بسم هللا الرحمن الرحيم

االختالف في فقه النساء
بين النظرية العلمية وفتوى الفقهاء
ثمةة حقةا ال ال بة تع ضتعةر

لهةةا لنقة

لةى معطيةةاج ية يرا بال ة

والت قيةةةال ه ودةةةو و اإلسةةةال فةةةي عةةةنا ة المةةةية المةةةرتا واالحتفةةةا
ب قوقها وال
ي ققه ال
اإلسال وكي
بعي

لةى احترامهةا ه ولعةذ دة ا األمةر ي قةى مردوضةا بمة ى مةا
من الوقةوف لةى التةا يل المةالم الة
تع اإلسال

مةرج بةه المةرتا ق ةذ

مذ لى اضتشةالها مةن واقةخ ملةر أيةر تضسةاضي

ن كذ ح و اإلضساضية ومعالمهةا ه وال بة تع ضريةخ الةى دة ا التة يل

لنج ة تع امتهةةاع المةةرتا دةةو الطةةابخ العةةا ال ة

يط ةةخ العالقةةة بةةين المةةرتا

والريةةذ بةةةذ تع النظةةةرا التةةةي يمتللهةةةا الريةةةذ للمةةةرتا دةةةي ضظةةةرا ال وضيةةةة
واالحتقا ه ودنةا ال بة تع ضتعةر

الةى ينتةين ايتمةا يتين نتعةامالع مةخ

المرتا لى تساس اإللغاء والشطب.

العينة االولى  :المجتمعاج أير الم ضية :
ودةةي مجتمعةةاج ال نمتلةةة حعةةا ا معينةةة تو ثقافةةة مةةا ه فهةةي ب ا يةةة ال
نقوى لى ن ي واقعها إال من خالل ما نما سةه مةن مليةاج عةي بة ا ي
تو أةةرو ن مةةذ مةةن خاللةةه لةةى حايانهةةا الم ة و ا ه ودةةي فةةي مذةةذ د ة ا
ال ال ننع فيها العالقاج الذنا ية بين الريذ والمةرتا ة ا مةا ي ة

القةة

الريذ بالمرتا لى تساس حايته لها في ح و إن اع الغرا ر الجنسية فقط
1

ثم القيا ب عض األ مال لمالح الريذ نمامةا كمةا يةتم التعامةذ مةخ ال يةواع
ال

ي تايه فةي نسةيير اةاوضه اليوميةة ه و بمةا امتة ج دة ة العالقةة الةى

بيخ المرتا كما ي اع ال يواع ويتعاطى معها كمةا يتعةاطى معةه ه بةذ يتمةا ى
الريةةذ باحتقةةا المةةرتا واالسةةتهاضة بهةةا فةةي اسةةتل امها لنقةةذ حاييانةةه كمةةا
ننقلها ال يواضاج األخرى ه و بما كةاع األبشةخ فةي للةة دةو احتيةا الريةذ
للمرتا الى ل مها فيمةا الا ضفة ج حيواضانةه نة مجا تةه واهةطرا ة ه وقة
تاةةا العالمةةة السةةي الط اط ةةا ي الةةةى حةةاالج كذيةةرا مةةن امتهةةاع المةةةرتا
واحتقا دا في نفسةيرة المعةروف الميةراع فةي نفسةير القةر ع نة نعرهةه
لقوله نعالى " وال ين يتوفوع منلم وي وع تزوايا متا ا الى ال ول أيةر
إخرا ف ع خرين فال يناح ليلم فيمةا فعلةن فةي تضفسةهم بةالمعروف وهللا
رير حليم " .ال قرا 142 :وسنلتفي بما لكرضاة.

العينة الذاضية  :المجتمعاج الم ضية :
وم ضيةةة دةة ة المجتمعةةاج ن ةةرز مةةن خةةالل مةةا نمتللةةه مةةن مو وثةةاج
ايتما يةةةة ن ةةةتفت بهةةةا نةةةنظم حيانهةةةا العامةةةة و القانهةةةا االيتما يةةةة وع
االستنا الى كتاب سماو

يني تو قاضوع م ضي ه بذ لى تساس ما نعا ف

مةةن نقالي ة ايتما يةةة ننظيميةةة ن ةةافت لةةى د ة ة ال يةةاا الم ضيةةة كالمةةين
والهن وايراع وممر وأيردا.
وبالرأم من حيذياج الم ضية المتةوفرا لة ى دة ة المجتمعةاج اال تضهةا ال
نمتلةةة ت ضةةى حقةةوأ المةةرتا التةةي نعت ةةر نمةةرا مهمةةا فةةي بنةةاء المجتمةةخ
الم ضيه ت إلغاء المية المرتا نماما ونة اولها كسةلعة اسةتمتاع ه تو لةة
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ن اع ونشترى ه وليس لهةا ال ةال فةي ميةراي معةين بةذ دةي يملةة مةا يرثةه
االبن بع وفاا تبيه – وع تمه – فله تع يستمتخ بهةا تو ي يعهةا ه بةذ يمةذ
ال ةةال الةةى تع يشةةترة يما ةةة فةةي امةةرتا واح ة ا مةةن تيةةذ االسةةتمتاع ومةةا
نللفةةه مةةن األوال يغلةةب لةةيهم تقةةوادم ه ودلة ا دةةي المةةرتا الممتهنةةة فةةي
مجتمخ م ضي كمذذ د ة المجتمعاج والتي ي ال فقط لنساء الط قةة ال اكمةة
تع ن لي برتيها تو نشا ة في عنا ة قرا معين.

الروا  ....المو ا واألضمول :
ومةةن تيةةذ نقريةةب عةةو ا امتهةةاع المةةرتا فةةي العمةةر الجةةادلي و لةةى
مسةةتوى الم ةةيط العربةةي بالة اج ضجة تع عةةو الةةروا نعة ج بتعة ضظةةر
الريذ للمرتا وامتهاضه لها ه اال تع اإلسال ياء فم ح مةا وقةخ بةه دةاالء
من اضتهاة حرمة المرتا وإلغا ها ه ولعذ إحالة لمو الروا المتع ا نة
الجادليين نوقفنا لى ضظرا فاحمة في د ا الش ع.

 -2ضلاح العيرع :
وق سمي بنلاح المقت لمقت يما ة منهم له ا النلاح ودو كمةا يشةير
إليه الط ر بقوله  :للة إضهن في الجادلية كاضت إحة ادن إلا مةاج زويهةا
كاع ابنه تو قري ه تولى بها من أيرة ومنها بنفسها ه اع ااء ضل ها ه واع
ااء علها فمنعها من أيرة ولم يرويها حتى نموج ف ر هللا نعالى للة
لى

ا ة وحظر ليهم ضلاح حال ذ با هم وضهادم  2"..ثم يرو الط ر

طريقة د ا الروا بقولةه  :وطريقةة تدةذ يذةرب فةي إ ةالع خةول زويةاج
 - 1جامع البيان في تفسير القرآن البي جعفر بن جرير الطبري  202 : 4دار المعرفة  ,بيروت  1401هـ  1891 -م.
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المتوفى في ملة االبن تو األخ تو بقيةة األقربةاء مةن ل الةرحم إلا لةم يلةن
للمتوفي تبناء تو إخوا ه دو بإلقاء الوا ي ثوبه لى المةرتا فتلةوع ن ة
في ملله ه إع ااء نرويها واع اةاء عةلها ه ت منعهةا مةن الةروا مةن
أيرة حتى نموج فيري ميراثها إال تع نفت
تما بع اإلسال فق ا

ضفسها منةه بف يةة ونرهةية.1

لى ن ريم د ا الروا وحلم لى من نرو دل ا

زوا قتةةةةذ ..ويةةةة ير لكةةةةرة تع الع ةةةةراضيين كةةةةاضوا يتلةةةة وع دةةةة ا الةةةةروا
ويتعا فوع به وك لة ما رف ن الروماع والسرياع.3

 -1ضلاح ال ل :
ودو م ا لة المرتا بمرتا تخرى بانفاأ الةرويين فيقةول الريةذ للريةذ
" اضرل لي ن امرتنة واضرل لة ن امرتني وتزي ة ".4

