  

فثقـــــل، فأرســـــلت إليـــــه : ال، اجلـــــسي يف بيتـــــك وأطيعـــــي زوجـــــك، قـــــال
فمـــات : طيعـــي زوجــك، قـــال اجلــسي يف بيتـــك وأ : ثانيــاً بـــذلك، فقـــال 

:  فتــأمرين أن أصــلي عليــه، فقــال،أبوهــا، فبعثــت إليــه إن أيب قــد مــات 
ال، اجلــــسي يف بيتــــك وأطيعــــي زوجــــك، فــــدفن الرجــــل، فبعــــث إليهــــا     

  .)٢(<إن اهللا قد غفر لك وألبيك بطاعتك لزوجك): ص(رسول اهللا 
                                                            

، بـــــاب أنـــــه ال جيـــــوز للمـــــرأة أن تـــــسخط  ١٦٢ -١٦١، ص٢٠احلـــــر العـــــاملي، وســـــائل الـــــشيعة، ج ) ١(
  .١زوجها، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح

  .الصدوق بإسناده إىل شعيب بن واقد: سند احلديث  
 بن أمحد بن جعفر بن حممد بن زيد بـن علـي بـن احلـسني بـن      محزة بن حممد : وطريقه إليه 

حدثين أبو عبد اهللا عبد العزيز بن حممد بن عيسى : ، قال)مل يوثق) (ع(علي بن أيب طالب 
مل (حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن زكريا اجلوهري الغـاليب البـصري    : ، قال )جمهول(األهبري  

 ).مل يوثق(حدثنا احلسني بن زيد : ال، ق)جمهول(، قال حدثنا شعيب بن واقد )يوثق
  .١، باب وجوب طاعة الزوج على املرأة، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح١٧٥ -١٧٤ن، ص. م) ٢(

، عــن أمحــد بــن  )ال ختلــو عــن ثقــة (حممــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند احلــديث  
املعـــروف بــــ  (ضرمي ، عـــن عبـــد اهللا بـــن القاســـم احلـــ    )ثقـــة(، عـــن أبيـــه  )بـــن خالـــد، ثقـــة  (حممـــد 

 ).ثقة( بن سنان ، عن عبد اهللا)، كذاب غال)البطل(
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ورواه الــــــصدوق بإســــــناده عــــــن حممــــــد بــــــن أيب عمــــــري، عــــــن عبــــــد اهللا بــــــن     
  .)١(سنان

خلـق  ): ع(قال أمري املؤمنني >: قـال ) ع(وعن وهب، عن أيب عبد اهللا   
هم يف األرض، وخلقـت املـرأة مـن الرجـال       ما مهّ الرجال من األرض وإنّ   

  .)٢(<كم يا معاشر الرجالؤها يف الرجال، فاحبسوا نساما مهّوإّن

أيب ، عـــن غيـــاث بـــن   ) الـــشرايععلـــل(وقريـــب منـــه مـــا رواه الـــصدوق يف    
إن املـرأة خلقـت مـن الرجـل، وإمنـا      >: قـال ) ع(ن أيب عبد اهللا إبراهيم، ع 

مـا  وإن الرجـل خلـق مـن األرض فإنّ       . كمؤتها الرجال، فاحبسوا نسا   مهّ
  .)٣(<ته األرضمهّ

 ):ص(قــال رســول اهللا >: قـال ) ع(وعـن هــشام بــن سـامل، عــن أيب عبــد اهللا   
                                                            

  .١٧٥ن، ص. م) ١(
  .الصدوق بإسناده عن حممد بن أيب عمري: سند احلديث  

) ثقـــة(، عـــن ســـعد بـــن عبـــد اهللا  )بـــن الوليـــد، ثقـــة (وحممـــد احلـــسن ) ثقـــة(أبـــوه : وطريقـــه إليـــه
ويعقــوب بــن ) ممــدوح(اهيم بــن هاشــم وإبــر) ثقــة(مجيعــاً، عــن أيــوب بــن نــوح ) ثقــة(واحلمـريي  

، عن عبد اهللا )ثقة(مجيعاً، عن ابن أيب عمري ) مل يوثق(وحممد بن عبد اجلبار ) ثقة(يزيد 
 ).ثقة(بن سنان 

ــا، أبـــواب مقـــدمات النكـــاح         ٦٤ن، ص. م) ٢( ، بـــاب اســـتحباب حـــبس املـــرأة يف بيتـــها أو بيـــت زوجهـ
  .١وآدابه، ح

، عــن أمحــد بــن  )ال ختلــو عــن ثقــة (ة مــن أصــحابنا حممــد بــن يعقــوب، عــن عــد : ســند احلــديث  
وهـو وهـب بـن وهـب بـن عبـد       (، عن وهـب  )حممد بن خالد، ثقة(، عن أبيه  )ثقة(أيب عبد اهللا    

 ).اهللا البختري، عامي كذاب، بل وصف أنه أكذب الربية
  الــصدوق، الــشيخ حممــد بــن علــي بــن احلــسني، علــل الــشرايع، املكتبــة احليدريــة، النجــف األشــرف، )٣(

  .١، باب العلة اليت من أجلها صارت مهة النساء يف الرجال، ح٤٩٨م، ص١٩٦٦، ١ط
، عــــن حممــــد بــــن  )بــــن عبــــد اهللا، ثقــــة (، عــــن ســــعد )ثقــــة(الــــصدوق، عــــن أبيــــه  : ســــند احلــــديث  

، عن غيـاث بـن أيب إبـراهيم    )ثقة(، عن حممد بن حيىي اخلزاز )ثقة(احلسني بن أيب اخلطاب    
 ). بن إبراهيم، إذ ال وجود ملن ورد يف املصدر، ثقةكذا يف املصدر، والصحيح غياث(
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ــّي     )*(النـــــــساء عـــــــيّ  ــتروا العـــــ ــالبيوت، واســـــ ــورة بـــــ ــتروا العـــــ  وعـــــــورة، فاســـــ
  .)١(<بالسكوت

جـــــاءت امـــــرأة إىل   >: قـــــال ) ع(وعـــــن حممـــــد بـــــن مـــــسلم، عـــــن أيب جعفـــــر      
ــا رســـول اهللا : فقالـــت) ص(الـــنيب  ــال     ! يـ ــا حـــق الـــزوج علـــى املـــرأة؟ فقـ مـ

ق مـن بيتـه إال بإذنـه، وال تـصوم     صّدأن تطيعه وال تعصيه، وال تـَ     : هلا
عـــاً إال بإذنـــه، وال متنعـــه نفـــسها وإن كانـــت علـــى ظهـــر قتـــب، وال        تطّو
ج مـــــن بيتـــــها إال بإذنـــــه، وإن خرجـــــت بغـــــري إذنـــــه لعنتـــــها مالئكـــــة     ختـــــر

الــــــسماء ومالئكــــــة األرض، ومالئكــــــة الغــــــضب ومالئكــــــة الرمحــــــة حــــــىت    
  .)٢ (<...ترجع إىل بيتها

جـــــاءت >: قـــــال) ع(وعـــــن عمـــــرو بـــــن جـــــبري العرزمـــــي، عـــــن أيب عبـــــد اهللا    
مـــا حـــق الـــزوج علـــى  ! يـــا رســـول اهللا: فقالـــت) ص(امـــرأة إىل رســـول اهللا 

: رين عــــن شــــيء منــــه، قــــالفخبِّــــ: أكثــــر مــــن ذلــــك، قالــــت: أة، فقــــالاملــــر
ــا أن تـــصوم إال بإذنـــه   ــاً - لـــيس هلـ  وال ختـــرج مـــن بيتـــها   -  يعـــين تطوعـ

ب بأطيــب طيبــها، وتلــبس أحــسن ثياهبــا،   طّيــبغــري إذنــه، وعليهــا أن تَ 
، وأكثـــر  وعـــشيةًن بأحـــسن زينتـــها، وتعـــرض نفـــسها عليـــه غـــدوةً    زّيوَتـــ

                                                            
 ).عىي(مادة . ٧٦٢اجلوهري، الصحاح، ص. خالف البيان: العي) *(
، بـــاب اســـتحباب حـــبس املـــرأة يف بيتـــها أو بيـــت      ٦٦، ص٢٠احلـــر العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، ج   ) ١(

  .٤زوجها، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح
 .فصالًواحلديث حسن، وقد تقدم سنده م  

ــا مــــن نفــــسها، أبــــواب مقــــدمات النكــــاح      ١٥٨ -١٥٧ن، ص. م) ٢( ، بــــاب وجــــوب متكــــني املــــرأة زوجهــ
  .١وآدابه، ح

، عــن أمحــد بــن  )ال ختلــو عــن ثقــة (حممــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند احلــديث  
، عـــن )ثقــة (، عــن مالـــك بــن عطيـــة   )هــو إمـــا ابــن خالـــد، أو ابــن عيـــسى، وكالمهــا ثقـــة    (حممــد  

 ).ثقة( مسلم حممد بن



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٥١ 

  .)١(<ه عليهامن ذلك حقوقُ

وعـــن علـــي بـــن جعفـــر يف كتابـــه، عـــن أخيـــه، قـــال ســـألته عـــن املـــرأة أهلـــا       
 تــــصوم ن، وســــألته عــــن املــــرأة أهلــــا أ<ال>: أن ختـــرج بغــــري إذن زوجهــــا؟ قــــال 

  .)٢(<ال بأس>: بغري إذن زوجها؟ قال

 خـــروج املـــرأة مـــن إن املـــستفاد مـــن جممـــوع هــذه األخبـــار أن : فقــد يقـــال 
بيتها حمرم، سواء كانـت لـدى الـزوج حاجـة يف االسـتمتاع بالزوجـة، أْم مل         

  .تكن عنده حاجة إليها من هذه الناحية

 بعـــــــــــــــد الغـــــــــــــــض عـــــــــــــــن   –ولكـــــــــــــــن ميكـــــــــــــــن املناقـــــــــــــــشة يف األخبـــــــــــــــار املتقدمـــــــــــــــة     
  . بأهنا غري تامة الداللة على احلرمة–اإلشكاالت السندية يف بعضها 

بأنــــــه :  فينــــــاقش– يف حــــــديث املنــــــاهي – زيــــــد أمــــــا مــــــا رواه احلــــــسني بــــــن 
البــــد مــــن رفــــع اليــــد عــــن ظهــــوره يف احلرمــــة، ألن النــــهي عــــن اخلــــروج ورد          
يف احلــديث مطلقــاً، مــع أنــه ال خــالف بــني الفقهــاء يف جــواز خــروج املــرأة     

ال أنـــه و. ، كـــاحلج مـــثالً، ولـــو مل يـــأذن الـــزوجمــن بيتـــها ألداء واجـــب شـــرعي 
 ألنــــه دعــــاء باإلبعــــاد   ،تمــــسك بــــه يف إثباهتــــا عــــن يف احلرمــــة حــــىت ي ظهــــور للّ

املطلـــــــــــــق الـــــــــــــشامل للكراهـــــــــــــة، نظــــــــــــــري الرجحـــــــــــــان املطلـــــــــــــق الـــــــــــــشامل للوجــــــــــــــوب       
  .فيكون ظاهراً يف الكراهة، )٣(واالستحباب

                                                            
  .١، باب وجوب متكني املرأة زوجها من نفسها، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح١٥٨ن، ص.  م)١(

بــن (، عـن أمحـد   )ال ختلـو عـن ثقــة  (حممـد بــن يعقـوب، عـن عـدة مــن أصـحابنا      : سـند احلـديث    
وهــو حممــد (، عــن اجلــاموراين )حممــد بــن خالــد، بداللــة احلــديث الــسابق لــه يف املــصدر، ثقــة   

، عــن عمــر بــن جــبري   )مــشترك بــني الثقــة وغــريه  (، عــن ابــن أيب محــزة   )ن أمحــد الــرازي، ثقــة  بــا
 ).مهمل(العرزمي 

 .٥، ح١٥٩ن، ص. م) ٢(
 .٢٠٤، ص١اخلوئي، مصباح الفقاهة، ج) ٣(



 ٥٢   ..الحقوق الزوجية      

كن املناقــــــشة مفــــــي) ع(أيب عبــــــد اهللا عــــــن  عبــــــد اهللا بــــــن ســــــنان رواهوأمــــــا 
ــ فيـــــه  قـــــد للمـــــرأة بـــــاجللوس يف بيتـــــها وإطاعـــــة زوجهـــــا ) ص(إن أمـــــر الـــــنيب بـــ

يكــون مرتبطــاً بالعهــد الــذي أخــذه زوجهــا عليهــا، ال حلرمــة اخلــروج عليهــا    
ــداً  >:  ويظهـــــــر ذلـــــــك مـــــــن قولـــــــه   ،يف نفـــــــسه ــه عهـــــ  ومـــــــن ،<فعهـــــــد إىل امرأتـــــ

، <اجلــسي يف بيتــك وأطيعــي زوجــك >: للمــرأة بقولــه) ص(جــواب الــنيب 
 بطاعتــها لزوجهــا فيمــا عاهدتــه بــه مــن   وكــأن أمرهــا بعــدم اخلــروج مــرتبطٌ 

  .ج حىت يرجععدم اخلرو

إن هــذه الروايــة قــضية يف : وبغــض النظــر عــن ذلــك فإنــه ميكــن القــول 
واقعــــة هلــــا خــــصوصياهتا، ومــــن ثَــــم فــــإن احلكــــم فيهــــا خمــــتصٌّ هبــــا، ولــــيس          

كــــان مطّلعــــاً علــــى أمــــور خاصــــة تتعلــــق هبــــذه        ) ص(حكمــــاً كليــــاً، وإنّ الــــنيب    
 األســـــــــــرة اقتـــــــــــضت منـــــــــــه أن ال يـــــــــــأذن لتلـــــــــــك املـــــــــــرأة بزيـــــــــــارة أبيهـــــــــــا وعيادتـــــــــــه      

وحــضور جنازتــه، حيــث إن الــذي مل يــأذن هلــا بــذلك لــيس زوجهــا الغائــب،     
  .)١()ص(بل النيب 

وأمـــــــا مـــــــا رواه وهـــــــب وغيـــــــاث بـــــــن إبـــــــراهيم فهـــــــو ركيـــــــك املعـــــــىن يـــــــستبعد   
ة الرجــــال منحــــصرة   مهّــــنّأ إذ مل يتــــضح معــــىن  ،)ع(صــــدوره عــــن املعــــصوم   

  وكــأن الرجــال ال شــهوة عنــدهم حنــو   !؟يف األرض، فهــل يقــصد بــه العفــة   
راد بــه التواضــع، وال معــىن   أن املــوهــذا مــا يكذبــه الوجــدان، أو    ! النــساء

  .ة النساء يف الرجال جلعله مقابالً هلّم- حينئذٍ -

مــــــــن الرجــــــــل ممــــــــا يتــــــــصل   ن مــــــــا ورد يف الروايــــــــة مــــــــن خلــــــــق املــــــــرأة    أكمــــــــا 
  .اء خلقت من ضلع آدم اليت ورد فيها أن حّوباإلسرائيليات

                                                            
 .١٣، ص٣ حقوق الزوجية، ج–مشس الدين، مسائل حرجة يف فقه املرأة ) ١(
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 النـــــــــــــــساء مـــــــــــــــن ذوات األزواج علـــــــــــــــى أن الروايـــــــــــــــة مطلقـــــــــــــــة تـــــــــــــــشمل مجيـــــــــــــــع 
البنــــــت ومـــــا ســــــواهن   أو األخـــــت  أو وغريهـــــن، وال قائــــــل بوجـــــوب حــــــبس األم  

  .من النساء من غري الزوجات

 بأنـــــــــه يـــــــــشمل النـــــــــساء مـــــــــن غـــــــــري    ،ويـــــــــرد علـــــــــى مـــــــــا رواه هـــــــــشام بـــــــــن ســـــــــامل    
 ألهنــــن ،األزواج، وأنــــه يــــشتمل علــــى األمــــر مبنــــع النــــساء مــــن الكــــالم مطلقــــاً     

ان، وإن مل يكـن أمـام األجـنيب، وهـو مـا مل      عّي ليس عندهن منطـق وال بيـ    
فــــــضالً عمــــــا فيهــــــا مــــــن    . يلتــــــزم بــــــه أحــــــد مــــــن الفقهــــــاء ال مطلقــــــاً وال مقيــــــداً      

  .انتقاص للمرأة

ــ  فـــــيمكن املناقـــــشة فيـــــه بأنـــــه   ،ا مـــــا رواه حممـــــد بـــــن مـــــسلم والعرزمـــــي  وأّمـــ
مطلــق يــشمل صــورة خــروج الزوجــة مــن بيتــها بغــري إذن الــزوج ألداء واجــب    

 كمــا أنــه ال ظهــور للّعــن يف احلرمــة، وبــذلك ينعقــد     ،ئزشــرعي، مــع أنــه جــا  
  .هلما ظهور يف الكراهة

ينـــــاقش فيـــــه بأنـــــه كــــــسابقه     مـــــا رواه علـــــي بـــــن جعفـــــر عـــــن أخيـــــه، ف      وأمـــــا 
 جـــــواز خــــــروج املـــــرأة مــــــن بيـــــت زوجهــــــا بغـــــري اســــــتئذان     مطلـــــق يـــــشمل صــــــورة  

مــــــسائل (الــــــشك يف نــــــسخة كتــــــاب   وب، ألداء واجــــــب شــــــرعي، مــــــع أنــــــه جــــــائز   
 إذ ال ُيعلم أهنا نفـس النـسخة الـيت وصـلت إىل الـصدوق      ،)علي بن جعفر  

والطوســي، بــسبب اخــتالف األحاديــث الــواردة فيــه وتلــك املنقولــة عنــه يف     
  . األربعةاجملامع احلديثية

 لقـــــصور هــــذه األدلـــــة عــــن إفـــــادة حرمــــة خـــــروج الزوجــــة مـــــن بيتـــــها      هولعلَّــــ 
بغـــــــري إذن زوجهـــــــا ذهـــــــب بعـــــــض فقهائنـــــــا املعاصـــــــرين إىل اســـــــتحباب حـــــــبس     



 ٥٤   ..الحقوق الزوجية      

  .)١(املرأة يف البيت، وعدم خروجها منه إال لضرورة

 ، دليــــــــــل علـــــــــى منــــــــــع الزوجـــــــــة مــــــــــن اخلـــــــــروج إال بــــــــــإذن زوجهــــــــــا   وإذ مل يـــــــــتمّ 
 ألننــــــا علـــــــى  ،فــــــيمكن إثبــــــات حقهــــــا يف ذلــــــك بغــــــري اســــــتئذان باالستــــــصحاب       

 يف وجوبــــه يقــــني مــــن أن هلــــا اخلــــروج بغــــري اســــتئذان قبــــل التــــزويج، ونــــشكّ   
 ولكن البـد مـن تقييـده مبـا ال يتنـاىف      ،بعده فيجري استصحاب هذا احلق   

  .مع حق الزوج يف االستمتاع

ن األصـــــــل هـــــــو أن ال ســـــــلطة ألحـــــــد علـــــــى أحـــــــد، إال إذا ثبـــــــت ذلـــــــك   أكمـــــــا 
بالــــدليل، وحيـــــث ال دليــــل معتـــــرب علــــى ســـــلطة الــــزوج علـــــى منــــع زوجتـــــه مـــــن       

  .اخلروج من مرتله بغري إذنه، فال ميكن إثبات وجوب االستئذان عليها

 -ومبالحظـــة حقـــوق الـــزوج  -املـــستفاد مـــن الروايـــات وبـــذلك يظهـــر أن 
 بـــــأن تكـــــون الزوجـــــة مقيمـــــة يف   ،هـــــو أن للـــــزوج حـــــق املـــــساكنة علـــــى زوجتـــــه   

بيــــــــــت  (:داالً عليهــــــــــا فقــــــــــط، فيقــــــــــال  ) عنوانــــــــــاً(مــــــــــرتل الزوجيــــــــــة ال باعتبــــــــــاره   
 ،)فالنـــــــة يف هـــــــذا البيـــــــت  (:، بـــــــل باعتبـــــــاره مقـــــــراً هلـــــــا، حبيـــــــث يقـــــــال   )فالنـــــــة

وجيـــــــة حـــــــق للـــــــزوج بـــــــاملعىن املتعـــــــارف لإلقامـــــــة،  وهـــــــذه اإلقامـــــــة يف بيـــــــت الز
وهـــــذا ال ينـــــايف حقهـــــا يف اخلـــــروج مـــــن البيـــــت لغايـــــة عقالئيـــــة مـــــشروعة ال     

وال أن تكـــــــون الزوجـــــــة . تنـــــــايف وال تـــــــزاحم حقـــــــاً ثابتـــــــاً للـــــــزوج علـــــــى الزوجـــــــة 
خارج املرتل أكثر من كوهنـا مقيمـة فيـه يف األزمـان واحلـاالت الـيت يتوقـع            

  .)٢(ن يف مرتهلاالعرف من الزوجة أن تكو

وقـــــــد يـــــــستفاد مـــــــن بعـــــــض الروايـــــــات أنـــــــه ال جيـــــــوز للزوجـــــــة اخلـــــــروج مـــــــن      
                                                            

حكـــام يف بيـــان احلـــالل واحلـــرام، مكتـــب آيـــة اهللا       الـــسبزواري، الـــسيد عبـــد األعلـــى، مهـــذب األ    ) ١(
 .٢٦، ص٢٤هـ، ج١٤١٦، ٤العظمى السيد السبزواري، قم، ط

 .٩٠ -٨٩، ص٣ حقوق الزوجية، ج–مشس الدين، مسائل حرجة يف فقه املرأة ) ٢(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٥٥ 

االرتيــــــاب مــــــن ِقبــــــل الرجــــــال، ومــــــن      أو بيتــــــها إذا كانــــــت يف معــــــرض الغوايــــــة   
): ع(إىل ولـــــــده احلـــــــسن  ) ع(ذلـــــــك مـــــــا ورد يف رســـــــالة اإلمـــــــام أمـــــــري املـــــــؤمنني      

 فــــــــإن شــــــــدة :واكفــــــــف علــــــــيهن مــــــــن أبــــــــصارهن حبجابــــــــك إيــــــــاهن ... >
 مــــن  ولــــيس خــــروجهن بأشــــدَّ ، خــــري لــــك وهلــــن مــــن االرتيــــاب  احلجــــاب

دخول مـن ال يوثـق بـه علـيهن، فـإن اسـتطعت أن ال يعـرفن غـريك مـن              
  .)١(<الرجال فافعل

وإن كــان ميكــن املناقــشة يف ذلــك بــأن كــون الزوجــة يف معــرض الريبــة        
 ،عنـــوان ثـــانوي للحكـــم بوجـــوب االســـتئذان، ولـــيس عنوانـــاً مـــستقالً للحكـــم    

دت إذا كـــان خروجهــا ممـــا ميــس بكرامـــة الــزوج، كمـــا لــو تعمـــّ    ومــن ذلـــك مــا   
خرجت إىل زيارة بيت شـخص بينـه وبـني     أو   الزوجة ذلك بقصد اإلهانة،   

  ...عداوة، مبا يوجب املهانة على الزوج أو زوجها خصومة
                                                            

، بــــاب حــــبس املــــرأة يف بيتــــها أو بيــــت زوجهــــا،   ١٥٨، ص٢٠احلــــر العــــاملي، وســــائل الــــشيعة، ج ) ١(
  .٢النكاح وآدابه، حأبواب مقدمات 

  :روى الكليين هذا احلديث بثالث طرق: سند احلديث  
، عــــن بعــــض   )هــــو احلــــسني بــــن حممــــد بــــن عمــــران، ثقــــة      (عــــن أيب عبــــد اهللا األشــــعري   : األول  

، عــن عمــرو بــن )زيــدي، ثقــة(، عــن عبــادة بــن زيــاد )جمهــول(أصــحابنا، عــن جعفــر بــن عنبــسة 
  ).ع(، عن أيب جعفر )مل يوثق(أيب املقدام 

البــصري، (، عمـن حدثــه، عــن معلــى بــن حممــد  )ثقــة(عــن أمحــد بــن حممــد العاصــمي : الثـاين   
 كثري اهلـامشي، بقرينـة أنـه الـراوي     وهو ابن(، عن علي بن حسان )مضطرب احلديث واملذهب 

ــداً كــــذاب       ، عــــن عبــــد الــــرمحن بــــن كــــثري    )لكتــــاب عبــــد الــــرمحن بــــن كــــثري، واقفــــي، ضــــعيف جــ
  ).ع(، عن أيب عبد اهللا )ضعيف(
، زيدي جارودي، جليـل القـدر   )ابن عقدة(وهو املعروف بـ  (أمحد بن حممد بن سعيد      : الثالث  

، عن )جمهول(، عن علي بن عبدك )مهمل(، عن جعفر بن حممد بن احلسني )عظيم املرتلة
، عـــن ســـعد بــــن   )عـــامي، ثقـــة  (، عـــن احلــــسني بـــن علـــوان    )ثقـــة (احلـــسني بـــن ظريـــف بـــن ناصـــح      

، عـن األصــبغ بـن نباتــة   )صــحيح احلـديث : كـر، وقــال الـشيخ  يعـرف وين : قـال النجاشــي (طريـف  
 .ولكن فيه أنه كتب بذلك إىل ولده حممد). ع(، عن أمري املؤمنني )الظاهر وثاقته(



 ٥٦   ..الحقوق الزوجية      

  عالقة احلقوق ببعضها
وهــذه احلقــوق ليــست ثابتــة لكــل واحــد مــن الطــرفني وإن أخــلَّ حبقــوق        

 علــى التــزام كــل طــرف    - بــشكل عــام  –وإمنــا هــي مترتبــة   الطــرف اآلخــر،  
  .ا بالوفاء حبقوق الطرف اآلخر عليهممنه

 ســــواء كانــــت كلــــها ،إن آثــــار عقــــد الزوجيــــة: يقــــول الــــشيخ مشــــس الــــدين
كانــــت أحكامــــاً علــــى   أو حقوقــــاً للــــزوج علــــى الزوجــــة وللزوجــــة علــــى الــــزوج،   

كـــام، ومنـــها مـــا هـــو  كـــان منـــها مـــا هـــو أح  أو  منـــهما بالنـــسبة إىل اآلخـــر، كـــلٍّ
عة هلـــــا أهنـــــا متقابلـــــة ومتالزمـــــة يف   فـــــإن الظـــــاهر مـــــن األدلـــــة املـــــشرّ ،حقـــــوق
ــل {:  وهــذا التقابــل والــتالزم هــو الظــاهر مــن قولــه تعــاىل    ،اجلملــة ُوهلــن مث ْ ِ َ ّ ُ َ َ

ن درجـةۗ  وٱهللا عزيـز حكـ وفۚ  وللرجـال علـ ن بٱلم ٌٱذلى عل ِ َِ ٌ ِ َ ُ َ ََ ّ َ َٚ َ َ ََ َ َّ ِّ ِْ َْ َِ ِّ ِ ُ
ْ
َ
ْ ِ ِ َ فلعقـد  ... )١(}ّ

الزوجيــــــــــة آثــــــــــار ملزمــــــــــة للزوجــــــــــة إذا وىف هلــــــــــا الــــــــــزوج مبــــــــــا ُيلزمــــــــــه بــــــــــه عقــــــــــد         
 وكـــــذلك هلـــــذا العقـــــد آثـــــار ملزمــــــة     ،الزوجيـــــة مـــــن آثـــــار بالنـــــسبة إىل الزوجــــــة    

للــزوج إذا وفــت الزوجــة مبــا ُيلزمهــا بــه عقــد الزوجيــة مــن آثــار بالنــسبة إىل    
لتزاماهتــــا، ولــــيس   فموضــــوع إلزامــــات الــــزوج هــــو الزوجــــة املمتثلــــة ال     ،الــــزوج

 وموضــــوع إلزامــــات الزوجــــة هــــو الــــزوج املمتثــــل اللتزاماتــــه،  ،مطلــــق الزوجــــة
  .وليس مطلق الزوج

 أحدمها مبا يلزمه من آثـار عقـد الزوجيـة بالنـسبة لآلخـر مل        فإذا أخلّ 
يعــــــــد موضــــــــوعاً لالمتثــــــــال مــــــــن قبــــــــل اآلخــــــــر بالنــــــــسبة إىل آثــــــــار ذلــــــــك العقــــــــد           

تـــة لكـــل واحـــد منـــهما يف حالـــة التزامـــه  وهـــذه اآلثـــار تكـــون ثاب... الثابتـــة لـــه
 ونتيجة هلذا التقابل والتالزم فـإن حقـوق كـل واحـد مـن         ،مبا عليه لزوجه  

                                                            
 .٢٢٨اآلية : سورة البقرة) ١(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٥٧ 

  .)١( بالنشوز– يف اجلملة –الزوجني تسقط 

 إذ إن ،ويؤيــــــد ذلــــــك مــــــا دلَّ علــــــى ســــــقوط نفقــــــة الزوجــــــة حــــــال نــــــشوزها        
إخـــــــالل الزوجـــــــة حبقـــــــوق زوجهـــــــا جتاههـــــــا ُيقابـــــــل بإســـــــقاط بعـــــــض حقوقهـــــــا     

ق بنــــشوز الــــزوج، وهــــل  ، وســــيأيت مــــا يتعلّــــ )٣(، واملــــضاجعة)٢( كالنفقــــة،عليــــه
 ؟بعضاً، أْم ال أو للزوجة اإلخالل حبقوقه كالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                            

 .١٥ -١٣، ص٣ حقوق املرأة، ج–مشس الدين، مسائل حرجة يف فقه املرأة ) ١(
والعالمــــة احللــــي، الــــشيخ احلــــسن بــــن    . ٣٤٨، ص٢م، جاحملقــــق احللــــي، شــــرائع اإلســــال  : انظــــر) ٢(

الـــشيخ إبــــراهيم البـــهادري، مؤســــسة   : يوســـف بـــن املطهــــر، حتريـــر األحكــــام الـــشرعية، حتقيــــق    
 .٢٥، ص٤، ج. هـ١٤٢٠، ١، قم، ط)ع (اإلمام الصادق

 .٣٣٨، ص٢احملقق احللي، شرائع اإلسالم، ج: انظر) ٣(



 ٥٨   ..الحقوق الزوجية      

  :النشوز

املــــــنت املرتفــــــع مــــــن   :– كمــــــا عــــــن ابــــــن منظــــــور  -لغــــــةً  وهــــــو ،النــــــشزأصــــــله 
والُنـــــشوز يكـــــون   ...  وهـــــو أيـــــضاً مـــــا ارتفـــــع عـــــن الـــــوادي إىل األرض     ،األرض

ونــــــشزت املــــــرأة  ... جني، وهــــــو كراهــــــة كــــــل واحــــــد منــــــهما صــــــاحبه    مــــــن الــــــزو 
ارتفعـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه : بزوجهـــــــــــــــا وعلـــــــــــــــى زوجهـــــــــــــــا َتنـــــــــــــــشُز ُنـــــــــــــــشوزاً، وهـــــــــــــــي ناِشـــــــــــــــزٌ  

ضــــــرهبا : وَنــــــَشَز هــــــو... واستعـــــصت عليــــــه وأبغــــــضته وخرجــــــت عــــــن طاعتــــــه 
  .)١(وجفاها وأضرَّ هبا

 ،أصــــــــــل صــــــــــحيح يـــــــــــدل علــــــــــى ارتفــــــــــاع وعلـــــــــــو    ) نـــــــــــشز (:وقــــــــــال ابــــــــــن فــــــــــارس   
االرتفــــــاع، مث اســـــــتعري  :  والّنــــــْشز والنُّـــــــُشوز ،العـــــــايل املرتفــــــع املكــــــان  : والّنــــــَشز 
 جفاهـــا ، استعـــصت علـــى بعلـــها، وكـــذلك نـــشز بعلـــها    ،َنـــَشزت املـــرأة : فقيـــل

  .)٢(وضرهبا

واملالحــظ أن معــىن نــشوز الزوجــة غــري متطــابق مــع معــىن نــشوز الــزوج     
يف اللغـــــــة، رغـــــــم أهنمـــــــا مـــــــأخوذان مـــــــن أصـــــــل واحـــــــد، وهـــــــذا خبـــــــالف املعـــــــىن     

  . إذ إن معنامها واحد يف االصطالح،ياالصطالح

ولكــــن ميكــــن اجلمــــع بــــني املعنــــيني إذا أخــــذنا بأصــــل معنــــاه اللغــــوي وهــــو          
االرتفـــــــــــاع، فعنـــــــــــد ارتفـــــــــــاع الزوجـــــــــــة عـــــــــــن طاعـــــــــــة زوجهـــــــــــا يف األشـــــــــــياء الــــــــــــيت         

وكـــذلك األمـــر بالنـــسبة إىل الـــزوج    . يقتـــضيها عقـــد الزوجيـــة تـــسمى ناشـــزاً   
العقــــــــد بإخاللــــــــه بــــــــبعض  فيمــــــــا لــــــــو ارتفــــــــع يف عالقتــــــــه معهــــــــا عــــــــن مقتــــــــضى     

                                                            
، ٥هـــ، ج١٤٠٥ان العــرب، نــشر أدب احلــوزة، قــم،    ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم اإلفريقــي، لــس     ) ١(

  ).نشز(مادة . ٤١٨ -٤١٧ص
عبـــــد الـــــسالم حممـــــد هـــــارون، مكتـــــب  : ابـــــن فـــــارس، أمحـــــد، معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة، حتقيـــــق ) ٢(

  ).نشز(مادة . ٤٤ -٤٣، ص٥هـ، ج١٤٠٤اإلعالم اإلسالمي، إيران، 
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  .حقوقها، حيث ُيطلق عليه ناشز

ارتفــاع أحــد الــزوجني  : ومــن ثَــم فقــد ُعــرف النــشوز يف االصــطالح بأنــه  
 ألنـــــه بـــــاخلروج يتعـــــاىل  ،وخروجـــــه عـــــن طاعـــــة صـــــاحبه فيمـــــا جيـــــب لـــــه عليـــــه  

  .)١(عما أوجب اهللا تعاىل عليه من الطاعة

لـــــزوج  فالنـــــشوز قـــــد حيـــــصل مـــــن الزوجـــــة عنـــــد إخالهلـــــا بـــــبعض حقـــــوق ا        
ولكـن  . الثابتة عليها شرعاً، وقـد حيـصل مـن الـزوج مبنعـه حقوقهـا الثابتـة           

 ألن النــــــشوز لــــــو كـــــــان   ،مــــــع التــــــزام الطــــــرف اآلخــــــر حبقـــــــوق الطــــــرف الناشــــــز      
  .منهما معاً يسمى شقاقاً

  :النشوز على قسمنيف

  نشوز الزوجة: األول

ـــشوزهن{: وهـــو مـــا يـــدل عليـــه قولـــه تعـــاىل  ــــتى تخـــافون  َوٱل َّ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ِ ٰ َ ّ َ فعظـــوهن َ ّ ُ ُ ِ َ
ن سـبيالۗ  ًوٱهجروهن ىف ٱلمضاجع وٱضربوهنۖ  فإن أطعنكم فال تبغوا علـ ِ َِ َ َ َ َّ ّ ِّ ْ َ َ ۟ ُ ْ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ُُ ِ

ْ
َ َِ ِ َ َ

ْ
ُ ُ
ْ{)٢(، 

وهـــــــــي ظـــــــــاهرة يف حرمـــــــــة النـــــــــشوز علـــــــــى الزوجـــــــــة مبعـــــــــصية اهللا تعـــــــــاىل يف       
 وحــــــــــــق  ، كمــــــــــــا يف حــــــــــــق االســــــــــــتمتاع   ،احلقــــــــــــوق الــــــــــــيت جعلــــــــــــها للــــــــــــزوج عليهــــــــــــا    

  . يتفرع عليها من أمور وما،املساكنة

شوزهن{:  تعاىلوذكر املفسرون لقوله َتخافون  َّ ُ َ ُ ُ َ ُ   :)٣(معنيني} َ
                                                            

  .٩١، ص١٢الطباطبائي، رياض املسائل، ج) ١(
  .٣٤ية اآل: سورة النساء) ٢(
والطربســـي، الـــشيخ الفـــضل بـــن  . ١٩٠ -١٨٩، ص٥الطوســـي، التبيـــان يف تفـــسري القـــرآن، ج ) ٣(

م ١٩٩٢، ١احلــسن، جممــع البيــان يف تفــسري القــرآن، دار إحيــاء التــراث العــريب، بــريوت، ط       
  .٥٨، ص٣ج



