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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 
 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(266) 
 ((فلتصرب)): رواايت طالق الويل تعارضها رواايت النائيين)

 (2)، إال أنه لعله اعتمد على األخبار الواردة يف هذذا املقذام(1))وبعض األساطني، وإن التزم هبذا املعىن احملقق النائيين:ال ق
 الدالة على جواز طالق الويل والسلطان االمرأة اليت ليس هلا من ينفق عليها وغاب عنها زوجها.

هذذ  امذرأة ابتليذ  ))والعلذوي:  (3)((د حىت أيتيها يقني موته أو طالقذهتصرب امرأة املفقو ))ومل يعبأ مبعارضتها مبثل النبوي: 
 وحنو ذلك. (5()4)((فلتصرب

نعم: متسك السيد الطباطبائي يف ملحقات العروة "بقاعدة احلرج والضرر" جلواز طالق احلاكم الشرعي كل امرأة تتضذرر 
ْنتَه ا اْمتَرٌَ    ))يقول:  عليه السالماب جعفر مضافا إىل ما يف رواية أيب بصري قال: مسع  أ، ببقائها على الزوجية ِن َمْن َكانَتْت 

َمامن ٌَْن يتاَفرّنَق  ََِلى اْْلن َِْورَتَتَها  َوياْطعنْمَها َما ياقنيما صاْلبَتَها  َكاَن َحّقًا  نَتهاَمتافَتَلْم َيْكساَها َما يتاَوارني  ولكنذك خبذري  ن  (6)((بَتيتْ
 .(8)كما سبق  – ((7)هذ  الرواية وما يكون مبضموهنا غري معمول هبا(

                                                             

 أي جواز طالق الويل الفقيه، والسلطان عند فقد . (1)
 كخرب أيب بصري اآليت بعد قليل يف كالمه.  (2)
 .445: 7، سنن البيهقي 255ح  312: 3سنن الدار قطين  (3)
َنت َهتا َ  تَتتَتتَزو َّتا َحت    َنت)) 365: 2املناقب البن شهر آشوب  (4) َِلنيّتاً َحَكتَم نن َََكراوا ٌَن   َء نَتْعتيا  يَوراونَي منْن اْختناَلفنهنْم ِفن اْمَرٌَ ن اْلَمْفقاودن فَت

ْ َوَقالَ  :َمْوتنهن َوَقالَ  َِْشراً ُثا  رََجتَع ِنَى  ِاَمرا تَتتَتَرب صا  :هنَي اْمَرٌَ   ابْتتالنَيْت فَتْلَتْصربن َها ُثا  تَتتَتَرب صا ٌَْربَتَعَة ٌَْشهاٍر َو ُّ َزْوجن نننَي ُثا  ياطَلّنقاَها َويلن ٌَْربََع سن
َِلنيٍّ   .(( ِليه السالم قَتْولن 

ا منقولة مل نعثر على هذ  األلفاظ بعينها يف مصادر الرواايت وكتب احلديث ذ ولعّله -2) 184وقال احملقق يف هامش كتاب ال ضرر ص (5)
َلاتاً َ  يَتْعترنقا ٌَْوقَتاَت ))ابملفاد واملعىن ذ ولكن وجدان هذ  الرواية كذذلك:  ُْاناتونا َمبتْ حممه بن ِلي بن احلسني قتال: راونَي ٌَن تها ِنْن بَتلَتَب بنتهن ا

ن اْلَمتتْرٌَ ا َمَعتتها  َِتتَرَق ٌَْوقَتتاَت الص تتاَل ن فَتْلَتْصتتربن ْن  نَتهاَمتتا فَتتَن وسذذائل الشذذيعة، كتذذاب النكذذاح، أبذذواب العيذذوب  ((فَتَقتتْه بالنيَتتتْ  الص تتاَل ن فتاتترّنَق بَتيتْ
، علذذيهم السذذالم ، مذذن طبذذس م سسذذة آل البيذذ 226، ص21، ج3، ر12والتذذدليس، ابب انذذه إذا جذذدد جنذذون الذذزوج بعذذد التذذزوي ، ابب 

ذلة وتفيذد الو  اليذة علذى الطذالق يف اننذون جنذوان  ولكن ما نقلنا  أقرب إىل مقصود النائيين مما نقله هذا احملقق، خاصة وان هذذ  الروايذة مفصّة
 ابلغا ، وهو خالف ظاهر مبىن املريزا.