 -3ضلاح الشغا :
ودةةو تع يةةرو الريةةذ تختةةه تو ابنتةةه لةةى تع يرويةةه ا خةةر تختةةه تو
ابنتةةه مةةن وع ع ة اأ بينهمةةا ه ت إسةةقاط المهةةر مقابةةذ اسةةتجابة ا خةةر
للةةروا مةةن ابنتةةه ونرويجةةه ابنتةةه بالمقابةةذ ه وق ة حةةر اإلسةةال مذةةذ د ة ا
الروا إل نمتهن فيه كرامة المرتا ت امتهاع ه وك ع المرتا سةلعة للت ةا ل
وع مرا اا لشلميتها وكرامتها .الى أير للة من المو الممتهنة التي
نعامذ بها المرتا وع النظر الى كرامتهةا والمةيتها .إال تع اإلسةال يةاء
وتلغةةى كةةذ دة ة المةةو ال ضيعةةة فةةي القةةة المةةرتا بالريةةذ ه واةةرع النلةةاح
 - 2المصدر نفسه.
 - 3المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  531 : 5الدكتور جواد علي  ,دار العلم للماليين  ,بيروت  ,الطبعة االولى .1820
 - 4عمدة القارئ للعالمة العيبتي  , 123 : 20دار الفكر  ,بيروت.
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ال

يلوع همن ح و ال يملن نجاوزدا ب

حال تو إخالل بها ب

ض ةوه

ودةة ا الةةةروا ي ةة العالقةةةة الطي ةةةة بةةين الريةةةذ والمةةرتا ويعةةةخ للمةةةرتا
احترامهةةا فةةي الليةةا والموافقةةة وت زوا ال يتم ة
باطال فعال ن المهر ال

برهةةا الرويةةة يع ة

يتفال ليه الطرفاع بينهما.

المرتا في الرؤية القر ضية :
ولم يق

اإلسال

ن ح ن رير المةرتا مةن النظةرا ال وضيةة التةي كةاع

يوليها إليها المجتمخ ض اة بذ رز موقفها الى ح ال يملن تع يمذ منهج
خةةر فةةي فةةخ مسةةتوادا إلةةى ال ة ال ة

سةةاوادا مةةخ الريةةذ فةةي كذيةةر مةةن

ال قوأ والواي اج.
ففي معر

نعريفه للهوية اإلضساضية تك القر ع تع هللا نعةالى قة خلةال

النةةاس مةةن اةةعوب وق ا ةةذ ود ة ا االخةةتالف فةةي التويهةةاج العامةةة ال يعنةةي
االختالف في ال قوأ بذ الجميخ متساووع وتساس التفعةيذ دةي التقةوىه
إال تع القر ع تاا الى عنفي الللقة ودةي الة كر واألضذةى ولةم يميةر بينهةا
بذ يعلها تساسا للتقةوى والتقريةب إلةى هللا كمةا فةي قولةه نعةالى " يةا تيهةا
النةةاس إضةةا خلقنةةاكم مةةن لكةةر وتضذةةى ويعلنةةاكم اةةعوبا وق ا ةةذ لتعةةا فوا إع
تكرملم ن هللا تنقاكم " ال جةراج  .23 :ومةن تيةذ السةعي فةي ال مةول
لةةى ال قةةوأ بشةةللها المتسةةاو فةةاع القةةر ع لةةم يفةةرأ بةةين مةةذ الريةةذ
و مةةذ المةةرتا بةةذ يعلهمةةا فةةي انجةةاة واح ة مةةن األدميةةة والمسةةاواا ه قةةال
نعةةالى " :اضةةي ال تهةةيخ مةةذ امةةذ مةةنلم مةةن لكةةر تو تضذةةى بععةةلم مةةن
بعض" ل مراع  291 :فاألير م فو للمرتا كما دو للريذ ود ا ت قى
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حةةاالج المسةةاواا التةةي ابتلردةةا القةةر ع اللةةريم .بةةذ اللطةةاب القر ضةةي فةةي
نما

متراي من تيذ حفت حقوأ المرتا ونرقةي كرامتهةا ونناميهةا حية

قال  " :من مذ عال ا من لكر تو تضذى ودو مةامن فلن يينةه حيةاا طي ةة
ولنجرينهم تيردم ب حسن ما كاضوا يعملوع " الن ذ  99وقوله نعالى " :
مةةن مةةذ عةةال ا مةةن لكةةر تو تضذةةى ودةةو مةةامن ف ولعةةة يةة خلوع الجنةةة
يرزقوع فيها بغير حسةاب " المةامن  44 :وقولةه نعةالى  " :ومةن يعمةذ
مةةن المةةال اج مةةن لكةةر تو تضذةةى ودةةو مةةامن ف ولعةةة ي ة خلوع الجنةةة وال
يظلموع ضقيرا " النساء  .214 :لى تع القر ع لةم ينتةه ةن تمةر التلةريم
بذ دو في م ذ ال فاع ن المرتا وكرامتها حتى ل ولعة المتشا موع من
األضذى وكي

يتعاطوع معها ن وال نها ب ي ي ةر

تع ال نمةس المةرتا

من ل ظة وال نها وتع نستق ذ بتلريم وم ة ك يرين ه فقال نعةالى " :وإلا
بشر تح دم باألضذى ذ ويهه مسو ا ودو كظيم يتوا ى من سوء ما بشةر
به تيمسله لى دو ت ي سه في التراب تال ساء ما ي لموع " الن ةذ19 :
ودةةو تقمةةى أايةةة االسةةتنلا

لةةى مةةن يتعامةةذ مةةخ المةةرتا بهةة ة العةةعة

واالستمغا ه بذ نساءل القر ع اللريم ةن الة ضب الة
قتلهةةةا نةةة وال نهةةةا بقولةةةه " وإلا المةةةاو ا سةةةعلت بةةة

ينتةه ال نةت حةين
لضةةةب قتلةةةت "

التلوير.9:
بذ نعا مت د ة النظرا اللريمة للمرتا في القر ع اللريم إلةى تع يجعةذ
طاء المرتا والريذ متلافعا وكذ يعمذ لى تساس إيماضه بقعةية معينةة ه
فلذ اإل مال م ترمةة سةواء نلةة المةا ا ةن المةرتا تو التةي نمة

ةن

الريذ ك لة فيقول س اضه " وال نتمنوا ما فعذ هللا به بععلم لى بعض
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للريال ضميب مما اكتسة وا وللنسةاء ضمةيب ممةا اكتسة ن واسة لوا هللا مةن
فعةةله اع هللا كةةاع بلةةذ اةة" ليمةةا " النسةةاء  31 :ه فمةةالة التفعةةيذ دةةو
العمذ والعطاء ال

يق مه الريذ والمرتا للمجتمخ وما يلس اضه من منةافخ

إزاء للة.

المرتا واالختالف في فتوى الفقهاء ..
ي سن بنا تع ضق

املين تساسيين ي خالع في ن ية المسةا اج

ن

العامة لمفهو حقوأ المرتا ليتسنى لنا ال ة فةي مةال الموهةوع ودمةا
فةةي الواقةةخ ن ة ياع ي ة اع المفهةةو العةةا الة

مةةن خاللةةه ي ةةاول الفقيةةه

مرا انه ن إع ا الفتوى :
األول  :الرؤية العلماضية في التعاطي مةخ الذوابةت اإلسةالمية فةي

الت
خمةةو

المةةرتا وحقوقهةةا ه إل ن ةةاول دة ة الرؤيةةة فةةي العمةةذ لةةى اثةةا ا

الش هاج حيال املاضية النظا االسالمي في حفت حقوأ المرتا ه فالعلماضيةة
نق

من د ة المس لة موقفا سةل يا فةي ن ةريض الةرت العةا

لةى القةاضوع

االسةةالمي ال ة

يقةةنن للمةةرتا حقوقهةةا وكوضةةه أيةةر ي ة ير لتل يةةة طموحةةاج

المجتمةةخ ال ة

يسةةعى لت ريةةر المةةرتا مةةن كةةذ قيةةو ه ودل ة ا تح ة ي التيةةا

العلماضي في حالة ارخ في ثقة ال عض بإملاضية اإلسال

لةى التعةاطي مةخ

حقوأ المرتا وحريتها.