 ٦٠   ..الحقوق الزوجية      

 ، ألن معــىن خــوف النــشز هــو العلــم مبوقعــه     ، تعلمــون بنــشوزهن :األول
  .ولذلك جاز أن توضع ختاف مكان تعلم

ختــــافون نــــشوزهن   :  كأنــــه قــــال  ، اخلــــوف الــــذي هــــو عــــدم األمــــن    :الثــــاين
أي توقــع الــزوج نــشوز زوجتــه بظهــور أماراتــه   ، ذنــة بــهلعلمكــم بــاألحوال املؤ

 أو التـــربم حبوائجـــه، واإلبطـــاء يف إجابتـــه إذا أراد االســـتمتاع، : عليهـــا، مثـــل
  .ه عن مقاربتهاالتعلل عليه لصّد أو تسويفه،

وقـــد اختلـــف فقهاؤنـــا يف أن األمـــور الثالثـــة املـــذكورة يف اآليـــة للتعامـــل  
جـــــر يف املـــــضاجع، والـــــضرب، هـــــل الـــــوعظ، واهل:  وهـــــي،مـــــع نـــــشوز الزوجـــــة

 أو علـــــــــى نـــــــــشوزها بالفعـــــــــل،  أو هـــــــــي مرتبـــــــــة علـــــــــى ظهـــــــــور أمـــــــــارات النـــــــــشوز،  
  عليهما معاً؟ وهل هي على التخيري، أْم بنحو اجلمع؟

إىل أهنــــــا مترتبــــــة علــــــى  ) املختــــــصر النــــــافع (يف  احللّــــــي فــــــذهب احملقــــــق 
فمــــــــىت ظهــــــــر مــــــــن املــــــــرأة أمــــــــارة العــــــــصيان    >:  قــــــــال،بعــــــــضها بظهــــــــور أماراتــــــــه 

فـــــــــــإن مل ينجـــــــــــع ضـــــــــــرهبا  ... ا، فـــــــــــإن مل ينجـــــــــــع هجرهـــــــــــا يف املـــــــــــضجع وعظهـــــــــــ
  .)١(<مقتصراً على ما ُيؤمل معه طاعتها

إىل جعلــــها مترتبــــة علــــى النــــشوز  ) إرشــــاد األذهــــان(وذهــــب العالمــــة يف 
 ففـــــي معـــــرض بيانـــــه لـــــبعض حقـــــوق    ،بالفعـــــل مـــــع كوهنـــــا مرتبـــــة يف نفـــــسها   

تمكني مـــن جيـــب علـــى الزوجـــة الـــ  >: أحـــد الـــزوجني علـــى اآلخـــر كتـــب يقـــول    
ب املنفــر، وعلــى الــزوج املؤنــة، فــإن نــشزت وعظهــا، فــإن      االســتمتاع، وجتنــّ 

ل ظهــره يف الفــراش، فــإن أفــاد   أجابــت وإال هجرهــا يف املــضجع، بــأن حيــوّ  
                                                            

احملقـــق احللـــي، الـــشيخ جعفـــر بـــن احلـــسن اهلـــذيل، املختـــصر النـــافع، حتقيـــق ونـــشر مؤســـسة          ) ١(
  .٣٠١ هـ، ص١٤١٣، ١ة، قم، طالبعث
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  .)١(<وإال ضرهبا

 اوغريمهــ  )شــرائع اإلســالم (واحملقــق يف  ) املبــسوط(وذهــب الــشيخ يف  
وحتققـــــه بالفعـــــل، فـــــإذا   زلـــــة علـــــى حالـــــة ظهـــــور أمـــــارات النـــــشوز     إىل أهنـــــا مّن

ظهــرت مــن الزوجــة أمــارات النــشوز وعظهــا وهجرهــا، فــإذا نــشزت بالفعــل     
  .)٢(ضرهبا

وذهـــــــب ابـــــــن اجلنيـــــــد إىل اجلمـــــــع بـــــــني األمـــــــور الثالثـــــــة، كمـــــــا هـــــــو ظـــــــاهر       
  .)٣(العطف بالواو يف اآلية، وجعلها مترتبة على النشوز بالفعل

، وأطيعــــيين  اتقــــي اهللا وراقبيــــه يفَّ  :  هــــو أن يقــــول هلــــا  ،ومعــــىن الــــوعظ 
  .وال متنعيين حقي

يقتـــضي تـــرك :  أن يعتـــزل فراشـــها، وقـــال قـــوم ،واهلجـــران يف املـــضاجع
أن اهلجــران > :كالمهــا، غــري أنــه ال يقــيم عليــه أكثــر مــن ثالثــة أيــام، وروي    

  .)٤(<هو أن حيول ظهره إليها يف املضجع

ن يـــضرهبا ضـــرب تأديــب، كمـــا ُيــضرب الـــصبيان علـــى   أ فــ ،وأمــا الـــضرب 
ق الــضرب زمنــاً، ويفــرِّدمياً، وال ُمحــاً، وال ُمــال يــضرهبا ضــرباً مربِّالــذنب، و

                                                            
: العالمــة احللـــي، احلــسن بـــن يوســف بـــن املطهــر، إرشـــاد األذهــان إىل أحكـــام اإلميــان، حتقيـــق      ) ١(

، ١الــــــشيخ فــــــارس احلــــــسون، مؤســــــسة النــــــشر اإلســــــالمي التابعــــــة جلماعــــــة املدرســــــني، قــــــم، ط    
  .٣٣، ص٢هـ، ج١٤١٠

الـــسيد : ، تـــصحيح وتعليـــق الطوســـي، الـــشيخ حممـــد بـــن احلـــسن، املبـــسوط يف فقـــه اإلماميـــة     ) ٢(
واحملقـق احللـي، شـرائع    . ٣٣٧، ٤هـ، ج١٣٨٧حممد تقي الكشفي، املكتبة احليدرية، طهران،   

  .٣٣٨، ص٢اإلسالم، ج
البحــراين، الــشيخ يوســف، احلــدائق الناضــرة يف أحكــام العتــرة الطــاهرة، مؤســسة          : نقــالً عــن ) ٣(

  .٦١٦، ص٢٤جهـ، ١٤٠٨النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني، قم، 
  .٥٨، ص٣الطربسي، جممع البيان، ج) ٤(



 ٦٢   ..الحقوق الزوجية      

  .)١ (...قي الوجه، وروي أنه يضرهبا بالسواكعلى بدهنا، ويّت

 هــــــــــو ، إىل أن املــــــــــراد بــــــــــاهلجر )حتريــــــــــر األحكــــــــــام (وذهــــــــــب العالمــــــــــة يف  
 ولعــــــل الوجــــــه فيــــــه، أنــــــه ال ظهــــــور   .)٢(هجرهــــــا عــــــن املــــــضاجع ال عــــــن الكــــــالم  

  .لكالم مع الزوجةللهجر يف ترك ا

وظهــــــــــر ممــــــــــا تقــــــــــدم أن نــــــــــشوز الزوجــــــــــة يتحقــــــــــق خبروجهــــــــــا عــــــــــن طاعــــــــــة   
 زوجهـا يف حقوقــه الواجبــة لـه عليهــا، كحــق االسـتمتاع الــذي يــدخل فيــه    

 ، إزالـــــــة املنفـــــــرات الـــــــيت توجـــــــب صـــــــد الـــــــزوج عـــــــن مقاربـــــــة زوجتـــــــه  - أيـــــــضاً –
وكـــــذلك عنـــــد إخالهلـــــا حبـــــق املـــــساكنة فيمـــــا لـــــو كـــــان وجودهـــــا خـــــارج البيـــــت   

 أو أن تكـــــــون خـــــــارج البيـــــــت أكثـــــــر منـــــــها داخلـــــــه،   أو  مـــــــع هـــــــذا احلـــــــق، يتنـــــــاىف
  .خبروجها من بيتها بغري إذنه مطلقاً حبسب رأي املشهور

وبنــــــــشوز الزوجــــــــة يــــــــسقط حقهــــــــا يف النفقــــــــة والــــــــوطء ويف املــــــــضاجعة،   
  .وترجع إليها حقوقها بالتوبة والرجوع إىل طاعة الزوج

قــــال >: قـــال ) ع(اهللا ويـــدل علـــى ذلـــك مــــا رواه الـــسكوين، عـــن أيب عبــــد      
ــا فـــال       ): ص(رســـول اهللا  ــها بغـــري إذن زوجهـ ــرأة خرجـــت مـــن بيتـ ــا امـ أميـ

  .)٣(<نفقة هلا حىت ترجع

أنـــه ) ص(مرســـالً عــن الــنيب   ) حتـــف العقــول (ومــا رواه ابــن شــعبة يف    
                                                            

  .٣٣٨، ص٤الطوسي، املبسوط، ج) ١(
  .٥٩٧، ص٣العالمة احللي، حترير األحكام، ج) ٢(
، بــــاب ســــقوط نفقــــة الزوجــــة بالنــــشوز، أبــــواب ٥١٧، ص٢١احلــــر العــــاملي، وســــائل الــــشيعة، ج) ٣(

  .١النفقات، ح
، عــــن )ممــــدوح(، عــــن أبيــــه )ثقــــة(يم حممــــد بــــن يعقــــوب، عــــن علــــي بــــن إبــــراه  : ســــند احلــــديث  

إمساعيــــل بــــن أيب زيــــاد،   (، عــــن الــــسكوين  )احلــــسني بــــن يزيــــد بــــن حممــــد، مل يوثــــق    (النــــوفلي 
  ).عامي، ثقة



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٦٣ 

إن لنسائكم علـيكم حقّـاً، ولكـم علـيهن حقّـاً،      >: قال يف خطبة الوداع   
 يــــــدخلن بيــــــوتكم أحــــــداً  حقّكــــــم علــــــيهن أن ال يــــــوطني فرشــــــكم، وال 

تكرهونــه إال بــإذنكم، وأن ال يــأتني بفاحــشة، فــإن فعلــن فــإن اهللا قــد    
أذن لكـــم أن تعــــضلوهن وهتجــــروهن يف املــــضاجع وتــــضربوهن ضــــرباً  
غــــــــري مــــــــربِّح، فــــــــإن انتــــــــهني وأطعــــــــنكم فعلــــــــيكم رزقهــــــــن وكــــــــسوهتن   

  .)١(<باملعروف

 وذهـــــــب الـــــــشهيد الـــــــصدر إىل التفـــــــصيل بـــــــني حالـــــــة متـــــــرد الزوجـــــــة علـــــــى  
 وبــني اإلخــالل  ،حرمانــه مــن االســتمتاع  ، أو احليــاة مــع زوجهــا بتــرك البيــت   

بتأجيـــــل ذلـــــك   أو يف بعـــــض احلـــــاالت ال متـــــرداً، ولكـــــن لعـــــذر غـــــري شـــــرعي،      
 فقــــــد كتــــــب يف ،ســــــواهاإىل وقــــــت آخــــــر، فتــــــسقط نفقتــــــها يف األوىل دون  

الزوجــة >: للــسيد حمــسن احلكــيم يقــول) منــهاج الــصاحلني(تعليقتــه علــى 
 وأخــــــرى معلنــــــة متردهــــــا  ،ؤديــــــة للــــــزوج كــــــل حقوقــــــه الــــــشرعية  تــــــارة تكــــــون م

 مقاطعـــــة الـــــزوج يف داخـــــل، أو علــــى الـــــزوج واحليـــــاة الزوجيـــــة بتـــــرك البيـــــت 
حرمانـــــــــــه مـــــــــــن االســـــــــــتمتاع علـــــــــــى أســـــــــــاس رفـــــــــــض التعـــــــــــايش معـــــــــــه  البيـــــــــــت، أو 

 كمــــا إذا امتنعــــت يف بعــــض األحيــــان   ، وثالثــــة وســــطاً بــــني األمــــرين  ،كزوجــــة
مـــــــاس التأجيـــــــل إىل وقـــــــت آخـــــــر ممـــــــا ال   عـــــــن االســـــــتمتاع بـــــــدعوى عـــــــذر وبالت 

خيرجهـــــــــــــا عرفـــــــــــــاً عـــــــــــــن كوهنـــــــــــــا زوجـــــــــــــة منـــــــــــــسجمة، وإن كانـــــــــــــت آمثـــــــــــــة بعـــــــــــــدم     
 كمـــــــا ال ينبغـــــــي  ،وال شـــــــك يف وجـــــــوب النفقـــــــة يف احلالـــــــة األوىل  . الـــــــتمكني

الـــــــشك يف عـــــــدم وجـــــــوب النفقـــــــة يف احلالـــــــة الثانيـــــــة، وأمـــــــا احلالـــــــة الثالثـــــــة،     
لـــــبعض إىل وجوهبـــــا،   فاملـــــشهور بـــــني العلمـــــاء ســـــقوط النفقـــــة فيهـــــا، ومـــــال ا      

                                                            
  .٢ن، ح. م) ١(



 ٦٤   ..الحقوق الزوجية      

  .)١(<وهو األحوط

وقــــد رتــــب علـــــى هــــذا التفـــــصيل أن خــــروج املــــرأة مـــــن بيــــت زوجهـــــا دون       
 أي ،إذنه إمنـا يكـون مـن النـشوز املـسقط للنفقـة إذا كـان مـن القـسم األول           

اخلـــــــــروج متـــــــــرداً علـــــــــى احليـــــــــاة الزوجيـــــــــة، وإال كـــــــــان مـــــــــن احلالـــــــــة الوســـــــــطى،   
تـــها بغـــري إذن الـــزوج، وأمـــا   وعندئـــذٍ تكـــون الزوجـــة مأثومـــة خبروجهـــا مـــن بي   

  . )٢(حقها يف النفقة فيجب هلا على األحوط

  نشوز الزوج: الثاين

شوزا{: وهو املشار إليـه بقولـه تعـاىل      ًوإن ٱمرأة خافت من بعلها  ُ ُ َ ِ ِْ َ
ۢ ٌْ َ َ َ َ

ْ ِ ِ اضا  أو َ ٙإ َ
ْ ِ

ما صلحاۚ  وٱلصلح خـ مآ أن يصلحا بي َفال جناح عل ُ
ْ ُْ ّ َ ٙ ُ َ َ َ ُُ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ َ َ َ َ ٚريۗ َ  علـى أن     وهـي تـدلّ    ،)٣(}ْ

 وذلــــك لقلــــة  ،تظــــن أن زوجهــــا قــــد كــــره مقامهــــا عنــــده     أو للمــــرأة الــــيت تعلــــم  
 أن تتــصاحل مـــع زوجهـــا فتـــسقط عنـــه  ، أو ألمـــر آخـــر،لكـــرب ســـنها أو مجاهلــا 

  .ا هلبعض حقوقها من املبيت والنفقة وغري ذلك مقابل عدم مفارقته

ــــــرأة { تعــــــاىل يقــــــول اهللا>): التبيــــــان(قــــــال الــــــشيخ الطوســــــي يف   ٌوإن ٱم َ َ
ْ ِ ِ َ

ْخافــت َ َمــن بعلهــا{ومعنــاه علمــت   } َ ِ ِْ
َ
ًــشوزا{أي زوجهــا  } ۢ ُ أي اســتعالًء  } ُ

بنفسه عنها إىل غريها، وارتفاعاً هبا عنها، إمـا لبغـضه، وإمـا لكراهـة منـه        
ـــا{شـــيئاً منـــها، إّمـــا ذمامتـــها، وإّمـــا ســـنها وكربهـــا، أو غـــري ذلـــك         اض ٙأو إ َ

ْ ِ {
َفـــال جنـــاح {ه أو بــبعض منافعــه الـــيت كانــت هلــا منـــه     يعــين انــصرافاً بوجهـــ   َ ُ َ َ

مآ َعل ِ ْ َ مـا صـلحا{أي ال حـرج عليهمـا      } َ ٙأن يصلحا بي ْ ُ َ َُ َ ْ َ ِ ْ ُ بـأن تتـرك املـرأة لـه     } َ
                                                            

، ٢ قــــــسم املعــــــامالت، ج –الــــــصدر، تعليقــــــة علــــــى منــــــهاج الــــــصاحلني للــــــسيد حمــــــسن احلكــــــيم      ) ١(
  .٣٠٤ -٣٠٣ص

  .٣٠٦ن، ص. م) ٢(
  .١٢٨ة اآلي: سورة النساء) ٣(
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يومهـــــا، أو تـــــضع عنـــــه بعـــــض مـــــا جيـــــب هلـــــا مـــــن نفقـــــة أو كـــــسوة، وغـــــري ذلـــــك     
ينـها  تستعطفه بذلك، وتستدمي املقـام يف حبالـه، والتمـسك بالعقـد الـذي ب       

ُوٱلصلح{وبينه من النكاح، مث قال      
ْ ُ ّ بترك بعض احلـق اسـتدامة للخدمـة     } َ

ٚخري ۗ{ومتسكاً بعقد النكاح  ْ   .)١(<من طلب الفرقة} َ

 ألنــــــه إمنــــــا يتحقــــــق بــــــإخالل    ،واآليــــــة غــــــري ظــــــاهرة يف النــــــشوز املــــــصطلح    
 أو الــزوج بــبعض حقــوق زوجتــه الثابتــة عليــه، مبنعهــا مــن النفقــة الواجبــة،  

. مشاكــستها وضــرهبا مــن غــري ســبب مبــيح لــذلك      أو املــضاجعة،  أوالــوطء،
، )٢()جممـــع البيـــان( كمـــا صـــنع الطربســـي يف ،كل محـــل اآليـــة عليـــهــبـــل ُيـــش

الـــذي فـــّسر النـــشوز مبعنـــاه املـــصطلح، ألنـــه يلـــزم إباحـــة أخـــذ شـــيء لإلتيـــان         
  .)٣(مبا جيب عليه، وعدم ترك ما حيرم عليه تركه

  .هو املستفاد من الروايات - أوالً –واملعىن الذي ذكرناه 

مــــــن >: يف حــــــديث) ع(قــــــال أبــــــو جعفــــــر  : ومــــــن ذلــــــك مــــــا رواه زرارة قــــــال  
 أو  فخافـــــت منـــــه نـــــشوزاً، وخافـــــت منـــــه أن يتـــــزوج عليهـــــا      تـــــزوج امـــــرأةً 

قسمتها، فـإن   أو قها، فصاحلت من حقها على شيء من نفقتها  يطلّ
  .)٤(<ذلك جائز ال بأس به

                                                            
  .٣٤٦، ص٥الطوسي، التبيان، ج) ١(
  .١٥١ -١٥٠، ص٣الطربسي، جممع البيان، ج) ٢(
  .٦٨٠األردبيلي، زبدة البيان، ص) ٣(
، بـــــاب جـــــواز إســـــقاط املـــــرأة حقهـــــا مـــــن  ٣٤٤ -٣٤٣، ص٢١احلـــــر العـــــاملي، وســـــائل الـــــشيعة، ج ) ٤(

  .١القسم بعوض، أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح
، عـن أمحـد بـن حممـد     )العطـار، ثقـة  ( يعقوب، عن حممد بـن حيـىي        حممد بن : سند احلديث   
، عـن موسـى بـن بكـر     )بـن الـزبري، ثقـة   (، علـي بـن احلكـم      )بن عيسى، بقرينة املروي عنـه، ثقـة       (
، عـــن )الواســطي، شــهد صــفوان بأنــه لــيس يف كتــاب موســى بــن بكــر اخــتالف عنــد أصــحابنا            (

  ).بن أعني، ثقة(زرارة 
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، عـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن احلكـــــــــم   ورواه الـــــــــشيخ بإســـــــــناده عـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن احلـــــــــسن   
  .)١(مثله

ســألته عــن : قــال) ع(وعــن علــي بــن جعفــر، عــن أخيــه موســى بــن جعفــر   
شـهراً، أجيــوز   أو لــيليت ويـومي لـك يومــاً  : إحـدامها : رجـل لـه امرأتــان قالـت   

  .)٢(<إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فال بأس>: ذلك؟ قال

 :هللا عــز وجــلســألته عــن قــول ا : قــال) ع(وعــن احللــيب، عــن أيب عبــد اهللا  
شوزا{ ًوإن ٱمرأة خافت من بعلها  ُ ُ َ ِ ِْ َ

ۢ ٌْ َ َ َ َ
ْ ِ ِ اضا أو َ ٙإ َ

ْ هي املرأة تكـون عنـد   >: ، فقال}ِ
ال : قـــــك، فتقـــــول لـــــه إين أريـــــد أن أطلّ: الرجـــــل فيكرههـــــا فيقـــــول هلـــــا 

نظــر يف لـــيليت فأصـــنع هبـــا مـــا  ا إين أكـــره أن ُتـــشمت يب، ولكـــن ،تفعــل 
 ،ك، ودعــين علــى حــاليت شــئت، ومــا كــان ســوى ذلــك مــن شــيء فهــو لــ     

مـا صـلحا ۚ {:فهو قوله تعـاىل    مـآ أن يـصلحا بي ٙفال جنـاح عل ْ ُ َ َ َ ُُ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ َ َ َ َ  وهـذا هـو   ،}َ
  .)٣(<الصلح

                                                            
  .ن. م) ١(

  .د بن احلسن بإسناده إىل علي بن احلسنحمم: سند احلديث
، عـن علـي بـن حممـد بـن      )، مل يوثـق )ابـن احلاشـر  (املعـروف بــ   (أمحد بن عبـدون    : وطريقه إليه 

، عــن )بــن فــضال، كــان فطحيــاً فرجــع إىل احلــق، ثقــة  (، عــن علــي بــن احلــسن  )مل يوثــق(الــزبري 
  ).ثقة(علي بن احلكم 

  .٢، ح٣٤٤ن، ص. م) ٢(
ــ: ســــند احلــــديث   بــــن عمــــران األشــــعري  (ن يعقــــوب، عــــن حممــــد بــــن أمحــــد بــــن حيــــىي   حممــــد بــ

، عــــن ) إمساعيــــل العلــــوي، مل يوثــــقوهــــو ابــــن(، عــــن حممــــد بــــن أمحــــد العلــــوي  )القمــــي، ثقــــة
  ).ثقة(، عن علي بن جعفر )بن علي الُبوفكي، ثقة(العمركي 

  .١تصاحله، ح، باب أن املرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً جاز هلا أن ٣٤٩ن، ص. م) ٣(
، عــن ابــن )ممــدوح(، عــن أبيــه )ثقــة(حممــد بــن يعقــوب، عــن علــي بــن إبــراهيم    : ســند احلــديث  

، عـن احللــيب  )بـن عثمـان، لروايتـه عـن احللـيب، ثقـة      ااألرجـح أنـه   (، عـن محـاد   )ثقـة (أيب عمـري  
  ).مشترك بني ثقات(
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  .وغري ذلك كثري مما هو يف معناها

 إىل أن )احلــــــــــدائق الناضــــــــــرة(ومــــــــــن هنــــــــــا ذهــــــــــب الــــــــــشيخ البحــــــــــراين يف  
الــــــة عــــــدم  النــــــشوز املوجــــــب لــــــصحة الــــــصلح بإســــــقاط بعــــــض احلقــــــوق هــــــو ح     

إخالل الزوج بشيء من احلقوق الواجبـة عليـه، علـى أنـه مـىت كـان القـسم            
 ألجــــــل  – مــــــثالً –والنفقــــــة مــــــن األمــــــور الواجبــــــة عليــــــه، فتركــــــت لــــــه النفقــــــة       

 ألن القــــــسم واجــــــب  ،القــــــسم فــــــإن هــــــذا التــــــرك يكــــــون ال يف مقابلــــــة عــــــوض     
  .)١(عليه تركت النفقة، أْم مل تتركها

 منعهــــــــا بعــــــــض حقوقهــــــــا الواجبــــــــة   فــــــــإذا حــــــــصل النــــــــشوز مــــــــن الــــــــزوج بــــــــأن   
 فلـــــها مطالبتـــــه هبـــــا، ووعظـــــه وحتـــــذيره مـــــن حرماهنـــــا حقوقهـــــا، فـــــإن       ،عليـــــه

وذهـــــــب املـــــــشهور إىل أنـــــــه لـــــــيس هلـــــــا      . أىب رفعتـــــــه إىل احلـــــــاكم إللزامـــــــه هبـــــــا   
  .منعه حقوقه

 ويترتـــب ،ح صـــاحب اجلـــواهر إىل أن حقـــوق األزواج متقابلـــة  لّمـــولكـــن ُي
عـــــن اإلنفـــــاق عليهـــــا فلـــــها أن تقابلـــــه  علـــــى ذلـــــك أنـــــه إذا نـــــشز الـــــزوج فـــــامتنع  

باالمتنـــــــــاع عـــــــــن أداء حقوقـــــــــه إليـــــــــه، ففـــــــــي ســـــــــياق حبثـــــــــه أن متكـــــــــني الزوجـــــــــة  
أن النــــشوز مــــانع مــــن اســــتحقاقها للنفقــــة،   أو شــــرط يف ثبــــوت النفقــــة هلــــا، 

ـــ {:  مـــن قولـــه تعـــاىل بـــل رمبـــا يـــشمّ ... >: كتـــب يقـــول ـــو ٰن ع َٱلرجـــال قوم َ َ َ ُ َٰ ّ َ ُ َ ِّ
ــسآء ِٱل َ ِ ضــة االســتمتاع علــى حنــو مــا ورد مــن اإلنفــاق علــى     مــا يــشبه معاو } ّ

الدابـــة عـــوض مـــا يـــستوفيه مـــن منـــافع ظهرهـــا، كمـــا أنـــه يـــشم مـــن نـــصوص          
  .)٢(<بيان حق كل منهما اآلخر مقابلة كل منهما لصاحبه

                                                            
  . ٦٢٢، ص٢٤البحراين، احلدائق الناضرة، ج) ١(
  . ٣٠٦، ص٣١، جالنجفي، جواهر الكالم) ٢(
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وهـــو يــــشري مبــــا ذكـــره أخــــرياً إىل مــــا رواه عمــــر بـــن جــــبري العرزمــــي، عــــن     
فـــسألته عـــن حـــق   ) ص (جـــاءت امـــرأة إىل الـــنيب  >: قـــال) ع(أيب عبـــد اهللا 

يكـسوها  : فما حقها عليه؟ قال: رها، مث قالت  الزوج على املرأة، فخبّ   
فلــيس : مـن العـري، ويطعمهــا مـن اجلــوع، وإذا أذنبـت غفـر هلــا، قالـت      

  .)١(احلديث< ...ال: هلا عليه شيء غري هذا؟ قال

أنــــه ) ص(مرســــالً عــــن الــــنيب  ) حتــــف العقــــول (ومــــا رواه ابــــن شــــعبة يف  
إن لنـــسائكم علـــيكم حقـــاً، ولكـــم علـــيهن حقـــاً،  >: لـــوداعقـــال يف خطبـــة ا

حقكــــــــم علــــــــيهن أن ال يــــــــوطئن فرشــــــــكم، وال يــــــــدخلن بيــــــــوتكم أحــــــــداً  
تكرهونـــه إال بـــإذنكم، وأن ال يـــأتني بفاحــــشة، فـــإن فعلـــن فـــإن اهللا قــــد       
أذن لكم أن تعضلوهن وهتجروهن يف املضاجع وتضربوهن ضرباً غري           

  .)٢(<قهن وكسوهتن باملعروفمربح، فإذا انتهني وأطعنكم فعليكم رز

يف كــــالم صــــاحب اجلــــواهر، بأنــــه ال     احللّــــي وقــــد نــــاقش الــــشيخ حــــسني   
 بــــل لعــــل ،صــــراحة يف اآليــــة علــــى أن مــــا يقابــــل االســــتمتاع هــــو بــــذل النفقــــة 

ــام (املـــراد منـــه هـــو املهـــر الـــذي بذلـــه الـــزوج لزوجتـــه، لكـــن يف        ) آيـــات األحكـ
تــدل علــى أنــه النفقــة،    للجزائــري ذكــر روايــة تــدل علــى أنــه املهــر، وأخــرى        

وال يـــــــــــستبعد أن يكـــــــــــون املـــــــــــراد هـــــــــــو األعـــــــــــم، إال أن األعميـــــــــــة ال تـــــــــــدل علـــــــــــى  
املعاوضــــة وأن بــــذل املــــال عــــوض القواميــــة، بــــل ال يبعــــد القــــول بكــــون بــــذل           

وأما أخبـار احلقـوق والـيت تفيـد     . املال حكمة يف القوامية والوالية ال علة 
ا مــا يـــدل علــى ذلـــك علـــى    فلـــيس فيهـــ- كمـــا يدعيــه  -املقابلــة بـــني احلقــني   

                                                            
ــائل الـــــشيعة، ج   ) ١( ، بـــــاب وجـــــوب نفقـــــة الزوجـــــة الدائمـــــة بقـــــدر      ٥١١، ص٢١احلـــــر العـــــاملي، وســـ

  .٧كفايتها، أبواب النفقات، ح
  .٢، باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز، أبواب النفقات، ح٥١٧ن، ص. م) ٢(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٦٩ 

  . كان لآلخر اإلخالل حبقوق صاحبه أحدمهاوجه لو أخلَّ

 بـــــــأن اســـــــتفادة العلّيـــــــة القاضـــــــية باملقابلـــــــة املوجبـــــــة    :ولكـــــــن ميكـــــــن القـــــــول 
لــــــسقوط حقــــــه عنــــــد عــــــدم قيامــــــه ببــــــذل النفقــــــة غــــــري بعيــــــدة، إال أهنــــــا إمنــــــا       

خ تــــــؤثر يف ناحيــــــة االســــــتمتاع والــــــتمكني، دون القواميــــــة الــــــيت هــــــي مــــــن ســــــن  
الواليــة املوجبــة لعــدم جــواز خروجهــا بــال إذن منــه، فــال يكــون بــذل النفقــة      

 ألن الوالية حكم شـرعي غـري   ،إال من قبيل احلكمة يف جعل هذه الوالية       
  .)١(قابل للمعاوضة

وميكـــــن املناقـــــشة فيمـــــا ذكـــــره الـــــشيخ حـــــسني احللـــــي، بأنـــــه ال منافـــــاة بـــــني    
ُوبمآ أنفقو{: كـون املـراد مـن قولـه تعـاىل          َ َ َ ِ ْا من أمـوٰ لـَ ِ ِ ََ

ْ ْ ِ هـو األعـم مـن النفقـة       } ۟
واملهر وبني كونه معاوضة لالستمتاع، مبا يـؤدي إىل سـقوط حقوقـه عليهـا        
بإخاللــــه بالنفقــــة، فــــإذا دفــــع الــــزوج لزوجتــــه مهرهــــا ونفقتــــها كــــان لــــه عليهــــا        

  .حق االستمتاع، وأما إذا أخلَّ بذلك فليس له عليها أن ُتمكّنه من نفسها

 بكــــــون بـــــذل املـــــال حكمــــــة يف القواميـــــة والواليـــــة ولــــــيس     :ن القـــــول أكمـــــا  
فيهــا هــو العلّيــة، وال   ) البــاء( إذ الظــاهر مــن  ، خــالف ظــاهر اآليــة  ،علــة هلمــا 

  .ُيصار إىل غري الظاهر إال بقرينة، وهي مفقودة يف املقام

وبنــاًء علــى ذلــك ميكــن القــول بالتقابــل بــني القواميــة ومــا يترتــب عليهــا     
 الـــزوج بالنفقـــة فـــال قوامـــة لـــه     علـــى حنـــو لـــو أخـــلَّ  مـــن أحكـــام وبـــني النفقـــة،  

  .على زوجته

 - يف حـديث  –) ع(ويؤيده ما رواه سفيان بـن عيينـة عـن أيب عبـد اهللا        
                                                            

  .٢١٦ -٢١٥حبر العلوم، حبوث فقهية، ص) ١(



 ٧٠   ..الحقوق الزوجية      

فالرجـــل ليـــست لـــه علـــى نفـــسه واليـــة إذا مل يكـــن لـــه مـــال، ولـــيس لـــه      >
  .ه، وقد تقدم نصُّ< عليهم النفقةجرِعلى عياله أمر وال هني إذا مل ُي

 بعـــــــض فقهائنـــــــا املعاصـــــــرين إىل أن األظهـــــــر هـــــــو أن  ولعلـــــــه لـــــــذلك ذهـــــــب
للزوجـــة النــــشوز علــــى زوجهــــا فيمــــا لــــو امتنــــع الــــزوج عــــن النفقــــة عليهــــا ومل   

 فقــــــــــد كتــــــــــب الــــــــــسيد احلكــــــــــيم يف   ،ميكنــــــــــها الترافــــــــــع إىل احلــــــــــاكم الــــــــــشرعي  
إذا نــــشز الــــزوج فلــــم يــــؤد إىل زوجتــــه النفقــــة   >: يقــــول) منــــهاج الــــصاحلني(

 ففـــــــي ،فــــــع أمرهــــــا إىل احلــــــاكم الــــــشرعي    ر رالالزمــــــة مــــــن غــــــري عــــــذر، وتعـــــــذّ    
جـــــــــواز نـــــــــشوزها وامتناعهـــــــــا عـــــــــن القيـــــــــام حبقـــــــــوق الـــــــــزوج إشـــــــــكال، وإن كـــــــــان   

  .)١(<األظهر اجلواز

لظهــور اآليــة الكرميــة يف أن >: لــه الــسيد الــصدر يف تعليقتــه بقولــهوعلّ
 وظـــــاهر ذلـــــك  .<القيمومـــــة بـــــسبب اإلنفـــــاق، فمـــــع التخلـــــف عنـــــه ال قيمومـــــة   

  .ما ذهب إليهييده السيد احلكيم فيأت

وذهب مجلة منهم إىل أن األحوط وجوباً هو أنـه لـيس للمـرأة إسـقاط        
منــــــــهاج  (بعــــــــض حقــــــــوق الــــــــزوج عليهــــــــا بإســــــــقاطه لــــــــبعض حقوقهــــــــا، ففــــــــي         

إذا نـــشز الـــزوج فلـــم يـــؤد إىل زوجتـــه النفقــــة      >: للـــسيد اخلـــوئي  ) الـــصاحلني 
 ففـــــــي ، وتعـــــــذر رفــــــع أمرهــــــا إىل احلــــــاكم الــــــشرعي    ،الالزمــــــة مــــــن غــــــري عــــــذر    

 وهــو يــشعر ،)٢(<وزها وامتناعهــا عــن القيــام حبقــوق الــزوج إشــكال جــواز نــش
  . سقوط بعض حقوقه بإخالله حبقوقهابعدم استبعاد

*  *  *  
                                                            

  .٣٠٧، ص٢يقة السيد الصدر، جاحلكيم، منهاج الصاحلني مع تعل) ١(
  .٢٨٩، ص٢اخلوئي، منهاج الصاحلني، ج) ٢(
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       .. الطالق في المحاكم المدنية ٧٣ 

  
    
    

 العالقـــــة بـــــني الـــــزوجني عـــــن اخلطـــــوط    يف بعـــــض احلـــــاالت قـــــد تنحـــــرف  
 أحــد طرفيهــا مبــا جيــب عليــه مــن      الــيت ُرمســت هلــا يف الــشريعة، بــأن ُيخــلّ    

  .احلقوق لآلخر

 فـــإن للـــزوج أن يـــصرب علـــى زوجتـــه،    ،فـــإذا كـــان ذلـــك مـــن طـــرف الزوجـــة   
حـــــــــــــىت  أو تــــــــــــرك مــــــــــــضاجعتها،   أو وحيــــــــــــاول إصــــــــــــالحها بــــــــــــالوعظ واإلرشـــــــــــــاد،   

 األهــــــــــل للتــــــــــدخل مــــــــــن أجــــــــــل عــــــــــالج     اللجــــــــــوء إىل أو ضــــــــــرهبا ضــــــــــرباً تأديبيــــــــــاً،  
  .أن خيتار فراق زوجته بالطالق أو املشكلة احلاصلة بينهما،

 فــإن موقــف الزوجــة إمــا أن يتمثــل يف  ،وإذا كــان ذلــك مــن طــرف الــزوج 
أن تقابلـــه باملشاكــــسة   أو الرضـــا بـــذلك والـــصرب علـــى تعديــــه علـــى حقوقهـــا،      

أن تطلــــــب منــــــه  أو واالمتنــــــاع عــــــن الوفــــــاء حبقوقــــــه، فيقــــــع الــــــشقاق بينــــــهما،  
 فإما أن يوافـق الـزوج علـى الطـالق فينتـهي هـذا الوضـع               ،وعندئذٍ. الطالق

أن يرفض ذلك، فترفع الزوجة أمرهـا إىل احلـاكم الـذي قـد      أو   املنحرف،
قاضــــــــياً يف احملــــــــاكم املدنيــــــــة  أو يكـــــــون شــــــــرعياً متــــــــصدياً لفــــــــض املنازعـــــــات،  

لنظـــــــــــــر يف الـُمـــــــــــــَشكَّلة مـــــــــــــن قبـــــــــــــل الـــــــــــــسلطات الزمنيـــــــــــــة الـــــــــــــيت فوضـــــــــــــت إليـــــــــــــه ا      
  .الدعاوى

 لتفـــــــريط الـــــــزوج يف فــــــإذا كـــــــان احلـــــــاكم شـــــــرعياً ومتكـــــــن مـــــــن وضـــــــع حـــــــدٍّ  
بينـــــــــهما إهنـــــــــاء العلقـــــــــة  بـــــــــإلزام الـــــــــزوج حبقـــــــــوق زوجتـــــــــه، أو   حقـــــــــوق زوجتـــــــــه،  

 إىل أن حكمــــــه نافــــــذ يف  ئنــــــا املعاصــــــرين فقهابــــــالتفريق، فقــــــد ذهــــــب عامــــــة    
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  .وهذه الصورة خارجة عن حمل البحث. ذلك

 ،علـــــــى أن طالقـــــــه باطـــــــلء فقهـــــــافقـــــــد اتفـــــــق الإذا كـــــــان احلـــــــاكم مـــــــدنياً و
وبـــــــذلك . باعتبـــــــار أنـــــــه غـــــــري منـــــــصوب شـــــــرعاً للقـــــــضاء واحلكـــــــم بـــــــني النـــــــاس      

  .يكون مصداقاً لقضاة اجلور الذين ال جيوز الترافع إليهم يف اجلملة

املعتـــــربة [ولـــــو تعـــــذرت الـــــشرائط  >): القواعـــــد(قـــــال العالمـــــة احللّـــــي يف  
ون فــــــسقة مل ينفــــــذ حكــــــم مــــــن  ، وغلــــــب علــــــى الواليــــــات متغلبــــــ ]يف القاضــــــي

  .)١(<واله صاحب الشوكة

وال حيـــــــــل لفاقـــــــــد  >): كفايـــــــــة األحكـــــــــام(وقـــــــــال احملقـــــــــق الـــــــــسبزواري يف  
  .)٢(<الشرط كالً أو بعضاً احلكم، وال اإلفتاء، وال ينفذ حكمه

  :أدلة عدم جواز الترافع إلى قضاة الجور

  .دل على حرمة الترافع إىل قضاة اجلور بعدة أدلةوقد اسُت

م ءامنوا بمآ أنـزل {: قولـه تعـاىل   : ليل األول الد َألم تر إ ٱذلين يزعمون أ ِ ُ َ ِ ۟ ُ َ َ ُْ َْ ّ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ّ َ ِ َ َ َ
۟إليك ومآ أنزل من قبلك يريدون أن يتحـاكموا إ ٱلطــغوت وقـد أمـروا أن يكفـروا  ۟ ُ۟ ُُ ُ

ْ
َ ََ َٓ ِ ِ ُِ ُْ َ ُ ََ َِ ٰ َ ّ َ ِ ِٓ ُ َ ََ َ َ ِ ُ َ َْ َ ِ َ ْ

ِبهۦ ِ{)٣(.  