 .441ص 3من ال حيضر  الفقيه: ج (6)
 .184قاعدة ال ضرر، تقريرات اخلوانساري لالضرر املريزا النائيين: ص (7)

 (.265الدرس ) (8)
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 ٌو طالق احلاكم هلا (1)طائفتا الرواايت ِف صرب الزوجة
 بعض:مس أقول: ال بد أوال  من استعراض طائفيت الرواايت اليت ادعى املريزا تعارض بعضها 

الذذرواايت الدالذذة علذذى ان علذذى املذذرأة الصذذرب ممذذا يفهذذم منذذه انذذه ال حذذق هلذذا يف الفسذذ  والطذذالق وال يصذذ   الطائفتتة األوى:
 للحاكم الشرعي طالقها وهي أربس رواايت:

 .(2)((تصرب امرأة املفقود حىت أيتيها يقني موته أو طالقه))النبوي:  -1
َِلنيّتتًا َحَكتتَم )) مذذا سذذبق يف اهلذذامش: )العلذذوي( ولعذذل املذذراد بذذه -2 َََكراوا ٌَن   تتْن اْختتتناَلفنهنْم ِفن اْمتتَرٌَ ن اْلَمْفقاتتودن فَتت َوراونَي من

َنت َهتتا َ  تتَ  تتنننَي ُثا  ياَطلّنقا  تَتتتَزو َّتا َحتت    َنتتينن ِاَمتترا تَتتَتتتَرب صا ٌَرْبَتتَع سن ْ َوقَتتاَل  تتَي اْمتتَرٌَ   ابْتتالنيَتتْت فَتْلَتْصتتربن ُّ َء نَتْعتتيا َمْوتنتتهن َوقَتتاَل هن َهتتا َويلن
َِلنيٍّ  َِْشرًا ُثا  رََجَع ِنَى قَتْولن  َها ُثا  تَتتَتَرب صا ٌَرْبَتَعَة ٌَْشهاٍر َو هذذ   (4)ونقل احملدث النوري يف املستدرك (3)(( ِليه السالمَزْوجن

 عن ابن شهر آشوب يف املناقب.الرواية 
ْ )))العلوي( الذي أشار إليه املريزا  -3 َي اْمَرٌَ   ابْتتالنَيْت فَتْلَتْصربن حممته بتن ِلتي )) روايذة ما الرواية السذابقة أوولعله إ ((هن

ُْانات َِتَرَق ٌَْوقَتاَت الص تاَل ن بتن احلستني قتال: راونَي ٌَن تها ِنْن بَتلَتَب بنتهن ا ْن  نَتهاَمتا فَتَن َلاتًا َ  يَتْعترنقا ٌَْوقَتاَت الص تاَل ن فتاترّنَق بَتيتْ ونا َمبتْ
ن اْلَمْرٌَ ا َمَعها فَتَقْه بالنَيتْ   .، ولكن الظاهر كما سبق يف اهلامش ان املريزا يقصد الرواية السابقة دون هذ (5)((فَتْلَتْصربن

علذي بذن حمبذوب، عذن بنذان بذن حممذد، عذن أبيذه، عذن ابذن املغذرية، عذن السذكو ، عذن  )ما روا  الشي  عذن حممذد بذن -4
جعفر، عن أبيه عليهمذا السذالم أن عليذا  عليذه السذالم قذال يف املفقذود: ال تتذزوج امرأتذه حذىت يبلغهذا موتذه أو طالقذه أو حلوقذه 

 .(6) هل الشرك(
 :ابلتفريق بينهما وهي املصرحةالرواايت  الطائفة الثانية:

َوَمتتْن )يف قولذه تعذذاىل:  عليذه السذذالممذا روا  الصذذدوق، عذن ربعذذي بذن عبذذد هللا، والفضذيل بذذن يسذار، مجيعذذا ، عذن أيب عبذذد هللا  -1
ّ ا  ََِلْيتتهن رنْزقاتتها فَتْليتاْنفنتتْآ ُن تتا    ا ا َهتتا َمتتا ياقنتتيما َاْهَرَهتتا َمتتَع كنْستتَوٍ  َوِن   فتاتترّنَق بتَ : قَتتالَ  (7)(قاتتهنَر  ََِليتْ نَتهاَمتتاِنْن ٌَنْتَفتتَآ  وللشذذي  . (8)((يتْ