الت ةة

الذةةاضي  :المةةو وي المتللةة

للمجتمةةخ الجةةادلي وال ة

الةة

تفرزنةةه العةةا اج والتقاليةة

بقةةي القةةا فةةي لدنيةةة ال ة عض مةةن كةةوع حقةةوأ

المةةرتا يعنةةي نمر دةةا و ةة الترامهةةا بواي انهةةا ه وتع ال دنيةةة المتللفةةة
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ل عض المجتمعاج ن بى التغيير ونرفض نلة ال قةوأ التةي حفظهةا اإلسةال
للمرتا والمية المرتا ومساوانها فةي ال قةوأ مةخ الريةذ ال نسةعها مذةذ
د ة ال دنية المو وثة التي ننترع القيم لى تساس الممل ة العليا للريةذ
وع مرا اا المرتا بش" .دة ين الت ة يين تضتجةا لة ى الفقيةه حالةة المةرا ا
لمشا ر اللذير ن إعة ا ة الفتةوى ومعنةى للةة مرا ةاا القنا ةاج العامةة
في نلقيها لللطاب االسالمي وم اولة ب
الةةن

وح التسليم للةن

وكةوع دة ا

مرا ةةى للةةذ الظةةروف فعةةال ةةن مرا انةةه ل قةةوأ المجتمةةخ وتع

المساواا بين الريةذ والمةرتا ال نعنةي اضتهةاة حقةوأ ا خةرين بةذ دةي مةن
متمماج حقوقهم .من دنا تملن القول تع الفقيةه يرا ةي األفهةا العامةة فةي
إطالأ الفتوى وع نعر

الفتوى الى ابتراز رفي بسة ب اخةتالف إفهةا

العامة ه وبمعنى خر تع يعمذ الفقيه لى نطويخ األفها الستيعاب الفتةوى
وليس العلس ت نطويخ الفتوى بما يتناسب وإفها العامة.

فقه القعايا المعاعرا :
اع مةةا يوايةةه الفقيةةه فةةي مليةةة االسةةتن اط الفقهةةي نعاطيةةه مةةخ بعةةض
المسةةتج اج التةةي ي ةة ثها التطةةو الرمةةاضي للمجتمةةخ ه ت تع للةةذ مةةر
مسةةت ثانه فةةي القعةةايا ه حتةةى تطلق ةت بعةةض الم ة ا س اإلسةةالمية ليهةةا
بالنوازل ه والنازلة كذ تمةر اة ي يقةخ فةي النةاس تو المسةتج اج ودةو كةذ
تمةر يسةةتج ويسةت ي الةةى خةرة مةةن الممةطل اج ه ولعةةذ فةي لغةةة بعةةض
فقهةةاء الم سةةة اإلسةةالمية يمةةطلح لةةى دةة ة المسةةتج اج بمسةةت ثاج
المسا ذ كما ن الفقيه الراحذ السي تبو القاسم اللو ي هواع هللا ليهه
وق استن ج كذير من القعايا التةي ي تةا معهةا الةى إ مةال الفتةوى تمذةال
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الشركاج المسادمة والنقو الو قية وضقذ وز ا ة ت عاء يسم اإلضساع ه
واالستنسةةاخ ال شةةر ونشةةريح يسةةم اإلضسةةاع وحلةةم السةةينما والمسةةرح
وبراءا االختراع واالسم التجا

الةى أيردةا مةن القعةايا المسةت ثة فةي
المسةةة لة الةةةى مسةةةتج اج العنةةةاوين

ةةةالم متسةةةا ع متغيةةةر ه بةةةذ ال نتوقةةة

المسةةةت ثة وإضمةةةا دنةةةاة نغيةةةراج فةةةي المخ ضةةةوع لانةةةه و القتةةةه بةةةال لم
المطابال له فمذال ه التغيير في مفاديم االحتلةا ه فهةذ يتوقة
األ بخ ت تع االحتلا يتع اة الى كذ ما دو هرو

لةى الغةالج

في حياا الناس كمةوا

ال نةةاء والمالبةةس واأل ويةةة وأيردةةا مةةن السةةلخ لاج العالقةةة الماسةةة ب يةةاا
الناس ه ودذ ينط ةال ليهةا العنةواع األولةي فةي االحتلةا ت يتعامةذ الفقيةه
معها لى تساس العناوين الذاضوية األخرى لمرا اا مقتعياج الممل ة ؟
مةةن األمةةو األخةةرى التةةي يطالهةةا التغييةةر مفهةةو التسةةعير فهةةذ ي قةةى
الفقيه مخ

التسعير كما ليه األكذةر مرا ةاا للنمةو

ت تع العنةاوين

الذاضويةةة ن خة م خة دا فةةي المسة لة كمالحظةةة نةةواع االحتلةةا واالسةةت ا
والتسلط والظلم والعر – مخ مالحظة قا ا ال هر وال هرا – ت تع
الفقيه الب تع يرا ي في قا ا العةر ممةل ة ال ةا خ ودةذ سةي خذ ن ةت
نواع ال هرا ؟
وما ي كر دنا في مس لة التغيير في المعنةوع دةو موي ةاج الفسةل مةذال
كالعنةةة ن ة الةةرو والرنةةال ن ة الرويةةة الةةى أيةةر للةةة فهةةذ يل ةةال ب ة لة
األمرا

المع يةة كاالية ز ه ودةذ يل ةال بموي ةاج الفسةل ت نشةمذ ال الةة
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يشل

قا ا ال هر وال هرا ه وكي

الفقيه د ة ال الةة لتة خذ هةمن

القا ا وأيردا ت ال يملن نط يقها ليها لتعا هها مخ الممل ة.

الطب في فقه المرتا ..
مةةن األمةةو التةةي نعتةةر

الفتةةوى فةةي اةةاوع النسةةاء ه دةةي مس ة لة

ال يض التي نع مةن المسةا ذ المعقة ا فةي دة ا المجةال ه ولعةذ مةا سنشةير
إليه سيظهر اللالف في فتاوى العلماء ودي مس لة ال يض التي نتجالبهةا
ا اء ه وليست المشللة في ليذ الفقيه بالط خ ه فال ليذ ال
د ا الفقيه دو ضفسه ن الفقيةه ا خةر الة

اختلة

ي مةذ نة

معةه فةي الفتةوى ه بةذ

المس ة لة نتعلةةال فةةي الموهةةوع وحتةةى المفهةةو ه ففةةي موهةةوع ال ةةيض
يلتلةةة

األمةةةر فةةةي المنةةةاطال ال ةةةا ا نةةة ة فةةةي ال ةةةا ا وفةةةي المةةةرتا لاج

العةةوا

الم ة ية ةةن نلةةة التةةي ال نعةةاضي مةةن مشةةللة مرهةةية فتلتل ة

الةةرؤى مةةن موهةةوع الةةى موهةةوع ن ة نشليمةةه ه وكمةةا االخةةتالف فةةي
موهوع ال لم يشلذ معلما في اختالف الفتوى ه فةاع اخةتالف فةي مفةاديم
األحلا نشةلذ معلمةا خةر ه فمفهةو ال ةيض مةن حية دةو حةيض تو لةة
مرهةةية تو ةةا

خةةر يلتلة

المغيرا دذ دو

حيض تو ا

فةةي نشةةلي

الفقيةةه لةةه فالة التةةي نةةراة

مرهةي معةين خموعةا إلا كةاع دةو

ال األول في حيعها ت تضها كاضت ممن لم ن ض ه و نة دا دةذ سةتترنب
ليها تحلا ال ا ض فتجتنب المالا والميا وال خول الى المسج ومس
الممة

ه ت تضهةا باقيةة لةى طهردةا نةراول كةذ مةا ي ةر

كوع د ا ال دو

لةى ال ةا ض

طهر وليس حةيض ه ودلة ا مةا يفةاي" المةرتا الل يةرا

ا يسة والتي اضتهى حيعها ب لوأها سن اللمسين لغير القراية والستين
للقراية – لى اع دناة اخةتالف فةي ط يعةة القراةية ودةي المنتسة ة الةى
10

ةةن أيردةةا – فةةي اسةةتمرا

النعةةر بةةن كناضةةة بةةاألب تو بةةاألبوين ال بةةاأل

ال يض واضقطا ه ونرنب للة لى ال لم كما دو معلو .
ومةةن تيةةذ نوهةةيح األمةةر ال ب ة تع ضسةةتعر

بعةةض مفاعةةذ المس ة لة

"مس لة ال يض" ليتسنى وهوح االختالف.