َٱلطـــ{ن املـــراد مـــن   أ بتقريـــب ِـغوتّ ُ عبـــد مـــن دون اهللا،    هـــو كـــل مـــا يُ  ،}ٰ
 .)٤( كل من طغى بأن حكم خبالف حكم اهللا– أيضاً –ويوصف به 

                                                            
ــام يف معرفـــة احلـــالل واحلـــرام،          ) ١( ــر، قواعـــد األحكـ احللـــي، الـــشيخ احلـــسن بـــن يوســـف بـــن املطهـ

 .٤٢٢، ص٣هـ، ج١٤١٣، ١مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني، قم، ط
ألحكام، نـشر مدرسـة صـدر مهـدوي،     السبزواري، الشيخ حممد باقر بن حممد مؤمن، كفاية ا    ) ٢(

 .٨٣أصفهان، طبعة حجرية، ص
 .٦٠اآلية : سورة النساء) ٣(
 .٨٥ -٨٤، ص٣الطربسي، جممع البيان، ج) ٤(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٧٥ 

 مــن ُيتحــاكم   املعــين بــه كــلّ  إنّ): عليهمــا الــسالم (وعــن البــاقر والــصادق   
 .)١(إليه ممن حيكم بغري احلق

ــ ــــر{: ب بقولــــهومــــورد التعّجــ ــــم ت َأل َ
ْ َ  التحــــاكم إىل  املــــؤمننيهــــو إرادة} َ

 فتكـون اآليــة صـرحية الداللــة   ، رغـم كــوهنم مـأمورين بــالكفر بـه   ،طـاغوت ال
 قـــــاضٍ يـــــصدق عليـــــه أنـــــه ممـــــن      وهـــــي تـــــشمل بإطالقهـــــا كـــــلّ   ،علـــــى احلرمـــــة 

  .حيكم خبالف احلق

وحرمــة الترافــع إىل قــضاة اجلــور التكليفيــة تــستلزم عــدم نفــوذ حكمــه      
  .)٢(عرفاً

 حيكــم علــى كــل قــاضٍ  ) الطــاغوت(نــاقش يف صــدق عنــوان   وميكــن أن ُي
الغـــــــــة مـــــــــن الطغيـــــــــان، الـــــــــذي هـــــــــو    بـــــــــأن الطـــــــــاغوت صـــــــــيغة مب ،خبـــــــــالف احلـــــــــق

  . طغىمصدر

طغـــــــى يطغـــــــى طغيـــــــاً ويطغـــــــو    : البـــــــن منظـــــــور ) لـــــــسان العـــــــرب (جـــــــاء يف و
كــــــل جمــــــاوز حــــــده يف و... جــــــاوز القــــــدر، وارتفــــــع وغــــــال يف الكفــــــر : طغيانــــــاً

  .)٣(العصيان فهو طاغ

وز احلـــــد، أي جـــــا: طغيانـــــاً... للجـــــوهري، طغـــــا، طغـــــى  ) الـــــصحاح(ويف 
الكـــــــــــــــاهن : والطـــــــــــــــاغوت...  جمـــــــــــــــاوز حـــــــــــــــدَّه يف العـــــــــــــــصيان فهـــــــــــــــو طـــــــــــــــاغ    وكـــــــــــــــل

  .)٤(والشيطان، وكل رأس يف الضاللة

أصـــل صـــحيح ... طغـــى) معجـــم مقـــاييس اللغـــة(وقـــال ابـــن فـــارس يف 
                                                            

 .٨٥ن، ص. م) ١(
 .٧٩ -٧٨ هـ، ص١٤١٥، ١احلائري، السيد كاظم احلسيين، القضاء، جممع الفكر اإلسالمي، قم، ط) ٢(
 ).طغي(مادة . ٨ -٧، ص١٥ابن منظور، لسان العرب، ج) ٣(
 ).طغا، طغى(مادة . ٦٤٢اجلوهري، الصحاح، ص) ٤(
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   .)١(منقاس، وهو جماوزة احلد يف العصيان

ومــــا يناســــب ذلــــك مـــــن القــــضاة واحلكــــام هـــــو املفــــرط منــــهما يف حكمـــــه        
  .تجاوز احلد يف قضائه بالظلمبالباطل، امل

 فهــــو مرســــل ،)عليهمــــا الــــسالم(وأمــــا مــــا نقلــــه الطربســــي عــــن الــــصادقّين  
 فـــــال ،ال يـــــصلح إلثبـــــات أن الطـــــاغوت يـــــشمل مطلـــــق مـــــن حيكـــــم بغـــــري احلـــــق     

أنــــــه يــــــشمل حــــــىت احلــــــاكم    كمــــــا  ، رفــــــع بــــــه اليــــــد عــــــن ظهــــــور الطــــــاغوت لغــــــة      ُت
  .ما لو اتفق كون حكمه خبالف احلقالشرعي في

ميكــــن ادعــــاء انــــصراف الطــــاغوت إىل مــــن حيكــــم بغــــري احلــــق،       وإن كــــان 
بنــاًء علــى أن األحكــام الــيت يتخــذوهنا مرجعــاً لفــض املنازعــات هــي أحكــام        

 بقرينـة أنـه جـاء يف روايـة عمـر بـن        قد تكون غري مطابقـة للواقـع،   ظاهرية
ينظــران إىل مــن كــان مــنكم قــد روى حــديثنا،   >): ع(حنظلــة قــول اإلمــام  

ــا و  ــر يف حاللنــــ ــا  ونظــــ  وبقرينــــــة املقابلــــــة  ،<...حرامنــــــا، وعــــــرف أحكامنــــ
 هـــــو القاضـــــي املخـــــالف املنـــــصوب مـــــن قبـــــل    ،يتـــــبني أن املـــــراد مـــــن الطـــــاغوت 

الــــسلطان، فــــال يــــشمل مطلــــق احلــــاكم الــــشرعي الــــذي ال حيكــــم بغــــري احلــــق    
  .ولو خطأً

بـــأن األســـاس الـــذي يـــستند إليـــه مـــن حيكـــم بـــاحلق     :  ذلـــكوجيـــاب عـــن 
 هـــــــــــشام بـــــــــــن  كمـــــــــــا هـــــــــــو صـــــــــــريح مـــــــــــا رواه هـــــــــــو األحكـــــــــــام الظاهريـــــــــــة أيـــــــــــضاً،  

إمنــــــــا ): ص(قــــــــال رســــــــول اهللا  >: قــــــــال) ع(، عــــــــن أيب عبــــــــد اهللا  احلكــــــــم
أقــــــضي بيــــــنكم بالبينــــــات واألميــــــان، وبعــــــضكم أحلــــــن حبجتــــــه مــــــن 

  قطعــُتفإمنــا،  لــه مــن مــال أخيــه شــيئاً مــا رجــل قطعــتُ بعــض، فأّي
                                                            

 ).طغى(مادة . ٤١٢، ص٣ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج) ١(
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  .)١(<له به قطعة من النار

عــــــن أبيــــــه، عــــــن ابــــــن أيب   عــــــن علــــــي بــــــن إبــــــراهيم،  بإســــــنادهورواه الــــــشيخ 
  .عمري، عن سعد وهشام بن احلكم

 عــــن أمـــــري  ،)ع(احلـــــسن بــــن علــــي العـــــسكري   ويف التفــــسري املنــــسوب إىل   
حيكــــم بــــني النــــاس بالبينــــات    ) ص(كــــان رســــول اهللا  >: قــــال ) ع(املــــؤمنني 

أيهـــــــا  :  فقـــــــال،ميـــــــان يف الـــــــدعاوي، فكثـــــــرت املطالبـــــــات واملظـــــــامل    واأل
صمون، ولعــل بعــضكم أحلــن حبجتــه  إمنــا أنــا بــشر، وأنــتم ختتــ ! النــاس

من بعض، وإمنـا أقـضي علـى حنـو مـا أمسـع منـه، فمـن قـضيت لـه مـن                   
  .)٢(<قطع له قطعة من النارأ فإمناه،  فال يأخذّنبشيءحق أخيه 

 بأنــــه ال مالزمــــة بــــني حرمــــة الترافــــع وعــــدم نفــــوذ  :وجيــــاب عــــن املالزمــــة
ىل الطـــــاغي احلكــــم إذا كـــــان املــــراد مـــــن حرمــــة الترافـــــع هــــو حرمـــــة التوجــــه إ     

  .لفض املنازعات تكليفاً، فإن ذلك ال يستلزم فساد حكمه

نعم، إذا كـان املـراد هـو حرمـة أخـذ مـا حيكـم بـه الطـاغي املترتـب علـى                
الترافــع إليــه، فهــذا يــستلزم عــدم ترتيــب األثــر عليــه، الــذي هــو تعــبري آخــر        

ولكنــه خــالف ظــاهر مــا دلَّ علــى عــدم الترافــع إىل   . عــن عــدم نفــوذ حكمــه 
  . اجلورقضاة

                                                            
، بـــاب أنـــه ال حيـــل املـــال ملـــن أنكـــر حقـــاً أو ادعـــى  ٢٣٢، ص٢٧احلـــر العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، ج) ١(

  .١واب كيفية احلكم، حباطالً وإن حكم به القاضي أو املعصوم ببينة أو ميني، أب
ــراهيم    حممـــد بـــن يعقـــوب  : ســـند احلـــديث  ، وعـــن )ممـــدوح(، عـــن أبيـــه  )ثقـــة(، عـــن علـــي بـــن إبـ

، بقرينـة الطبقـة، مل   )بنـدفر (وهو أبو احلسن النيسابوري، الذي يدعى  (حممد بن إمساعيل    
بـــن أيب (، عـــن ســـعد  )ثقـــة (، عـــن ابـــن أيب عمـــري مجيعـــاً) ثقـــة(، عـــن الفـــضل بـــن شـــاذان   )يوثـــق
 ).ثقة ( عن هشام بن احلكم،)ثقة، خلف

 .٣، ح٢٣٣، ص٢٧احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج) ٢(
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 بعـــدد مــن الروايـــات علــى عـــدم   دلّ فقــد اســتُ  ، الروايـــات:الــدليل الثـــاين 
  .جواز الترافع إىل قضاة اجلور

أميــــــا >: قــــــال) ع( عــــــن أيب عبــــــد اهللا ،عــــــن عبــــــد اهللا بــــــن ســــــنان  :  منــــــها-
سلطان جائر فقضى بغـري   أو   مؤمن قّدم مؤمناً يف خصومة إىل قاض      

  .)١(<حكم اهللا، فقد شركه يف اإلمث

ور خمتـــــــصة مبـــــــن  ل علـــــــى أن حرمـــــــة التحـــــــاكم إىل قـــــــضاة اجلـــــــ    وهـــــــي تـــــــد 
نـزل اهللا، ولـيس   أدعـاء علـى املـؤمن فيحكمـون بغـري مـا       يتقدم إليهم يف اال 

 إذ ،فيهـــا داللـــة علـــى احلرمـــة يف صـــورة مطابقـــة قـــضائه حلكـــم اهللا تعـــاىل       
 هــــو االحتــــراز عــــن القــــضاء حبكــــم    ،<بغــــري حكــــم اهللا >): ع(ن ظــــاهر قولــــه  إ

 ألن األصــــــــــــــل يف املــــــــــــــتكلم هــــــــــــــو اإلتيــــــــــــــان بالقيــــــــــــــد      ،ق أي احلكــــــــــــــم بــــــــــــــاحل ،اهللا
 ،لالحتـــراز عمـــا ال دخـــل لـــه يف مـــراده، ال أنـــه يـــأيت بالقيـــد لتوضـــيح مـــراده     

ليكــــــــون احلـــــــــديث داالً علــــــــى أن القـــــــــضاة غـــــــــري املنــــــــصوبني شـــــــــرعاً حيكمـــــــــون    
:  فيكـــــــون احلـــــــديث مـــــــن قبيـــــــل  ،دائمـــــــاً بغـــــــري حكـــــــم اهللا، ولـــــــو طابقـــــــه صـــــــدفة   

  .<كذب الكاهن ولو صدق>

أميـــا رجـــل كـــان بينـــه  >: قـــال) ع( أيب بـــصري، عـــن أيب عبـــد اهللا  وعـــن-
 يف حـق فـدعاه إىل رجـل مـن إخوانـه لـيحكم بينـه         )*(وبني أخ لـه ممـاراة     

                                                            
، بــاب أنــه يــشترط فيــه اإلميــان والعدالــة، أبــواب       ١١، ص٢٧احلــر العــاملي، وســائل الــشيعة، ج   ) ١(

  .١صفات القاضي، ح
، عـن أمحـد بـن حممـد     )العطـار، ثقـة  (حممد بن يعقوب، عن حممد بـن حيـىي         : سند احلديث 

، عن عبـد اهللا بـن   )ثقة(، عن احلسن بن حمبوب ) ابن خالد أو ابن عيسى، وكالمها ثقة    وهو(
 ).ثقة(سنان 

). مــرا(مــادة . ٢٧٨، ص١٥ابــن منظــور، لــسان العــرب، ج . اجملادلــة علــى مــذهب الــشك : املمــاراة) *(
 .فاملماراة هي تشكيك كل واحد من املتخاصمني فيما يدعيه اآلخر
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وبينـــه، فـــأىب إال ان ُيرافعـــه إىل هـــؤالء كـــان مبرتلـــة الـــذين قـــال اهللا        
م ءامنوا بمآ{:  وجـل  عـز  َألم تر إ ٱذلين يزعمون أ ِ ۟ ُ َ َ ُْ َْ ّ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ّ َ ِ َ َ َ أنزل إليك ومآ أنزل من قبلـك َ َِ ِْ َ َ َِ ُِ َُ َ ْ َ ِ

ِيريدون أن يتحاكموا إ ٱلطـغوت وقد أمروا أن يكفروا بهۦ َ َِ ۟ ۟ ُ۟ ُُ ُ
ْ
َ َٓ ِ ُ ْ َ َُ ِ ٰ َ ّ َ ِ ٓ ُ َ َ َ َ ِ ُ>{)١(.  

  .)٢( الصدوق بإسناده عن حريزاورواه

  .)٣(والشيخ بإسناده عن حممد بن حيىي

ىل أحــد املــؤمنني   وموردهــا طلــب أحــد املتخاصــمني مــن اآلخــر الترافــع إ      
 وذلـــــــك إمنـــــــا يتحقـــــــق يف صـــــــورة    ،ليقـــــــضي بينـــــــهما ورفـــــــض الطـــــــرف اآلخـــــــر   

 وظاهرهــــا ،إمكـــان الترافـــع إىل مـــؤمن، وال نظـــر فيهـــا إىل حالـــة تعـــذر ذلـــك        
  .كون احلق مالياً

عــن رجلــني مــن    ) ع(ســألت أبــا عبــد اهللا   :  وعــن عمــر بــن حنظلــة، قــال    -
                                                            

  .٢، ح١٢ -١١ن، ص. م) ١(
ــ ، عــــن حممــــد بــــن  )العطــــار، ثقــــة(حممــــد بــــن يعقــــوب، عــــن حممــــد بــــن حيــــىي    : ند احلــــديثســ

، )، مل يوثــق)شــعر(املعــروف بـــ (، عــن يزيــد بــن إســحاق  )بــن أيب اخلطــاب الزيــات، ثقــة (احلــسني 
، عن أيب بـصري  )بن عبد اهللا السجستاين، ثقة(، عن حريز )ثقة(عن هارون بن محزة الغنوي   

 ).ثقة(
  .ة طرق صحيحةللصدوق إليه عد) ٢(

) األشــعري القمــي، ثقــة (، عــن ســعد بــن عبــد اهللا   )ثقــة(وحممــد بــن احلــسن  ) ثقــة(أبــوه : منــها
وأمحــــد بــــن إدريــــس ) ثقــــة(وحممــــد بـــن حيــــىي العطــــار  ) عبــــد اهللا بــــن جعفــــر، ثقــــة(واحلمـــريي  

وعلـي بـن حديـد    ) ثقـة (، عـن احلـسني بـن سـعيد     )ثقـة (، عـن أمحـد بـن حممـد بـن عيـسى       )ثقـة (
، عـن حريـز بـن عبـد     )ثقـة (، عن محاد بـن عيـسى     )ثقة(رمحن بن أيب جنران     وعبد ال ) ضعيف(

 ). ثقة(اهللا 
  .للشيخ إليه طريقان) ٣(

الـــصحيح منـــهما، بإســـناده إىل حممـــد بـــن يعقـــوب الكلـــيين، ولـــه إليـــه عـــدة طـــرق، الــــصحيح            
، عــــن أيب القاســــم )املفيــــد، ثقــــة(الــــشيخ أبــــو عبــــد اهللا حممــــد بــــن حممــــد بــــن النعمــــان  : منــــها

وهــــو (، عــــن حممــــد بــــن يعقــــوب، عــــن حممــــد بــــن حيــــىي  )ثقــــة(بــــن حممــــد بــــن قولويــــه جعفــــر 
 ).العطار، ثقة
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إىل  أو مــا إىل الــسلطان مــرياث، فتحاك أو يــنأصــحابنا بينــهما منازعــة يف دَ 
باطــل فإمنــا  أو مــن حتــاكم إلــيهم يف حــق >:  ذلــك؟ فقــالالقــضاة، أحيــلّ

حتـــاكم إىل طـــاغوت، ومـــا حيكـــم لـــه فإمنـــا يأخـــذ ســـحتاً وإن كـــان حقـــاً   
 ، ألنـــه أخـــذه حبكـــم الطـــاغوت، وقـــد أمـــر اهللا تعـــاىل أن يكفـــر بـــه ،ثابتـــاً

ُألم تر إ ٱذلين يزع{: قـال اهللا تعـاىل     ْ َ َ ِ َ ّ َ ِ َ َ
ْ َ م ءامنوا بمآ أنـزل إليـك ومـآ أنـزل َ َمون أ َِ ُِ َُ ََ َ ْ َ ِ َ ِ ۟ ُ َ ُْ َ ّ َ َ ُ

ِمن قبلك يريدون أن يتحاكموا إ ٱلطـغوت وقد أمروا أن يكفروا بهۦ َ َِ ۟ ۟ ُ۟ ُُ ُ
ْ
َ َٓ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ََ ِ ٰ َ ّ َ ِ ٓ ُ َ َ َ َ ِ ُ َ ْ{...>)١(.  

وهــــــــي تـــــــــدل علـــــــــى حرمــــــــة الترافـــــــــع إلـــــــــيهم مطلقــــــــاً، وحرمـــــــــة أخـــــــــذ احلـــــــــق     
ـــ     وحيـــث عـــرب  ،الثابـــت حبكمهـــم  ) الـــسحت(عـــن احلـــق احملكـــوم بـــه لـــصاحبه بـ

تكـــون الروايـــة خمتـــصة مبـــا إذا كـــان احلـــق ماليـــاً، وال تـــشمل غـــري ذلـــك مـــن           
  .املوارد

قــــــال أبــــــو عبــــــد اهللا جعفــــــر بــــــن   : ســــــامل بــــــن مكــــــرم اجلمــــــال، قــــــال  عــــــن  و-
 ،إيــــاكم أن حيــــاكم بعـــضكم بعــــضاً إىل أهــــل اجلــــور >): ع(حممـــد الـــصادق   

 شـيئاً مـن قـضائنا، فـاجعلوه بيـنكم      ولكن انظروا إىل رجل منكم يعلـم    
                                                            

، بــاب أنــه يــشترط فيــه اإلميــان والعدالــة، أبــواب       ١٣، ص٢٧احلــر العــاملي، وســائل الــشيعة، ج   ) ١(
  .٤صفات القاضي، ح

  :رواه الشيخ بعدة طرق: سند احلديث
خ إليــه بإســناده إىل حممــد بــن يعقــوب،   بإســناده عــن حممــد بــن احلــسني، وطريــق الــشي   : األول

وهـــو بـــن أيب  (وللـــشيخ إليـــه عـــدة طـــرق أحـــدها صـــحيح، وقـــد تقـــدم، عـــن حممـــد بـــن احلـــسني       
، )ثقـة (، عـن صـفوان بـن حيـىي     )بن عبيد، ثقـة (، عن حممد بن عيسى      )اخلطاب الزيات، ثقة  
  ).مل يوثق(، عن عمر بن حنظلة )واقفي، ثقة(عن داود بن احلصني 

ه عن حممد بن حيىي، وطريقه إليه صحيح، وقد تقدم قريباً، عن حممد بن    بإسناد: الثاين
  ).بن عبيد، ثقة(، عن حممد بن عيسى )واقفي، ضعيف(احلسن بن مشون 

مجاعـة  : بإسناده عن حممد بن علي بن حمبوب، وله إليه عدة طرق، الصحيح منـها   : الثالث
وحممـد  ) ثقـة (، عـن أبيـه   )ثقـة الـصدوق،  (، عن حممد بن علـي بـن احلـسني     )ال ختلو عن ثقة   (

 ).ثقة(، عن أمحد بن إدريس )ثقة(بن احلسن 
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  .)١(< فإين قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه،قاضياً

ى بـــــن حممـــــد، عـــــن    الكلـــــيين عـــــن احلـــــسني بـــــن حممـــــد، عـــــن معلّـــــ     اورواهـــــ
  . )٢(احلسن بن علي، عن أيب خدجية

  .)٣( الشيخ بإسناده عن احلسني بن حممداورواه

إىل أصـــــحابنا ) ع(  ومثلـــــها روايتـــــه األخـــــرى، قـــــال بعـــــثين أبـــــو عبـــــد اهللا    -
 يف شـيء  )*(تـدارى  أو إيـاكم إذا وقعـت بيـنكم خـصومة    : قل هلم >: فقال

اق، اجعلــوا ّسحــاكموا إىل أحــد مــن هــؤالء الفُــ مــن األخــذ والعطــاء أن َت
 فـــــإين قـــــد جعلتـــــه علـــــيكم  ،بيـــــنكم رجـــــالً قـــــد عـــــرف حاللنـــــا وحرامنـــــا 

  .)٤(<قاضياً، وإياكم أن خياصم بعضكم بعضاً إىل السلطان اجلائر
                                                            

  .٥، ح١٤ -١٣ن، ص. م) ١(
  .حممد بن علي بن احلسني بإسناده عن أمحد بن عائذ: سند احلديث
مــن (، عــن ســامل بــن مكــرم    )ثقــة(، عــن ســعد بــن عبــد اهللا األشــعري     )ثقــة(أبــوه : وطريقــه إليــه 

يف املـــسجد حـــني بعـــث عامـــل املنـــصور علـــى الكوفـــة رجـــالً        أصـــحاب أيب اخلطـــاب الـــذين كـــانوا    
فقتلـــهم، ومل يفلـــت إال هـــو، أصـــابته جراحـــات فـــسقط بـــني القتلـــى وخـــرج لـــيالً، ويف الكـــشي       

، وعـــدم جـــزم الكـــشي بـــذلك يوجـــب التـــشكيك يف وقـــوع التوبـــة، خـــصوصاً أن         <ذُكـــر أنـــه تـــاب  >
 ).الكشي مل يبّين عمن نقل توبته

وهــو بـن عــامر األشـعري، بقرينــة   (عقـوب، عــن احلـسني بــن حممـد    حممـد بــن ي : سـند احلــديث ) ٢(
ــة، ثقـــة  الوشـــاء، (، عـــن احلـــسن بـــن علـــي    )البـــصري، مل يوثـــق (، عـــن معلـــى بـــن حممـــد    )الطبقـ

 ).تقدم(، عن أيب خدجية )ثقة
وطريق الشيخ إليه بإسـناده إىل حممـد بـن يعقـوب، ولـه إليـه طريـق صـحيح، وقـد تقـدم، عـن              ) ٣(

 ).ن عامر األشعري، ثقةوهو ب(احلسني بن حممد 
الفريوزآبــــادي، القــــاموس  . ، وهــــو التــــدافع يف اخلــــصومة )تــــدارؤ(كــــذا يف املــــصدر، والــــصحيح  ) *(

 ).درأ(مادة . ٤٢١احمليط، ص
، بــاب وجــوب الرجــوع يف القــضاء والفتــوى إىل     ١٣٩، ص٢٧احلــر العــاملي، وســائل الــشيعة، ج   ) ٤(

  .٦رواة احلديث من الشيعة، أبواب صفات القاضي، ح
  .حممد بن احلسن بإسناده عن حممد بن علي بن حمبوب: سند احلديث

وهــو إمــا ابــن خالــد أو ابــن عيــسى،     (وطريقــه إليــه صــحيح، وقــد تقــدم، عــن أمحــد بــن حممــد       
وهو ( خدجية ، عن أيب)جمهول(، عن أيب اجلهم )ثقة(، عن احلسني بن سعيد )وكالمها ثقة

 ).سامل بن مكرم، تقدم
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، إال أهنمــــــــا ال أو  ســــــــواء كــــــــان احلــــــــق ماليــــــــاً ،وظاهرمهــــــــا احلرمــــــــة مطلقــــــــاً 
  .مقيدتان بكون القاضي أو السلطان جائراً

ولــــيس فيمــــا تقــــدم مــــن الروايــــات دليــــل معتــــرب علــــى عــــدم جــــواز الترافــــع      
 إذ املـــــستفاد مـــــن روايـــــة عبـــــد اهللا بـــــن ســـــنان هـــــو      ،إىل قـــــضاة اجلـــــور مطلقـــــاً  

 اهللا، وتــــدل روايــــة أبــــو بــــصري علــــى  عــــدم اجلــــواز فيمــــا لــــو قــــضى بغــــري حكــــم 
وأمــــــا روايــــــيت عمــــــر بــــــن حنظلــــــة  . حرمــــــة الترافــــــع إلــــــيهم يف احلقــــــوق املاليــــــة 

 فإهنما ضعيفتان سنداً، إال إذا قلنا بـأن عمـل األصـحاب       ،وسامل بن مكرم  
  .هبما جابر لضعف سندمها

ويف طريـــــــــق اخلـــــــــربين   >: )مـــــــــسالك األفهـــــــــام  (قـــــــــال الـــــــــشهيد الثـــــــــاين يف   
ران بــــــــــــــــــــني األصــــــــــــــــــــحاب متفــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــى العمــــــــــــــــــــل  ضــــــــــــــــــــعف، ولكنــــــــــــــــــــهما مــــــــــــــــــــشته 

  .)١(<مبضموهنما، فكان ذلك جابراً لضعفهما

 بأنــــــــه بنــــــــاًء علــــــــى أن لوثاقــــــــة الــــــــراوي  ،ولكــــــــن ميكــــــــن أن ينــــــــاقش يف ذلــــــــك
 فــــــإن عمــــــل املــــــشهور ال يكــــــون    ،دخــــــالً بعنواهنــــــا يف موضــــــوع دليــــــل احلجيــــــة    

 وأمـــا بنـــاًء علـــى أن موضـــوع دليـــل احلجيـــة هـــو اخلـــرب  ،جـــابراً لـــضعف الـــسند
ملوثــوق الــصدور فقــد يكــون عملــهم جــابراً لــضعف الــسند إذا كــان مــستنداً    ا

إىل قـــرائن توجـــب االطمئنـــان بالـــصدور، وقـــد ال يكـــون جـــابراً فيمـــا لـــو كـــان   
 مـــــــــــن قبيـــــــــــل بعـــــــــــض املبـــــــــــاين  ،عملـــــــــــهم مـــــــــــستنداً إىل قـــــــــــرائن ال توجـــــــــــب ذلـــــــــــك 

غـــــــــري ذلـــــــــك مـــــــــن   أو  كمـــــــــا يف حجيـــــــــة روايـــــــــات أصـــــــــحاب اإلمجـــــــــاع، ،الرجاليـــــــــة
  .هاديةاملبادئ االجت

                                                            
شيخ زين الدين بن علي، مـسالك األفهـام يف شـرح شـرائع اإلسـالم، مؤسـسة          الشهيد الثاين، ال  ) ١(

 .٣٣٥، ص١٣هـ، ج١٤١٣، ١املعارف اإلسالمية، قم، ط
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، )ع( وقـــد يـــستدل علـــى ذلـــك مبـــا رواه ســـليمان بـــن خالـــد، عـــن أيب عبـــد اهللا         -
 فـإن احلكومـة إمنـا هـي لإلمـام العـامل بالقـضاء            ،اتقوا احلكومـة  >: قال

  .)١(<وصي نيب أو ،العادل يف املسلمني لنيبٍّ

لظهــــور احلــــصر يف اختــــصاص الــــنيب والوصــــي مبنــــصب القــــضاء، وأنــــه   
 ألن ،صدي لـــــــــــه، إال إذا أذنـــــــــــا لـــــــــــه يف ذلـــــــــــك لـــــــــــيس ألحـــــــــــد آخـــــــــــر غريمهـــــــــــا التـــــــــــ 

  .حكومته فرع حكومتهم

ولكـن ذلـك ال يــدل علـى حرمــة الترافـع إىل القـضاة غــري املنـصوبني مــن       
 ألن الروايــــــة يف ســـــياق بيــــــان حكـــــم التــــــصدي للقـــــضاء، وال مالزمــــــة    ،بلـــــهم ِق

بـــــني عـــــدم جـــــواز التـــــصدي ملنـــــصب القـــــضاء وبـــــني حرمـــــة الترافـــــع، وملـــــاذا ال    
االســـتعانة بالظـــامل لتحـــصيل حـــق يتوقـــف حتـــصيله علـــى       يكـــون ذلـــك نظـــري   

  !؟االستعانة به

ــوا احلكومـــــة >): ع(إن املـــــستفاد مـــــن قولـــــه   : وال يقـــــال هـــــو وجـــــوب  < اتقـــ
 ،الترافــــع إلــــيهم  أو االتقــــاء عــــن حكومــــة اجلــــور مطلقــــاً، ســــواء بالعمــــل هلــــم،     

قـد فـّسرها   ) ع( ذلك أن اإلمام ،ألن املراد منها هو منصب القضاء خاصة   
فــــــــــــإن احلكومــــــــــــة إمنــــــــــــا هــــــــــــي لإلمــــــــــــام العـــــــــــــامل      >): ع(ء بقولــــــــــــه  بالقــــــــــــضا 
  .<...بالقضاء

 فقــــــــد اســــــــتدل الــــــــسيد الــــــــسبزواري يف  ، دليــــــــل العقــــــــل:الــــــــدليل الثالــــــــث
                                                            

ــائل الــــشيعة، ج  ) ١( ــاملي، وســ ــام،     ١٧، ص٢٧احلــــر العــ ، بــــاب أنــــه ال جيــــوز ألحــــد أن حيكــــم إال اإلمــ
  .٣أبواب صفات القاضي، ح

  .ه عن سليمان بن خالدحممد بن علي بن احلسني بإسناد: سند احلديث
، عـن  )ممـدوح (، عن إبـراهيم بـن هاشـم    )ثقة(، عن سعد بن عبد اهللا     )ثقة(أبوه  : وطريقه إليه 

 ).ثقة(، عن سليمان بن خالد البجلي )ثقة(، عن هاشم بن سامل )ثقة(ابن أيب عمري 
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 عقـــالً بأنـــه تأييـــد ة الترافـــع إىل قـــضاة اجلـــورعلـــى حرمـــ) مهـــذب األحكـــام(
  .)١( وهو قبيح،وتقرير للباطل

 ذلـك  ،يـد للباطـل  ويرد عليه، أنه ليس يف الرجـوع إىل قـضاة اجلـور تأي       
جتماعيـــــــــــة إىل ن النـــــــــــاس إمنـــــــــــا يرجعـــــــــــون إلـــــــــــيهم حلاجتـــــــــــهم يف حيـــــــــــاهتم اال أ

 ،فــــــــــض املنازعــــــــــات بــــــــــني املتخاصــــــــــمنيالتـــــــــشكيالت القــــــــــضائية الــــــــــيت تتــــــــــوىل  
  . إنفاذ األحكام اليت تصدرهاالقادرة على

 ببنــــــاء – أيــــــضاً – ســــــرية العقــــــالء، حيــــــث اســــــتدل عليــــــه    :الــــــدليل الرابــــــع 
هنـــــم إذا أ –خلقيـــــاً  أو  خالقيـــــاً كـــــان–ملـــــذاهب العقـــــالء يف كـــــل مـــــذهب مـــــن ا 

 أو اعتــربوا شــروطاً يف قــضاهتم يــستنكرون الرجــوع إىل شــخص فاقــد هلــا،    
  .)٢(لشيء منها

 بـــل إن الثابـــت بالوجـــدان   ، بإنكـــار الـــسرية املـــدعاة  ،وميكـــن املناقـــشة فيـــه 
بـــبعض  ميـــزينهـــو رجـــوع العقـــالء يف كـــل زمـــان ومكـــان إىل األشـــخاص املت     

 ،لــــــشروط املعتــــــربة يف القاضـــــــي  لني وفتن مل يكونــــــوا مــــــس  اخلــــــصوصيات، وإ 
كمـــــــــــــــا يف اجتـــــــــــــــاه النـــــــــــــــاس إىل التـــــــــــــــداعي عنـــــــــــــــد الوجهـــــــــــــــاء ورؤســـــــــــــــاء القبائـــــــــــــــل        