                                                             

 زوجة املفقود وزوجة من ال ينفق زوجها عليها. (1)
 .445: 7، سنن البيهقي 255ح  312 :3سنن الدار قطين  (2)
 .365: 2املناقب البن شهر آشوب  (3)

 .337/18430: 15املستدرك للنوري:  (4)
، 226، ص21، ج3، ر12وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ابب انه إذا جدد جنون الزوج بعذد التذزوي ، ابب  (5)

 .عليهم السالم من طبس م سسة آل البي 
 .158/28266ذ22/157:: الوسائل (6)
 .7سورة الطالق: آية  (7)
 .441ص 3الشي  الصدوق، من ال حيضر  الفقيه، م سسة النشر اإلسالمي ذ قم: ج (8)



 (1096ه)1441 ربيع اآلخر / 17السبت .. ............................................................. (التزاحمصول: مباحث )األ

3 

 

)مذذذا يقذذذيم ان فيذذذه: روا  الشذذذي  بسذذذند فيذذذه حممذذذد بذذذن سذذذنان، عنهمذذذا إال  نعذذذمسذذذند صذذذحي  إىل كذذذل منهمذذذا. يف املشذذذيخة لصذذذدوق ا
 صلبها(.
َمتْن  ))يقذول:  عليذه السذالمبسند معترب عن عاصذم بذن ديذد عذن أيب بصذري قذال: مسعذ  أاب جعفذر  ما روا  الصدوق -2

ْنَه ا اْمَرٌَ   فتَ  ِن َمامن ٌَْن يتاَفرّنَق بَتيتْ َكاَنْت  ََِلى اْْلن َِْورَتَتَها َو ياْطعنْمَها َما ياقنيما صاْلبَتَها َكاَن َحّقًا   (1)((نَتهاَماَلْم َيْكساَها َما يتاَوارني 
ّ ن ))يف الكايف عن روح بن عبد الرحيم قذال:  روا ما  -3 َِْبتهن ا َين  َِتز  َوَجت   ِليته الستالمقتاْلتتا ألن  َوَمتْن قاتهنرَ ): قَتْولاتها 

ّ ا  نَتهاَما (ََِلْيهن رنْزقاها فَتْليتاْنفنْآ ُن ا    ا ا َها َما ياقنيما َاْهَرَها َمَع كنْسَوٍ  َوِن   فتارّنَق بَتيتْ ََِليتْ  .(2)((قَاَل: ِنَذا ٌَنْتَفَآ 
 مناقشات مع احملقآ النائيين

 وحينئٍذ نقول: انه قد يورد على احملقق النائيين بوجو  أربعة:
 رب ضعيفة السنه فال تعارض رواايت طالق احلاكمرواايت فلتص -1

، امذذا أوال : ان رواايت الطائفذذة األوىل كلهذذا ضذذعيفة السذذند فذذال تعذذارض رواايت الطائفذذة الثانيذذة الذذيت فيهذذا الصذذحي  واملعتذذرب
 (3)قاعذدة ال ضذرريف  )دام ظله( الروايتان األوليان فمرسلتان بل مها مرسلتان حىت عند العامة على ما نقله السيد السيستا 

واما رواية السكو  فقد أشكل عليها بذ)لكن ال ميكن االعتماد علذى شذيم مذن االخبذار الثال)ذة: )امذا روايذة السذكو ( فذ ن 
ولكذن الظذاهر و(قتذه، علذى املبذىن،  (4)يف سندها بنان بن حمّمد وهو عبد هللا بن حمّمد بذن عيسذى األعشذعري ومل تثبذ  و(قتذه(

رويف ) :واة كامذذل الذذزايرات كمذذا رويف عنذذه يف الكذذايف والتهذذذيب، ولذذه فيهمذذا عشذذرات الذذرواايت. وقذذال الوحيذذدنظذذرا  ألنذذه مذذن ر 
 .(عن حممد بن أدد بن حيىي ومل تستثىن روايته، وفيه إشعار ابالعتماد عليه بل ال يبعد احلكم بو(قته أيضا  