توال  :سن الي س من ال يض :
ودو اضقطاع الة

ةن المةرتا و ة نرنةب تحلةا ال ةيض ت

ة

ويو الموهوع الة ا ي لل لةم ه وقة اختلفةوا فةي سةن الية س دةذ دةو
الستين إلا بلغته المرتا من مردا ت اللمسين ت ما بينهما.
فق تفتى العالمة ب لوغ الستين ه و نة أيةرة ب لةوغ اللمسةين كمةا
دو فتةوى ابةن إ يةس ال لةي فةي السةرا ر والشةهي الذةاضي فةي مة ا ة
اإلحلةةا وفتةةوى ابةةن ال ةةرا القاهةةي والم قةةال فةةي النةةافخ والمنتهةةى.
ومنهم من فمذ بين القراية وبين أير القراية كما تارضا إليه ضفا.
ومنشة اللةةالف األ لةةة التةةي يفهةةم فقههةا الفقيةةه ه ولعةةذ بععةةهم لةةم
يق ذ د ا الة ليذ لعةع
سلسلة الرواا التي نرو
فما واة

سةن ة وا خةر يق لةه لق ةول سةن ة ه والسةن دةم
ن اإلما المعمو

الرحمن بن ال جا

ليه السال .

ن اإلما المةا أ ليةه السةال

قال  " :قلت  :التي يعست من الم ةيض ومذلهةا ال ن ةيض قةال  " :إلا
بلغةةت سةةتين سةةنة فق ة يعسةةت مةةن الم ةةيض ومذلهةةا ال ن ةةيض " وق ة
روا ن د ة الرواية بةالل ر ودةو الة

ال يرقةى الةى

يةة الروايةة

المةةة ي ة .إال تع دةةة ا الل ةةةر يعا هةةةه وايةةةة عةةة ي ة ةةةن اإلمةةةا
الما أ ليه السال " ح التي يعسةت مةن الم ةيض خمسةوع سةنة "
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والفقيه يلتا من الروايتين تيهما ع يح لى حسةب م نةاة الريةالي ه
والم نةةى الريةةالي ضقم ة بةةه نعامةةذ الفقيةةه مةةخ واا السةةن مةةن حي ة
الوثاقةةة و ة مها .ل ة ا فقة تختةةا بععةةهم فةةي فتةةواة ن ي ة سةةن الي ة س
بالستين سنة وبععهم باللمسين حسب قنا ته في ق ول ت الل رين.

ثاضيا  :سن ال يض ن المغيرا :
ودي مسالة متى يملن للمغيرا تع ن يض نة
كذ ما نةراة المةغيرا مةن

ؤيتهةا الة فهةذ

دةو حةيض سةواء بلغةت نسةخ سةنين تو لةم

ن لغ ؟
إع الفقيه دنا في د ا المو

ال بة تع يت مةذ الروايةاج الةوا ا والتةي

تكة ج لةةى بلةةوغ المةةغيرا نسةةخ سةةنين فلةةذ مةةا نةةراة بعة للةةة مةةن
حيض تو است اهة لى التفميذ ال
موثقةةة

ة الةةرحمن بةةن ال جةةا

فهةةو

لكروة ه وا تما الفقيةه مةذال لةى

ةةن اإلمةةا المةةا أ ليةةه السةةال قةةال :

"ثالي يتروين لى كذ حال – الى تع قةال  : -والتةي لةم ن ةض ومذلهةا ال
ن يض ه قلت  :ومتى يلوع ك لة ؟ قال  :ما لم ن لةغ نسةخ سةنين ه فإضهةا ال
ن يض ومذلها ال ن يض " 1فالفقيه فهم منها – ت الرواية – بلوغ ال نةت
نسخ سنين فإضها نلوع قابلة لل يض وكذ ما نراة من
لم ن لغ التسخ فليس مها

فهو حةيض ه فةاع

حيض واست ل دنةا الفقهةاء باألعةذ ت تعةذ

ال راءا بمعنى تع تعذ ال نت ق ذ نسخ سنين لم نلةن ب ةا ض فلةذ

نةراة

ق ةةذ د ة ة السةةن فلةةيس ب ةةيض وك ة لة لةةيلهم اإليمةةاع بقسةةميه الم مةةذ
والمنقول ومعنى الم مةذ تع يلةوع الفقيةه مسةتقرءا

اء الفقهةاء الة ين

س قوة ب ي يملن تع يلوع اإلما همن داالء ه والمنقول دو ما ضقذ من
 - 5الوسائل باب  3من أبواب العدد حديث  5من كتاب الطالق .
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ويو إيماع ود ا القسم الذاضي ال يعت رة الفقهاء ك ليذ بذ دو ليذ ماي ه
فربما ال يتفال لفقيه د ا اإليمةاع وال ي مةذ ليةه ودنةا ال يملةن تع يعتمة
لى د ا اإليماع وال لى ما تو ة أيرة من األخ ا للوع – نلةة األخ ةا
لم نرأ الى الم اح من األخ ا بذ دي موثقة ولةم يطمةعن الفقيةه بمة و
د ة الموثقة من اإلمةا

ليةه السةال خموعةا إلا ا هةتها تخ ةا تخةرى

يرادا تضها اعةح مةن نلةة و نة للةة ال بة تع ي ة
يلوع د ا ال ليذ دو الل ر ال

ةن ليةذ خةر و بمةا

يقول اع بلوغ المرتا في سن الذالذة شةر

من مردا في خ به ة الرواية ويطرح الرواياج التي نقول باع سن ال لوغ
دو في التاسعة ه فهنا ح ي االختالف بين فقيه وفقيه ه ت بين ال
سن ال لوغ دو التاسعة وبين للة ال

يقةول

يقول سن ال لةوغ للفتةاا دةو الذالذةة

شر ود ا إح ى مناا" االختالف كما دو واهح.

ثالذا  :حيض الم ت تا :
الم ت تا كذ امرتا ب تج ن دا حالةة ال ةيض بشةرط تع نلةوع فةي سةن
التاسعة ن تكذر الفقهاء ه وال ب تع نلوع د ة الم ت تا في ال يض يادلة
في وقت ابت اء حيعها ه فال ب تع يلوع ال يض موقونا بوقت حتى نجر
ليهةةا تحلةةا ال ةةا ض ه وأليةةذ معرفةةة المةةرتا وقةةت حيعةةها فق ة اختل ة
الفقهاء فيما بينهم فمنهم من اكتفى بالمرا الواح ا و لى للة نعةرف وقةت
حيعها ودو ن الم ادب اإلسالمية األخةرى أيةر واالماميةة حية تكتفةوا
بمرا واح ا ليلوع القياس لى بقية ال يعاج ه ومنهم من اكتفةى بة ثنتين
ومنهم من ااترط ثالي حيعاج.
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والس ب في د ا االختالف دو ما يج ة الفقيه من واية مذال ن اإلما
الما أ ليه السال حي قال في الم ت تا  :فاع اضقطخ في تقذ من س خ تو
تكذر فإضها نغتسذ سا ة نرى الطهر ونملي ه فال نرال ك لة حتى ننتظر ما
يلوع في الشهر الذاضي ه فاع اضقطخ ال لوقته في الشهر األول سواء حتى
نوالى ليها حيعتاع تو ثالي فق

لم ا ع اع للة ق عا لها وقتا وخلقا

معروفا نعمذ ليه ون ع ما سواة – الةى تع قةال  : -وإضمةا يعةذ الوقةت اع
نوالى ليها حيعتاع تو ثالي لقول سةول هللا عةلى هللا ليةه و لةه وسةلم
للتي نعرف تيامها :

ي المالا تيا قر ة ه وللن سن لها األقةراء وت ضةاة

حيعتاع فما ا ".6
فالفقيةةه حينمةةا يريةةخ الةةى د ة ة الروايةةة يلتفةةي ب يعةةتين لقةةول اإلم ةا
"وت ضاة حيعتاع" اال تع ا خر ال يلتفي ب لة بةذ ال بة لةه تع يفتةي بةذالي
حيعاج لقول اإلما

ليه السال " وت ضاة حيعةتاع فمةا ا " وتكذةر مةن

االثنين ثالي حيعاج ل ا فهو يفتي باع نعمذ الم ت تا لةى تسةاس مةا نةراة
من ال يض لذالي حيعاج حتى يلةوع للةة قياسةا ل يعةها التةالي ه ودلة ا
ضجةة االخةةتالف فةةي دةة ة المسةة لة بسةة ب قنا ةةة الفقيةةه فةةي فهمةةه للةة ليذ
خموعا الرواية وكيفية التعامذ معها.