  .واملعروفني بالتدين، وغريهم

وبــــــأن العقــــــالء يرجعــــــون إىل القــــــضاة واحلكــــــام ملــــــا هلــــــم مــــــن قــــــدرة علــــــى     
إنفـــــــــــاذ األحكـــــــــــام، ولـــــــــــيس بنـــــــــــاًء علـــــــــــى تـــــــــــوفرهم علـــــــــــى شـــــــــــروط بعينـــــــــــها، وال   

 إىل غـــــــــري القـــــــــادر علـــــــــى إنفـــــــــاذ أحكامـــــــــه، وإن كـــــــــان متـــــــــوفراً علـــــــــى       يرجعـــــــــون
  .الشروط املعتربة يف القاضي

                                                            
  .٢٤، ص٢٧السبزواري، مهذب األحكام، ج) ١(
 .ن. م) ٢(
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 فقـــــــد اســـــــتدل  ، قاعـــــــدة حرمـــــــة اإلعانـــــــة علـــــــى اإلمث   :الـــــــدليل اخلـــــــامس 
حكــــــم اجلــــــائر بينــــــهما  علــــــى احلرمــــــة بــــــأن  ) كفايــــــة الفقــــــه (الــــــسبزواري يف

 ، األمـــر احملـــرم  ذلـــك  وحيـــث إن الترافـــع إليـــه يقتـــضي حـــصول    ،فعـــل حمـــرم 
   .)١( عنها وهي منهيٌّ،فيكون إعانة على اإلمث

وأجـــــاب عنـــــه صـــــاحب اجلـــــواهر مبنـــــع كونـــــه إعانـــــة أوالً، ومنـــــع حرمتـــــها         
  .)٢(ثانياً

والظـــاهر أن وجـــه املنـــع مـــن كـــون الترافـــع إلـــيهم إعانـــة مـــا بّينـــاه يف الـــرد   
  . السيد السبزواري العقل الذي ذكرهعلى دليل

إن : صــاحب اجلــواهر أوالً بقولــه  وقــد بــّين الــسيد الكلبايكــاين مــا ذكــره     
احلكـــــــــــم يـــــــــــصدر مـــــــــــن القاضـــــــــــي اختيـــــــــــاراً، ولـــــــــــيس يف الترافـــــــــــع إليـــــــــــه أثـــــــــــر يف  

، فـــالترافع مـــن  )٣(حتققـــه، وإن كـــان احلكـــم ال يـــصدر منـــه لـــوال الترافـــع إليـــه   
قبيــــــــــل متهيــــــــــد موضــــــــــوع احلكــــــــــم، الــــــــــذي يتمثــــــــــل يف البينــــــــــات واألدلــــــــــة الــــــــــيت   

  .ناًء عليهامها املترافعان اليت يصدر القاضي حكمه بيقّد

 بـــأن صــدق اإلعانـــة ال يتوقـــف علــى كـــون ترتـــب اإلمث علـــى    ،ويــرد عليـــه 
 نفـــــي اإلعانـــــة بتوســـــط  اإلعانـــــة مـــــن قبيـــــل ترتـــــب املعلـــــول علـــــى علتـــــه، ليـــــتمّ    

 إذ يكفــي فيهــا جمــرد كــون العمــل مــؤثراً يف حتقــق األمــر   ،اختيــار القاضــي
هــــو وقــــوع   مــــا يعتــــرب يف اإلعانــــة  ، ألنالـــــُمعان عليــــه، ولــــو بتوســــط أمــــر آخــــر   

  .الـُمعان عليه يف اخلارج
                                                            

 .٢٦٢ صالسبزواري، كفاية األحكام،) ١(
 .٣٥، ص٤٠النجفي، جواهر الكالم، ج) ٢(
الكلبايكــاين، الــسيد حممــد رضــا املوســوي، القــضاء والــشهادات، تقريــر الــسيد علــى احلــسيين    ) ٣(

 .٦٠ -٥٩، ص١هـ، ج١٤٢٦، ٣امليالين، نشر خاص من قبل املؤلف، قم، ط



 ٨٦   ..الموقف الفقهي من الطالق في المحاكم المدنية      

 فهــــــو أنــــــه حــــــىت مــــــع صــــــدق اإلعانــــــة علــــــى اإلمث    ،وأمــــــا مــــــراده مــــــن الثــــــاين 
  .على الترافع إىل قضاة اجلور فإهنا ال تكون حراماً

 علــــى أن مقتــــضى األصــــل األويل هــــو اجلــــواز،     والظــــاهر أن ذلــــك مــــبينٌّ  
َوال{: فــإن قولـه تعـاىل  ، خالفـاً للمـشهور الـذي ذهـب إىل املنـع      َ تعــاونوا عــ َ َ ۟ ُ َ َ َ

ــدون ۚ ِٱإل وٱلع ٰ ْ ُ
ْ
َ ِ
ْ ِ
 يــدل علــى حرمــة التعــاون، وهــو اجتمــاع عــدة أشــخاص      ،)١(}ْ

الــشر ليكــون صــادراً عنــهم مجيعــاً، وهــذا خبــالف       أو إلجيــاد أمــر مــن اخلــري   
اإلعانــة الــيت هــي عبــارة عــن هتيئــة مقــدمات فعــل الغــري مــع اســتقالل ذلــك         

عاونـــــة علـــــى اإلمث ال يـــــستلزم النـــــهي   وعليـــــه فالنـــــهي عـــــن امل ،الغـــــري يف فعلـــــه
آخــــــــر فإنــــــــه ال يــــــــصدق عليــــــــه  فلــــــــو عــــــــصى أحــــــــد بأعانــــــــه ،عــــــــن اإلعانــــــــة عليــــــــه

  .)٢( ألن باب التفاعل يقتضي صدور الفعل من كال الشخصني،التعاون

عــدم جــواز الترافــع    أنة املتقدمــة إىل مقيــدها يظهــر وبــرد مطلــق األدلّــ 
أنــزل اهللا تعــاىل، إذ يكــون  إىل قــضاة اجلــور خمــتصٌ حبالــة احلكــم بغــري مــا   

التحـــــــــــــاكم إلـــــــــــــيهم يف هـــــــــــــذه احلالـــــــــــــة مـــــــــــــصداقاً للتحـــــــــــــاكم إىل الطـــــــــــــاغوت، أو     
املبـــادرة للترافـــع إلـــيهم مـــع وجـــود املـــؤمن الـــذي ميكـــن الرجـــوع إليـــه للفـــصل          

  .يف اخلصومة

وأمــــا لــــو حكمــــوا بــــاحلق الــــذي أنزلــــه اهللا تعــــاىل، وال يوجــــد طريــــق آخــــر          
عـدم جــواز الترافـع إلــيهم إذا كــان   نــا إىل ئفقهابعــض ذهـب  لتحـصيله فقــد  

صاً، فيمـــــا لـــــو كـــــان جزئيـــــاً مشخــــّـ   باحلرمـــــة احلـــــق كليـــــاً، واستـــــشكلوا احلكـــــم   
  .كما هو املشهور بينهم

                                                            
 .٢اآلية : سورة املائدة) ١(
حممـــــــد علــــــــي  : اح الفقاهــــــــة، بقلـــــــم الــــــــشيخ اخلـــــــوئي، الـــــــسيد أبــــــــو القاســـــــم املوســــــــوي، مـــــــصب    ) ٢(

 .١٨٠، ص١م، ج١٩٥٤، النجف األشرف، ١التوحيدي، املطبعة احليدرية، ط



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٨٧ 

بعــــد أن أورد مــــا رواه عمــــر   )  األفهــــاممــــسالك(قــــال الــــشهيد الثــــاين يف   
والنـــــــــهي يف هـــــــــذه األخبـــــــــار   >: بـــــــــن حنظلـــــــــة وأبـــــــــو خدجيـــــــــة ســـــــــامل بـــــــــن مكـــــــــرم      

افــــع إلــــيهم اختيــــاراً مــــع إمكــــان حتــــصيل الغــــرض       وغريهــــا حممــــول علــــى التر  
  .)١(<بأهل احلق

ومفهومـــــــــــه أنـــــــــــه إذا مل ميكـــــــــــن حتـــــــــــصيل الغـــــــــــرض بأهـــــــــــل احلـــــــــــق فيجـــــــــــوز       
  .الترافع إىل غري أهل احلق

بعـــــد ذكـــــر أدلـــــة حرمـــــة   ) ريـــــاض املـــــسائل (قـــــال الـــــسيد الطباطبـــــائي يف  و
ويــستفاد منـها عــدم جــواز أخــذ شــيء  >: الترافـع إىل قــضاة اجلــور املتقدمــة 

كمهـــــم وإن كـــــان حقـــــاً هلـــــم، وهـــــو يف الـــــَدين ظـــــاهر، ويف العـــــني مـــــشكل،       حب
  .)٢(<ولكن العموم مقتضامها

حـىت لـو كـان املـال كليـاً يف الذمـة إذا توقـف         وذهب البعض إىل اجلواز  
مـــسالك  (حتـــصيل احلـــق علـــى الترافـــع إلـــيهم، كمـــا عـــن الـــشهيد الثـــاين يف         

  . )٣()كشف اللثام( والفاضل اهلندي يف ،)األفهام

) قـــــضاة اجلـــــور (هـــــذا، وال يوجـــــد دليـــــل خـــــاص علـــــى حرمـــــة الترافـــــع إىل      
يف منازعــــــات الطــــــالق، ســــــوى مــــــا يتمــــــسك بــــــه مــــــن كــــــوهنم فاقــــــدين لــــــبعض        

  .الشروط املعتربة يف القاضي

  

                                                            
 .٢٣٥، ص١٣الشهيد الثاين، مسالك األفهام، ج) ١(
 .٢٤، ص١٥الطباطبائي، رياض املسائل، ج) ٢(
 مكتبـة  والفاضل اهلندي، حممـد بـن احلـسن، كـشف اللثـام عـن قواعـد األحكـام،                 . ن. م: انظر) ٣(

 .٣٢٠، ص٢هـ، ج١٤٠٥آية اهللا العظمى السيد املرعشي النجفي، قم، 
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  :أدلة جواز الترافع إلى قضاة الجور في دعاوى الطالق

ميكــــــــن التمــــــــسك بعــــــــدد مــــــــن األدلــــــــة إلثبــــــــات أنــــــــه جيــــــــوز للمــــــــرأة أن ترفــــــــع      
 ،)قـضاة اجلـور  (الـذين ُيعـرب عنـهم بــ     و ،ىل القـضاة يف احملـاكم املدنيـة     أمرها إ 

ألهنــــــم فاقــــــدون للــــــشروط الــــــيت اعتربهــــــا فقهاؤنــــــا يف القاضــــــي الــــــذي جيــــــوز   
  . الطالقالرجوع إليه يف زمن الغيبة لفض املنازعات، مبا فيها دعاوى

  : االستدالل بالروايات-١

هبــا علــى جــواز الترافــع   يوجــد عــدد مــن الروايــات الــيت قــد يــستدل   :أوالً
 إىل القـــضاة وإن كـــانوا مـــن العامـــة الـــذين يعينـــهم الـــسلطان    – بـــشكل عـــام -

  .)قضاة اجلور( بـ املتغلب على احلكم، ممن يطلق عليهم

ســـــــألته هـــــــل : ، قـــــــال)ع( عـــــــن علـــــــي بـــــــن مهزيـــــــار، عـــــــن علـــــــي بـــــــن حممـــــــد   -
): ع(نأخـــــــذ يف أحكـــــــام املخـــــــالفني مـــــــا يأخـــــــذون منـــــــا يف أحكـــــــامهم؟ فكتـــــــب       

 لكــــم ذلــــك إن شــــاء اهللا، إذا كــــان مــــذهبكم فيــــه التقيــــة منــــهم،      جيــــوز>
  .)١(<ة هلماواملدار

 ،وهـــــــــــــــي غـــــــــــــــري ظـــــــــــــــاهرة يف جـــــــــــــــواز الترافـــــــــــــــع إىل قـــــــــــــــضاة اجلـــــــــــــــور مطلقـــــــــــــــاً   
فظاهرها السؤال عن حكم الترافع إىل حكام العامـة فيمـا لـو توقـف احلـق        

مـــا >:  قـــول ابـــن مهزيـــار يـــهعلـــى ذلـــك مـــع كـــون اخلـــصم منـــهم، كمـــا ينبـــه عل    
                                                            

ــاملي، وســـــائل الـــــشيعة، ج   ) ١( ــواز القـــــضاء واحلكـــــم يف غـــــري الـــــدم     ٢٢٦، ص٢٧احلـــــر العـــ ، بـــــاب جـــ
  .١بالتقية، أبواب آداب القاضي، ح

حممـــد بـــن احلـــسن بإســـناده عـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عيـــسى، ولـــه إليـــه عـــدة       : ســـند احلـــديث   
  .طرق

، وطريقــــه إليــــه صــــحيح، عــــن  )ثقــــة(بإســــناده حممــــد بــــن احلــــسن بــــن الوليــــد  : لــــصحيح منــــهاا
، عــن أمحــد بــن   )مل يوثــق (واحلــسن بــن حممــد بــن إمساعيــل     ) العطــار، ثقــة (حممــد بــن حيــىي   
 ).ثقة(، عن علي بن مهزيار )ثقة(حممد بن عيسى 
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إذا كـان  >): ع( بل إن املستفاد من قول اإلمام ،<ن منا يف أحكامهم يأخذو
ــدار      أن مــــورد ذلــــك هــــو كــــون    ،<ة هلــــمامــــذهبكم فيــــه التقيــــة منــــهم، واملــ

يرجــع إىل مــورد الترافــع الــذي < فيــه> ألن ضــمري ،ع يف حالــة التقيــةاملتراِفــ
  .يؤخذ فيه بأحكامهم

 كنـــــتم يف إذا>): ع( وعــــن عطـــــاء بـــــن الــــسائب، عـــــن علـــــي بــــن احلـــــسني    -
ــوا، وإن       ــور فاقـــضوا يف أحكـــامهم، وال تـــشهروا أنفـــسكم فتقتلـ أئمـــة جـ

  .)١(<تعاملتم بأحكامنا كان خرياً لكم

وهـــي تـــدل علـــى جـــواز الرجـــوع إىل حكـــام اجلـــور وقـــضاهتم، ومتنـــع عـــن   
الترافــــــــــع إىل أهــــــــــل احلــــــــــق الحتمــــــــــال التعــــــــــرض للمــــــــــوت عنــــــــــد اشــــــــــتهار ذلــــــــــك      

 أي إهنــــــا  ،مــــــن علــــــى الــــــنفس  عنــــــهم، فيكــــــون اجلــــــواز مقيــــــداً حبالــــــة عــــــدم األ     
وأن األفـــــــــضل هـــــــــو العمـــــــــل بأحكـــــــــام املـــــــــؤمنني يف     . خمتـــــــــصة مبـــــــــورد التقيـــــــــة  

  .موارد القضاء

ال، قــال قــرأت يف كتــاب أيب أســد إىل   وعــن احلــسن بــن علــي بــن فــضّ  -
َوال {: ه، سـأله مـا تفـسري قولـه تعـاىل     ، وقرأتـه خبطّـ  )ع(أيب احلـسن الثـاين    َ
َتأكلوا أموٰ  لكم بين ْ َ ُ َ َ

ْ َ ۟ ٓ ُ ُ
ْ
ـآ إ ٱلحكـامَ ِكم بٱلبـطل وتـدلوا  َّ ُ

ْ َْ ِ َُ ِ ۟
ْ ُ َ ِ ِ ٰ َ ِ : ، فكتـب خبطـه     )٢(}ُ

                                                            
  .٢، ح٢٢٧ -٢٢٦ن، ص. م) ١(

د بـــــن عبـــــد اهللا، ولـــــه إليـــــه عـــــدة طـــــرق   حممـــــد بـــــن احلـــــسن بإســـــناده عـــــن ســـــع : ســـــند احلـــــديث  
  .صحيحة

، عـن أيب القاسـم جعفـر بـن حممـد      )ثقـة (الـشيخ أبـو عبـد اهللا حممـد بـن حممـد املفيـد            : منها
بــن (، عــن حممــد بــن احلــسني )ثقــة(، عــن ســعد بــن عبــد اهللا )ثقــة(، عــن أبيــه )ثقــة(بــن قولويــه 

مــشترك ( بــن عقبــة  ، عــن صــاحل )ثقــة(، عــن حممــد بــن إمساعيــل بــن بزيــع    )أيب اخلطــاب، ثقــة 
، عــــن )مل يوثـــق (، عـــن عمـــرو بــــن أيب املقـــدام    )بـــني ابـــن خالـــد وابــــن قـــيس، وكالمهـــا مل يوثــــق     

 ).مل يوثق(عطاء بن سائب 
 .١٨٨اآلية : سورة البقرة) ٢(



 ٩٠   ..الموقف الفقهي من الطالق في المحاكم المدنية      

هــــــو أن يعلـــــم الرجــــــل أنــــــه ظــــــامل  >: ، مث كتـــــب حتتــــــه <احلكـــــام القــــــضاة >
فــيحكم لــه القاضــي، فهــو غــري معــذور يف أخــذه ذلــك الــذي حكــم لــه،        

  .)١(<إذا كان قد علم أنه ظامل

اآليـــــــة بـــــــأهنم القـــــــضاة، يف ) احلكـــــــام(املـــــــراد مـــــــن ) ع(حيـــــــث فـــــــّسر اإلمـــــــام 
 ألهنم الذين مـن شـأهنم أخـذ الرشـوة علـى األحكـام، مث           ،وهم قضاة اجلور  

معــــىن أكــــل األمــــوال بالباطــــل، وأن ذلــــك يف صــــورة علــــم الــــشخص      ) ع(بــــّين 
 يف صــــورة وهــــي تــــدل مبفهومهــــا علــــى اجلــــواز  بأنــــه ظــــامل للمحكــــوم عليــــه،   

  .كونه حمقاً

الترافــع إىل قــضاة اجلــور يف    جــواز الــيت يــستفاد منــها   الروايــات :ثانيــاً
  .مسائل الطالق

وتوجـــــــد عـــــــدة روايـــــــات ميكـــــــن أن يـــــــستدل هبـــــــا علـــــــى أن للمـــــــرأة أن ترفـــــــع     
أمرهــــــــا إىل القــــــــضاة املنــــــــصوبني مــــــــن قبــــــــل الــــــــسلطات الزمنيــــــــة فيمــــــــا يتعلــــــــق     

  .مبوارد الطالق
                                                            

، بـــاب أنـــه يـــشترط فيـــه اإلميـــان، أبـــواب صـــفات       ١٥، ص٢٧احلـــر العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، ج   ) ١(
  .٩القاضي، ح

  . بن احلسن بإسناده إىل حممد بن أمحد بن حيىي، وله إليه عدة طرقحممد: سند احلديث  
، عــن أبيــه )ثقــة(، عــن حممــد بــن علــي بــن احلــسني )ال ختلــو عــن ثقــة(مجاعــة : الــصحيح منــها

) أبــــو علــــي األشــــعري القمــــي، ثقــــة(، عــــن أمحــــد بــــن إدريــــس )ثقــــة(وحممــــد بــــن احلــــسن ) ثقــــة(
بن عمران األشعري القمي، (د بن حيىي ، عن حممد بن أمح)العطار، ثقة(وحممد بن حيىي 

، عــن احلــسن بــن  )ثقــة(، عــن حممــد بــن عيــسى  )ثقــة يف احلــديث، إال أنــه يــروي عــن الــضعفاء  
وهـو جعفـر بـن    (، عـن أيب أسـد   )كان فطحياً، ورجع إىل احلق قبل موته، ثقة(علي بن فضال   

  ).عيسى بن عبيد، ممدوح
 يقطـع  – وهو احلسن بن علـي بـن فـّضال    –ي  وال يضر بصحة الرواية كوهنا مكاتبة، ألن الراو       

 .، فتكون مبثابة الرواية املسندة)ع(بأنه قرأ اجلواب خبط اإلمام 



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٩١ 

وهـــــو ) ع(ســـــألت العبـــــد الـــــصاحل  : عـــــن منـــــصور بـــــن يـــــونس، قـــــال  :  منـــــها-
 إين تزوجــــــــــــت امــــــــــــرأة، وكانــــــــــــت   ،فــــــــــــداكجعلــــــــــــت : ، فقلــــــــــــت لــــــــــــه )*(بــــــــــــالعريض

حتبين، فتزوجت عليهـا ابنـة خـايل، وقـد كـان يل مـن املـرأة ولـد، فرجعـت                 
إىل بغـــــــــــــــــــداد فطلقتــــــــــــــــــــها واحــــــــــــــــــــدة، مث راجعتـــــــــــــــــــها، مث طلقتــــــــــــــــــــها الثانيــــــــــــــــــــة، مث   
راجعتـــــــــــها، مث خرجـــــــــــت مـــــــــــن عنـــــــــــدها أريـــــــــــد ســـــــــــفري هـــــــــــذا، حـــــــــــىت إذا كنـــــــــــت    

ال تنظـــر  : يتبالكوفـــة أردت النظـــر إىل ابنـــة خـــايل، فقالـــت يل أخـــيت وخـــال      
 مـــا يل إىل ،وحيكـــم، واهللا:  أبـــداً حـــىت تطلـــق فالنـــة، فقلـــت  – واهللا –إليهـــا 

هــــو مــــن شــــأنك، لــــيس لــــك إىل طالقهــــا مــــن   : طالقهــــا مــــن ســــبيل، فقــــال يل 
إنـــــــه كانــــــــت يل منـــــــها ابنــــــــة، وكانـــــــت ببغــــــــداد، وكانـــــــت هــــــــذه     : ســـــــبيل، فقلــــــــت 

قهـــــا بالكوفــــة، وخرجـــــت مـــــن عنـــــدها قبـــــل ذلـــــك بـــــأربع، فـــــأبوا علـــــيَّ إال تطلي  
 مـــــــا أردت إال أن أداريهـــــــم مـــــــن نفـــــــسي،    – جعلـــــــت فـــــــداك  –ثالثـــــــاً، وال واهللا 

وقـــــــد امـــــــتأل قلـــــــيب مـــــــن ذلـــــــك، فمكـــــــث طـــــــويالً مطرقـــــــاً، مث رفـــــــع رأســـــــه وهـــــــو     
ــ>: مبتـــسم، فقـــال  ا بينـــك وبـــني اهللا فلـــيس بـــشيء، ولكـــن إن قـــدموك    أّمـ

  .)١(<إىل السلطان أباهنا منك

ــا منـــــــك >): ع(وقولـــــــه   الزوجـــــــة تـــــــبني مـــــــن   صـــــــريح الداللـــــــة يف أن < أباهنـــــ
زوجهـــــا فيمـــــا لـــــو قُـــــدم الـــــزوج إىل الـــــسلطان وحكـــــم بـــــالتفريق بينـــــهما، رغـــــم       

                                                            
احلمـــوي، يـــاقوت بـــن عبـــد اهللا البغـــدادي، معجـــم البلـــدان، دار       . اســـم وادٍ باملدينـــة : العـــريض) *(

 .١١٤، ص٤م، ج١٩٧٧صادر، بريوت، 
اراة أهله مـن غـري إرادة طـالق مل يقـع، أبـواب      ، باب من طلق ألجل مد٨٨ -٨٧، ص ٢٢ن، ج . م) ١(

  .١مقدمات الطالق وشرائطه، ح
وهــو (، عــن ابــن مساعــة )واقفــي، ثقــة(حممــد بــن يعقــوب، عــن محيــد بــن زيــاد  : ســند احلــديث  

) عبــاس بــن هاشــم، ثقــة(، عــن عبــيس بــن هاشــم )احلــسن بــن حممــد بــن مساعــة، واقفــي، ثقــة 
مجيعـــاً، عـــن منـــصور بــــن    )  واحملـــاملي الثقــــة مـــشترك بــــني القمـــاط املهمـــل   (وصـــاحل بـــن خالـــد    

 ). ثقة(يونس 
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 ألهلــــــــه ال يــــــــؤثر يف  بــــــــأن طــــــــالق الــــــــزوج زوجتــــــــه مــــــــداراةً  ) ع(تــــــــصريح اإلمــــــــام  
  .<ا بينك وبني اهللا فليس بشيءأّم>: قال) ع( إذ إنه ،وقوع الطالق

طان لـوال  ومن الواضـح أن الزوجـة مل تكـن لتـبني مـن زوجهـا حبكـم الـسل           
  .صحة طالقه

 ،حممـــول علـــى التقيـــة  ) ع(وقـــد ُيعتـــرض علـــى ذلـــك، بـــأن جـــواب اإلمـــام       
ألن العامــــــة يــــــرون صــــــحة طــــــالق الــــــسلطان، وعندئــــــذٍ ال ميكــــــن األخــــــذ هبــــــذا     

  .احلديث

هو الذي بـادر إىل بيـان حكـم املـسألة فيمـا        ) ع(وجياب عنه، بأن اإلمام     
لــــــسائل يف كالمــــــه إىل  لــــــو ُرفــــــع األمــــــر إىل الــــــسلطان، مــــــن غــــــري أن يتطــــــرق ا     

غــــري مــــضطر إىل التعــــرض إىل هــــذه احلالــــة وبيــــان حكمهــــا      ) ع(ذلــــك، وهــــو  
أن يكتفـي بالـشق األول يف جوابـه، دون    ) ع( إذ كـان بإمكانـه      ،بنحو التقية 

  .أن يستدرك بالشق الثاين من كالمه

 ألن علـــى ، هـــو العـــادل– هنـــا –وال ميكـــن أن يكـــون املـــراد مـــن الـــسلطان  
وج عن الطالق الذي أوقعه، فـإذا تبـّين لـه وقـوع الطـالق      القاضي سؤال الز 

مــــــن الــــــزوج مــــــداراةً، فيكــــــون تفريقــــــه بينــــــهما حكمــــــاً بــــــاجلور، وكــــــذا حكمــــــه      
  .بالتفريق من دون السماع من الزوج، وهذا خلف كونه عادالً

بـــل إن محلـــه علـــى الـــسلطان العـــادل يكـــون محـــالً علـــى الـــشاذ النـــادر يف         
كــــــانوا مــــــن ) ع(طني واحلكــــــام يف أزمــــــاهنم  ألن عامــــــة الــــــسال،مقابـــــل الــــــشائع 

 كمـــا ال خيفـــى، واحلمـــل علـــى الفـــرد النـــادر مـــستهجن عرفـــاً،       ،أهـــل اجلـــور 
  .ه عنهمرتّ) ع(وكالمهم 



       .. الطالق في المحاكم المدنية ٩٣ 

هذا مضافاً إىل أن للسلطان إطالقـاً يـشمل اجلـائر والعـادل، وال قرينـة           
 حيــــث ، بــــل القرينــــة علــــى خالفــــه ،يف املقــــام تــــدل علــــى محلــــه علــــى العــــادل  

فـــــــضالً عـــــــن أن   ، د منـــــــه يف ألـــــــسنة الروايـــــــات هـــــــو الـــــــسلطان اجلـــــــائر     ن املـــــــراإ
معــىن الــسلطان عرفــاً هــو احلــاكم الــذي ميلــك القــدرة علــى إنفــاذ أحكامــه،   

علــــى غــــري  ) ع(جــــائراً، وهــــو مــــا ال ينطبــــق يف زمــــاهنم      أو  عــــادالً،ان كــــســــواء
  .اجلائر

  هــو إجبــار  ،<أباهنــا منــك >): ع(إن املقــصود مــن قولــه   : ولكــن قــد يقــال  
ــ  ، الــــزوج علــــى مفارقــــة زوجتــــه رغــــم بقــــاء العلقــــة الزوجيــــة بينــــهما      سلطانالــ

 علـــى  الــذي يــدلّ  ،<ا بينــك وبـــني اهللا فلــيس بـــشيء  أّمـــ>): ع(بقرينــة قولــه   
  .كوهنما زوجني شرعيني واقعاً

وبعـــد ) ع( بــأن املــستظهر عرفـــاً مــن الروايــة هــو أن اإلمــام       :وُيجــاب عنــه  
لــــــه غــــــري واقــــــع، وأنــــــه ال قيمــــــة  ألهأن بـــــّين أن طــــــالق الرجــــــل زوجتــــــه مــــــداراةً 

هلذا الطالق شـرعاً، اسـتدرك بـأن ذلـك لـيس مطلقـاً، وأن الفرقـة قـد تقـع              
  . وحكم بذلكبينهما فيما لو قدموه إىل السلطان

ــ- الرجـــــــــــل ): ع(قلـــــــــــت أليب عبـــــــــــد اهللا : اط، قـــــــــــال وعـــــــــــن أيب خالـــــــــــد القّمـــــــــ
وملَ ال ُيطلّــــــق  >: األمحــــــق الــــــذاهب العقــــــل جيــــــوز طــــــالق وليــــــه عليــــــه؟ قــــــال       

ال ُيحـسن أن ُيطلّـق،    أو ملْ أطلّـق، : ال يـؤمن هـو أن يقـول غـداً         : قلت< ؟هو
  .)١(<ما أرى وليه إال مبرتلة السلطان>: قال

                                                            
، باب أنه جيوز للويل الطالق عن اجملنـون مـع املـصلحة، أبـواب مقـدمات الطـالق          ٨٤ن، ص . م) ١(

  .١وشرائطه، ح
، عـن أمحـد بـن حممـد     )العطـار، ثقـة  (حممد بن يعقوب، عن حممد بـن حيـىي         : سند احلديث   
، عـن النـضر   )ثقـة (، عن احلسني بن سعيد )المها ثقةمشترك بني ابن خالد وابن عيسى، وك     (
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ُيطلّـــق عنـــه  >: يف طـــالق املعتـــوه، قـــال  ) ع( وعنـــه، عـــن أيب عبـــد اهللا   -
  .)١(<وليه، فإين أراه مبرتلة اإلمام عليه

جــل يعـرف رأيــه مــرة،  الر): ع(قلــت أليب عبـد اهللا  :  وعنـه أيــضاً، قـال  -
< مــــا لــــه هــــو ال ُيطلّــــق؟  >: وينكــــره أخــــرى، جيــــوز طــــالق وليــــه عليــــه؟ قــــال    

ملْ :  الطـــالق، وال يـــؤمن عليـــه إن طلـــق اليـــوم أن يقـــول   ال يعـــرف حـــدّ : قلـــت
  .)٢(ه يعين ولّي،<ما أراه إال مبرتلة اإلمام>: أطلق، قال

  .)٣(ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن حيىي
                                                                                                                           

ـــ    (، عـــن حممـــد بـــن أيب محـــزة  )ثقـــة(بـــن ســـويد  أيب محـــزة (وهـــو ابـــن ثابـــت بـــن دينـــار املعـــروف بـ
وهــو يزيــد القمــاط، ثقــة، بقرينــة أن هــذا احلــديث      (، عــن أيب خالــد القمــاط   )، ثقــة)الثمــايل

بن سنان ويف الذي يليه صفوان ن يلياه حديث واحد، وقد روى عنه يف التايل حممد يواللذ
 ).بن حيىي بياع السابري، ومها ممن يروون عن يزيد القماط

  .٢، ح٨٤ن، ص. م) ١(
، عــن ســهل بــن  )ال ختلــو عــن ثقــة (حممــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا    : ســند احلــديث   

، عـــن  )بـــن أيب اخلطـــاب، بقرينـــة املـــروي عنـــه، ثقـــة     (، عـــن حممـــد بـــن احلـــسني    )ضـــعيف(زيـــاد 
مــــشترك، ويتميــــز أنــــه يزيــــد القمــــاط    (، عــــن أيب خالــــد القمــــاط  )ضــــعيف(ن ســــنان حممــــد بــــ 

 ).بقرينة الراوي، ثقة
  .١، باب اشتراط صحة الطالق بكمال العقل، أبواب مقدمات الطالق وشرائطه، ح٨١ن، ص.  م)٢(

، عـن  )وهـو أمحـد بـن إدريـس، ثقـة     (حممد بـن يعقـوب، عـن أيب علـي األشـعري          : سند احلديث   
، عـن  )وهـو حممـد بـن جعفـر، مل يوثـق     (وعـن أيب العبـاس الـرزاز    ) ثقـة ( اجلبار حممد بن عبد 
وهـــو احلـــسن بـــن  (، عـــن ابـــن مساعـــة  )واقفـــي، ثقـــة(، عـــن محيـــد بـــن زيـــاد  )ثقـــة(أيـــوب بـــن نـــوح  

وهــو بــن بزيــع،  (وعــن حممــد بــن إمساعيــل  ) حممــد بــن مساعــة، بقرينــة الــراوي، واقفــي، ثقــة  
ــاً، عـــن صـــفوان  ) ثقـــة(ان ، عـــن الفـــضل بـــن شـــاذ  )بقرينـــة الطبقـــة، ثقـــة  بـــن حيـــىي بيـــاع  (مجيعـ

مــشترك، ويتميــز أنـه يزيــد القمــاط  (، عــن أيب خالــد القمـاط  )الـسابري، بقرينــة الــراوي، ثقـة  
 ).بقرينة الراوي، ثقة

  .٣، باب طالق املعتوه، ح٣٢٢، ص٣الصدوق، من ال حيضره الفقيه، ج) ٣(
  . بن حيىيحممد بن علي بن احلسني بإسناده عن صفوان: سند احلديث  

، عـــن )ممـــدوح(، عـــن أبيـــه )ثقـــة(، عـــن علـــي بـــن إبـــراهيم بـــن هاشـــم   )ثقـــة(أبـــوه : وطريقـــه إليـــه
 ).ثقة(صفوان بن حيىي 
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 هـــي روايـــة واحـــدة عـــن أيب خالـــد القمـــاط، كمـــا ال        ومجيـــع هـــذه الطـــرق  
  .خيفى

 ،وهــــي تــــدل علــــى أن طــــالق الــــسلطان نافــــذ علــــى مــــن هــــم حتــــت واليتــــه         
حــــني ُســــئل عــــن طــــالق ويل املعتــــوه أنزلــــه مبرتلــــة الــــسلطان،  ) ع(ألن اإلمــــام 

  .مبا يدل على أن كربى والية السلطان على الطالق أمر مفروغ عنه

، ى أن الـــزوج خمـــري بـــني أمـــرين ال ثالـــث هلمـــا   الروايـــات الدالـــة علـــ :ثالثـــاً
فــــرق بينــــه وبينــــها فيمــــا لـــــو مل     أن ُي، أو  اإلنفــــاق علــــى املــــرأة بــــاملعروف    مهــــا 

  .يقم هلا حباجاهتا

عــــن ربعــــي بــــن عبــــد اهللا والفُــــضيل بــــن يــــسار مجيعــــاً، عــــن أيب         :  منــــها-
ِومن قدر عليه رزقـهۥ فلينفـ{: يف قولـه تعـاىل    ) ع(عبـد اهللا     ُِ

ْ
َ ُ ُ ُْ ِ ْ َ َ َ ِ َ ـه ٱهللاَ ُق ممـآ ءات َ ّ ُ ٰ َ َ َ ّ ِ

ْ{ ،
  .)١(<إن أنفق ما ُيقيم ظهرها مع كسوة، وإال فُرِّق بينهما>: قال

:  قـــــــــال– يعـــــــــين املـــــــــرادي  –وعـــــــــن عاصـــــــــم بـــــــــن محيـــــــــد، عـــــــــن أيب بـــــــــصري     
مـــن كانـــت عنـــده امـــرأة فلـــم يكـــسها مـــا   >: يقـــول) ع(مسعـــت أبـــا جعفـــر  

ام أن  يواري عورهتا، ويطعمها ما ُيقيم صلبها كـان حقـاً علـى اإلمـ             
                                                            

ــائل الـــــشيعة، ج   ) ١( ، بـــــاب وجـــــوب نفقـــــة الزوجـــــة الدائمـــــة بقـــــدر      ٥٠٩، ص٢١احلـــــر العـــــاملي، وســـ
  .١كفايتها، أبواب النفقات، ح

  . اهللا والفضيل بن يسارالصدوق بإسناده إىل ربعي بن عبد: سند احلديث
وهـو عبـد اهللا بـن    (واحلمـريي  ) ثقـة (، عن سعد بن عبد اهللا )ثقة(أبوه  : وطريقه إىل ربعي هو   

، )ثقــة(، عــن احلــسني بــن ســعيد  )ثقــة(مجيعــاً، عــن أمحــد بــن حممــد بــن عيــسى    ) جعفــر، ثقــة
  ).ثقة(، عن ربعي بن عبد اهللا )ثقة(عن محاد بن عيسى 