                                                             

 .441ص 3الشي  الصدوق، من ال حيضر  الفقيه، م سسة النشر اإلسالمي ذ قم: ج (1)
 .512ص 5)قة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية ذ طهران: ج (2)
 قال: )والظاهر انه ال اعتبار هلما سندا  حىت عند العامة وان كاان موافقني لفتاويف اهل الرأي وبعض الظاهرية كما تقدم. (3)

فلذم يثبذ  ومل يذذكر   صذلى هللا عليذه والذه وسذلماما النبوي : ففي املغين البن قدامة متعرضا  لالستدالل به ) فأما احلذديث الذذي روو  عذن النذ  
 اصحاب السنن(.

واملسند عنه مثل قولنذا(  ،لوي : ففيه أيضا  بعد ذكر نقله عن احلكم ، وداد ، عن علي )وما روو  عن علي فريويه احلكم وداد مرسال  واما الع
وغرضه ابملسند عنه ما ذكر  من انه قد رويف اجلوزجا  وغذري  ابسذنادهم عذن علذي يف امذرأة املفقذود تعتذد أربذس سذنني و يطلقهذا ويل زوجهذا، 

 د ذلك أربعة اشهر وعشرا  فان جام زوجها املفقود بعد ذلك خريّة بني الصداق وبني امراته.وتعتد بع
يف  وقال الزيلعي: )قل  روا  عبذد الذرزاق يف مصذنفه يف كتذاب الطذالق: اخذربان حمّمذد بذن عبيذد هللا العرزمذي عذن احلكذم بذن عتيبذة: ان عليذا  قذال

تيها موت أو طالق انتهى. اخربان معمر عذن ابذن ايب ليلذى عذن احلكذم: ان عليذا  قذال مثذل مذا امرأة املفقود: هي امرأة ابتلي  فلتصرب حىت أي
 (.209-308سبق. اخربان ابن جري  قال: بلغين ان ابن مسعود وافق عليا  على اهنا تنتظر  أبدا . انتهى( )قاعدة ال ضرر وال ضرار: ص

 . 308-307شر: مكتب آية هللا العظمى السيد السيستا  ذ قم: صالسيد علي السيستا ، قاعدة ال ضرر وال ضرار، النا (4)
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اً  -2  مها خمتلفتان موضِو
 فتني فال تعارض أصال .(نيا : ما سبق من اختالف موضوع الطائ

 ٌو هي وايفته  رواايت طالق احلاكم  حاكمة   -3
وامذا حاكمذة  رواايت الطائفذة األوىلامذا مباينذة، بوجذه آخذر، لذ(لثا : لو فرضنا وحدة املوضوع، فان رواايت الطائفذة الثانيذة 

 بوجهني: عليهما، وذلك
نَتهاَماان رواايت )األول:  ْ )تعرض لذه رواايت ( تتطرق ملا ال تيتاَفرّنَق بَتيتْ فذال مانعذة مجذس بينهمذا أصذال ، إذ رواايت  (فَتْلَتْصتربن

َمتتافلتصذرب تذذتكلم عذن وظيفذذة الزوجذة واهنذذا الصذرب ورواايت ) نَتها تذتكلم عذذن وظيفذة احلذذاكم الشذرعي وال تنذذايف بينهمذذا ( يتاَفتترّنَق بَتيتْ
ه ال يتعارض مس قوله اآلخر عن العلمذام واملذ منني انه قد ابتلي فليصرب( فان) :أصال ؛ أال تريف انه لو قال عن املسجون ظلما  

غايذة األمذر ان  ،ال تعذارق بذني وظيفذة هذذا ابلصذرب ووظيفذة ذاك ابلسذعيفانذه  ؟)ان عليهم السذعي إلطذالق سذراحه( :األحرار
ا : انذه لذو سذّلم ، (نيالظهوررواايت )فلتصرب( مشعرة بعدم حق هلا يف املطالبة ابلطالق لكنه أوال  إشعار ال يرقى إىل مستويف 