ثالذا  :ما نراة ال امذ دذ دو
تختل ة
ا

حيض ت ال ؟

الفقهةةاء فيمةةا نةةراة ال امةةذ مةةن ال ة دةةذ دةةو مةةن ال ةةيض تو

مرهي خر ه وق تضقسم الفقهاء لى تساس األ لة الوا ا.

 - 1الوسائل الباب  2من أبواب الحيض حديث .2
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وق ير بععهم بع ايتماع ال يض مخ ال مذ ه واع ما نراة ال امذ
من
م م

إضما دو ا

مرهي خر ه فمذال ما واة السلوضي ن يعفر بن

ن تبيه ليهما السال قال  :قال الن ي على هللا ليه و لةه وسةلم :

ما كاع هللا نعالى ليجعذ حيعا مخ ح ذ ه يعني اضه إلا تج ال ودي حامةذ
ال نة ع المةةالا إال تع نةةرى الة

لةةى تس الولة ه وهةةربها الطلةةال و تج

ال نركت المالا " 9وما و

ن اإلما اللا م ليه السال فةي عة يح

حمي بةن المذنةى  :ةن ال لةى نةرى ال فعةة والة فعتين مةن الة فةي األيةا
وفي الشهر والشهرين فقال  :نلة الهراقة ليس نمسة د ة ةن المةالا"
ه ففي د ة الرواية

ر اإلما تع دة ا الة يهةراأ مةن الةرحم وك ضةه زيةا ا

في الرحم يق فها ن ال مذ ه في حين يم
ودةةو

8

من يرو

ةن اإلمةا اللةا م

ة الرحمةةاع بةةن ال جةةا ب ة ع الهراقةةة حةةيض تو است اهةةة ن عةةا

لمةةةفاج ال ةةةيض ه ت تع الةةة المةةةراأ يل قةةةه حلةةةم ال ةةةيض فةةةي عةةةفانه
والروايةة دلة ا  " :سة لت تبةةا ال سةةن ليةه السةةال

ةةن ال لةى نةةرى الة

ودي حامذ كما كاضت نرى ق ذ للة دذ نترة المةالا ؟ قةال  :نتةرة المةالا
إلا ا " 9وفي الهراقة يقول اإلمةا المةا أ ليةه السةال " :سة لته ةن
ال لى ق تست اع حملها نرى ما نةرى ال ةا ض مةن الة قةال نلةة الهراقةة
من ال ه إع كاع مةا تحمةر كذيةرا فةال نمةلي واع كةاع قلةيال تعةفر فلةيس
ليها إال الوهوء " 24فالهراقة دنةا فةي الروايةة حلمهةا حلةم ال ةيض لة ا
فق لدب بععهم الى تع ال ا ض نت يض ن

ؤيتها ال و ي وا واية

اإلمةةا المةةا أ لةةى الروايةةة السةةابقة التةةي وادةةا السةةلوضي ةةن المةةا أ
 - 2الوسائل الباب 3 .من أبواب الحيض حديث .2
 - 9المصدر نفسه حديث .9
 - 8الوسائل الباب  3 .من أبواب الحيض حديث .1
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ليةةه السةةال ك ة لة ه ونريي همةةا ن ة ال ة عض كوضهةةا نلةةال

فقةةه بعةةض

لماء الم ادب األخةرى وبتع يةردم لملالفتهةا للعامةة ودة ة إحة ى تسة اب
الترييح والس ب في للة كوع فقه العامة موافال لمتطل اج السلطة بمو ا
امة ل ا ما يرويه الفقيه العامي بما يلوع مطابقا لتويهاج السلطة ود ا
الس ب تسس قا ا امة نقول إلا نعا هت الروايتاع فن خ ب يهما نلال
العامة بغض النظر ن المو

ه وال يقال دنا تع مو

ال يض ال القة له

بالتويهاج السياسية للنظا ال اكم فلة ا ي ةوا نلةة الروايةاج القا لةة بة ع
ال امذ ي نيها ال يض وحلموا لى حيعية ال امذ بتلةة الروايةة .لةى تع
الة ين قةةالوا بعة حيعةةية ال امةةذ وللةةة للروايةةة السةةابقة وكةةوضهم احتجةةوا
برواياج تخرى نقول ب ع

ال يض أ اء الول في الرحم .22فلية

يقة ف

دة ا الة مةةخ هةةرو نه ؟ و بمةةا طةةابال النظريةةة العلميةةة التةةي نقةةول  :ن ة ت
ال و ا ن المرتا بع ال يض م اارا حية يلةوع الغشةاء المة طن للةرحم
قيقا وبسيطا وال نري ثلاضتةه ةن ضمة
بواسطة ن ثير درموع األضوثة الة

مليمتةر ه ثةم نة ني مرحلةة النمةو

يفةرزة مةن الم ةيض كةيس يسةمى نة

األط اء " حويملة يراف " فينموا الرحم وتو يته ال موية ه وك لة ننمو
أ الرحم ون و كاألضابيب ه وي لغ أشاء الةرحم فةي دة ة المرحلةة خمسةة
مليمتراج ه ثم ن ني بع للة مرحلة اإلفراز بواسطة ن ثير درمةوع ال مةذ ه
الة

نفةةرزة " حويمةةلة يةةراف " بةةالم يض بعة خةةرو ال ويعةةة منهةةا ه

ون ى ال ويعة ن

الجسم األعفر ه وينمو أشاء الرحم ضموا ظيمةا ه

وي طن الغشاء بط قاج وثيرا من ال ماء والغ اء ه وننمو أة الةرحم ضمةوا
دا ال استع ا ا لعلوأ ال ويعة الملق ة .ون لغ ثلاضة أشاء الرحم في دة ة
 - 11كما تفيده الرواية الواردة في الوسائل الباب 3.عن ابواب الحيض حديث .13
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المرحلةةة ثماضيةةة مليمتةةراج ت سةةتة شةةر هةةع

مةةا كةةاع ليةةه ن ة ب ة ء

ال و ا .فإلا حمذ ال مذ بإلع هللا و لقت ال ويعة استمر الرحم في النمو
ه ويم ح الجسم األعفر دو يسم ال مةذ المنتمةى بواسةطة إفةراز درمةوع
ال مذ .كذ د ا ال ناء العلم دية ة ال ةا

ن ةا ة ونعةالى كةي نلةوع الةرحم

مستع ا لل مذ .فمالا ي ي إلا لم ن مةذ المةرتا ؟ الة

ي ة ي تع األو يةة

ال مويةةة ننق ة ض ونتفتةةت ويسةةقط الغشةةاء الم ة طن للةةرحم ه وينهةةا ال نةةاء
بلاملةةه ه و يلةةر للةةة الة الة
الغشاء المة طن للةرحم الة

امةةتا بةةه ية ا الةةرحم ه ويلةةر مةةخ الة

سةقط ه ودة ا اللةا

دةو ال ةيض الة

نةراة

المرتا ما اسو م تقنا حا ا ك ضه م ترأ .21ود ة النظرية العلمية نوافال
ت من لدب الى

املاضية ال يض تثناء ال مذ كوع د ا ال دو أ اء

الول كما في مفهةو الروايةة السةابقة ه لة ا فةاع دة ة الفتةوى سةتقترب مةن
النظرية العلمية ا ض

لكردا ولعلها تكذر مطابقة للواقخ.