، عـــن علــي بـــن احلـــسني  )مل يوثــق (حممــد بـــن موســى املتوكـــل   : ووأمــا طريقـــه إىل الفُــضيل فهـــ  
، )وهــو بــن حممــد بــن خالــد الربقــي، ثقــة (، عــن أمحــد بــن أيب عبــد اهللا )مل يوثــق(الــسعدآبادي 

، عــن الفُــضيل بــن يــسار    )ثقــة(، عــن عمــر بــن اذينــة    )ثقــة(، عــن ابــن أيب عمــري   )ثقــة(عــن أبيــه  
 ).ثقة(
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  .)١(<ُيفرِّق بينهما

إذ يــــــستظهر منــــــهما إنــــــه جيــــــب التفريــــــق بــــــني الــــــزوجني يف صــــــورة عــــــدم    
ســـــــواء كـــــــان ذلـــــــك عـــــــن إنفـــــــاق الـــــــزوج علـــــــى زوجتـــــــه مبـــــــا يـــــــسد هلـــــــا حاجاهتـــــــا،  

ومـــــــــــع أن روايـــــــــــة أيب بـــــــــــصري تـــــــــــدل علـــــــــــى أن مـــــــــــن لـــــــــــه     . عمـــــــــــد، أو عـــــــــــن عجـــــــــــز 
ام التــصدي للتفريـــق بــني الـــزوجني هــو اإلمـــام، ولكــن ذلـــك ال خيــتص باإلمـــ     

 ألن املــراد باإلمــام هــو احلــاكم الــذي   العــادل فقــط، بــل يــشمل غــري العــادل،   
، فاإلمــــام  العــــادل أو )ع(يلــــي أمــــور املــــسلمني، وهــــو غــــري خمــــتص باملعــــصوم       

لغــــــــــة، كــــــــــل مــــــــــن ائــــــــــتم بــــــــــه قــــــــــوم كــــــــــانوا علــــــــــى الــــــــــصراط املــــــــــستقيم، أو كــــــــــانوا    
  .)٢(ضالني

مــة ٱلكفــر{: ومــن ذلــك قولــه تعــاىل    ِفقـــتلوا أ ْ ُ
ْ َ َ ّ ِ َ ِ۟ ٓ ُ ٰ َ ــم ال أيمـــنَ َ ۙ إ ٰ َ ْ َ

ٓ َ ْ ُ َ ّ ِ{)٣( ،
، وكــــــــذلك قولــــــــه ســــــــبحانه يف  )األئمــــــــة(حيــــــــث ُعــــــــرب عــــــــن رؤســــــــاء الكفــــــــر بـــــــــ  

ْوجعلنــــ {: حديثـــه عـــن فرعـــون وهامـــان وجنودمهـــا  ُ ٰ َ
ْ
َ َ مـــة   َ ٙأ َ ّ ِ َيـــدعون   َ ُ

ْ
َإ   َ ِ

ِٱلنــار ۖ َ ، فــأخرب عـن جعلــهم قـادة يــدعون مـن يقتــدي هبـم مــن الكــافرين      )٤(}ّ
  .لناروالفساق إىل ا

وعندئــذٍ ميكــن تعمــيم ذلــك إىل القاضــي الــذي ينــصبه الــسلطان اجلــائر     
                                                            

  .٢ن، ح. م) ١(
  .ناده إىل عاصم بن محيدالصدوق بإس: سند احلديث

، )ممـدوح (، عـن إبـراهيم بـن هاشـم     )ثقـة (، عن سعد بن عبـد اهللا       )ثقة(أبوه  : وطريقه إليه هو  
، عـــن أيب بـــصري املـــرادي )ثقـــة(، عـــن عاصـــم بـــن محيــد  )ثقـــة(عــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب جنــران   

 ). وهو ليث بن البختري، ثقة(
 ).أمم(مادة . ٢٤، ص١٢ابن منظور، لسان العرب، ج) ٢(
 .١٢اآلية : سورة التوبة) ٣(
 .٤١اآلية : سورة القصص) ٤(
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 بنــاًء ، بتعمــيم احلكــم إىل غــري هــذه احلالــة : بــل قــد يقــال ،لفــض املنازعــات
على عدم الفرق بني اإلنفاق وغريه يف أن اإلخالل هبا يعد معاشـرة بغـري       

  .املعروف

ائــــــــــــب غيبــــــــــــة  مــــــــــــا دلَّ علــــــــــــى طــــــــــــالق الــــــــــــوايل لزوجــــــــــــة املفقــــــــــــود الغ  :رابعــــــــــــاً
 حيــــث ورد  ،ميتــــاً  أو ال ُيعلــــم كونــــه حيــــاً   أو منقطعــــة، ومل يظهــــر منــــه خــــرب،   

أهنـــا ترفـــع أمرهـــا إىل الـــوايل الـــذي يـــسأل عنـــه يف الناحيـــة الـــيت غـــاب فيهـــا        
مــــــدة أربــــــع ســــــنني، فــــــإن مل ُيعــــــرف عنــــــه خــــــرب يــــــأمر الــــــوايل ويل املفقــــــود أن           

ه ويل طلقهــــــــــا ملْ يكــــــــــن لــــــــــ أو ينفــــــــــق عليهــــــــــا، وإال أمــــــــــره بطالقهــــــــــا، فــــــــــإذا أىب
  .الوايل

يف امـــــــــرأة ) ع(عـــــــــن أيب الـــــــــصباح الكنـــــــــاين، عـــــــــن أيب عبـــــــــد اهللا   :  منـــــــــها-
غـــــاب عنـــــها زوجهـــــا أربـــــع ســـــنني، ومل ينفـــــق عليهـــــا، وملْ تـــــدرِ أحـــــيٌّ هـــــو، أْم        

 نعــــــم، وإن مل يكــــــن لــــــه ويلٌّ>: ميـــــت، أجيــــــرب وليـــــه علــــــى أن يطلقهــــــا؟ قـــــال   
يــــد مثــــل مــــا تريــــد   أنــــا أر: أرأيــــت إن قالــــت : قلــــت: ، قــــال<قهــــا الــــسلطان طلّ

ــة    >: النـــساء، وال أصـــرب، وال أقعـــد كمـــا أنـــا، قـــال     ــا ذلـــك، وال كرامـ لـــيس هلـ
  .)١(<إذا أنفق عليها

أنــه إن مل يكــن للــزوج ويل طلقهــا الــوايل،     >:  ويف مرســلة الــصدوق -
                                                            

، بــاب حكــم طــالق زوجــة املفقــود، أبــواب أقــسام    ١٥٨، ص٢٢احلــر العــاملي، وســائل الــشيعة، ج  ) ١(
  .٥، حالطالق وأحكامه

، عـن أمحـد بـن حممـد     )العطـار، ثقـة  (حممد بن يعقوب، عن حممد بـن حيـىي         : سند احلديث   
، عـن حممـد بــن   )بــن بزيـع، بقرينـة الطبقـة، ثقــة   (حممـد بـن إمساعيـل    ، عــن )ثقـة (بـن عيـسى   

بن كثري األزدي، بقرينة الطبقة، رماه الشيخ بالغلو، وعّده املفيـد ممـن يؤخـذ منـه     (الفضيل  
وهـــو (، عـــن أيب الـــصباح الكنـــاين  )احلـــالل واحلـــرام والفتيـــا واألحكـــام، وهـــو ظـــاهر يف وثاقتـــه   

 ).يسميه امليزان لثقته) ع(بد اهللا إبراهيم بن نعيم العبدي، كان أبو ع
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 شهد شـــاهدين عـــدلني، فيكـــون طـــالق الـــوايل طـــالق الـــزوج، وتعتـــدّ وُيـــ
  .)١(<أربعة أشهر وعشراً، مث تتزوج إن شاءت

الـــــــوايل واليـــــــة علـــــــى الطـــــــالق فيمـــــــا لـــــــو   أو وهــــــي تـــــــدل علـــــــى أن للـــــــسلطان 
مل يكـــــن  أو وكيلــــه عــــن اإلنفـــــاق علــــى الزوجــــة،     أو امتنــــع ويل الــــزوج الغائـــــب  

  .للزوج ويل

ولكــــن ورد يف روايــــة أيب الــــصباح أهنــــا لــــو طلبــــت مــــا تطلبــــه النــــساء فــــال          
قـاع الطـالق   الوايل ينفق عليهـا، فيكـون إي   أو ُينظر يف طلبها ما دام الويل  

مــــن قبـــــل الـــــوايل خمتـــــصاً حبالـــــة عـــــدم اإلنفــــاق عليهـــــا، فيمـــــا لـــــو كـــــان الـــــزوج    
مـــــا هـــــو أعـــــم مـــــن ذلـــــك مـــــن حـــــاالت عـــــدم   أو غائبـــــاً، كمـــــا هـــــو مـــــورد الروايـــــة، 

  .اإلنفاق، حىت مع حضور الزوج، بناًء على عدم الفرق بني املوردين

  :وقد أُجيب عن ذلك بعدة وجوه

رة إىل الــصورة الــيت عليهــا املتعنــدون      إن هــذه األخبــار غــري نــاظ   :األول
 بـــــــل هـــــــي نـــــــاظرة إىل   ،مـــــــن هجـــــــر الزوجـــــــة وتركهـــــــا ال لتقـــــــصري صـــــــادر منـــــــها     
  .)٢(صورة ما لو كان الزوج مسافراً وانقطعت أخباره

 إنه مل يظهـر مـن الروايـات مطالبـة املـرأة بـالطالق، فـإذا طلبـت            :الثاين
الطـــــــــالق كـــــــــان ن علـــــــــى احلـــــــــاكم إجابتـــــــــها إليـــــــــه، وإن مل تطلـــــــــب  الطـــــــــالق تعـــــــــّي

للحـــــــاكم أن ُيبـــــــادر إىل التــــــــدخل إذا كـــــــان يف ذلـــــــك دفــــــــع للمفـــــــسدة، وتكــــــــون      
  .)٣(مبادرته إىل التدخل من دون طلب مبالك وجوب املقدمات املعنونة
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       .. الطالق في المحاكم المدنية ٩٩ 

أنــــا أريــــد مثــــل مــــا تريــــد النــــساء، وال      >إن املــــستفاد مــــن التعــــبري بـــــ    : وفيــــه
، ال بــــسبب الــــوارد يف الـــسؤال هــــو طلـــب الطــــالق  < أصـــرب، وال أقعــــد كمـــا أنــــا  

 فـــإن معـــىن أهنـــا تريـــد مـــا تريـــده النـــساء، وأهنـــا ال تقعـــد كمـــا         ،عـــدم اإلنفـــاق 
 هـــــو عـــــدم رضـــــا املـــــرأة بالبقـــــاء علـــــى الزوجيـــــة مـــــن غـــــري زوج يـــــسد هلـــــا        ،هـــــي

بــــــذلك فــــــإن قــــــول   و ،حاجتــــــها اجلنــــــسية، ولــــــو كــــــان هنــــــاك مــــــن ينفــــــق عليهــــــا      
راً يكـــون ظـــاه< لـــيس هلـــا ذلـــك، وال كرامـــة إذا أنفـــق عليهـــا >): ع(اإلمـــام 

يف أنــــــــــــــه لــــــــــــــيس للمــــــــــــــرأة طلــــــــــــــب الطــــــــــــــالق كمقدمــــــــــــــة للــــــــــــــزواج لــــــــــــــسد حاجتــــــــــــــها  
  .اجلنسية، يف حالة اإلنفاق عليها

 إنــــــه البــــــد مــــــن طــــــرح مــــــا دلَّ علــــــى أن املــــــرأة ال ُتطلّــــــق إذا أنفــــــق   :الثالــــــث
  :)١(الوايل ألمرين أو عليها الويل

 إهنـــــــا معارضــــــــة ملـــــــا دلَّ مــــــــن آيـــــــات الكتــــــــاب الكـــــــرمي علــــــــى عـــــــدم جــــــــواز      -١
ٙوال تمسكوهن ضرارا {:  كمـا يف قولـه تعـاىل     ،ساء لإلضـرار هبـن    إمساك النـ   َ ِ َ ّ ُ ُ ِ

ْ ُ َ َ
۟لتعتـــدوا ُ َ َْ  إذ اعتـــرب ذلـــك اعتـــداًء واســـتهزاًء بآيـــات اهللا، وقـــد تقـــرر يف       ،)٢(}ِّ

علــــم األصــــول أن اخلــــرب املعــــارض للقــــرآن الكــــرمي مبــــا ال ميكــــن فيــــه اجلمــــع     
  .بينهما ليس حجة

ة علـــــــى عـــــــدم جـــــــواز تـــــــرك الـــــــوطء   إهنـــــــا تتنـــــــاىف مـــــــع مـــــــا دلَّ مـــــــن الـــــــسنّ  -٢
ألكثــــر مــــن أربعــــة أشــــهر، ومــــا ورد يف اإليـــــالء والظهــــار مــــن أنــــه ُيجــــرب علـــــى          

الطـــــــالق ممــــــا يـــــــستنبط منــــــه ضـــــــرورة تــــــدخل احلـــــــاكم الـــــــشرعي     أو الرجــــــوع 
للحفاظ على احلقوق الشرعية للطـرفني، وأن الـشارع املقـدس ال يرضـى            
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 ١٠٠   ..الموقف الفقهي من الطالق في المحاكم المدنية      

الء خمـري بــني  فـالزوج يف حالـة اإليـ   ، بتقـصري طـرف يف حقـوق طـرف آخــر    
ـــن {:  كمـــا هـــو صـــريح قولـــه تعـــاىل  ،أن ُيطلـــق أو أن يفـــيء ـــون م ـــن يؤل ِلذلي َ ُ ْ ُ َ ِ َ ّ ِّ

م تربص أربعة أشهر ۖ فإن فآءو فإن ٱهللا غفور رح ٚسآ ِ َ َّ ٚ ُ َ ُ َّ َ ّ َ ّ ِ َِ َ َُ ٛ
ْ َ ِ ََ َ ْ ُ ُ َ

ْ ِ ِ َ ِّ{)١(.  

الطـــــالق بعـــــد    أو  باملباشـــــرة  الـــــزوج وعلـــــى هـــــذا فيـــــدور األمـــــر بـــــني ختـــــيري     
شــــهر، وحينئــــذٍ ميكــــن تــــصحيح ضــــرب األجــــل للغائــــب فــــإن حــــضر       األربعــــة أ

فهــو، وإال كــان علــى احلــاكم أن يطلقهــا قهــراً علــى الــزوج، فيمــا لــو طلبــت      
  .الزوجة ذلك

ويــرد عليــه أنــه البــد يف هــذه احلالــة مــن إعمــال قواعــد بــاب التعــارض،          
ولــــــيس طـــــــرح الروايـــــــة مبجـــــــرد معارضـــــــتها مـــــــع الروايـــــــات الـــــــيت حتـــــــدد احلـــــــق   

رأة مبــــــــا ال يزيــــــــد عــــــــن أربعــــــــة أشــــــــهر، وميكــــــــن اجلمــــــــع بينــــــــهما     اجلنــــــــسي للمــــــــ 
بتحديـــــد األربعـــــة أشـــــهر أجـــــالً حلـــــضور الـــــزوج الغائـــــب وإنفاقـــــه ومباشـــــرته،         

 كمـــــا ذكـــــر الـــــشيخ   ،وإن مل حيـــــضر كـــــان للحـــــاكم التـــــدخل والتفريـــــق بينـــــهما    
 .وجوب طرح الرواية - أوالً - احللي، مع أنه قد ذكر

نت الروايــــــة علــــــى أنــــــه لــــــيس للمــــــرأة     إنــــــه ميكــــــن طــــــرح مــــــا دلَّ مــــــن مــــــ   :الرابــــــع
طلـــــب الطـــــالق، دون ســـــائر املـــــنت الـــــذي يـــــدل علـــــى أن الـــــسلطان يطلـــــق الزوجـــــة   
فيمــــــا لــــــو امتنــــــع ويل الــــــزوج عــــــن اإلنفــــــاق أو الطــــــالق، ألنــــــه قــــــد تقــــــرر يف علــــــم         
األصـــــول أنـــــه إذا وقـــــع التعـــــارض بـــــني مفـــــاد دليـــــل وجـــــزء مـــــن مفـــــاد دليـــــل آخـــــر،     

القاعـــــــــــــدة هـــــــــــــو تـــــــــــــساقط مفـــــــــــــادي     ومل ميكـــــــــــــن اجلمـــــــــــــع بينـــــــــــــهما، فـــــــــــــإن مقتـــــــــــــضى     
الــــــــــــدليلني مبقــــــــــــدار مــــــــــــورد التعــــــــــــارض بينــــــــــــهما، فيــــــــــــسقط الــــــــــــدليل األول وجــــــــــــزء    
  .الدليل الثاين، ويبقى اجلزء اآلخر من الدليل الثاين حجة، لعدم املعارض
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 وقـد ورد يف  ، بني املباشـرة والطـالق  )*( ما دلَّ على ختيري املؤيل :رابعاً
إىل الــسلطان فيمهلــه أربعــة أشــهر   بعــض الروايــات أن الزوجــة ترفــع أمرهــا   

 يطلــــــــق، فــــــــإن أىب كــــــــال األمــــــــرين فــــــــّرق  أو حــــــــىت يرجــــــــع إىل مباشــــــــرة زوجتــــــــه 
  .)١(اإلمام بينهماالسلطان أو 

ســــــــأله : ، قــــــــال)ع( عــــــــن أمحــــــــد بــــــــن حممــــــــد بــــــــن أيب نــــــــصر، عــــــــن الرضــــــــا      -
وقــــــــف إذا قدمــــــــه إىل إمنــــــــا ُي>:  فقــــــــال،صــــــــفوان وأنــــــــا حاضــــــــر عــــــــن اإليــــــــالء 

إمــــا أن تطلــــق، : أربعــــة أشــــهر، مث يقــــولالــــسلطان، فيوقفــــه الــــسلطان 
  .<وإما أن متسك

: ســألته عــن رجــل آىل مــن امرأتــه، فقــال :  ويف مــضمرة مساعــة، قــال-
واهللا ال أجامعـــــــــك كـــــــــذا وكـــــــــذا، فإنـــــــــه يتـــــــــربص    : اإليـــــــــالء أن يقـــــــــول الرجـــــــــل  >

 فـــإن اهللا غفـــور رحـــيم،  – واإليفـــاء أن يـــصاحل أهلـــه  –أربعـــة أشـــهر فـــإن فـــاء  
يطلـــــــق، ُجـــــــرب علـــــــى    أو شـــــــهر حـــــــىت يـــــــصاحل أهلـــــــه،   وإن مل يفـــــــئ بعـــــــد أربعـــــــة أ  

ذلـــــــك، وال يقـــــــع طـــــــالق فيمـــــــا بينـــــــهما حـــــــىت يوقـــــــف، وإن كـــــــان بعـــــــد األربعـــــــة     
  .)٢(<أشهر، فإن أىب فرَّق بينهما اإلمام

                                                            
لف على ترك وطء الزوجة الدائمة املدخول هبا قُبالً أو مطلقاً، احل: من اإليالء، وهو شرعاً) *(

ــا         ــاً مــــن غــــري تقييــــد بزمــــان، أو بــــه مــــع زيادتــــه علــــى أربعــــة أشــــهر، لإلضــــرار هبــ . أبــــداً أو مطلقــ
 .٤٠٣، ص١٢الطباطبائي، رياض املسائل، ج

 ، بــــاب أن املــــؤيل يوقــــف أربعــــة أشــــهر مــــن حــــني  ٣٤٨، ص٢٢احلــــر العــــاملي، وســــائل الــــشيعة، ج ) ١(
  .٥اإليالء ال قبلها مع مرافعة الزوجة، أبواب اإليالء، ح

، عـن أمحـد بـن حممـد     )قـرب اإلسـناد  (يف ) احلمـريي، ثقـة   (عبـد اهللا بـن جعفـر        : سند احلـديث    
 ).ثقة(، عن أمحد بن حممد بن أيب نصر )ثقة(بن عيسى 

  .٤بواب اإليالء، ح، باب أن املؤيل جيرب بعد املدة على أن يفيء أو يطلق، أ٣٥١ -٣٥٠ن، ص. م) ٢(
  .حممد بن احلسن بإسناده عن احلسني بن سعيد: سند احلديث  

بــن (، عــن مساعــة  )واقفــي، ثقــة (ولــه إليــه طريــق صــحيح، وقــد تقــدم، عــن عثمــان بــن عيــسى     
 ).مهران، واقفي كما هو املشهور، ثقة



 ١٠٢   ..الموقف الفقهي من الطالق في المحاكم المدنية      

هـــــــــو جـــــــــواز أن ترفــــــــــع املـــــــــرأة أمرهــــــــــا إىل    : وحاصـــــــــل الروايـــــــــات املتقدمــــــــــة  
هلـــــا الـــــسلطان أو القـــــضاة املنـــــصوبني مـــــن قبلـــــه يف حالـــــة كـــــون الـــــزوج ظاملـــــاً  

وخمـــــــــالً حبقوقهـــــــــا الزوجيـــــــــة، مـــــــــن ناحيـــــــــة النفقـــــــــة، ســـــــــواء كـــــــــان حاضـــــــــراً أو   
 تـــرك وطء زوجتـــه، أو يف حالـــة اإليـــالء، أو  همفقـــوداً، أو مـــن ناحيـــة تعمـــد

عـــــــن بينـــــــهما الظهـــــــار، أو غـــــــري ذلـــــــك مـــــــن صـــــــور احنـــــــراف العالقـــــــة الزوجيـــــــة   
الــضوابط الــيت قررهتــا الــشريعة هلــا، إذا مل تقبــل الزوجــة بالــصرب والبقــاء         

  .لى تلك احلالع

وميكــــــــن اجلمــــــــع بــــــــني األدلــــــــة اللفظيــــــــة الظــــــــاهرة يف حرمــــــــة الترافــــــــع إىل      
قــــــضاة اجلــــــور وبــــــني مــــــا دلَّ علــــــى جــــــواز الترافــــــع إلــــــيهم يف مــــــسائل الطــــــالق      

: بتقييــــــد أدلــــــة احلرمــــــة بأدلــــــة اجلــــــواز، ويكــــــون حاصــــــل اجلمــــــع بينــــــهما هــــــو         
ى جـــواز حرمـــة الترافـــع إىل قـــضاة اجلـــور، عـــدا املـــوارد الـــيت قـــام الـــدليل علـــ 

  .الترافع فيها إليهم، ومنها مسائل الطالق

وقــــد ُيعتــــرض علــــى االســــتدالل بالروايــــات املتقدمــــة علــــى صــــحة طــــالق       
 قـــــــــــد أعـــــــــــرض  ، بأهنـــــــــــا مهجـــــــــــورة الـــــــــــسلطان والقـــــــــــضاة املنـــــــــــصوبني مـــــــــــن قبلـــــــــــه    

 فيكــــــــــــون إعراضــــــــــــهم قادحــــــــــــاً يف صــــــــــــحتها مبــــــــــــا     ،املــــــــــــشهور عــــــــــــن العمــــــــــــل هبــــــــــــا   
  .يسقطها عن احلجية

ملــــــــشهور لــــــــيس موجبــــــــاً للقــــــــدح يف صــــــــحة      بــــــــأن إعــــــــراض ا :وجيــــــــاب عنــــــــه 
 ،الروايــة بنــاًء علــى حجيــة خــرب الثقــة، وقــد تبــّين ممــا مــرَّ صــحة عــدد منــها         

ل وثـوق الـصدور، مـا مل ُيـشكّ    املكما أنه ليس قادحاً بناًء علـى حجيـة اخلـرب       
يف صـدور   بأن يكـون ناشـئاً مـن الـشك      ،قرينة عقالئية على عدم الصدور    

  ).ع(الرواية عن املعصوم 



       .. الطالق في المحاكم المدنية ١٠٣ 

بـأن يتركـوا العمـل    ، ا إذا كان ذلـك بـسبب بعـض املبـاين االجتهاديـة          وأم
بـــــــبعض الروايـــــــات نتيجـــــــة أخـــــــذهم بروايـــــــات أخـــــــرى منافيـــــــة هلـــــــا فـــــــال يكـــــــون     
قادحـــــاً يف الـــــصحة، وحيتمـــــل قويـــــاً أن يكـــــون إعـــــراض املـــــشهور عـــــن العمـــــل      
بالروايــــات الدالــــة علــــى صــــحة طــــالق الــــسلطان ناشــــئاً عــــن عملــــهم بروايــــات          

 كمـــا يف روايـــيت  ،فـــع إىل قـــضاة اجلـــور والـــسالطني مطلقـــاً  عـــدم جـــواز الترا 
  .عمر بن حنظلة وسامل بن مكرم املتقدمتني

 <ال ضرر وال ضرار> االستدالل بقاعدة -٢

، واالســــــتدالل باحلــــــديث علــــــى جــــــواز رفــــــع الزوجــــــة أمرهــــــا إىل القاضـــــــي       
حـــىت وإن كـــان جـــائراً يف حالـــة إخـــالل الـــزوج حبقوقهـــا ميكـــن أن يـــتم بكـــال      

منــــــها مــــــا روي يف  ، الــــــذي ورد بعــــــدة طــــــرق < نفــــــي الــــــضرر >يث فقــــــريت حــــــد 
  :قضية مسرة مع األنصاري بطرق مستفيضة

: ، قـــال)ع( زرارة، عـــن أيب جعفـــر  أصـــحها ســـنداً مـــا رواه لعـــل أشـــهرها و
إن مسرة بن جندب كان له عذق يف حائط لرجل من األنصار، وكـان        >

 يــستأذن، مــرتل األنــصاري ببــاب البــستان، فكــان ميــر بــه إىل خنلتــه وال  
فكلمـــه األنـــصاري أن يـــستأذن إذا جـــاء، فـــأىب مســـرة، فلمـــا تـــأىب جـــاء         

، فــشكا إليــه وخــربه اخلــرب، فأرســل إليــه  )ص(األنــصاري إىل رســول اهللا 
ــا شــــكا، وقــــال   )ص(رســــول اهللا  إذا أردت : ، وخــــربه بقــــول األنــــصاري ومــ

الـدخول فاســتأذن، فــأىب، فلمـا أىب ســاومه حــىت بلــغ بـه مــن الــثمن مــا    
لــــك هبـــا عـــذق ُيمـــد لـــك يف اجلنــــة،     : ، فـــأىب أن يبيـــع، فقـــال   شـــاء اهللا 

اذهـــــب فاقلعهـــــا : لألنـــــصاري) ص(رســـــول اهللا : فـــــأىب أن يقبـــــل، فقـــــال 



 ١٠٤   ..الموقف الفقهي من الطالق في المحاكم المدنية      

  .)١(<وارم هبا إليه، فإنه ال ضرر وال ضرار

ال ضـــــــرر وال >وتوجـــــــد أربعـــــــة أقـــــــوال مـــــــشهورة يف حتديـــــــد مفـــــــاد مجلـــــــة      
  :)٢(، وهي <ضرار

د ضـــــرر علـــــى الغـــــري، أو مطلقـــــاً      أهنـــــا تـــــدل علـــــى النـــــهي عـــــن إجيـــــا     :األول
  .حىت على النفس، وهو لشيخ الشريعة األصفهاين

 أن مفادهـا هـو نفـي احلكـم بلـسان نفـي املوضـوع، وقـد اختـاره                    :الثاين
  ).الكفاية(صاحب 

 أهنـــــا تـــــدل علـــــى نفـــــي احلكـــــم الـــــضرري، مبعـــــىن أن كـــــل حكـــــم          :الثالـــــث
وهــــــو صــــــدر مــــــن الــــــشارع وكــــــان مــــــسبباً للــــــضرر علــــــى املكلــــــف فهــــــو مرفــــــوع،         

  .للشيخ األنصاري واملريزا النائيين

 أن مفادهــــــــا هــــــــو نفــــــــي الــــــــضرر غــــــــري املتــــــــدارك، أي أن الــــــــشارع       :الرابــــــــع
  .ينهى عن الضرر عند عدم تعويض من يقع عليه الضرر

  .وأهم هذه األقوال هو الثاين والثالث

  <ال ضرر> االستدالل بفقرة -أ

أن املـــستفاد  بـــ،ذلـــك احللّـــي  وقـــد قـــرَّب الـــشيخ حـــسني  :التقريـــب األول
                                                            

م، كتــاب ، بــاب عــدم جــواز اإلضــرار باملــسل   ٤٢٩ -٤٢٨ص، ٢٥احلــر العــاملي، وســائل الــشيعة، ج  ) ١(
  .٣ح، إحياء املوات

، عــن أمحــد بــن  )ال ختلــو عــن ثقــة (حممــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند احلــديث  
، عـــن زرارة  )فطحـــي، ثقـــة (، عـــن عبـــد اهللا بـــن بكـــري    )ثقـــة (، عـــن أبيـــه  )ثقـــة (حممـــد بـــن خالـــد   

  ).ثقة(
يــــــزي مهــــــدي املهر: البجنــــــوردي، الــــــسيد حممـــــد حــــــسن، القواعــــــد الفقهيـــــة، حتقيــــــق  : انظـــــر ) ٢(

  .٢١٨ -٢١٥، ص١هـ، ج١٤٢٦، ٢وحممد حسني الدراييت، منشورات دليل ما، قم، ط



       .. الطالق في المحاكم المدنية ١٠٥ 

ن الـــزوج هـــو املـــسلط   أ< الطـــالق بيـــد مـــن أخـــذ بالـــساق   >): ص(مـــن قولـــه  
 وهــــــــو ســــــــلطنته علــــــــى  –وهــــــــذا احلكــــــــم ، علــــــــى إيقــــــــاع الطــــــــالق وعلــــــــى عدمــــــــه 

 وتكـــــون  ،<نفـــــي الـــــضرر > ضـــــرري علـــــى الزوجـــــة فينفـــــى حبـــــديث     -الطـــــالق 
بـــل يكـــون الطـــالق   ، النتيجـــة أن الـــزوج ال يكـــون مـــسلطاً علـــى عـــدم الطـــالق    

  .)١(هالزماً علي

إن واليـــــــة : وهـــــــي، وميكـــــــن التعـــــــبري عـــــــن هـــــــذا التقريـــــــب بـــــــصياغة أخـــــــرى 
الـــزوج علـــى الطـــالق وعدمـــه علـــى حنـــو احلـــصر واالســـتقالل حكـــم شـــرعي       
ينــــــشأ منــــــه الــــــضرر علــــــى الزوجــــــة إذا تعــــــدى الــــــزوج حــــــدود اهللا يف املعاملــــــة        

كــــان يف وضــــع ال تــــستقيم معــــه  أو ،الزوجيــــة فلــــم يعاشــــر زوجتــــه بــــاملعروف
املعاشـــــــرة  أو ، وال ميكــــــن حـــــــصوهلا مـــــــن حيــــــث النفقـــــــة  ،املعاشــــــرة بـــــــاملعروف 

ومل ميكــن إصــالح ،  فــإذا طالبـت الزوجــة بـالطالق ورفــض الـزوج   ،اجلنـسية 
العالقــــة الزوجيــــة فــــإن إبقــــاء واليــــة الــــزوج علــــى الطــــالق وعدمــــه علــــى حنــــو        

ذِه الواليـــــة حكــــــم  ن هــــــأ أي ،احلـــــصر واالســـــتقالل فيــــــه ضـــــرر علــــــى الزوجـــــة    
  .)٢(فيكون منفياً يف هذِه احلالة، يأيت من قبله الضرر

وقــد اعتــرض علــى ذلــك، بــأن اعتبــار كــون الــضرر مــسبباً توليــدياً عــن           
 توســــط اختيــــار املكلــــف فــــإن حــــديث   يف حالــــةاحلكــــم الــــشرعي، يعــــين أنــــه   

 لعـــــدم اســـــتناد الـــــضرر إىل نفـــــس احلكـــــم،   ،ال يكـــــون جاريـــــاً< نفـــــي الـــــضرر>
نفــــــــــــــي >تيــــــــــــــار املكلـــــــــــــف، ولــــــــــــــذلك ينبغــــــــــــــي أن ال جيـــــــــــــري حــــــــــــــديث   بـــــــــــــل إىل اخ 

يف الوضــــوء أو الـــصوم إذا كــــان مـــضراً، ألن الــــضرر إمنـــا جــــاء مــــن    < الـــضرر 
                                                            

  .٢٠٨ص، حبر العلوم، حبوث فقهية) ١(
  .١٧٠ص، مشس الدين، فساد العالقة الزوجية) ٢(
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  .)١(اختيار املكلف

 ملـــا كــــان  –الــــصوم  أو  أي إرادتــــه الوضـــوء – بـــأن اختيــــار املكلـــف   :وأجـــاب 
فيكـــــون الوجـــــوب  ، ىل الوجـــــوبناشـــــئاً عـــــن وجوهبمـــــا كـــــان الـــــضرر مـــــستنداً إ     

إن ذلـــــــك الوجـــــــوب مـــــــضر  : يـــــــصح أن يقـــــــال حينئـــــــذٍ  و، للـــــــضرر توليـــــــدياًســـــــبباً
 ألن احلكــــم ،وهــــذا خبــــالف مــــا حنــــن فيــــه . وبــــذلك يكــــون مرتفعــــاً، بــــاملكلف

متثالـــه ، ولـــذلك فـــال يكـــون ا ى الـــزوجالـــشرعي هـــو عـــدم وجـــوب الطـــالق علـــ   
  .)٢(سبباً توليدياً لإلضرار بالزوجة

زوج عـــدم الطـــالق إن تـــضرر الزوجـــة ينـــشأ مـــن اختيـــار الـــ : توضـــيح ذلـــك
املــستند إىل حكــم الــشارع بــسلطنته علــى الطــالق، ولــيس ناشــئاً مــن نفــس          

 ليـــــــــــست – يف حـــــــــــد ذاهتـــــــــــا  – وحيـــــــــــث إن الـــــــــــسلطنة  ،هـــــــــــذا احلكـــــــــــم الـــــــــــشرعي 
عــــــــــــدم  أو  الطــــــــــــالق مــــــــــــن الــــــــــــزوجمتكــــــــــــن ألن معــــــــــــىن الــــــــــــسلطنة هــــــــــــو ،ضـــــــــــررية 

ن أ أي ، الطــــالقعـــدم ، بــــل علـــى  الـــتمكن الطـــالق، والـــضرر ال يترتــــب علـــى    
ال يكـون  ولـذلك  ، ترّتب املعلول علـى العلّـة    السلطنة    يترّتب على  الالضرر  

 وهــذا خبــالف الــصوم   ،الــضرر مــسبباً توليــدياً لــسلطنة الــزوج علــى الطــالق    
 فالــــضرر احلاصــــل للمكلــــف املــــريض مــــن وجــــوب الــــصوم يــــستند        ،الــــضرري

ف تــــــه، وال يتخلّــــــإىل حكــــــم الــــــشارع بوجــــــوب الــــــصوم اســــــتناد املعلــــــول إىل علّ  
  بالنـــــــــــــسبة ملـــــــــــــن يتـــــــــــــضرر منـــــــــــــهاًضـــــــــــــررييكـــــــــــــون جـــــــــــــوب الـــــــــــــصوم ن وإ إذ ،عنـــــــــــــه

  .باً توليدياً لوجوب الصوم فيكون الضرر مسّببالضرورة،

 مـن أن حـديث نفـي الـضرر إمنـا      ،مبين على مـا ذهـب إليـه   ) ره(وجوابه  
                                                            

  .٢٠٩حبر العلوم، حبوث فقهية، ص) ١(
  .ن. م) ٢(
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 حبيـــــــــث يكــــــــون الـــــــــضرر  ،جيــــــــري لنفـــــــــي احلكــــــــم الـــــــــذي يكــــــــون مولّـــــــــداً للــــــــضرر    
اًء علـــــــــــى رأي صـــــــــــاحب  ولكنـــــــــــه غـــــــــــري وارد بنـــــــــــ،مــــــــــسبباً توليـــــــــــدياً عـــــــــــن احلكـــــــــــم 

 مـــن أن مفـــاد احلـــديث هـــو نفـــي احلكـــم بلـــسان نفـــي املوضـــوع،         ،)الكفايـــة(
 فــــــــإن ،ففــــــــي حالــــــــة إخــــــــالل الــــــــزوج حبقــــــــوق زوجتــــــــه وامتناعــــــــه عــــــــن الطــــــــالق       

احلكم بتسلطه على الطالق ُينفى من خـالل نفـي عـدم الطـالق الـضرري           
  . وهو تسلط الزوج على الطالق،بالنسبة إىل الزوجة لنفي احلكم