بذذل فانذذه موكذل مبصذذال املسذلمني، الظهذور فانذه يفيذذد اهنذا الحذذق هلذا يف طلذب الطذذالق، ال ان احلذاكم، لذذيس احلذق يف الطذالق 
نَتهاَما))ظاهرها ذلك و نَتهاَما)) ((َوِن   فتارّنَق بَتيتْ َمامن ٌَْن يتاَفرّنَق بَتيتْ ََِلى اْْلن نَتهاَما)) ((َكاَن َحّقًا   .((َوِن   فتارّنَق بَتيتْ

نَتهاَما))وبذلك ظهر انه ال تنايف ال اهنما متنافيان ورواايت  البذدوي بذني مفهذوم  حاكمة، لكنه إن سّلم ابلتنايف ((فتارّنَق بَتيتْ
 . فتدبر.أو  ظهرية هذ  من تلك قلنا ابحلكومة تلك ومنطوق هذ 

 كثر منهن  ضرر يرفع املعهود منه  وطالق احلاكم فيما لو تضرر  -4
األحكذذام مذذا مل يذرد مذذورد الضذذرر، وامذا مذذا ورد مذذورد الضذرر أو احلذذرج، كاجلهذذاد واحلذذ  مذذن  ضذذرر( إيذذا يرفذس ان )الالثتا:: 

 ، فال يرفعه.(1)والصوم فان فيها ضررا  أو حرجا  طبيعيا  على أغلب املكلفني
وارد مذذورد الضذذرر ألن واملذذرأة الغائذذب عنهذذا زوجهذذا، ورد فيهذذا احلكذذم )ابلصذذرب(، علذذى فذذرض تسذذليم متاميذذة الذذرواايت، وهذذو 

صذذرب املذذرأة علذذى غيذذاب زوجهذذا ضذذرري عذذادة فذذال ترفعذذذه ال ضذذرر، ولكذذن الضذذرر إذا زاد عذذن احلذذد الطبيعذذي علذذى هذذذ  املذذذرأة 
ا يف الصذوم واحلذ  منظري ما لو زاد احلرج أو الضرر على املقدار املعهود منه ،الغائب عنها زوجها، فان ال ضرر يرفعه حينئذٍ 

ْ ))بذذذلك، وعليذذه: فذذرواايت  فانذه يرتفذذس الوجذذوب  ذلذذك هلذذا ضذذررا  أو حرجذذا  ابلقذذدر املعتذذاد يوجذذبحممولذذة علذذى مذذن  ((فَتْلَتْصتتربن
َمتتا))، ورواايت فقذذ  نَتها َمتتامن ٌَْن يتاَفتترّنَق بَتيتْ َِلَتتى اْْلن ل ذلذذك ضذذررا  وحرجذذا  إضذذافيا  عليهذذا، حممولذذة علذذى مذذن شذذكّ  ((َكتتاَن َحّقتتًا 

َِْورَتَتَهتا)): عليذه السذالمه وشذاهد اجلمذس، ليخذرج عذذن كونذه تربعيذا ، قولذذ فذذان هذذا احلذد األد  مذذن  ((فَتلَتتْم َيْكساتَها َمتا يتاتتَوارني 
الكسوة إذا مل يفعله أوقعها يف أشد احلرج والضرر غري املعهود يف األزواج عادة فاهنم قذد يضذيقون علذى زوجذاكم لكذن ال إىل 

 صلى هللا ِلى حممه و له الطاهرينو     يقيم صلبها. فتأمل. يواري عوركا أو درجة عريها وحرماهنا من أد  ما
                                                             

 وإن كان  هذ  األحكام بعد الكسر واالنكسار، بني مصال الفرد وانتمس والدنيا واآلخرة، انفعة قطعا  غري ضارة. (1)
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نْتَيا)): صلى هللا عليه واله وسلمُسئةل رسول هللا  الن بنيُّوَن ُثا   :صلى هللا ِليه واله وسلم فَتَقالَ  ؟َمْن ٌََشهُّ الن اسن َباَلًء ِفن الهُّ
ََِملنهن فََمْن َصح  ِنميَاناها َوَحسانَ   اأْلََماثن ا فَاأْلََماثن ا  ََِلى َقْهرن ِنميَاننهن َوحاْسنن  تَتَلى اْلماْؤمننا  ََِملاها اْشَته  َباَلؤا ا َوَمْن َسخاَف ِنميَاناها  َويتابتْ

ََِملاها َق   َباَلؤا ا   (.39حتف العقول: ) ((َوَضعاَف 