االختالف في والية الراي ا ن الروا :
من تا ما تختلة

فيةه بةين الفقهةاء دةو سةقوط واليةة األب فةي زوا

المرتا الراةي ا ه فمةن المعلةو تع المةرتا أيةر ال لةر نملةة تمردةا ولهةا تع
نتةةرو بمةةا نةةراة يناسةةب ممةةل تها وال واليةةة لةةاب والج ة وأيردمةةا فةةي
زوايها ه تما في ال لر فتذ ت الوالية لاب تو الج في زوايها ه وقة تطلةال
بعض الفقهاء د ا القول سواء كاضت المةرتا اةي ا نملةة تمردةا ت ال ه ت
ث وج الوالية حتةى مةخ اة المةرتا .وال بة دنةا تع ضقة
للمرتا وكي

فةي معنةى الراة

نملة ضفسها إلا كاضت اي ا ود ا األمر نلفلت به واية تبةي
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مريم ن الما أ ليه السال  " :الجا ية ال لر التي لها تب ال نترو إال
بإلع تبيها وقال  :إلا كاضت ماللة ألمردا نرويت متى ااءج ".23
ومعنى ملة تمردا نفسرة واية ز ا ا ن اإلما ال اقر ليه السةال :
"إلا كاضت المةرتا ماللةة تمردةا ن يةخ ونشةتر ونعتةال ونشةه ونعطةي مةن
مالها ما ااءج فاع تمردا يا ر نترو إع ااءج بغير إلع وليها ه واع لةم
نلةةن ك ة لة فةةال يجةةوز نرويجهةةا إال ب ة مر وليهةةا " .24ت تع المةةرتا حينمةةا
نلتمةةةذ المةةةيتها ونقةةةر يميةةةخ نمةةةرفانها فةةةي ال يةةةخ والشةةةراء والعتةةةال
والشةةةها ا وأيردةةةا فقةةة اسةةةتطا ت تع نتمةةةرف فةةةي تمةةةر ضفسةةةها فيلةةةوع
زوايها إح ى نمرفانها الم ترمةة الراةي ا ه ومةن دنةا نسةقط واليةة األب
والجة

ليهةةا و لةةى دة ا يةةرج بعةةض الروايةةاج فةةي يةةواز تمةةر ال لةةر نة

الروا كما في خ ر سع اع بن مسلم ن الما أ ليه السال  " :ال ب س
بتةةرويج ال لةةر إلا هةةيت مةةن أيةةر إلع وليهةةا .دة ا فةةي الةةروا الة ا م تمةةا
الةروا المنقطةخ فةةاع كذيةرا مةن الروايةةاج تيةازج تع نتةرو مةةن وع إلع
األب كما في خ ر ال ل ي ةن موسةى بةن يعفةر ليةه السةال  :سة لته ةن
المتعة بال لر بال إلع تبويهةا قةال  " :ال بةاس " 21وأيةر للةة مةن اإلخ ةا
ود ة مطلقة لم نقي ه ضعم قي ج ب عض اإلخ ا تع ال يلوع دناة خول ف ع
للة يعر بوهعها االيتما ي وسةمعتها إلا دةي رفةت بعة بلا نهةا وع
تع نترو زوايةا ا مةا ففةي مرسةذ تبةي سةعي " قلةت ألبةي

ة هللا ليةه

السال  :يا ية بلر بين تبويها ن وضي الى ضفسةها سةرا مةن تبويهةا فافعةذ
للة ؟ قةال  :ضعةم وانةال موهةخ الفةر قةال  :قلةت  :فةاع هةيت بة لة واع
 - 13الوسائل الباب  4 .من أبواب الحيض حديث . 2
 - 14الوسائل الباب  8 .من أبواب الحيض حديث .1
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هيت فاضه ا

لى األبلا " .26فاع الل ر ي

وهةةخ ال نةةت االيتمةةا ي تمةةا مةةا و

من ال خول خوفا لةى

ةةن اإلمةةا المةةا أ ليةةه السةةال :

"العة اء التةةي لهةةا تب ال نتةةرو متعةةة إال بةةإلع تبيهةةا" 29ف ضةةه ال يعةةا
سةةابقة مةةن الل ةةر ال ة

تبةةاح للريةةذ تع يتةةرو ال لةةر متعةةة ه بةةذ يمعةةوا

الفقهاء بين د ا وبين سابقه لى اللرادة ِتو حمله لى ال رمة من يهةة
بعةةض الم ة و اج كتعةةريض ال نةةت تو الريةةذ الةةى اللطةةر .و لةةى دة ا فقة
تسس بعض الفقهاء قوال بالمنخ ه ت منخ زوا ال نت سواء كاضةت اةي ا
ت ال اال بإلع وليها وللة ألخ ا كذيرا كما فةي وايةة ابةن ابةي يعفةو
تبةةي

ةن

ة هللا ليةةه السةةال  :ال نتةةرو ب و ج ا بةةاء مةةن األبلةةا إال بةةإلع

با هن " 28وك لة خ ر الفعذ بن

الملة  " :ال نسةت مر الجا يةة التةي

بين تبويها إلا ت ا تبودا تع يرويها دو تضظر لها " .29ود ة األخ ا
اختالفها تسست اء ملتلفة في ارط إلع األب تو

لى

مه.

العنن من موي اج الفسل :
لم يلتل

الفقهاء في موي ةاج الفسةل ت مةا يويةب للمةرتا تع نفسةل

ق دا ن زويهةا إلا ت هةرج ل يةه تمةو منهةا العةنن ودةي حالةة مرهةية
تعيلة تو طا ة ل ى الريذ في

إملةاع وطة" الرويةة ودة ا ال خةالف

بينهم فيه ه وإضما وقخ اللالف في فو ية الفسل و مه ه ت دذ للمرتا تع
نفسل ق دا فو

لمها بعنةة الةرو و ة ق نةه لةى الةوط" ت لهةا تع

نم ر.
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اختلفةةةوا فةةةي للةةةة ف ععةةةهم قةةةال بعةةة المةةة ر إلطةةةالأ ت لةةةة الفسةةةل ه
واإلطةةالأ بمعنةةى ة التقيي ة بشةةرط مةةن الشةةروط تو تضهةةا مقي ة ا بم ة ر
الرويةة لةةى زويهةا إلملةةاع اليةةه مةذال تو لتغييةةر الطقةس الة

ا ت ةةرة

بعض العلماء س ا في ن سن حالة األ اء الجنسي للرو وكما قال عاحب
الجةةوادر " ألع العجةةر ق ة يلةةوع ل ةةر فيتةةرب
ه تو طوبة فيترب

بةةه الةةى الشةةتاء ه تو بةةر
به الةى اللرية

ه تو ي وسةة

فيترب

به الى المي

فيتةرب

بةه الةةى الربيةخ " 14ودنةا ا ةةى الشةيل وهةخ ال يعةةة التةي نلةةوع

مسا ا لى ن سن تحوال المريض ه فربما لم يلن ننا تعةليا ا مةا كةاع
بسة ب ةةا

مرهةةي .والروايةةاج فةةي د ة ا الش ة ع كذيةةرا ه فةةالتي تطلقةةت

بجواز فسل الروية لمجر العنن منها ما ةن المةا أ ليةه السةال " إلا
لم تضه نين ال ي ني النساء فرأ بينهما " 12وخ ر تبي المة اح " سة لته
ةةن امةةرتا ابتلةةى زويهةةا فةةال يق ة

لةةى الجمةةاع تب ة ا تنفا قةةه ؟ قةةال  :إع

اةةاءج " 11إال تع الةة عض لةةم يرنعةةي دةة ا إال طةةالأ فعةةال ةةن هةةع
سن دما ل ا فقة حةاول نقيية دما بروايةاج و ج ةن األ مةة لةيهم السةال
فمةةا و

ةةن ال ةةاقر ليةةه السةةال قولةةه " العنةةين يتةةرب

بةةه سةةنة ثةةم إع

ااءج امرتنه نرويةت واع اةاءج تقامةت " 13وخ ةر ال لتةر

ةن ال ةاقر

ن تبيه ليهما السال " اع ليا ليةه السةال كةاع يقةول  :يةاخر العنةين
سةةنة مةةن يةةو مواقعةةة امرتنةةه ه فةةاع خل ة

إليهةةا وإال فةةرأ بينهمةةا ه فةةاع

هيت تع نقيم معةه ثةم طل ةت الليةا بعة للةة فقة سةقط الليةا وال خيةا
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لها" 14ففي دانين الروايتين ا ى اإلما

ليه السال الرو الم تلةى مة ا

سنة ليتملن من خاللها من ال ضفسه تو نرا ى فيةه حالةة الجةو المةاثرا
لةةى األ عةةاء التناسةةلية مةةن ال ركةةة والقيةةا بفعاليتهةةا ه ودلة ا فمةةن تخة
بإطالأ واياج فسل العنن حلم للروية بالفسل بمجر معرفتها لى ة
ق ا الرو من الوط" ومن تخة بهة ة المقية اج مةن املاضيةة المة ر لةى
الرو فال فو ية في الفسل وإضما لها تع نم ر ثةم نفسةل إع اةاءج ودة ة
بعض عو االختالف في الفتوى ن الفقهاء.