 إنـــــه يلـــــزم مـــــن عـــــدم جعـــــل ســـــلطنة لغـــــري الـــــزوج علـــــى   :قريـــــب الثـــــاينالت
، الطـــــــــــــــالق وإزالـــــــــــــــة عقـــــــــــــــد الزوجيـــــــــــــــة تـــــــــــــــسبيب الـــــــــــــــشارع إىل ضـــــــــــــــرر الزوجـــــــــــــــة       

 ألن نفـــي الـــضرر  ،)١(وجـــود هـــذا احلـــق للحـــاكم   < ال ضـــرر >فيستكـــشف مـــن  
طاً علــــــى الطــــــالق ى إال مــــــن خــــــالل جعــــــل احلــــــاكم مــــــسلّ  عــــــن الزوجــــــة ال يتــــــأتّ 

  .جرباً على الزوج

عة للحكـــــــــــم مـــــــــــشّر< ال ضـــــــــــرر>ريـــــــــــب مـــــــــــبين علـــــــــــى أن قاعـــــــــــدة  وهـــــــــــذا التق
  .وليست نافية له فحسب، الشرعي غري الضرري

 بـــأن احلكـــم الـــذي ُيـــراد استكـــشافه    ،واعتـــرض عليـــه الـــسيد السيـــستاين  
وال ميكـــن ،  إلمكـــان رفـــع الـــضرر جبعـــل عـــدة أحكـــام ،ال يكـــون متعينـــاً غالبـــاً

قـام يـدور األمـر بـني      ويف امل،استكشاف حكم معـني منـها إال مبؤونـة زائـدة       
أن يكــون احلكــم اجملعــول لرفــع الــضرر عــن الزوجــة هــو ثبــوت حــق الطــالق         

 وبــــني ،للحــــاكم عنــــد وجــــود الــــشرائط الــــيت منــــها مطالبــــة الزوجــــة بــــالطالق       
 ،وبـــني ثبـــوت الفـــسخ ألحـــدمها، أن يكــون ثبـــوت هـــذا احلـــق لـــنفس الزوجـــة 

                                                            
، ١ملـؤرخ العـريب، بـريوت، ط   السيستاين، السيد علي احلسيين، قاعدة ال ضرر وال ضرار، دار ا ) ١(

  .٢٠٣ص، م١٩٩٤
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... جعيــاًوبــني الطــالق والفــسخ فــرق فإنــه علــى تقــدير الطــالق قــد يكــون ر       
  .)١(وهذا خبالف الفسخ

 بـــــأن الروايـــــات الدالـــــة علـــــى جـــــواز الترافـــــع إىل الـــــسالطني     :وجيـــــاب عنـــــه 
ن الظلمــــــة وقــــــضاهتم يف مــــــسائل الطــــــالق تــــــصلح أن تكــــــون قرينــــــة لتعــــــيني أ      

 هـو  ،لنفـي حـصر الطـالق بيـد الـزوج     < ضررال  >املستفاد من إجراء قاعدة     
ال >ستفاد مــــن حــــديث  ن املــــإ : بــــل ميكــــن القــــول  ،ثبــــوت هــــذا احلــــق للحــــاكم   

هـــــو أن الزوجـــــة خمـــــرية بـــــني الترافـــــع إىل القاضـــــي وبـــــني الفـــــسخ مـــــن  < ضـــــرر
همــا يقــع  قبلــها، وال ضــّير يف كــون الفــسخ مغــايراً للطــالق يف أحكامــه، فأيّ     

  !يترتب عليه حكمه اخلاص

  <ال ضرار> االستدالل بفقرة -ب

خيــــــــتص حبالــــــــة الــــــــزوج  < ال ضــــــــرار>): ص(وتقريــــــــب االســــــــتدالل بقولــــــــه  
 وقـــــد دلَّ ،د إدخـــــال الـــــضرر عليهـــــا   بـــــأن يتعمــــّـ ،ذي يكـــــون مـــــضاراً لزوجتـــــه  الـــــ

۟وال تمسكوهن ضرارا لتعتـدوا{: على ذلـك قولـه تعـاىل      ُ َ َْ ِ ِّ ٙ َ َ ّ ُ ُ ِ
ْ ُ َ ن الـزوج  أ ذلـك  ،)٢(}َ

لــو مل يقــم حبقــوق زوجتــه، وأمــره احلــاكم الــشرعي بالقيــام بتلــك احلقــوق     
ره كــــان إصـــــراره  ومل يـــــتمكن احلــــاكم الــــشرعي مـــــن إجبــــا   ، فــــامتنع عــــن ذلــــك   

وحينئـذٍ  ، على ذلك من قبيل إصرار مسرة علـى الـدخول لبيـت األنـصاري           
ــرار>): ص(اً للزوجـــــــــة، ويـــــــــدخل حتـــــــــت كـــــــــربى قولـــــــــه    يكـــــــــون مـــــــــضارّ  . <ال ضـــــــ

 إمـا أن  ،ويكون األمر دائراً بني اثـنني ، وينفتح هبذا باب الطالق اإلجباري    
اكم يتـــــــــوىل احلــــــــــ ، أو جيـــــــــربه احلـــــــــاكم علــــــــــى الطـــــــــالق لُيخلــــــــــي ســـــــــبيل زوجتــــــــــه    

                                                            
  .٢٠٣ص، ن. م) ١(
  .٢٣١اآلية : سورة البقرة) ٢(
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بنفــسه ذلــك وجيــري الطــالق جــرباً عليــه لــو امتنــع عــن فــك ربــاط الزوجيــة            
  . )١( لكونه ويل املمتنع،ومل يطلقها

ومل ، إن الــــــــزوج إذا رفـــــــــض إنــــــــصاف زوجتــــــــه يف املعاملـــــــــة   : وببيــــــــان آخــــــــر  
 الــزوج علــى إمــساك  وأصــّر، تــرَض الزوجــة باالســتمرار يف احليــاة الزوجيــة  

مريـــــــــداً إلدخـــــــــال ، اً لزوجتـــــــــهاّرفإنـــــــــه يكــــــــون مـــــــــض ، الزوجــــــــة ورفـــــــــض طالقهـــــــــا 
  .<نفي الضرار> وبذلك يكون مصداقاً لقاعدة ،الضرر عليها

ومقتــــــضى انطبــــــاق القاعــــــدة تــــــضييق دائــــــرة واليــــــة الــــــزوج علــــــى الطــــــالق   
 بــــــدخول هــــــذِه احلالــــــة حتــــــت واليــــــة احلــــــاكم الــــــشرعي الــــــذي يـــــــأمر         ،وعدمــــــه 

 ،عنــه فــإذا رفــض ذلــك تــوىل احلــاكم الطــالق رغمــاً       ، الــزوج بإيقــاع الطــالق  
 لـــسقوط  ،بقلـــع خنلـــة مســـرة ورميهـــا إليـــه     ) ص(وهـــذا مـــن قبيـــل أمـــر الـــنيب     

  .)٢(واليته على ماله بسبب مضارته لألنصاري

هــذا الوجــه للحكــم بــالتفريق للزوجــة فيمــا لــو       وال ميكــن االعتمــاد علــى   
ن مـن معاشـرهتا   غـري مـتمكّ   أو كان الزوج عاجزاً عـن اإلنفـاق علـى زوجتـه،     

 لعـــــــــدم صـــــــــدق تعمـــــــــد اإلضـــــــــرار يف هـــــــــذه     ،ثالً بـــــــــسبب غيبتـــــــــه مـــــــــ  ،بـــــــــاملعروف
  .احلالة

 وميكـــــن التمـــــسك بـــــنفس التقريـــــب املتقـــــدم إلثبـــــات هـــــذا احلـــــق للحـــــاكم   
 ألن رفــــــع اإلضــــــرار بالزوجــــــة ال يقتــــــصر علــــــى تــــــدخل   ،وإن مل يكــــــن شــــــرعياً

 بــــــــــل يتحقــــــــــق بالقاضــــــــــي املنــــــــــصوب مــــــــــن قبــــــــــل    ،احلــــــــــاكم الــــــــــشرعي يف ذلــــــــــك 
  .السلطات الزمانية لفض املنازعات بني الناس

                                                            
  .٢١٠ -٢٠٩ص، حبر العلوم، حبوث فقهية) ١(
  .١٧٦مشس الدين، فساد العالقة الزوجية، ص) ٢(
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  <نفي العسر واحلرج> االستدالل بقاعدة -٣

هــــــو عــــــدم تــــــشريع املــــــوىل ســــــبحانه ألي حكــــــم     : وحاصــــــل هــــــذه القاعــــــدة   
  .يوجب وقوع املكلف يف احلرج والضيق

: قولـــــــه تعـــــــاىل  وهـــــــذه القاعـــــــدة مـــــــستفادة مـــــــن عـــــــدد مـــــــن األدلـــــــة، أمههـــــــا        
ــن حــرج{ ــن م ــيكم ىف ٱدلي ــل عل ــا جع ٛوم َ َ

ْ ِْ ِ ُِّ ِ ْ َ َ َ َ َ َ   جعــلنفــي علــى يــدلّالــذي  ،)١(}َ
الــــــــــــدين الــــــــــــيت تــــــــــــؤدي إىل حــــــــــــصول العـــــــــــــسر     ألحكــــــــــــام احلرجيــــــــــــة يف   ل املــــــــــــوىل 

  .ت هذه األحكام تكليفية أو وضعيةكانسواء ، واحلرج للمكلف

واملـــــــــراد مـــــــــن نفـــــــــي العـــــــــسر والـــــــــضيق واحلـــــــــرج يف هـــــــــذا الـــــــــدين احلنيـــــــــف       
مقابـــل الـــسعة والـــسهلة والـــسمحة أن اهللا تبـــارك وتعـــاىل مل جيعـــل يف هـــذا    

 أو بــارة عــن جممــوع األحكــام املتعلقــة بأفعــال املكلفــني   الــذي هــو ع–الــدين 
كالطهـــــارة والنجاســـــة  ،  كـــــبعض األحكـــــام الوضـــــعية  ،املوضـــــوعات اخلارجيـــــة 
 حكمـــاً ينـــشأ مـــن قبلـــه    -يـــة والزوجيـــة وأمثـــال ذلـــك    والواليـــة واحلريـــة والرقّ 

، بـــــــــــــل هـــــــــــــذا الـــــــــــــدين والـــــــــــــشريعة مسحـــــــــــــة ســـــــــــــهلة  ، احلـــــــــــــرج والـــــــــــــضيق والعـــــــــــــسر 
  .)٢(بل أحكامهسعة من ِقواملتدينون هبذا الدين يف 

وحيـــــــث إن قاعـــــــدة ال حـــــــرج حاكمـــــــة علـــــــى أدلـــــــة األحكـــــــام األوليـــــــة بنفـــــــي   
هنـــــــا تنفـــــــي تـــــــشريع  أ ذلـــــــك ،األحكـــــــام احلرجيـــــــة احملمولـــــــة علـــــــى موضـــــــوعاهتا  

وعندئــــذٍ ميكــــن تقريــــب االســــتدالل  ، احلكــــم احلرجــــي بالنــــسبة إىل املكلــــف 
دلــــــة حــــــصر ة نفــــــي احلــــــرج حكومــــــة علــــــى أ  باعتبــــــار أن ألدلّــــــ،هبــــــذِه القاعــــــدة

 يف صــــــــورة  ألن إبقــــــــاء هــــــــذا احلــــــــق ثابتــــــــاً للــــــــزوج حــــــــىت ،الطــــــــالق بيــــــــد الــــــــزوج
                                                            

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ١(
  .٢٥٦، ص١القواعد الفقهية، ج، البجنوردي) ٢(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ١١١ 

ا حـــدود اهللا تعـــاىل  حبيـــث يتجـــاوز يف عالقتـــه هبـــ   - إخاللـــه حبقـــوق زوجتـــه 
ممــــــا يتــــــسبب يف  -) املعاشــــــرة بــــــاملعروف(هــــــا علــــــى قاعــــــدة  املفتــــــرض ابتناؤ

 وحيـــــث إن مقتـــــضى القاعـــــدة هـــــو عـــــدم تـــــشريع     ،وقـــــوع الزوجـــــة يف احلـــــرج  
ب للحـــــــــرج  الطـــــــــالق الثابـــــــــت للـــــــــزوج املـــــــــسبِِّ كـــــــــام احلرجيـــــــــة فيكـــــــــون حـــــــــقّ األح

 لرفـــــــع  ةوينتقـــــــل هـــــــذا احلـــــــق إىل القاضـــــــي الـــــــذي تلجـــــــأ إليـــــــه الزوجـــــــ       ، منفيـــــــاً
  .احلرج الداخل عليها من جهة بقاء هذا احلق منحصراً بيد الزوج

ومـــــــــن هنـــــــــا، فقـــــــــد ذهـــــــــب بعـــــــــض الفقهـــــــــاء إىل أن للحـــــــــاكم الـــــــــشرعي أن   
يمــــا لــــو كــــان الــــزوج مفقــــوداً، ومل ميكــــن النفقــــة       يطلِّــــق جــــرباً علــــى الــــزوج ف   

واملعـــــــسر ، بـــــــل واحملبـــــــوس يف مكـــــــان ال ميكـــــــن جميئـــــــه أبـــــــداً ، علـــــــى الزوجـــــــة
الــذي ال يــتمكّن مــن اإلنفــاق مــع عــدم صــرب الزوجــة علــى ذلــك، فقــد كتــب        

يف املفقــود الــذي مل يعلــم    >): تكملــة العــروة الــوثقى  (الــسيد اليــزدي يف  
كـــــــــــن إعمـــــــــــال الكيفيـــــــــــات املـــــــــــذكورة يف  خـــــــــــربه وأنـــــــــــه حـــــــــــي أو ميـــــــــــت إذا مل مي 

ختلــيص زوجتــه ملــانع مــن املوانــع، ولــو مــن جهــة عــدم النفقــة هلــا يف املــدة            
وعــدم وجــود بــاذل مــن متــربع أو مــن ويل الــزوج، ال يبعــد جــواز     ، املــضروبة

بـــل وكـــذا املفقـــود   ، طالقهـــا للحـــاكم الـــشرعي مـــع مطالبتـــها وعـــدم صـــربها    
الـــــصرب، بـــــل ويف غـــــري املفقـــــود  املعلـــــوم حياتـــــه مـــــع عـــــدم متكـــــن زوجتـــــه مـــــن    

ممـــــــــــــن علـــــــــــــم أنـــــــــــــه حمبـــــــــــــوس يف مكـــــــــــــان ال ميكـــــــــــــن جميئُـــــــــــــُه أبـــــــــــــداً، وكـــــــــــــذا يف   
احلاضــــر املعــــسر الــــذي ال يــــتمكن مــــن اإلنفــــاق مــــع عــــدم صــــرب زوجتــــه علــــى   
هــذه احلالــة، ففــي مجيــع هــذه الــصور وأشــباهها وإن كــان ظــاهر كلمـــاهتم          

، بالـــــساقعـــــدم جـــــواز فكهـــــا وطالقهـــــا للحـــــاكم، ألن الطـــــالق بيـــــد مـــــن أخـــــذ      
خـــــصوصاً ، إال أنــــه ميكــــن أن يقــــال جبــــوازه، لقاعـــــدة نفــــي احلــــرج والــــضرر       
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إذا كانــــــــــــت شــــــــــــابة، واســــــــــــتلزم صــــــــــــربها طــــــــــــول عمرهــــــــــــا وقوعهــــــــــــا يف مــــــــــــشقّة      
شـــــــــــديدة، وملـــــــــــا ميكـــــــــــن أن يـــــــــــستفاد مـــــــــــن بعـــــــــــض األخبـــــــــــار، كـــــــــــصحيح ربعـــــــــــي   

َومــن {: يف قــول اهللا عــّز وجــلّ ) ع(والفــضيل بــن يــسار عــن أيب عبــد اهللا   َ
ْقــدر عليــ َ َ َ ِ ــه ٱهللاُ ُه رزقــهۥ فلينفــق ممــآ ءات َ ّ ُ ُٰ َ َ َ ّ ِ

ْ ِ ُِ
ْ
َ ُ ْ إن أنفــق عليهــا مــا يقــيم  >: ، قــال}ِ

مسعــت : ، وصـحيح أيب بـصري قـال   <ظهرهـا مـع كـسوة وإال فــرق بينـهما    
مــــن كانــــت عنــــده امــــرأة فلــــم يكــــسها مــــا يــــواري     >: يقــــول) ع(أبــــا جعفــــر  

عورهتــا، ويطعمهــا مــا يقــيم صــلبها كــان حقــاً علــى اإلمــام أن يفــرق     
ال >: ، والـــــصحيح عـــــن ابـــــن أيب عمـــــري، عـــــن مجيـــــل بـــــن دارج قـــــال  <نـــــهمابي

قلــــــــت : قــــــــال ابــــــــن أيب عمــــــــري  <، جيــــــــرب الرجــــــــل إال يف نفقــــــــة األبــــــــوين والولــــــــد   
إذا >: قــــال) ع(قــــد روى عنبــــسة عــــن أيب عبــــد اهللا   : قــــال، واملــــرأة: جلميــــل

كساها ما يـواري عورهتـا ويطعمهـا مـا يقـيم صـلبها أقامـت معـه وإال           
اهر أن املـــــــراد أنــــــــه جيـــــــرب علــــــــى طالقهـــــــا، وإذا مل ميكــــــــن    إذ الظــــــــ. <طلقهـــــــا 

إجبـــــاره لغيبـــــة فيتـــــوىل احلـــــاكم الـــــشرعي طالقهـــــا، واملـــــروي عـــــن أيب عبـــــد     
أنــــا أوىل بكــــل مــــؤمن مــــن نفــــسه، وعلــــي  >: قــــال) ص(أن الــــنيب ) ع(اهللا 

قــول الــنيب صــلى >: فقــال، لـه فمــا معــىن ذلـك  : فقيــل<، أوىل مــن بعــدي
ــه وآلــــه  ــياعاً، فعلــــيَّ، ومــــن تــــرك مــــاالً     مــــن تــــرك دينــــاً  : اهللا عليــ  أو ضــ

ــه مـــال        ــة، فالرجـــل ليـــست لـــه علـــى نفـــسه واليـــة إذا مل يكـــن لـ ، فللورثـ
، ولـــــيس لـــــه علـــــى عيالـــــه أمـــــر وال هنـــــي إذا مل ُيجـــــرِ علـــــيهم النفقـــــة        

ــه وأمــــــري املــــــؤمنني عليــــــه الــــــسالم ومــــــن         والــــــنيب صــــــلى اهللا عليــــــه وآلــــ
 .<بعــــــدمها لـــــــزمهم هــــــذا، فمـــــــن هنــــــا صـــــــار أوىل هبــــــم مـــــــن أنفـــــــسهم    

فيــــستفاد مــــن هــــذه األخبــــار أن مــــع عــــدم النفقــــة جيــــوز إجبــــار الــــزوج علــــى        
 لإلمــــــــــــــام أن يتــــــــــــــواله،  - لعــــــــــــــدم حــــــــــــــضوره  -وإذا مل ميكــــــــــــــن ذلــــــــــــــك  ، الطــــــــــــــالق
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وإذا كــــان عـــدم طالقهــــا وإبقاؤهــــا  ، واحلـــاكم الــــشرعي نائـــب عنــــه يف ذلـــك   
بــــــل ، علــــــى الزوجيــــــة موجبــــــاً لوقوعهــــــا يف احلــــــرام قهــــــراً أو اختيــــــاراً فــــــأوىل 

هـــــــا حفظـــــــاً هلــــــــا عـــــــن الوقـــــــوع يف املعــــــــصية، ومـــــــن هـــــــذا ميكــــــــن أن       الـــــــالزم فكّ 
إذا أمكــن إعمــال الكيفيــات املــذكورة مــن ضــرب     : يقــال يف مــسألة املفقــود  

األجـــل والفحـــص لكـــن كـــان موجبـــاً للوقـــوع يف املعـــصية جيـــوز املبـــادرة إىل    
  .)١(<طالقها من دون ذلك

 ،لـــكعلـــى ذ) قاعـــدة ال ضـــرر وال ضـــرار (وتابعـــه الـــسيد السيـــستاين يف  
فقــــــد اســــــتدل بعـــــــدد مــــــن الروايــــــات الدالـــــــة علــــــى أن الــــــزوج إمـــــــا أن ينفــــــق مـــــــا        

فظهــر  >: مث خــتم البحــث قــائالً   ، يقــيم ظهرهــا مــع كــسوة وإال فُــّرق بينــهما     
 ،أن الـــــصحيح هـــــو االعتمـــــاد علـــــى مـــــا يـــــدل علـــــى أن احلـــــاكم يفـــــرق بينـــــهما         

  .)٢(<معسراً أو  وال فرق بني كونه موسراً،والظاهر أنه على حنو الطالق

والوجــــه يف ختصيــــصهم ذلــــك باحلــــاكم الــــشرعي، هــــو ورود التعــــبري   
 ولكـــــن الظـــــاهر أن املـــــراد منـــــه هـــــو احلـــــاكم     ،يف بعـــــض الروايـــــات ) اإلمـــــام (بــــــ

ولــيس ، الـذي ميثــل الــسلطة الفعليـة املتــصدية للحكــم وإدارة شـؤون النــاس   
 ويؤيــد ذلــك أنــه قــد ورد يف روايــات الطــالق علــى     ،خــصوص اإلمــام العــادل 

ومبرتلـــــــة اإلمــــــــام  ، لتعـــــــبري عــــــــن الـــــــويل بأنــــــــه مبرتلـــــــة الـــــــسلطان تــــــــارة    اجملنـــــــون ا 
وإىل ، ويف روايـــات املفقـــود ورد فيهـــا أهنـــا ترفـــع أمرهـــا إىل الـــوايل      ، أخـــرى

وورد يف روايـــــــــات وقـــــــــف املـــــــــؤيل أربعـــــــــة أشـــــــــهر أن الـــــــــذي يوقفـــــــــه    ، الـــــــــسلطان
،  واملعـــــــىن فيهـــــــا مجيعـــــــاً هـــــــو مـــــــا قـــــــدمناه   ،وورد فيهـــــــا أنـــــــه الـــــــسلطان ، اإلمـــــــام

                                                            
ــا  ، اليــــزدي) ١( ظم الطباطبــــائي، تكملــــة العــــروة الــــوثقى، مكتبــــة الــــداوري، قــــم،     الــــسيد حممــــد كــ

  .٧٦ -٧٥ص، ١ج، مهمل من بقية بيانات الطبع
  .٣٠٩السيستاين، قاعدة ال ضرر وال ضرار، ص) ٢(
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 ألنـــه ، ميكـــن إثبـــات جـــواز رفـــع أمرهـــا إىل القاضـــي وإن كـــان جـــائراً وعندئـــذٍ
  .الذي إليه احلكم

وأمـري  ) ص(وهذا ال يتعـارض مـع مـا ذكـره الـسيد اليـزدي مـن أن الـنيب           
 الــــذي يـــــدل علـــــى ثبـــــوت الواليـــــة  ،أوىل بـــــاملؤمنني مـــــن أنفـــــسهم) ع(املــــؤمنني  

الـــسلطان  أو مـــام ألننـــا قلنـــا بـــأن املـــراد مـــن اإل  ،هلمـــا وللفقيـــه النائـــب عنـــهما  
 .هو األعم من العادل مبا يشمل احلاكم اجلائر
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  :شروط الترافع إلى قضاة المحاكم المدنية
الشرط األساسـي الـذي جيـب تـوفره للحكـم جبـواز تقـدم املـرأة بـدعوى            
الطــــــالق مــــــن زوجهــــــا إىل القــــــضاة املنــــــصوبني يف احملــــــاكم املدنيــــــة مــــــن قبــــــل     

 هــــــــــــو إخــــــــــــالل الــــــــــــزوج ،ة حكمهــــــــــــم بــــــــــــالطالقويف صــــــــــــح، الــــــــــــسلطات الزمنيــــــــــــة
حبقــوق زوجتــه املقــررة شــرعاً مبــا خيــرج عالقتــه هبــا عــن إطارهــا الــشرعي   

 حبيــــــــث ،)التــــــــسريح بإحــــــــسان  أو اإلمــــــــساك بــــــــاملعروف (املــــــــبين علــــــــى قاعــــــــدة  
ألن هــــــذا هــــــو القــــــدر املتــــــيقن مــــــن أدلــــــة    ، تكــــــون الزوجــــــة حمقــــــة يف دعواهــــــا  

  .)١(تقدمة ومنها صحيحة أيب أسد امل،اجلواز املتقدمة

وأمـــا إذا كانـــت الزوجـــة متعديـــة علـــى زوجهـــا يف دعواهـــا فيحـــرم عليهـــا  
ويكــــــــــون احلكــــــــــم بــــــــــالطالق بــــــــــاطالً فيمــــــــــا لــــــــــو رفعــــــــــت دعواهــــــــــا إلــــــــــيهم         ، ذلــــــــــك

  .وتبقى العلقة الزوجية ثابتة بينهما شرعاً، وحكموا بالطالق

ويـــــشترط يف القاضـــــي الــــــذي ترفـــــع إليــــــه املـــــرأة أمرهــــــا أن يكـــــون مــــــسلماً،      
لـــــــــدول إســـــــــالمية، النـــــــــصراف الروايـــــــــات املتقدمـــــــــة الدالـــــــــة علـــــــــى       ويف حمـــــــــاكم 

  .اجلواز إىل ذلك، إذ هو الذي من شأنه أن ترفع إليه املرأة املسلمة أمرها

وأمــــــــا املــــــــرأة املــــــــسلمة املقيمــــــــة يف دولــــــــة غــــــــري إســــــــالمية فعليهــــــــا الرجــــــــوع    
بنفــــسها أو عــــن طريــــق وكيلــــها إىل احلــــاكم الــــشرعي، إذا كــــان قــــادراً علــــى        

ز زوجهـــــــــا علـــــــــى حقوقهـــــــــا الـــــــــيت جعلـــــــــها اهللا تعـــــــــاىل هلـــــــــا، أو إىل      إهنـــــــــاء جتـــــــــاو 
احملـــــــــــاكم املدنيـــــــــــة يف إحـــــــــــدى الـــــــــــدول اإلســـــــــــالمية، ولـــــــــــيس هلـــــــــــا الترافـــــــــــع إىل       

  .حماكم الدولة اليت تتوطن فيها، لعدم الدليل على جواز ذلك
                                                            

، بـــاب أنـــه يـــشترط فيـــه اإلميـــان، أبـــواب صـــفات       ١٥، ص٢٧احلـــر العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، ج   ) ١(
 .٩القاضي، ح
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مــــــــــضافاً إىل ضــــــــــرورة تــــــــــوفر ســــــــــائر شــــــــــروط الطــــــــــالق املقــــــــــررة يف   ، هــــــــــذا
وأن تكـــــــون ، ودوام الـــــــزواج، لرجـــــــال كوجـــــــود شـــــــاهدين عـــــــدلني مـــــــن ا،الفقـــــــه

، وأن ال يكــــــون قــــــد  طــــــاهرة مــــــن احلــــــيض والنفــــــاس إذا كانــــــت مــــــدخوالً هبــــــا     
 أو وال صــــــــــغرية، إذا كانــــــــــت الزوجــــــــــة غــــــــــري حامــــــــــل واقعهــــــــــا يف هــــــــــذا الطهــــــــــر،

  :ويدل على ذلك كثري من الروايات، منها، ، وكان الزوج حاضراًيائسة

ســــألته عــــن  : قــــال) ع( عــــن أمحــــد بــــن حممــــد بــــن أيب نــــصر، عــــن الرضــــا     -
ــذا  >: رجـــــــل طلـــــــق امرأتـــــــه بعـــــــدما غـــــــشيها بـــــــشاهدين عـــــــدلني، قـــــــال      لـــــــيس هـــــ

يطلقهـا إذا طهـرت مـن     >: فكيف طـالق الـسنة؟ فقـال      : ، فقلت له  <طالقاً
حيـــــضها قبـــــل أن يغـــــشاها بـــــشاهدين عـــــدلني، فـــــإن خـــــالف ذلـــــك رد إىل  

فإنـــه طلـــق علـــى طهـــر مـــن غـــري مجـــاع بـــشهادة    : ، قلـــت<كتـــاب اهللا عـــز وجـــل 
  .)١(<ال جتوز شهادة النساء يف الطالق>: ني، قالرجل وامرأت

ا طــــــالق أّمــــــ>:  قــــــال– يف حـــــديث  –) ع( وعـــــن زرارة، عـــــن أيب جعفــــــر   -
ــا حـــىت تطمـــث      ،الـــسنة ــإذا أراد الرجـــل أن يطلـــق امرأتـــه فلينتظـــر هبـ  فـ

 فــــإذا خرجــــت مــــن طمثهــــا طلقهــــا تطليقــــة مــــن غــــري مجــــاع،    ،وتطهــــر
  .)٢(لك مث ذكر يف طالق العدة مثل ذ،<شهد شاهدينوُي

                                                            
طــــــالن الطــــــالق الــــــذي لــــــيس جبــــــامع للــــــشرائط الــــــشرعية، أبــــــواب         بــــــاب ب، ١٩ص، ٢٢ج، ن. م) ١(

  .١٣مقدمات الطالق وشرائطه، ح
، )ثقــة(عــن أمحــد بــن حممــد بــن عيــسى    ، )ثقــة(عبــد اهللا بــن جعفــر احلمــريي   : ســند احلــديث 

  ).ثقة(عن أمحد بن حممد بن أيب نصر 
عهــــا فيــــه،  بــــاب اشــــتراط صــــحة الطــــالق بكــــون املطلقــــة يف طهــــر مل يواق   ، ٢٤ص، ٢٢ج، ن. م) ٢(

  .٤أبواب مقدمات الطالق وشرائطه، ح
ــراهيم    ، حممـــد بـــن يعقـــوب  : ســـند احلـــديث  ، وعـــن )ممـــدوح(، عـــن أبيـــه  )ثقـــة(عـــن علـــي بـــن إبـ

إمـا ابـن خالـد أو ابـن عيـسى، وكالمهـا       (، عـن أمحـد بـن حممـد         )العطار، ثقـة  (حممد بن حيىي    
، عــن زرارة )ثقــة(، عــن علــي بــن رئــاب   )وهــو احلــسن بــن حمبــوب، ثقــة  (، عــن ابــن حمبــوب  )ثقــة

  ).بن أعني، ثقة(
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ولـو  > : - يف حـديث  -يقـول  ) ع( وعن اليسع، قال مسعت أبا جعفر      -
أن رجــالً طلــق علــى ســنة وعلــى طهــر مــن غــري مجــاع، وأشــهد ومل ينــو    

  .)١(<الطالق، مل يكن طالقه طالقاً

إذا رفعـــــــــت املـــــــــرأة أمرهـــــــــا إىل أحـــــــــد القـــــــــضاة يف احملـــــــــاكم املدنيـــــــــة،   أمـــــــــا و
 الـــــدعوى، وثبـــــت لـــــه تقـــــصري  واتبـــــع القاضـــــي اإلجـــــراءات الالزمـــــة للنظـــــر يف 

الـــــــــزوج يف وفائـــــــــه حبقـــــــــوق زوجتـــــــــه، وظلمـــــــــه هلـــــــــا، فحكـــــــــم بنـــــــــاًء علـــــــــى ذلـــــــــك         
 مراجعتــــها  جيــــوز لــــه الالزوجــــة تــــبني مــــن زوجهــــا، و   فــــإن ،بــــالتفريق بينــــهما 
  .إال بعقد جديد

وإن كان األوفق باالحتياط هـو عـدم الرجـوع إلـيهم إال يف صـورة عـدم        
كـــــون الـــــزوج ممـــــاطالً مبـــــا حيـــــول      ، أوإمكـــــان الرجـــــوع إىل احلـــــاكم الـــــشرعي   

 باعتبـار  ،دون حسم احلاكم الشرعي للقضية مبـا يرفـع احليـف عـن املـرأة            
 .أن احلاكم الشرعي متوفر على الشروط املعتربة يف القاضي

 

 

  

                                                            
بـــاب يـــشترط يف صـــحة الطـــالق القـــصد وإرادة الطـــالق، أبـــواب مقـــدمات     ، ٢٤ص، ٢٢ج، ن. م) ١(

  .٤الطالق وشرائطه، ح
، عــــن أمحــــد بــــن   )العطــــار، ثقــــة (عــــن حممــــد بــــن حيــــىي   ، حممــــد بــــن يعقــــوب : ســــند احلــــديث 

، عــن أبيــه )ثقـة (بــراهيم ، وعــن علــي بـن إ )إمــا ابـن خالــد أو ابــن عيـسى، وكالمهــا ثقـة   (حممـد  
بـن أعـني، فطحـي،    (، عـن عبـد اهللا بـن بكـري     )ثقـة (، عـن عبـد الـرمحن بـن أيب جنـران        )ممدوح(

مــشترك بــني ابــن محــزة وابــن عبــد اهللا القمــي،    (، عــن اليــسع  )بــن أعــني، ثقــة (، عــن زرارة )ثقــة
  ).وكالمها مل يوثق
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 :أدلة حصر الطالق بيد الزوج

 ،وإن كــان جـــائراً ، ولكــن قــد ُيعتــرض علــى القــول بنفــوذ طــالق احلــاكم        
بـــــت للـــــزوج حـــــصراً فيكـــــون تـــــسليط غـــــريه عليـــــه       بـــــأن طـــــالق الزوجـــــة حـــــق ثا   

  .منافياً ملا دلَّ على كونه منحصراً به

) درر الـــــآليل(منـــــها النبـــــوي املـــــشهور الـــــذي أورده ابـــــن أيب مجهـــــور يف     
  .)١(<الطالق بيد من أخذ بالساق>: قال) ص (أنه

يف ) ع(ومرســــــــل ابـــــــــن بكـــــــــري، عـــــــــن بعـــــــــض أصـــــــــحابنا، عـــــــــن أيب عبـــــــــد اهللا   
ته املـــــــرأة، وشـــــــرطت عليـــــــه أن بيـــــــدها اجلمـــــــاع    صـــــــدقأامـــــــرأة نكحهـــــــا رجـــــــل ف 

وقـضى أن  <، ى احلق من لـيس أهلـه     خالف السنة وولّ  >: فقال، والطالق
  .)٢(وتلك السّنة، وأن بيده اجلماع والطالق، على الرجل الصداق

: مسعتـــــــه يقـــــــول : قـــــــال) ع(عـــــــن أيب عبـــــــد اهللا  ، وعـــــــن الوليـــــــد بـــــــن صـــــــبيح  
ى امرأتـه وهـو هلـا    أحـدهم رجـل يـدعو علـ      ،  علـيهم دعـوهتم    ثالث تردّ >

  .)٣(<...أمل جيعل أمرها بيدك: فيقال له، ظامل
                                                            

 إلحيــــاء التــــراث،  )ع(آل البيــــت ، املــــريزا حــــسني الطربســــي، مــــستدرك الوســــائل، مؤســــسة    النــــوري) ١(
بـاب أنـه جيــوز أن يـزوج األب ولـده الـصغري وال جيــوز أن      ، ٣٠٦ص، ١٥ج، هــ ١٤٠٨، ١بـريوت، ط 
 .٣ح، أبواب مقدمات الطالق وشرائطه، يطلق عنه

ن الطـــالق بيـــد الرجـــل، أبـــواب مقـــدمات      أبـــاب  ، ٩٨ص، ٢٢ج، وســـائل الـــشيعة  ، احلـــر العـــاملي  ) ٢(
  .١الطالق وشرائطه، ح

عـــن أمحـــد بـــن حممـــد  ، )العطـــار، ثقـــة(عـــن حممـــد بـــن حيـــىي  ، حممـــد بـــن يعقـــوب : حلـــديثســـند ا
بقرينـة  ، وهـو احلـسن بـن علـي    (عـن ابـن فـضال     ، )مشترك بني ابن خالد وابن عيسى وكالمها ثقة       (

  ).ع(عنه ، عن بعض أصحابنا، )وهو عبد اهللا، فطحي، ثقة(عن ابن بكري ، )ثقة،  عنهياملرو
 .٤أبواب مقدمات الطالق وشرائطه، ح،  طالق الزوجة غري املوافقةباب جواز، ١١ص، ن. م) ٣(

، )ثقـة ، بـن عـامر األشـعري القمـي    (عن احلـسني بـن حممـد        ، حممد بن يعقوب  : سند احلديث 
، احلــسن بــن علــي (، عــن الوشــاء  )مــضطرب احلــديث واملــذهب ، البــصري(عــن معلــى بــن حممــد   

  ).ثقة(يح عن الوليد بن صب، )ثقة(عن عبد اهللا بن سنان ، )ثقة
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ــال >: قـــــــال) ع(عـــــــن أيب عبـــــــد اهللا  ، وعـــــــن حممـــــــد بـــــــن محـــــــاد احلـــــــارثي    قـــــ
رجـــــل جعـــــل بيـــــده طـــــالق  : مخـــــس ال يـــــستجاب هلـــــم  ):ص(رســـــول اهللا 

  .)١(<...ومل خيل سبيلها، وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها، امرأته

ج هــــو صــــاحب احلــــق يف إهنــــاء العالقــــة   أن الــــزو،واملقــــصود هبــــذه األدلــــة
ولكــــــن موردهــــــا هــــــو حالــــــة التــــــزام      ، )الزوجــــــة (الزوجيــــــة دون الطــــــرف اآلخــــــر    

وعـدم تعديـه حـدود اهللا    ، الزوج بالقاعدة الشرعية يف العالقة مع الزوجة 
 فـــــــإن هـــــــذا   ، وأمـــــــا يف حالـــــــة احنـــــــراف العالقـــــــة عـــــــن القاعـــــــدة املقـــــــررة       ،فيهـــــــا

ن يتـدخل يف حالـة طلـب الزوجـة     احلق ينتقل إىل احلاكم الـذي يـستطيع أ    
أن يقـــــوم ، أو  إمــــا بإجبــــار الـــــزوج علــــى الطــــالق    ، هلــــذا االحنـــــراف لوضــــع حــــدٍّ  

  .احلاكم بالتصدي للطالق فيما لو امتنع الزوج عن ذلك

حمكومــــــة  أو دةإن أدلـــــة حـــــصر الطـــــالق بيـــــد الـــــزوج مقيــــّـ      : وبتعـــــبري آخـــــر  
طـــــالق مـــــن   مبـــــا دلَّ علـــــى أن للزوجـــــة أن ترفـــــع أمرهـــــا إىل احلـــــاكم لطلـــــب ال      

  . حبقوقهالِّخالزوج الذي ُي

*  *  *  

  

  

                                                            
  .٥ح، ن. م) ١(

عـن  ، )مل يوثـق (عـن حممـد بـن موسـى بـن املتوكـل       ، حممد بن علي بن احلسني: سند احلديث 
عــن حممــد بــن أمحــد بــن     ، )ثقــة، بقرينــة الطبقــة ، وهــو أبــو جعفــر العطــار   (حممــد بــن حيــىي   

، )ثقة، بقرينة الطبقة، وهو بن أيب اخلطاب(عن حممد بن احلسني ، )جمهول(علي الكويف 
 عــن حممــد بــن محــاد -) وحممــد بــن احلــسني(كــذا يف الوســائل، والــصحيح كمــا يف اخلــصال  -

  ). ثقة(احلارثي 
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سخ للزوجـــــة يف  يف أنـــــه هـــــل يثبـــــت خيـــــار الفـــــ  ئنـــــافقهاوقـــــع البحـــــث بـــــني  
، فيمــــــا لــــــو طــــــرأ صـــــورة عجــــــز الــــــزوج أو امتناعــــــه عــــــن اإلنفــــــاق علــــــى زوجتــــــه  

يف  أْم أنــــه ال خيــــار للزوجــــة  ؟، ومل تــــرَض الزوجــــة بالــــصرب ذلــــك بعــــد العقــــد 
  .هذه احلالة

  أو امتنـــــعفـــــذهب بعـــــضهم إىل أنـــــه لـــــيس للمـــــرأة خيـــــار وإن عجـــــز الـــــزوج 
 آخــرون إىل ثبــوت  ن عليهــا الــصرب، وذهــب  أوعــن القيــام بنفقتــها الالزمــة،   

بـــــــني ىل ثبوتـــــــه للزوجـــــــة، فلـــــــها أن ختتـــــــار  إاخليـــــــار للحـــــــاكم، وذهـــــــب غريهـــــــم  
  .الصرب والبقاء أو الفراق

هـــــــــذه اخلـــــــــالف يف ) إيـــــــــضاح الفوائـــــــــد(وقـــــــــد بـــــــــىن فخـــــــــر احملققـــــــــني يف 
 أو ؟شـــــرط يف لـــــزوم العقـــــد  هـــــل هـــــو   علـــــى اخلـــــالف يف أن اليـــــسار   املـــــسألة

يف لـــــــزوم العقـــــــد، فمـــــــع    علـــــــى القـــــــول بـــــــأن اليـــــــسار شـــــــرط     >: ال، فقـــــــد كتـــــــب 
وأمــــا علــــى القــــول بالعــــدم، فيحتمــــل  .  علــــى الفــــسخ)*(جتــــدد العجــــز يتــــسلط

ذلـك، ألنـه ضـرر علـى املـرأة، ونقلــه ابـن إدريـس عـن بعـض علمائنـا، ونقــل           
. الــشيخ جنــم الــدين بــن ســعيد عــن بعــض علمائنــا أن احلــاكم يفــرق بينــهما         

  .)١(<قرب العدمواأل

 واألدلــــــــة الــــــــيت  ،هــــــــذه املــــــــسألة وفيمــــــــا يلــــــــي عــــــــرض لكلمــــــــات علمائنــــــــا يف     
  .ا إليها يف آرائهم اليت اختاروها، مع مناقشتهااستندو

                                                            
 .تتسلط: كذا يف املصدر، والصواب) *(
إيــــضاح الفوائــــد يف شــــرح إشــــكاالت    ، فخــــر احملققــــني، الــــشيخ حممــــد بــــن احلــــسن بــــن يوســــف      ) ١(

  .٢٤، ص٣هـ، ج١٣٨٩، ١القواعد، مؤسسة إمساعيليان، قم، ط
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  نفي ثبوت خيار الفسخ: ألول االقول
تجـدد عجـزه    بلزوجة أو للحاكمذهب املشهور إىل عدم ثبوت اخليار ل    

  .لصرب، وتكون النفقة ديناً بذمته، وأن عليها اأو امتناعه عن نفقتها

ولو جتدد عجز الـزوج عـن النفقـة،    >): الشرائع(قال احملقق احللي يف   
  .)١(<هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرمها أنه ليس هلا ذلك

املـــــشهور أنـــــه ال خيــــــار   >): خمتلـــــف الـــــشيعة  (قـــــال العالمـــــة احللّـــــي يف    و
) املبـــــسوط(للزوجـــــة يف الفـــــسخ باإلعـــــسار مـــــن النفقـــــة، اختـــــاره الـــــشيخ يف     

  .)٢(<وأوجب عليها الصرب) اخلالف(و

  :وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة

سـرة ۚ{:  قوله تعاىل:األول ٛوإن كان ذو عسـرة فنظرة إ م َٛ َ ََ
ْ
َ ٰ َ ِ ٌِ ِ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ{)٣(.  

ــ  االســـــــتداللتقريـــــــبوميكـــــــن  اآليـــــــة تـــــــدل علـــــــى أنـــــــه إذا وجـــــــد مـــــــدين     أن بـــــ
وجــوب معــسر يعجــز عــن أداء مــا عليــه مــن ديــن فيجــب تــأخريه، وحيــث إن         

رد مطلقـــاً، فإنـــه يـــتعني علـــى الزوجـــة تـــأخري زوجهـــا      املعـــسر و املـــدين تـــأخري
   .الذي جتدد إعساره

، أن مــــــورد اآليــــــة هــــــو الــــــديون الثابتــــــة يف الذمــــــة، وحيــــــث إن   ويــــــرد عليــــــه
، حتـــول حـــق الزوجـــة يف النفقـــة إىل ديـــن بذمـــة الـــزوج بإعـــساره غـــري حمـــرز    

إذ ال ُيعلــــــم أنــــــه بإخاللــــــه بنفقتــــــها هــــــل يثبــــــت هلــــــا خيــــــار الفــــــسخ، أو يتحــــــول   
 فإن إثبات وجوب التأخري عليهـا يكـون مـن     ولذلك- إىل دين بذمته     حقها

                                                            
  .٣٠٠، ص٢شرائع اإلسالم، ج احللي، ققاحمل) ١(
العالمـــة احللـــي، الـــشيخ احلـــسن بـــن يوســـف بـــن املطهـــر، خمتلـــف الـــشيعة يف أحكـــام الـــشريعة،  ) ٢(

  .٣٢٧ -٣٢٦، ص٧، جهـ١٤١٢، ١راسات اإلسالمية، قم، طمركز األحباث والد
  .٢٨٠اآلية : سورة البقرة) ٣(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ١٢٥ 

ن التمــسك بعمــوم الــدليل أ، ذلــك التمــسك يف العــام يف الــشبهة املــصداقية
إلثبــات حكــم معــني فــرع إحــراز موضــوع ذلــك احلكــم، ومــع الــشك يف كــون        
فـــردٍ مـــا مـــن أفـــراد ذلـــك املوضـــوع ال ميكـــن إثبـــات احلكـــم لـــذلك الفـــرد بنـــاًء          

  .م الدليلعلى عمو

ــ  مقيـــــــد مبـــــــا دلَّ علـــــــى ثبـــــــوت  لم االســـــــتدالل باآليـــــــة فـــــــإن إطالقهـــــــا ولـــــــو ُســـــ
اخليــــار للزوجــــة بإعــــسار الــــزوج، كمـــــا يف صــــحيحة غيــــاث بــــن إبــــراهيم عـــــن         

  .اآلتية) ع(الباقر 

أن >): ع (علــــي عــــن  الــــسكوين، عــــن جعفــــر، عــــن أبيــــه،    مــــا رواه:الثــــاين
زوجهـا معـسراً،   مرأة اسـتعدت علـى زوجهـا أنـه ال ينفـق عليهـا، وكـان               ا

سـرا {:أن حيبسه، وقال) ع(فأىب أمري املؤمنني  ًإن مع ٱلعسـر  ْ ُْ ِ ُ
ْ
َ َ َ ّ ِ{)٢(<)١( .  

، )ع(أنــــــه لــــــو كــــــان للزوجــــــة الفــــــسخ لعّرفهــــــا بــــــه أمــــــري املــــــؤمنني       : بتقريــــــب
  .)٣(ليدفع عنها الضرر الذي استعدت ألجله

،  بـــــــــأمرين )فقـــــــــه الـــــــــصادق  (وأورد عليـــــــــه الـــــــــسيد صـــــــــادق الروحـــــــــاين يف    
أن املـــــــــرأة مل تطالبـــــــــه بـــــــــالطالق أو بأحـــــــــد األمـــــــــرين مـــــــــن الطـــــــــالق أو  : اأوهلمـــــــــ

                                                            
  .٦اآلية : سورة الشرح) ١(
ــائل الـــــشيعة، ج   ) ٢( ــاملي، وســـ كتـــــاب ، بـــــاب حـــــبس املـــــديون وحكـــــم املعـــــسر،    ٤١٨، ص١٨احلـــــر العـــ

  .٢، حاحلجر
ولـه  ، )جعفر بـن حممـد بـن قولويـه     (عن ابن قولويهبإسناده  حممد بن احلسن    : سند احلديث   

الظــاهر كونــه   (عــن أبيــه حيحة، لــورود الــشيخ املفيــد فيهــا مجيعــاً،   إليــه ثالثــة طــرق، كلــها صــ  
 ، عـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عيـــسى   )وهـــو ابـــن عبـــد اهللا األشـــعري، ثقـــة   (، عـــن ســـعد )ممـــدوحاً

 ، عـــن الــــسكوين )البجلـــي، ثقـــة   (، عـــن عبـــد اهللا بـــن املغــــرية   )الظـــاهر وثاقتــــه ( ، عـــن أبيـــه  )ثقـــة (
  ).إمساعيل بن أيب زياد، عامي ثقة(

  .٤٠٨، ص٧د الثاين، مسالك األفهام، جالشهي) ٣(



 ١٢٦   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

النفقــــــة، بــــــل طالبتــــــه خبــــــصوص النفقــــــة، وحيــــــث كــــــان الــــــزوج معــــــسراً غــــــري        
  .)١(أن حيبسه) ع(متمكن منها أىب أمري املؤمنني 

أهنــــا تــــدل بعمومهــــا علــــى عــــدم الفــــرق بــــني جتــــدد اإلعــــسار مــــع   : ثانيهمــــا
فقــر بــني الرضــا بــه وعدمــه، وحمــل   الرضــا بــه وعدمــه، وبــني صــورة ســبق ال  

إن األمـر  : الكـالم هـو صـورة التجـدد مـع عـدم الرضـا بـه، اللـهّم إال أن يقـال          
فيهــــا بــــالتفريق يــــدلّ علــــى جــــواز ذلــــك، ال علــــى لزومــــه، لكونــــه وارداً مــــورد        

  .)٢(توّهم احلظر

ن الـــزواج عقـــد الزم، وبثبـــوت خيـــار  أ:  االستـــصحاب، بتقريـــب :الثالـــث
اإلعـــسار للـــزوج حيـــصل الـــشك يف لزومـــه، فيجـــري   الفـــسخ للزوجـــة بتجـــدد  

  .نفي ثبوت اخليار للزوجةاستصحابه، وينتج عن ذلك 

أنـــه ال دليـــل علـــى لـــزوم عقـــد النكـــاح إال اإلمجـــاع املـــدعى،        ويـــرد عليـــه،  
  مبــــا دلَّكــــوموعلــــى تقــــدير جريــــان االستــــصحاب فإنــــه حم   . وســــيأيت جوابــــه 

ن األدلـــــــــة احملـــــــــرزة    تقـــــــــرر يف علـــــــــم األصـــــــــول أ   إذعلـــــــــى أن للزوجـــــــــة اخليـــــــــار،   
  .مقدمة على أدلة األصول العملية

  

  

  

  
                                                            

، ٣الروحـــــاين، الـــــسيد حممـــــد صـــــادق احلـــــسيين، فقـــــه الـــــصادق، مؤســـــسة دار الكتـــــب، قـــــم، ط   ) ١(
  .٤٨٢، ص٢١هـ، ج١٤١٤

  .٤٨٣ -٤٨٢، صم، ن) ٢(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ١٢٧ 

  حاكمت خيار الفسخ للوثب: ثاني الالقول
ثبــــوت اخليـــار للحــــاكم،  ) كــــشف اللثـــام (قـــّوى الفاضــــل اهلنـــدي يف   فقـــد  

لـــــو عجـــــز  >): القواعـــــد(وإال فللزوجـــــة، حيـــــث علـــــق علـــــى قـــــول العالمـــــة يف    
ان، األشـــــــهر عـــــــن القـــــــوت بـــــــالفقر، ففـــــــي تـــــــسلط املـــــــرأة علـــــــى الفـــــــسخ روايتـــــــ      

بنفــــــسها أو باحلــــــاكم وفاقــــــاً لألكثــــــر، لألصــــــل، وللزومــــــه    >:  بقولــــــه)١(<العــــــدم
ٰوإن كـــان ذو عـــسـرة فنظـــرة إ {: مـــن نفـــي االختيـــار ابتـــداًء، ولقولـــه تعـــاىل   َ ِ ٌِ

َ َِ َ َ ٛ ْ ُ ُ َ َ َ
سـرةۚ  ٛم َ َ

ْ
 )ع(وألن امرأة اسـتعدت علـى زوجهـا لإلعـسار إىل أمـري املـؤمنني       ،  )٢(}َ

سـرا{: الفـأىب أن حيبـسه وقـ        ٙإن مع ٱلعسـر  ْ ُْ ِ ُ
ْ
َ َ َ ّ جـواز إن كـان معـسراً        : وفيـه . }ِ

وسـلّطها  . ن حـداً مل يـتمكن مـن االتفـاق    ابتداًء، وقد رضيت به، وإن مل يك       
يفــــسخه احلــــاكم، وهــــو قــــوي، فــــإن مل يكــــن   : وقيــــل. أبــــو علــــي علــــى الفــــسخ 

  .)٣(<احلاكم فسخت

  . الفراق بعد اختيار املرأةلزوم العقدويقصد باألصل استصحاب 

  : بدليلنيوميكن أن ُيستدل على هذا الرأي

سـريح بإحسـن{:  قوله تعاىل:األول وف أو  ٛفإمساك بم ٰ ٍَ َ
ْ ِ ِِ ٌِۢ ِ ْ َ ُ

ْ
َ
ٌۢ ْ َ{)٤(.  

بتقريـــب أن اإلمـــساك بـــاملعروف ورد مطلقــــاً، ســـواء كـــان املكلـــف قــــادراً       
عليـــه، أو عـــاجزاً عنـــه، فيكـــون اإلمـــساك بغـــري نفقـــة خـــالف املعـــروف، وإذ    

  .)٥(ثبت خيار الفسخ للحاكم، ألنه الويلسرح الزوج زوجته بإحسان يمل ُي
                                                            

  .١١١، ص٣العالمة احللي، قواعد األحكام، ج) ١(
  .٢٨٠اآلية : سورة البقرة) ٢(
  .٢٠، ص٢الفاضل اهلندي، كشف اللثام، ج) ٣(
  .٢٢٩اآلية : سورة البقرة) ٤(
  .٢٤، ص٣، جإيضاح الفوائد، فخر احملققني: انظر) ٥(



 ١٢٨   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

بــــال  بــــأن اإلمــــساك ى االســــتدالل باآليــــة،علــــ  الفاضــــل اهلنــــدياعتــــرضو
، ولـــو ُســـلم أنـــه كـــذلك مل يثبـــت التـــسلط علـــى    املعـــروفنفقـــة لـــيس خـــالف  

  .)١(الفسخ

 علــــــــى ثبــــــــوت اخليـــــــــار   مــــــــا ل هبالســــــــتد توجــــــــد روايتــــــــان ميكــــــــن اال    :الثــــــــاين 
  .للحاكم

 ربعــي بــن عبــد اهللا والفُــضيل بــن يــسار مجيعــاً، عــن        صــحيحة: أوالمهــا
ــه {: يف قولـه تعـاىل  ) ع(أيب عبـد اهللا   ُومــن قــدر عليــه رزقــهۥ فلينفــق ممــآ ءات ُٰ َ َ َ ّ ِ

ْ ِ ُِ
ْ
َ ُ ُْ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ

ُٱهللا َ إن أنفـــــــــــق مـــــــــــا ُيقـــــــــــيم ظهرهـــــــــــا مـــــــــــع كـــــــــــسوة، وإال فُـــــــــــرِّق >: ، قــــــــــال }ّ
  .)٢(<بينهما

) ع(مسعـــــــــت أبــــــــا جعفـــــــــر  :  قــــــــال راديصــــــــحيحة أيب بـــــــــصري املــــــــ  : ثانيتــــــــهما 
من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورهتا، ويطعمهـا       >: يقول

  .)٣(<ما ُيقيم صلبها كان حقاً على اإلمام أن ُيفرِّق بينهما

ن األوىل مطلقـــــــــــة، والثانيـــــــــــة ظـــــــــــاهرة يف أن احلـــــــــــاكم هـــــــــــو الـــــــــــذي  أذلـــــــــــك 
ن اإلمــــام يف يتــــصدى للتفريــــق، فقــــد تقــــدم يف املبحــــث الثــــاين أن املــــراد مــــ  

ألــسنة الروايــات هــو احلــاكم املتــصدي إلدارة شــؤون النــاس وسياســتهم، ال        
، فُتحمــــــــــــــل األوىل عليــــــــــــــه أيــــــــــــــضاً، عمــــــــــــــالً بقواعــــــــــــــد   )ع(خــــــــــــــصوص املعــــــــــــــصوم 

  .اإلطالق والتقييد

 يف حـــاكميمكن إثبـــات اخليـــار للالـــروايتني وردتـــا مطلقـــتني فـــ إن حيـــث و
                                                            

  .٢٠، ص٢الفاضل اهلندي، كشف اللثام، ج) ١(
ــائل الـــــشيعة، ج   ) ٢( ، بـــــاب وجـــــوب نفقـــــة الزوجـــــة الدائمـــــة بقـــــدر      ٥٠٩، ص٢١احلـــــر العـــــاملي، وســـ

 .١كفايتها، أبواب النفقات، ح
 .٢ن، ح. م) ٣(
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 الــــزوج وامتناعــــه صــــورة جتــــدد عجــــز الــــزوج عــــن النفقــــة، ويف صــــورة يــــسار   
  .عن اإلنفاق عليها

بأنـــــــــه ال وجـــــــــه للقـــــــــول بثبـــــــــوت حـــــــــق الفـــــــــسخ    : وقـــــــــد يعتـــــــــرض علـــــــــى ذلـــــــــك  
للحــــــــــــاكم، مــــــــــــع أن الــــــــــــوارد يف بعــــــــــــض الروايــــــــــــات أن اإلمــــــــــــام يفــــــــــــّرق بينــــــــــــهما،   

  .وظاهره أنه يطلّق على الزوج

ولكن ورد يف بعض الروايات استعمال التفريـق يف الفـسخ، ومـن ذلـك          
 )ع(إن عليــاً >): عليهمــا الـسالم ( جعفـر، عـن أبيـه    مـا رواه أبـو البختـري عــن   

ــان يقـــول  يـــؤخر العـــّنني ســـنة مـــن يـــوم ُترافعـــه امرأتـــه، فـــإن خلـــص         : كـ
إليهــا، وإال فــّرق بينــهما، فــإن رضــيت أن تقــيم معــه مث طلبــت اخليــار       

  .)١(<بعد ذلك فقد سقط اخليار، وال خيار هلا

 :سه المــرأة، قــال، أن خـصّياً دلّــس نفـ  )ع(وعـن مساعــة، عـن أيب عبــد اهللا   
  .)٢(<يفّرق بينهما، وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره كما دلّس نفسه>

  .وغري ذلك من الروايات، وعندئذٍ يكون كالمه متجهاً
                                                            

ن الزوج إذا ظهـر عنينـاً أُجـل سـنة، أبـواب      أ، باب ٢٣٢، ص٢١لي، وسائل الشيعة، ج   احلر العام ) ١(
  .٩العيوب والتدليس، ح

حممـــد بـــن احلـــسن بإســـناده عـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عيـــسى، ولـــه إليـــه عـــدة       : ســـند احلـــديث   
  .طرق

، عــن أبيــه  )الــصدوق(، عــن حممــد بــن علــي بــن احلــسني     )ال ختلــو عــن ثقــة  (مجاعــة : الــصحيح
وهــو أبــو علــي األشــعري    (، عــن أمحــد بــن إدريــس    )بــن الوليــد، ثقــة  (مــد بــن احلــسن   وحم) ثقــة(

، )بــن الـزبري، ثقــة (، عـن علــي بـن احلكـم    )ثقـة (، عــن أمحـد بـن حممــد بـن عيــسى    )القمـي، ثقـة  
  ).وهب بن وهب، عامي، ضعيف، كذاب، ال ُيعمل مبا خيتص به(عن أيب البختري 

  .٢ كان للزوجة اخليار يف الفسخ، ح، باب أن الزوج إذا بان خصيا٢٢٧ًن، ص. م) ٢(
، عــن أمحــد بــن  )ال ختلــو عــن ثقــة (حممــد بــن يعقــوب، عــن عــدة مــن أصــحابنا   : ســند احلــديث  

، عــن )ثقــة(، عــن احلــسني بــن ســعيد )وهــو إمــا ابــن خالــد أو ابــن عيــسى، وكالمهــا ثقــة (حممــد 
  ).بن مهران، ثقة(، عن مساعة )ثقة(زرعة بن حممد 
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 هـو حالـة وجـود عيـب لـدى الـزوج       تنيإن كون مورد الرواي: إال أن يقال  
ُيمثــل قرينــة علــى أن املــراد مــن التفريــق هــو الفــسخ ال الطــالق، وحيــث إن     

فـــــــال ) ع(ثـــــــل هـــــــذه القرينـــــــة مفقـــــــودة يف صـــــــحيحة أيب بـــــــصري عـــــــن البـــــــاقر   م
  .ُيحمل التفريق على الفسخ، بل على الطالق
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  ت خيار الفسخ للزوجةوثب: لثثا الالقول
 لزوجــــــــةالــــــــشيخ ابــــــــن اجلنيــــــــد اإلســــــــكايف أن ل   عــــــــن احللــــــــي نقــــــــل العالمــــــــة  

 فقــــد، فــــاق عليهـــا اخليـــار فيمــــا لـــو جتــــدد إعـــسار الــــزوج فلـــم يــــتمكن مـــن اإلن     
 ،)ع(باخليــار، لروايــة عــن الــصادق  : وقــال ابــن اجلنيــد >): ختلــفامل(كتــب يف 

 والشــتماله علــى الــضرر، إذ ال ميكنــه اإلنفــاق لعــسره، فلــو مل جيعــل هلــا اخليــار    
 ):ع(لـــزم احلـــرج املنفـــي باإلمجـــاع، وهـــو معـــارض مبـــا روي عـــن أمـــري املـــؤمنني     

ق عليهــا، وكــان زوجهــا معــسراً،    مــرأة اســتعدت علــى زوجهــا أنــه ال ينفــ    اأن 
ــــسـرا{: أن حيبــــسه، وقــــال) ع(فــــأىب أمــــري املــــؤمنني   ــــسـر  ــــع ٱلع ًإن م ْ ُْ ِ ُ

ْ
َ َ َ ّ ِ{)١( .

  .)٢(<حنن ال نوجب احلبس، بل نقول باخليار يف الفسخ: واجلواب

 مـــــــال إىل رأي الـــــــشيخ ابـــــــن )٣(ذكـــــــر صـــــــاحب احلـــــــدائق أن الـــــــسيد الـــــــسندو
لفــــضيل بــــن يــــسار عــــن أيب   اجلنيــــد يف شــــرح النــــافع، لــــصحيحة ربعــــي وا   

ـه {: يف قـول اهللا عـّز وجـلّ    ) ع( اهللا   عبد ُومن قدر عليه رزقهۥ فلينفق ممـآ ءات ُٰ َ َ َ ّ ِ
ْ ِ ُِ
ْ
َ ُ ُْ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ

ُٱهللا َ إن أنفـــــــــق مـــــــــا يقـــــــــيم ظهرهـــــــــا مـــــــــع كـــــــــسوة، وإال فـــــــــّرق    >: ، قـــــــــال)٤(}ّ
مــــن >: يقــــول) ع(مسعــــت أبــــا جعفــــر : ، وصــــحيحة أيب بــــصري قــــال<بينــــهما

 يكـــسها مـــا يـــواري عورهتـــا ويطعمهـــا مـــا يقـــيم   كانـــت عنـــده امـــرأة فلـــم 
  .<صلبها كان حقاً على اإلمام أن يفّرق بينهما

والروايتـــــان صـــــحيحتا الـــــسند، فيّتجـــــه العمـــــل هبمـــــا،   >: ونقـــــل عنـــــه قولـــــه 
                                                            

  .٦اآلية : سورة الشرح) ١(
  .٣٢٧ -٣٢٦، ص٧، جأحكام الشريعةالعالمة احللي، خمتلف الشيعة يف ) ٢(
هـــ، مؤلــف  ١٠٠٩وىف هـــ، واملتــ ٩٤٦ملوســوي العــاملي، املولــود عــام   وهــو الــسيد حممــد بــن علــي ا   ) ٣(

هناية (، وله شرح على املختصر النافع عنوانه )مدارك األحكام يف شرح شرائع اإلسالم(كتاب 
  ).رائع اإلسالماملرام يف شرح خمتصر ش

  .٧اآلية : سورة الطالق) ٤(
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مــضافاً إىل مــا يلـــزم يف كــثري مـــن املــوارد مـــن احلــرج العظـــيم املنفــي بقولـــه       
ْما جعل علـيكم ىف ٱدليـن مـن{: تعـاىل  ِْ ِ ُِّ ِ ْ َ َ َ َ َ ٛ حـرجَ َ ، والعـسر الزائـد الـذي هـو          )١(}َ

  .)٢(<غري مراد هللا عّز وجلّ

  :وقد استدلوا على رأيهم بعدة أدلة

سـريح بإحسـن{:  قوله تعاىل:األول وف أو  ٛفإمساك بم ٰ ٍَ َ
ْ ِ ِِ ٌِۢ ِ ْ َ ُ

ْ
َ
ٌۢ ْ َ{)٣(.  

 بتقريـــب قريـــب  وميكـــن تقريـــب االســـتدالل علـــى ثبـــوت الفـــسخ للزوجـــة   
، باعتبـــار أن اإلمـــساك بـــاملعروف ورد مطلقـــاً،   ممـــا تقـــدم يف القـــول الثـــاين  

ســـــــواء كـــــــان املكلـــــــف قـــــــادراً عليـــــــه، أو عـــــــاجزاً عنـــــــه، فيكـــــــون اإلمـــــــساك بغـــــــري    
 ايثبـــــــت هلـــــــ  بإحـــــــسان، ومـــــــع عـــــــدم تـــــــسرحيه زوجتـــــــه   عـــــــروفامل خـــــــالفنفقـــــــة 

  .اخليار بني الصرب أو الفراق

علــى االســتدالل باآليـــة   ) فقـــه الــصادق (واعتــرض الــسيد الروحــاين يف    
  :راضاتبعدة اعت

 مننـــع كـــون اإلمـــساك بـــال نفقـــة، مـــع عـــدم القـــدرة عليهـــا، وكوهنـــا         :أوالً
  .)٤(ديناً على الزوج، من غري املعروف

أنـــــه ال دليـــــل علـــــى كـــــون إمـــــساك الزوجـــــة مـــــع عـــــدم القـــــدرة علـــــى      : وفيـــــه
اإلنفـــــــــــاق عليهـــــــــــا، وصـــــــــــريورة النفقـــــــــــة دينـــــــــــاً يف ذمـــــــــــة الـــــــــــزوج مـــــــــــن اإلمـــــــــــساك     

ى ف يـــــرى أن إصـــــرار الـــــزوج علـــــ   بـــــاملعروف يف نظـــــر العـــــرف، ذلـــــك أن العـــــر   
  . إضرار هبا-نفقتها  رغم عجزه عن -إمساك الزوجة 

                                                            
  .٧٨اآلية : سورة احلج) ١(
  .٧٨، ص٢٤البحراين، احلدائق الناضرة، ج) ٢(
  .٢٢٩اآلية : سورة البقرة) ٣(
  .٤٨١، ص٢١الروحاين، فقه الصادق، ج) ٤(
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ومع الشك يف صـدق اإلمـساك بـاملعروف علـى حالـة عـدم القـدرة علـى              
النفقــــة، وصــــريورهتا دينــــاً بذمتــــه ال ميكــــن التمــــّسك بعمــــوم املعــــروف، ألنــــه   

  .يكون من التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية

، مبعــىن أنــه مــع امتنــاع الــزوج عــن الطــالق، فللحــاكم         كونــه حقّــاً :ثانيــاً
  .)١(أو لنفس املرأة التصدي للطالق، أو الفسخ، مما ال يستفاد من اآلية

وهــذا االعتــراض وإن كــان وارداً، ولكنــه ال يعــين أنــه يف صــورة إخــالل        
الــــــــــزوج حبقــــــــــوق زوجتـــــــــــه يف النفقــــــــــة أن التــــــــــسريح وفـــــــــــض الزوجيــــــــــة يبقـــــــــــى      

  .ققه بانتقاله إىل غريهمقتصراً عليه، إذ ميكن حت

 ما يدلّ على ثبوت خيار الفـسخ للزوجـة، إذ ميكـن     اآليةنعم، ليس يف 
حتقـــــــق التـــــــسريح بإجبـــــــار الـــــــزوج علـــــــى الطـــــــالق، أو بطـــــــالق احلـــــــاكم عليـــــــه،         
ولــذلك فـــال يــتعني ثبـــوت اخليـــار للزوجــة، وإن كـــان ميكــن املـــصري إىل ذلـــك      

عليــــــه مــــــن قبــــــل  يف صــــــورة عــــــدم إمكــــــان إجبــــــاره علــــــى الطــــــالق، أو الطــــــالق    
  .احلاكم

 إن اآليــــــــة الــــــــشريفة بقرينــــــــة مــــــــا قبلــــــــها ومــــــــا بعــــــــدها ومــــــــا ورد يف   :ثالثــــــــاً
تفـــسريها مــــن أن املـــراد بالتــــسريح بإحـــسان هــــو الطـــالق الثالــــث، تـــدل علــــى      
أن الــــزوج بعــــد أن يطلــــق زوجتــــه مــــرتني خمّيــــٌر بــــني إمــــساك املــــرأة بــــالرجوع    

وبـــــــني أن يطلّقهـــــــا وحـــــــسن املعاشـــــــرة علـــــــى الوجـــــــه املعـــــــروف شـــــــرعاً وعرفـــــــاً،  
التطليقــــة الثالثـــــة وال يراجعهــــا حـــــىت تنقــــضي عـــــدهتا وتــــبني عنـــــه بانقـــــضاء     

  .)٢(العدة، وعليه فال ربط هلا باملقام
                                                            

  .ن. م) ١(
  .ن. م) ٢(



 ١٣٤   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

بـــــــأن كـــــــون هـــــــذا املقطـــــــع مـــــــن اآليـــــــة وارداً يف ســـــــياق بيـــــــان   : وجيـــــــاب عنـــــــه
حكــــــــــم الطــــــــــالق الثالــــــــــث ال يعــــــــــين اختــــــــــصاصها بــــــــــذلك املعــــــــــىن، إذ املــــــــــورد ال       

قدم أهنا تفيد حكماً كربويـاً، وهـو أن الـزوج إمـا أن     خيصِّص الوارد، وقد ت  
  .ميسك زوجته باملعروف، أو أن يفارقها بإحسان، وال خيار له غري ذلك

توجــــــد عــــــدة روايــــــات ميكــــــن االســــــتدالل هبــــــا علــــــى ثبــــــوت خيــــــار      :الثــــــاين
  :الفسخ للزوجة يف صورة جتدد عجزه عن القيام بنفقتها

، )ع(أيب عبــــــــــد اهللا   ربعــــــــــي والفــــــــــضيل بــــــــــن يــــــــــسار عــــــــــن     صــــــــــحيحة : منــــــــــها
  .، وقد تقدمت اإلشارة إليها)ع( بصري عن أيب جعفر أيب ةصحيحو

مطلقتـان تـشمالن صـورة مـا لـو جتـدد العجـز عنـد الـزوج           الصحيحتان  و
عـــن القيـــام بنفقـــة زوجتـــه، وصـــورة تعمـــده تـــرك اإلنفـــاق عليهـــا مـــع قدرتـــه         

  .على ذلك

مــــــــــــــــا واعتــــــــــــــــرض الــــــــــــــــشيخ البحــــــــــــــــراين علــــــــــــــــى االســــــــــــــــتدالل بــــــــــــــــالروايتني بأهن    
حـــــــبس رجـــــــل  ) ع(مطلقتـــــــان فتقيـــــــدان مبـــــــا روي مـــــــن رفـــــــض أمـــــــري املـــــــؤمنني   

معــــسر اســــتعدت عليــــه زوجتــــه، ألنــــه ال ينفــــق عليهــــا، فينــــتج مــــن ذلــــك أنــــه           
جيب الصرب على الزوجة إذا كان زوجها معسراًً، عمـالً باستـصحاب لـزوم       
العقـــد، وال تـــتخري يف فـــسخ عقـــدها، وال جيـــوز أن يفـــرق بينـــهما، وأمـــا إذا      

 يــسار ومل ينفــق عليهــا فــإن احلكــم فيــه مــا دلــت عليــه الــصحيحتان        كــان ذا
  .)١(من التفريق بينهما

، )ع(وقــــــد تقــــــدم اجلــــــواب عــــــن االســــــتدالل مبــــــا روي عــــــن أمــــــري املــــــؤمنني  
  .والرد على التمسك باالستصحاب

                                                            
  .٨٠ن، ص. م) ١(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ١٣٥ 

أن >: )ع (، عـن أبيـه  )ع ( غياث بن إبراهيم، عن جعفـر    صحيحة :ومنها
  .)١(<، ويرد من العسرمل يكن يرد من احلمق) ع(علياً 

لفـــــــــــسخ، ســـــــــــواء كـــــــــــان ذلـــــــــــك بتجـــــــــــدد  وهـــــــــــو صـــــــــــريح يف أن اإلعـــــــــــسار موجـــــــــــب ل 
 لـــرد انأ، أو امتناعــه عــن اإلنفــاق عليهـــا رغــم قدرتــه عليــه، ذلــك        العجــز عنــده  