الت ليس في الروا :
الت ليس بمعنى إخفاء يب من العيوب ه تو اإلخ ا بع ال قيقة كة ع
نل ةةرة تضهةةا مةةن العشةةيرا الفالضيةةة والتةةي يرأةةب الةةرو منهةةا تو تع لهةةا
الو يفة الفالضية والتي نلوع س ا في أ ة الةرو مةن الةروا فة ع هةر
خالف ال قيقة فلاع للة ن ليسا تو تخفت ي ا لةى زويهةا كمةر
تو ضق

معةين

معين ك داب اعردا مذال وإخفاء للة بشعر مستعا تو وأ فةي

عو من ت عا ها الى أير للة من العيوب ه فللرو تع يطالب من لةس
ليه بالمهر وللرو المهةر إلا خةذ بهةا وللةة لروايةاج عةري ة فةي للةة
كما في خ ر فا ة " واع المهر لى ال

زويها وإضما عا

ليه المهر

ألضه لسها ".11
اللالف بين فقيهين كعينةة الخةتالف

وفي د ا األمر خالف ولنستعر
الفتوى.

 - 24نفس المصدر السابق.
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العالمةةة ال لةةي  :لةةم يرنعةةي للةةة كةةوع المهةةر لةةى المة لس وللةةة لع ة
ق ولةةه الل ةةر ال ة

لكرضةةاة ودةةو خ ةةر فا ةةة وللةةة لوعةةفه بالعةةع

توال

وثاضيا لملالفته األعول ه ت األعةذ ة ن مةذ المهةر لةى الواسةطة فةي
الةةروا الةة

تخفةةى التةة ليس ه إال تضةةه است سةةن التفريةةال بةةين التةةة ليس

بمةةفاج اللمةةال ال سةةيما النسةةب فلةةم يرنعةةي للةةة ت لةةم يق ةةذ تع يت مةةذ
الم ة لس المهةةر تمةةا بقيةةة العيةةوب األخةةرى كةةنق

عةةو م ةن األ عةةاء تو

الللذ في عفة من عفاج المرتا فهنا يملن تع يت مذ المة لس المهةر دة ا
دو ت العالمة وفتواة.
الشةةيل م مة حسةةن الجةةوادر النجفةةي  :لةةم يفةةرأ بةةين عةةفة اللمةةال
وبةةين يةةوب المةةرتا األخةةرى وتحالهةةا يميعةةا الةةى الةةنق
الم لس فهةو لةم يةرنض االختمةا
بالعع

لةى خ ةر فا ةة الة

الةة

يت ملةةه

وعةفه العالمةة

وقال إع ال ليذ لم ين مر في د ا الل ر بذ دناة ت لة تخرى منها

ع يح ال ل ي ن الما أ ليه السةال  " :فةي الريةذ الة

يتةرو الةى

قو فإلا امرتنه ةو اء ولةم ي ينةوا لةه ه قةال  :ال نةر إضمةا يةر النلةاح مةن
ال ر

والج ا والجنةوع والعفةذ قلةت  :ت تيةت إع كةاع قة خةذ بهةا كية

يمنخ بمهردا ؟ قال  :لها المهر بما است ذ من فريها ويغةر وليهةا الة
تضل ها مذذ ما ساأ إليها " 16وع يح ال ل ي ك لة ن تبي

هللا ليه

السال " فةي يةذ ولتةه امةرتا تمردةا تو لاج قرابةة تو يةا ا لةه ال يعةرف
خيلة تمردا فوي دا ق لست ي ةا دةو بهةا قةال  :ياخة المهةر منهةا وال
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يلوع لى ال

زويها ا" " 19ت لم يت مذ الولي الت ليس ألع الرويةة

دي الم لسة.
فهنا تفتى العالمة ال لي حمه هللا ب ع الت ليس ال يل

عفاج اللمال

بذ دو يشمذ عفاج المرتا األخةرى كجمالهةا واةعردا وت عةا ها ودلة ا ه
بينما تفتى عاحب الجوادر ب ع الت ليس يشمذ الجميخ سواء عفاج اللمال
تو عفاج المرتا الجس ية وأيردا.

الليا لمن هرج زويته ثي ا أير باكر واالختالف في د ا األمر :
ال لا ا اةرط رفةي بةذ هةمن متعةا ف نة كةذ مةن ت ا الةروا فلةو
هرج المرتا تضها ثيب ت أير باكر فهذ للرو الليةا فةي فسةل العقة ت
ال ؟
تث ةةت بعةةض الفقهةةاء الليةةا للةةرو بس ة ب ة ن قةةال الشةةرط ودةةو
ال لا ا ه إال تع ال عض لم يرنعي للة ت

الليةا للةرو بفسةل العقة

ارط ق ذ العق و هو الذي وية بينةة تو إقةرا الرويةة وتو ةر للةة لادةذ
ت األدذ

الفسل واالحتياط في إلغاء العق لعة مقتعةي الفسةل وضجة

فةةي خ رالقاسةةم بةةين الفعةةيذ ةةن ابةةي ال سةةن ليةةه السةةال " فةةي الريةةذ
يترو المرتا لى تضها بلر فيجة دا ثي ةا تيجةوز تع يقةيم ليهةا ؟ قةال  :قة
نفتةةال ال لةةر مةةن المركةةب ومةةن النةةروا " 18والنةةروا بمعنةةى القفةةرا ه ودة ا
الرت تقرب الى الواقخ العلمي إل اث ت الطب تع بعض تأشية ال لا ا لعلها
 22الوسائل الباب  2من أبواب العيوب والتدليس الحديث .3
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نت ثر بعوامذ خا يية كالقفرا العالية تو ويو يرثومة معينة نقعةي لةى
د ا الغشاء فلي
من دنا فق

لنا ضذ ت تع د ة المرتا ق تزيلت بلا نها بوط" سابال ؟
يح بععهم الرواية السابقة لموافقتها للواقةخ العلمةي بةذ

العرفي ك لة ..

تس اب اللالف واالختالف :
د ة بعض عو اللالف بةين الفقهةاء حةول اةاوع المةرتا وبو ضةا تع
ضن ه الى بعةض األمةو التةي نتعلةال بةاألمر لمعرفةة تسة اب دة ا االخةتالف ه
لى تضنا ضقم من ممطلح اللالف بةين الفقهةاء دةو اللةالف النااة" مةن
ويهةةاج النظةةر بسة ب مةةا يفرهةةه الواقةةخ االسةةتن اطي للةةذ فقيةةه ه وبع ةةا ا
ن الفقهاء بقة

تخرى تع لياج االستن اط لم نلتل

مةا يلتلة

التعةاطي

مخ د ة ا لياج االستن اطية ودي اللتاب والسنة واإليماع والعقذ.
فالفقيه يتعامذ مخ الن

القر ضي لى تساس التفسةير الة

نةوفرة لةه

بعض األحا ي الوا ا ن األ مة لةيهم السةال فعةال ةن قةرا ن تخةرى
يعتم دا في فهمه لآلية الشريفة ليجعلها إح ى ت لته في إع ا الفتوى.
تما السنة ه فهي ما نشمذ قول وفعةذ الن ةي )