: مبعــىن الفـــسخ، كمــا يف مـــا رواه احلــسن بـــن صــاحل قـــال    يــستعمل يف الروايـــات  
هـــذه >:  عــن رجـــل تــزوج امـــرأة فوجــد هبـــا قرنــاً، قـــال    )ع(ســألت أبــا عبـــد اهللا   

  .)٢(<ال حتبل، وينقبض زوجها عن جمامعتها ترد على أهلها

إذا دلّـــست >:  قــال – يف حــديث  –) ع(وعــن أيب عبيــدة، عــن أيب جعفــر     
العفـــالء والربصـــاء واجملنونـــة واملفـــضاة، ومـــن كـــان هبـــا زمانـــة ظـــاهرة،  

  .)٣(<فإهنا ترد على أهلها من غري طالق
                                                            

ه إذا جتــدد جنــون الـــزوج بعــد التـــزويج    نـــأ، بــاب  ٢٢٦، ص٢١احلــر العــاملي، وســـائل الــشيعة، ج   ) ١(
  .٢كان للزوجة الفسخ، أبواب العيوب والتدليس، ح

  .حممد بن احلسن بإسناده إىل أمحد بن حممد بن عيسى: سند احلديث  
، )وهو حممد بن احلسن بن الوليد، ثقـة (عن ابن الوليد : وله إليه عدة طرق، الصحيح منها  

، عـن أمحـد بـن    )مهمـل (بـن حممـد بـن إمساعيـل     ن واحلـس ) العطـار، ثقـة  (مـد بـن حيـىي     عن حم 
، )وهـو اخلـزاز، بقرينـة الـراوي والطبقـة، ثقـة      (، عـن حممـد بـن حيـىي        )ثقـة (حممد بن عيـسى     

  ).ثقة(عن غياث بن إبراهيم 
 : عدة طرق، منها اثنني صحيحني بن الوليدسنوله إىل حممد بن احل

، )الـصدوق، ثقـة  (لـي بـن احلـسني    ، عـن حممـد بـن ع     )فيها الشيخ املفيد، ثقـة    (مجاعة  : أوهلما
  .عن حممد بن احلسن بن الوليد

، عــــن أيب جعفــــر حممــــد بــــن علــــي بــــن احلــــسني    )املفيــــد، ثقــــة(الــــشيخ أبــــو عبــــد اهللا  : ثانيهمــــا
  .، عن أبيه وحممد بن احلسن بن الوليد)الصدوق(

  .٣، باب عيوب املرأة اجملوزة للفسخ، أبواب العيوب والتدليس، ح٢٠٨ن، ص. م) ٢(
، عـن  )العطـار، بقرينـة الطبقـة، ثقـة    (حممد بن يعقوب، عن حممد بن حيـىي   : احلديثسند    

وهـو احلـسن   (، عـن ابـن حمبـوب    )بن عيسى، وكالمها ثقـة ابن خالد أو اوهو (أمحد بن حممد  
  ).ن حي، زيدي، مل يوثقاب(، عن احلسن بن صاحل )بن حمبوب، ثقةا

  .٥، ح٢٠٨ن، ص. م) ٣(



 ١٣٦   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

، إذ اســـــتدل <احلـــــرجو  العــــسر نفـــــي> و<نفـــــي الــــضرر > قاعــــديت  :الثالـــــث
 علـــــى ثبـــــوت اخليـــــار   قاعـــــدتنياتني الالـــــشيخ ابـــــن اجلنيـــــد والـــــسيد الـــــسند هبـــــ    

للزوجـــــــــة، ولكـــــــــن اســـــــــتدالهلما يتوقـــــــــف علـــــــــى االلتـــــــــزام بكوهنمـــــــــا مـــــــــشّرعتني        
لألحكــــام غـــــري الـــــضررية أو احلرجيـــــة، وليــــستا نـــــافيتني جلعـــــل احلكـــــم غـــــري    

  .رجي فقط، وهو ما ال يقول به أكثر فقهائناالضرري وال احل

مــضافاً إىل أن نفــي الــضرر واحلــرج ال يقتــصر علــى جعــل حــق الفــسخ         
للزوجــــة، بــــل ميكــــن أن يــــتم ذلــــك بإجبــــار الــــزوج علــــى الطــــالق، أو بتــــسليط     

  ).ع(احلاكم عليه، كما هو املستفاد من صحيحة أيب بصري عن الباقر 

، وإن الل بقاعـــدة نفـــي الـــضرر ميكـــن أن ُيقـــّرب االســـتد وعلـــى أيـــة حـــال  
  :إلثبات خيار الفسخ للزوجة بتقريبنيبنينا على كوهنا غري مشرعة، 

 وهـــــــــو للـــــــــشيخ حـــــــــسني احللـــــــــي، حيـــــــــث ذكـــــــــر أن لـــــــــزوم   :األولالتقريـــــــــب 
النكــــاح علــــى الزوجــــة، وعــــدم اإلخــــالل مــــن جانبــــها حبقــــوق الــــزوج يف حــــال       

 باحلـــديث كـــون الـــزوج غـــري قـــادر علـــى القيـــام حبقوقهـــا يكـــون ضـــرراً منفيـــاً  
ونظــري هــذا مــا ذهبــوا إليــه   . املــذكور، وحينئــذٍ فيكــون للزوجــة فــسخ النكــاح  

. يف مــسألة لــزوم البيــع علــى املغبــون، واالســتدالل لــه حبــديث نفــي الــضرر     
وهبــذا ينــتج إمكــان الفــسخ مــن جانــب الزوجــة حيــث خيــلّ الــزوج حبقوقهــا،          

ث ألن اإلخـــــــــــالل بـــــــــــاحلقوق الـــــــــــيت هلـــــــــــا عليـــــــــــه ضـــــــــــرر، وهـــــــــــو منفـــــــــــي باحلـــــــــــدي        
  .)١(الشريف

                                                                                                                           
، عــن ســهل بــن  )ال ختلــو عــن ثقــة ( عــن عــدة مــن أصــحابنا   حممــد بــن يعقــوب، : ســند احلــديث   

، وعــن أمحــد بــن   )وهــو اخلــزاز، بقرينــة الطبقــة، ثقــة    (، وعــن حممــد بــن حيــىي    )ضــعيف(زيــاد 
، )ثقـة (مجيعـاً، عـن احلـسن بـن حمبـوب      ) وهـو ابـن خالـد أو ابـن عيـسى، وكالمهـا ثقـة        (حممد  

  ).ذاء، ثقةوهو زياد بن عيسى احل(، عن أيب عبيدة )ثقة(عن علي بن رئاب 
  .٢٠٦ -٢٠٥حبر العلوم، حبوث فقهية، ص) ١(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ١٣٧ 

واعتــــرض علــــى نفــــسه، بــــأن إعطــــاء صــــالحية الفــــسخ بيــــد الزوجــــة فــــتح  
لبـــــــاب اخليـــــــار وثبوتــــــــه يف عقـــــــد النكــــــــاح، مـــــــع أن اإلمجـــــــاع قــــــــائم علـــــــى عــــــــدم       
دخـــــول اخليـــــار يف عقـــــد النكـــــاح إال مـــــن الطـــــرق اخلاصـــــة املنـــــصوص عليهـــــا       

  .)١(يف عيوب الرجل واملرأة

احملـــّصل واملنقـــول   فقـــد احتمـــل صـــاحب اجلـــواهر أن اإلمجـــاع بقـــسميه      
منعقـــد علــــى بطــــالن شـــرط اخليــــار يف عقــــد النكـــاح، ملعلوميــــة عــــدم قبــــول     
عقــد النكــاح لــذلك، ألن فيــه شــائبة العبــادة الــيت ال تقبــل اخليــار، وحلــصر     
فـــــــــــسخه بغـــــــــــريه، ولـــــــــــذا ال جتـــــــــــري فيــــــــــــه اإلقالـــــــــــة خبـــــــــــالف غـــــــــــريه مـــــــــــن عقــــــــــــود         

  .)٢(املعاوضات

ممـا ال دليـل عليـه، إذ إن    إن كون النكاح فيه شائبة عبـادة   : وفيه، أوالً 
غايــــــة املــــــستفاد مــــــن الروايــــــات هــــــو احلــــــث علــــــى الــــــزواج وعــــــدم البقــــــاء علــــــى       

  .العزوبة

فاملـــــستفاد مــــــن هــــــذه الروايـــــات هــــــو بيــــــان مـــــدى اهتمــــــام الــــــشارع بالنكــــــاح     
وترغيبــه بــه، وإال فإنــه مــن حيــث كونــه عقــداً ال خيتلــف عــن ســائر العقــود           

االت، كمــا يف عــدم التــزام  يف أحكامــه، ومنــها ثبــوت اخليــار يف بعــض احلــ  
  .أحد املتعاقدين مبا يتوجب عليه مبقتضى العقد

إن الظــاهر مــن كلمــات الفقهــاء أن مــستند اإلمجــاع علــى اللــزوم  : وثانيــاً
احلكمي لعقد النكاح هو مـا ادعـي مـن حـصر الفـسخ بغـري اخليـار، وبـذلك             

المهـا   وك،فإنه يكون إمجاعاً مدركياً، وال أقل من كونـه حمتمـل املدركيـة    
                                                            

  .٢٠٦ن، ص. م) ١(
  .١٠٦ -١٠٥النجفي، جواهر الكالم، ص) ٢(



 ١٣٨   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

  .غري حجة، كما تقرر يف األصول

إن اإلمجـــــاع إن متَّ وكـــــان حجـــــة، فهـــــو منعقـــــد علـــــى عـــــدم ثبـــــوت     : وثالثـــــاً
اخليــــــار يف عقــــــد النكــــــاح ابتــــــداًء، وال إمجــــــاع علــــــى عــــــدم ثبوتــــــه بعــــــد حتقــــــق     
العقــــــد، حيــــــث تقــــــدم أن الــــــشيخ ابــــــن اجلنيــــــد اختــــــار ثبــــــوت اخليــــــار للزوجــــــة       

  .يف ذلكبتجدد اإلعسار للزوج، وتوقّف العالمة 

إن دعـــوى حـــصر الفـــسخ بغـــري اإلعـــسار عهـــدهتا علـــى مـــدعيها،  : ورابعـــاً
إذ لــــيس يف ألــــسنة الروايــــات الدالــــة علــــى أن للزوجــــة حــــق الفــــسخ إذا ثبــــت         
ابـــــــــتالء الـــــــــزوج بـــــــــاجلنون أو اخلـــــــــصاء أو العـــــــــنن أو التـــــــــدليس مـــــــــا يـــــــــدل علـــــــــى      

) ع(حــصر الفـــسخ هبــا، ليـــستفاد منـــها عــدم الفـــسخ بغريهــا، بـــل ورد عنـــهم      
  .تقدم يدل على الفسخ باإلعسار، كما ما

ذكرهـــــــا مور الـــــــيت  بـــــــاألللزوجـــــــة يـــــــاراخل ثبـــــــوت وبـــــــذلك يظهـــــــر أن حـــــــصر 
عقليـــــــاً، ليمتنـــــــع وجـــــــود ســـــــبب آخـــــــر     لفظيـــــــاً أو  ولـــــــيسالفقهـــــــاء اســـــــتقرائي،  

  .للفسخ

واعتـــــرض الـــــشيخ احللّـــــي علـــــى ثبـــــوت خيـــــار الفـــــسخ للزوجـــــة عنـــــد عـــــدم  
خيـــــــار اجملعـــــــول ابتـــــــداًء أو   قيـــــــام الـــــــزوج حبقوقهـــــــا، بـــــــأن النكـــــــاح غـــــــري قابـــــــل لل     

الناشــــئ عــــن ختلــــف الــــشروط املــــصرح هبــــا يف العقــــد أو الــــضمنية، ذلــــك أن   
لـــزوم النكـــاح حكمـــي، ولـــيس جمعـــوالً للمتعاقـــدين، فالـــذي مينـــع مـــن دخـــول  
اخليـــــار يف النكـــــاح هـــــو احلكـــــم الـــــشرعي التعبـــــدي، القاضـــــي بـــــأن النكـــــاح ال     

  .)١(يدخله الفسخ واخليار إال يف موارد خاصة

إن اللــــــزوم احلكمــــــي مـــــستفاد مــــــن مجلــــــة مـــــن خــــــصوصيات عقــــــد    : وفيـــــه 
                                                            

  .٢٠٧، وهامش ص٢٠٦حبر العلوم، حبوث فقهية، ص) ١(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ١٣٩ 

عنــــــــــد ثبــــــــــوت أحــــــــــد   النكــــــــــاح، والــــــــــيت منــــــــــها عــــــــــدم التــــــــــسلط علــــــــــى فــــــــــسخه إال     
، وعــــدم جريــــان اإلقالــــة فيــــه املترتبــــة علــــى عــــدم اخليــــار فيــــه، كمــــا          العيــــوب

يـــــدل عليـــــه كـــــالم صـــــاحب اجلـــــواهر، فيكـــــون االســـــتدالل بـــــاللزوم احلكمـــــي         
، فإن املـدعى هـو   )١( مصادرة على املطلوب  على عدم قابلية النكاح للخيار    

اللــــــــزوم احلكمــــــــي لعقــــــــد النكــــــــاح، والــــــــدليل هــــــــو عــــــــدم الفــــــــسخ إال يف مــــــــوارد    
خاصــــــة وعــــــدم اإلقالــــــة، ومــــــن الواضــــــح أن عــــــدم الفــــــسخ واإلقالــــــة هــــــو نفــــــس    

  .اللزوم احلكمي للعقد، وبذلك أصبح املدعى هو نفس الدليل

 عــن دعــوى) وثقىمستمــسك العــروة الــ(وبــذلك أجــاب الــسيد احلكــيم يف 
اللــزوم احلكمــي يف عقــد النكــاح، بأهنــا ال ختلــو عــن مــصادرة، إذ ال يظهــر       

املعاوضـــــــات،  الفـــــــرق يف مرتكـــــــزات العـــــــرف بـــــــني النكـــــــاح وغـــــــريه مـــــــن عقـــــــود       
 لزومـه  علـى ذلـك  فيـدلّ  ! اللهم إال أن يستدلّ عليه بعدم صـحة التقايـل فيـه    

اخليــــار منافيــــاً بنحــــو ال يكــــون االختيــــار فيــــه للمتعاقــــدين، فيكــــون اشــــتراط   
ملقتـــضاه، إال أن ينـــاقش يف منافـــاة هـــذا الـــشرط ملقتـــضى العقـــد، بـــدعوى      

  .)٢(كون ذلك هو مقتضى إطالق العقد ال مقتضى ذاته

إن اإلقالــة حكــم شــرعي يفتقــر ثبوهتــا يف العقــد إىل     : بــل ميكــن القــول  
  .الدليل، وال دليل على جرياهنا يف عقد النكاح

رط اخليــــــــــار يف عقــــــــــد النكــــــــــاح هـــــــــــو    مث ذكــــــــــر أن العمــــــــــدة يف بطــــــــــالن شــــــــــ    
  .)٣(اإلمجاع املدعى على ذلك

                                                            
ه، أو تكـون صـحة   ؤاملصادرة تعين أن يكون الدليل على املدعى هـو نفـس األمـر املـدعى أو جـز         ) ١(

  .دعى أو جزئهالدليل متوقفة على امل
  .٤٠٥، ص١٤احلكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج) ٢(
  .ن. م) ٣(



 ١٤٠   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      

وبـــــذلك يظهـــــر أن االلتـــــزام بـــــاللزوم احلكمـــــي لعقـــــد النكـــــاح مـــــبين علـــــى         
 كمـــــا تقـــــدم –اإلمجـــــاع، مـــــع أن الظـــــاهر كونـــــه مـــــدركياً أو حمتمـــــل املدركيـــــة  

  . وكالمها غري حجة–آنفاً 

 ثبــوت ولــو ســلم اللــزوم احلكمــي لعقــد النكــاح، فهــو مقيــد مبــا روي مــن       
  .ةا يف صحيحة غياث بن إبراهيم املتقدمالفسخ باإلعسار، كم

إن مـــا >:  وهـــو للـــسيد السيـــستاين، حيـــث كتـــب يقـــول :الثـــاينالتقريـــب 
ُتنـــــــــشئه املـــــــــرأة يف عقـــــــــد النكـــــــــاح، وإن كـــــــــان هـــــــــو الزوجيـــــــــة الدائمـــــــــة إال أهنـــــــــا    
مقيـــدة بــــسبب الــــشرط االرتكــــازي، بــــأن يبـــذل هلــــا الــــزوج النفقــــة حبــــدودها    

لـــيس للعقـــد املنـــشأ إطـــالق بالنـــسبة إىل الزوجيـــة بعـــد فـــسخها      الـــشرعية، و
مــــــن ناحيــــــة إخــــــالل الــــــزوج بالنفقــــــة، فــــــإن الزوجيــــــة املنــــــشأة حبــــــسب طبعهــــــا     
إحـــــداث علقـــــة خاصـــــة بـــــني الرجـــــل واملـــــرأة، حقيقتـــــها املـــــشاركة يف احليـــــاة      
علــــى حنــــو خــــاص يــــشتمل علــــى حنــــو قيمومــــة للــــزوج بالنــــسبة إىل الزوجــــة،       

 قـــــــــــال اهللا – مـــــــــــضافاً إىل االســـــــــــتمتاع اجلنـــــــــــسي  – وتكفّـــــــــــل مؤنتـــــــــــها الالزمـــــــــــة 
َٱلرجال قو{: تعـاىل  ّ َ ُ َ سآء بما فضل ٱهللا بعض ع بعـض وبمـآ أنفقـوا مـن  ِّ ْٰ مون ع ٱل ِ ۟ ُ َ ََ َ َِ َِ ٛ

ْ ْ
َ َٰ َ ََ ُ َ
ْ ُ َ ّ َ َ ّ َ ِ َ ِ ّ َ ُ

ــــو َأم
ْ ــــ َ ْ ٰل ِ فــــاملرتكز يف ذهــــن الزوجــــة هــــو إنــــشاء الزوجيــــة الدائمــــة      ... )١(}ِ

  .)٢(<نفقة منهابشرطها وشروطها، وال

مث ذكــر وجهــني لإليــراد علــى التقريـــب الــذي ذكــره وأجــاب عنـــهما، مث        
فالوجـــــــــه يف عـــــــــدم إحلـــــــــاق النكـــــــــاح عنـــــــــد اإلعـــــــــسار خبيـــــــــار الغـــــــــنب يف     >: قـــــــــال

  .)٣(<استحقاق الفسخ إمنا هو الروايات الواردة يف املوضوع
                                                            

  .٣٤اآلية : سورة البقرة) ١(
  .٢٩٧ -٢٩٦السيستاين، قاعدة ال ضرر وال ضرار، ص) ٢(
  .٣٠٢ن، ص. م) ٣(



       .. الطالق في المحاكم المدنية ١٤١ 

ولكـــن ميكـــن املناقـــشة فيـــه، بأنـــه لـــيس يف الروايـــات مـــا يـــدلّ علـــى عـــدم        
، كمــا  يف النكـاح، بـل قـد ورد مـا يـدل علـى دخولـه فيـه        فـسخ يـار ال دخـول خ 

  .يف صحيحة غياث بن إبراهيم املتقدمة

 للزوجــــــة بعــــــد    الفــــــسخخيــــــار ثبــــــوت ومــــــن ثَــــــم ال يبقــــــى دليــــــل علــــــى عــــــدم      
، فمــــــا ُحكــــــي عــــــن الــــــشيخ ابــــــن  أو امتناعــــــه عــــــن النفقـــــة جتـــــدد إعــــــسار الــــــزوج 

مـــــن ) احلـــــدائق ( وعـــــن الـــــسيد الـــــسند يف )املختلـــــف(اجلنيـــــد اإلســـــكايف يف 
 هـــو –تـــها نفقبالقـــول بثبـــوت خيـــار الفـــسخ للزوجـــة يف حالـــة إخـــالل الـــزوج    

مقتـــــــضى الـــــــصناعة الفقهيـــــــة، حيـــــــث يكـــــــون ثبوتـــــــه مـــــــن قبيـــــــل ثبـــــــوت خيـــــــار      
  .الغنب يف البيع

*  *  * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٢   ..ثبوت خيار الفسخ للزوجة      
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 ١٤٤   ..المصادر والمراجع      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       .. نيةالطالق في المحاكم المد ١٤٥ 

  
  
  
  .القرآن الكرمي -١

سالم عبـــــد الـــــ : ، حتقيـــــقمعجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة   ابـــــن فـــــارس، أمحـــــد،   -٢
  .هـ١٤٠٤حممد هارون، مكتب اإلعالم اإلسالمي، إيران، 

، نــــــشر أدب لــــــسان العــــــرب  ابــــــن منظــــــور، حممــــــد بــــــن مكــــــرم األفريقــــــي،    -٣
  .هـ١٤٠٥احلوزة، قم، 

، )املقــــدس األردبيلــــي  ( األردبيلــــي، الــــشيخ أمحــــد بــــن حممــــد املعــــروف بـــــ       -٤
 يرضـا االسـتادي وعلـ   : ، حتقيـق زبدة البيان يف براهني أحكام القرآن  

  .هـ١٤٢١، ٢أكرب زماين جناد، انتشارات مؤمنني، قم، ط

مهـدي  : ، حتقيـق القواعد الفقهية البجنوردي، السيد حممد حـسن،       -٥
، ٢املهريــــــــزي وحممــــــــد حــــــــسني الــــــــدراييت، منــــــــشورات دليــــــــل مــــــــا، قــــــــم، ط    

  .هـ١٤٢٦

ــام العتــــــــرة     البحــــــــراين، الــــــــشيخ يوســــــــف،   -٦ ــرة يف أحكــــــ ــدائق الناضــــــ احلــــــ
مي التابعـــــة جلماعـــــة املدرســـــني، قـــــم، ، مؤســـــسة النـــــشر اإلســـــالالطـــــاهرة

  .هـ١٤٠٨

 مـــن حماضـــرات الـــشيخ   حبـــوث فقهيـــة  حبـــر العلـــوم، الـــسيد عـــز الـــدين،    -٧
  .م١٩٩٠، ٤ي، مطبعة الديواين، بغداد، طحسني احللّ



 ١٤٦   ..المصادر والمراجع      

، آالء الــــــــرمحن يف تفــــــــسري القــــــــرآن  البالغــــــــي، الــــــــشيخ حممــــــــد جــــــــواد،  -٨
  .٢مكتبة الوجداين، قم، ط

املوســـــــــــــوعة والـــــــــــــشيخ حيـــــــــــــىي الرهـــــــــــــائي،  كـــــــــــــرب أ التـــــــــــــرايب، الـــــــــــــشيخ علـــــــــــــي  -٩
  .هـ١٤١٩، ١، قم، ط)ع(، مؤسسة اإلمام الصادق الرجالية امليسرة

خليـــــل : ، ترتيـــــبمعجـــــم الـــــصحاح  اجلـــــوهري، إمساعيـــــل بـــــن محـــــاد،    -١٠
  .م٢٠٠٥، ١مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، ط

، جممـــــــــــــــــع الفكـــــــــــــــــر  القـــــــــــــــــضاء احلـــــــــــــــــائري، الـــــــــــــــــسيد كـــــــــــــــــاظم احلـــــــــــــــــسيين،  -١١
  .هـ١٤١٥ ،١اإلسالمي، قم، ط

ــائل الـــشيعة    احلـــر العـــاملي، الـــشيخ حممـــد بـــن احلـــسن،     -١٢ تفـــصيل وسـ
إلحيــاء التـــراث،  ) ع(، مؤســسة آل البيـــت  إىل حتــصيل مـــسائل الـــشريعة 

  .هـ١٤١٤، ٢قم، ط

، وهبامــــشه منــــهاج الــــصاحلني  احلكــــيم، الــــسيد حمــــسن الطباطبــــائي،   -١٣
  .م١٩٨٠تعليقة السيد حممد باقر الصدر، دار التعارف، بريوت، 

، دار إحيــاء التـــراث العــريب، بـــريوت،   مستمــسك العـــروة الـــوثقى  ... -١٤
  .مهمل من بقية بيانات الطبع

ــرائع اإلســـــــــالم يف   احللـــــــــي، الـــــــــشيخ جعفـــــــــر بـــــــــن احلـــــــــسن اهلـــــــــذيل،      -١٥ شـــــــ
، ١، مطبعــــــــة اآلداب، النجــــــــف األشــــــــرف، طمــــــــسائل احلــــــــالل واحلــــــــرام

  .م١٩٦٩

، ١ قــــــــم، ط، حتقيــــــــق ونــــــــشر مؤســــــــسة البعثــــــــة،  املختــــــــصر النــــــــافع  ... -١٦
  .هـ١٤١٣



       .. نيةالطالق في المحاكم المد ١٤٧ 

إرشـــــاد األذهـــــان إىل ، احلــــسن بـــــن يوســــف بــــن املطهــــر     احللــــي، الــــشيخ   -١٧
ــام اإلميــــــــان  الــــــــشيخ فــــــــارس احلــــــــسون، مؤســــــــسة النــــــــشر    : ، حتقيــــــــقأحكــــــ

  .هـ١٤١٠، ١اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني، قم، ط

ــام الـــشرعية   ... -١٨ الـــشيخ إبـــراهيم البـــهادري،   : ، حتقيـــقحتريـــر األحكـ
  .هـ١٤٢٠، ١لصادق، قم، طمؤسسة اإلمام ا

، مؤســــسة النــــشر قواعــــد األحكــــام يف معرفــــة احلــــالل واحلــــرام ...  -١٩
  .هـ١٤١٣، ١، قم، طالتابعة جلماعة املدرسنياإلسالمي 

، مركــــــــــــــز األحبــــــــــــــاث خمتلــــــــــــــف الــــــــــــــشيعة يف أحكــــــــــــــام الــــــــــــــشريعة...  -٢٠
  .هـ١٤١٢، ١والدراسات اإلسالمية، قم، ط

، دار معجــــــــــم البلــــــــــدانادي،  احلمــــــــــوي، يــــــــــاقوت بــــــــــن عبــــــــــد اهللا البغــــــــــد  -٢١
  .م١٩٧٧صادر، بريوت، 

، بقلـــــــــم مــــــــصباح الفقاهـــــــــة  اخلــــــــوئي، الــــــــسيد أبـــــــــو القاســــــــم املوســـــــــوي،    -٢٢
حممـــد علـــي التوحيـــدي، املطبعـــة احليدريـــة، النجـــف األشـــرف،       : الـــشيخ

  .م١٩٥٤، ١ط

ــال احلــــــــــديث   ... -٢٣ ، نــــــــــشر جلنــــــــــة حتقيــــــــــق تــــــــــراث اإلمــــــــــام     معجــــــــــم رجــــــــ
  .م١٩٩٢، ٥اخلوئي، قم، ط

  .م٢٠٠٦، ١، دار املرتضى، بريوت، طهاج الصاحلنيمن ... -٢٤

خنبـة املقـال يف متييـز األسـناد      الدشيت، الشيخ عباس احلاجياين،  -٢٥
  .، انتشارات حماليت، قم، مهمل من بقية بيانات الطبعوالرجال

، مؤســــسة فقـــه الـــصادق   الروحـــاين، الـــسيد حممـــد صـــادق احلــــسيين،     -٢٦
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  .هـ١٤١٤، ٣دار الكتب، قم، ط

مهــذب األحكــام يف بيــان احلــالل   بزواري، الــسيد عبــد األعلــى،    الــس-٢٧
، ٤، مكتـــــــــــب آيـــــــــــة اهللا العظمـــــــــــى الـــــــــــسيد الـــــــــــسبزواري، قـــــــــــم، ط    واحلـــــــــــرام

  .هـ١٤١٦

ــام  الـــسبزواري، الـــشيخ حممـــد بـــاقر بـــن حممـــد مـــؤمن،     -٢٨ ، كفايـــة األحكـ
  .نشر مدرسة صدر مهدوي، أصفهان، طبعة حجرية

، دار اعـــدة ال ضـــرر وال ضـــرار ق السيـــستاين، الـــسيد علـــي احلـــسيين،  -٢٩
  .م١٩٩٤، ١املؤرخ العريب، بريوت، ط

كـــــــرت العرفـــــــان يف فقـــــــه   الـــــــسيوري، الفاضـــــــل املقـــــــداد بـــــــن عبـــــــد اهللا،   -٣٠
ــرآن عبـــــــد الـــــــرحيم العقيقـــــــي البخشايـــــــشي، مكتـــــــب نويـــــــد      : ، حتقيـــــــقالقـــــ

  .هـ١٤٢٢، ١إسالم، قم، ط

 –مـسائل حرجـة يف فقـه املـرأة      مشس الدين، الشيخ حممد مهـدي،    -٣١
  .م١٩٩٦، ١، املؤسسة الدولية، بريوت، طحقوق الزوجية

 واليـــــــــة احلــــــــاكم الـــــــــشرعي علـــــــــى  –فــــــــساد العالقـــــــــة الزوجيــــــــة    ... -٣٢
  .م٢٠٠٥، ١، املؤسسة الدولية، بريوت، طالطالق

ــام يف   الــــــشهيد الثــــــاين، الــــــشيخ زيــــــن الــــــدين بــــــن علــــــي،      -٣٣ مــــــسالك األفهــــ
، ١، مؤســـــــــــسة املعـــــــــــارف اإلســـــــــــالمية، قـــــــــــم، ط  شـــــــــــرح شـــــــــــرائع اإلســـــــــــالم 

  .هـ١٤١٣

، علـل الـشرايع   الصدوق، الشيخ حممـد بـن علـي بـن احلـسني القمـي،              -٣٤
 .م١٩٦٦، ١املكتبة احليدرية، النجف األشرف، ط
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حممد جعفر مشـس الـدين، دار   : ، تعليق من ال حيضره الفقيه    ... -٣٥
  .م١٩٩٠التعارف، بريوت، 

، امليــــــــزان يف تفــــــــسري القــــــــرآن الطباطبـــــــائي، الــــــــسيد حممــــــــد حـــــــسني،   -٣٦
  .م١٩٧٤، ٣ؤسسة األعلمي، بريوت، طم

ريــــــــــاض املــــــــــسائل يف   الطباطبــــــــــائي، الــــــــــسيد علــــــــــي بــــــــــن حممــــــــــد علــــــــــي،    -٣٧
إلحياء التـراث، قـم،   ) ع(، مؤسسة آل البيت حتقيق األحكام بالدالئل 

  .هـ١٤١٨، ١ط

جممـــــع البيـــــان يف تفـــــسري   الطربســـــي، الـــــشيخ الفـــــضل بـــــن احلـــــسن،    -٣٨
  .م١٩٩٢، ١ ط، دار إحياء التراث العريب، بريوت،القرآن

، التبيـــــان يف تفـــــسري القـــــرآن الطوســــي، الــــشيخ حممـــــد بــــن احلـــــسن،    -٣٩
أمحـــــــــــد حبيـــــــــــب قـــــــــــصري العـــــــــــاملي، دار إحيـــــــــــاء التـــــــــــراث العـــــــــــريب،  : حتقيـــــــــــق

  .بريوت، مهمل من بقية بيانات الطبع

الــــــسيد حممــــــد : ، تــــــصحيح وتعليــــــق املبــــــسوط يف فقــــــه اإلماميــــــة... -٤٠
  .هـ١٣٨٧تقي الكشفي، املكتبة احليدرية، طهران، 

كـــــــشف اللثـــــــام عـــــــن قواعـــــــد   الفاضـــــــل اهلنـــــــدي، حممـــــــد بـــــــن احلـــــــسن،  -٤١
، مكتبـــــــــة آيـــــــــة اهللا العظمـــــــــى الـــــــــسيد املرعـــــــــشي النجفـــــــــي، قـــــــــم،   األحكـــــــــام

  .هـ١٤٠٥

إيــــــــــضاح فخــــــــــر احملققــــــــــني، الــــــــــشيخ حممــــــــــد بــــــــــن احلــــــــــسن بــــــــــن يوســــــــــف،     -٤٢
، ١، مؤسـسة إمساعيليـان، قـم، ط      الفوائد يف شرح إشكاالت القواعد    

  .هـ١٣٨٩
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، تقريــــــــر الــــــــشيخ   كتــــــــاب النكــــــــاح  ، الــــــــسيد حممــــــــد حــــــــسني،     فــــــــضل اهللا-٤٣
  .م١٩٩٦جعفر الشاخوري، دار املالك، بريوت، 

  .م١٩٩٨، ٢، دار املالك، بريوت، طمن وحي القرآن ... -٤٤

: ، ترتيـــــــــبالقـــــــــاموس احملـــــــــيط الفريوزآبــــــــادي، حممـــــــــد بـــــــــن يعقـــــــــوب،  -٤٥
  .م٢٠٠٧، ٢خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، ط

، القـــــــضاء والــــــــشهادات ين، الـــــــسيد حممـــــــد رضـــــــا املوســــــــوي،     الكلبايكـــــــا -٤٦
تقريـــــر الـــــسيد علـــــى احلـــــسيين املـــــيالين، نـــــشر خـــــاص مـــــن قبـــــل املؤلـــــف،    

  .هـ١٤٢٦، ٣قم، ط

حممــــد : ، تعليــــقأصــــول الكــــايف  الكلــــيين، الــــشيخ حممــــد بــــن يعقــــوب،    -٤٧
  .م١٩٩٠جعفر مشس الدين، دار التعارف، بريوت، 

، دار احملجـة  مـن معجـم الرجـال   زبدة املقال   مرتضى، السيد بسام،     -٤٨
  .م٢٠٠٥، ١البيضاء، بريوت، ط

جـــــــواهر الكـــــــالم يف شـــــــرح شـــــــرائع   النجفـــــــي، الـــــــشيخ حممـــــــد حـــــــسن،  -٤٩
حممـــــــــــود القوجـــــــــــاين، دار إحيـــــــــــاء التـــــــــــراث العـــــــــــريب،   : ، حتقيـــــــــــقاإلســـــــــــالم
  .٧بريوت، ط

، مؤســـــــسة آل مــــــستدرك الوســــــائل   النــــــوري، املــــــريزا حــــــسني الطربســــــي،     -٥٠
  .هـ١٤٠٨، ١اث، بريوت، ط إلحياء التر)ع(البيت 

، تكملـــة العـــروة الـــوثقى  اليـــزدي، الـــسيد حممـــد كـــاظم الطباطبـــائي،  -٥١
  .مكتبة الداوري، قم، مهمل من بقية بيانات الطبع
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  صدر عن مركز ابن إدريس احللي للدراسات الفقهية
  

  يــــهــقـــفــر الــريــقــتــال :أوالً
  م٢٠٠٧اء ــــــــتـــــش    بصمة الوراثية، األم البديلة، الفيدراليةال    ١العدد 
  م٢٠٠٧ع ــــيـــــ رب          املخدرات    ٢العدد 
  م٢٠٠٧ف صي        امللكية الفكرية    ٣العدد 
  م٢٠٠٧ خريف                   غسيل األموال، الشيك    ٤العدد 
  م٢٠٠٨اء ـتـــــش           رشوةال    ٥ العدد

  م٢٠٠٨ وصيف    ربيع           الطالق    ٧-٦العدد 
  م٢٠٠٨ريف ـــ            خ      النظام القضائي    ٨العدد 
  م٢٠٠٩ بيع وصيفر                       ذوذ اجلنسيشال  ١٠-٩العدد 
  م٢٠١٠ وشتاء م٢٠٠٩خريف             اية الطفولةمح  ١٢-١١العدد 

  
  )*( سلسلة دراسات فقهية:ثانياً

  نـــشـــــن اخلــيـســخ حـــــشيـال      )التدخني منوذجاً( يف فقه السالمة الصحية -١
  السيد حممد احلسيين     )تطبيقات فقهية ملصطلحات أصول الفقه(الدليل الفقهي  -٢
  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي         سائدة النظام الشرعي ألمناط الزواج ال-٣

  )املسيار، الصداقة، الزواج بنية الطالق، املتعة(
  السيد حممد احلسيين           عمليات التجميل اجلراحية -٤

  ومشروعيتها اجلزائية بني الشريعة والقانون
  اريي مهّت بناألستاذ عل     ابن إدريس احللي ودوره يف إثراء احلركة الفقهية -٥
  السيد حممد احلسيين            فقهاء ومناهج -٦
  



  )*(سلسلة حبوث فقهية: ثالثاً
  السيد حممد احلسيين       التكييف الدستوري لشكل الدولة اإلسالمية -١
  يديـعــســالء الــخ عــيــشــال            الشيخ ابن اجلنيد اإلسكايف-٢
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