ف فعةال ةن الروايةاج

الةةوا ا ةةن ت مةةة تدةةذ ال يةةت لةةيهم السةةال ه إال تع الفقيةةه يلعةةخ د ة ة
الرواية تو نلة التي يملن تع نلوع لةيال لفتةواة يلعةعها للت ليةذ السةن
ت معرفة يال السن ه ف عض واا الرواية يلةوع أيةر معت ةر ت هةعيفا
أير ثقة تو تضه ثقة للنه أيةر إمةامي فتلةوع الروايةة نة للةة موثقةة فةإلا
24

نعا هت د ة الموثقة مخ نلة الم ي ة ق الم ي ة لى الموثقة وحلم
لةةى تسةةاس مةةا نقتعةةيه د ة ة المة ي ة ه وال بة تع ضن ةةه الةةى تع الفقهةةاء
يلتلفوع في حلمه الريالي ونوثيقهم للرواا ه فمنهم مةن يةرى تع الةراو
الفالضي هعيفا بن

اللتب الريالية كالنجااي وأيرة – لما تع النجااي

فةةي مق مةةة الريةةاليين التةةي نعت ةةر نوثيقةةانهم حتةةى تضةةه لةةو نعةةا
النجااي مةخ ت الطوسةي قة النجااةي ولةو نعةا

قةةول

قةول الطوسةي مةخ

ت العالمةةة ال لةةي ق ة قةةول الطوسةةي ت يق ة االق ةرب الةةى ه ة األ مةةة
ليهم السال ت األس ال فاألس ال ودل ا لما اع نوثيقةاج ابةن الغعةا ر
أير حاكمة في النراع التوثيقي للريةاليين إلاةلاالج كذيةرا تو ودةا لةى
ابن الغعا ر تدمها طعنةه فةي تكذةر الةرواا واسةتعجاله فةي ال لةم لةيهم
بالعع

و

الوثاقة واألدم من للة تع كتاب ابن الغعا ر مفقو أيةر

متوفر مما تثير الشة في مم اقية ما ينقذ ةن ابةن الغعةا ر – كمةا تضةه
لو نعا

التوثيال والطعن ق الطعن لى التوثيال ألضه مقتعى االحتيةاط

في ق ول قول الريال كوضها اها ا لى حالة الراو ومقتعى الشها ا تع
يق الطعن لى التوثيال في حال الشها ا كما ن األكذةر ه دة ا مةن ضاحيةة
سن الرواية ه تما من حي فقه الرواية فاع الفقيه يةتمعن فةي فهةم الروايةة
ونوعةةةله م اقانةةةه فةةةي الفهةةةم ون ليلةةةه للسةةةاع الروايةةةة حتةةةى يفهةةةم إ ا ا
المعمةةو وقمةة ة .ودلةة ا نتجةةالب إفهةةا الفقهةةاء لروايةةاج المعمةةومين
وامةةذ ةةة ا كةةةالفهم اللغةةو والمقمةةةو الةةة اللي الةة
المعطياج.
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ننتجةةةه كذيةةةر مةةةن

وال ب ة تع ضشةةير دنةةا الةةى االخةةتالف فةةي ضظةةر الفقيةةه نةة نوثيقةةه تو
نععيفه للراو ه إل تع االنجاة العا ل ى الفقهاء اليةو

ة الجمةو

لةى

نوثيقاج الرياليين كالنجااةي والطوسةي وأيردمةا ه بةذ دنةاة إ ةا ا ضظةر
في بعض الرواا ال ين تاتهر نهم العع

الوثاقة تمذةال سةهذ بةن

و

زيا وم م بن سناع وأيردما مما نسالم الرياليوع لى نعةعيفهم ه فةي
حين ضرى تع انجادا خر ي اول إ ا ا النظر في تحوالهم ل ا ف ع اع كاضةت
وايةاج م مة بةن سةةناع وسةهذ بةن زيةا أيةةر مق ولةة – ة الق ةول مةةن
المتسالماج ن الفقهاء – ضج اليو كما نة بعةض تسةان ننا فةي مجةالس
وسهم ي كروضهم بالوثاقةة ويق لةوع مرويةانهم ه وكةم مةن دة ة المرويةاج
التي كاضت ال نع

ن الفقهاء ضجة دا معمةول بهةا ه ومق ولةة ه وبالت كية تع

ق ةةول و ة ق ةةول المرويةةاج سةةياثر ن ة ثيرا ك يةةرا لةةى فتةةوى الفقيةةه بةةذ
سةةتظهر حةةاالج االخةةتالف لةةى بعةةض الفتةةاوى فيمةةا بةةين الفقهةةاء فةةي فقةةه
المرتا تو أيردا من ااوع وتبواب الفقه األخرى.
تما اإليماع فهو حميلة نت خ ألقوال الفقهاء ال ين يجمعةوع لةى ت
تو فتوى معينة ارط تع يلش

ن ت المعمو ود ا االستقمةاء

اء

الفقهاء ملية ااقة حمةذ ليهةا األوا ةذ مةن الفقهةاء ثةم نابعهةا مةن تيةذ
بع دم مخ ع دم للملال

له ا اإليماع فاع كاع معلةو النسةب فةال يعةر

فةةي اإليمةةاع وتع كةةاع مجهولةةه فلربمةةا كةةاع د ة ا الملةةال

دةةو اإلمةةا ل ة ا

نرا ى حالة التوافال واالختالف في اإليماع لى مسة لة معينةة لةعال نلةوع
الملالفةة لةرت المعمةو ه لةى تع اإليمةاع فةي ةرف الفقهةاء تيما ةاج
تحة دما م مةةذ دةةو إيمةةاع اسةةتقرا ي كااة
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ةةن ت المعمةةو وا خةةر

منقول ه ت م ى ودةو تهةع
األكذر أير معت ر

ا كوضه ماي

فةي اللتةه مةن اإليمةاع الم مةذ بةذ نة
لى ع ة اإليماع الم مذ.

تما العقذ فهو مةا ية خذ فةي هةمنه الت سةين والتنقةيح العقليةين اللة اع
ي سماع األمر في المس لة الفتوا ية للفقيه هت تع االست سةاع العقلةي دةو
مةا يةاء بةه الشةرع وحة

ليةه ه والتنقةيح العقلةي دةو مةا اسةت ع ة الشةرع

وضهةةى نةةه ه وبمعنةةى خةةر تع األإحلةةا الشةةر ية م نيةةة لةةى الت سةةين
والتنقيح العقلةي للةن ال بشةلذ مطلةال إل لةم يسةتطخ العقةذ ا مةا وفةي تكذةر
األحلا استلشاف المالكاج الشر ية لل لم الما

ه وب لة فتلوع مساحة

العقذ م ة و ا فةي هةمن دة ة السةياقاج .كمةا تع لاعةول العمليةة ملاضتهةا
ن فق اع ال ليذ تو

وي اضه كةال راءا العقليةة والشةر ية واألعةذ فةي

الش" ال راءا والجلية ه فعال ن االستم اب الةى أيةر للةة مةن األعةول
العمليةةة المسةةا ا لةةى نلةةوين ؤيةةة الفقيةةه الفتوا يةةة .إلع نعةة

ليةةاج

الفتةةوى وفهةةم الفقيةةه لهةةا ونعاطيةةه معهةةا ي ةةرز اللذيةةر مةةن االختالفةةاج فةةي
الرت الفقيه نة الفقيةه تو مجمو ةة الفقهةاء ه ودة ا األمةر لةيس فةي فقةه
المرتا وح ة بذ يشمذ يميخ مناحي الفقه وتالاله.

ث وج ونغير األحلا و القته بالفتوى :
ال ب من التفريال بين ال لم والفتوى لعال يلوع دناة خلطا ماثرا لى
ضتا ج ال

وق وله.

فةةال لم دةةو القةةاضوع الشةةر ي ال ة

نلقةةاة الن ةةي عةةلى هللا ليةةه و لةةه

وسلم ن الوحي وتبلغه الى تمته وو ثه توعياءة األ مة الللفاء من بعة ة
22

كوضهم و ثة الن وا وامت ا الرسةالة ودةم ت مةة تدةذ ال يةت لةيهم السةال ه
ةن

ود ا ال لم ي لي حلم هللا نعالى في الواقعة فهةو ال يتغيةر وال يتللة
موهو ه.
ةن القةة ال لةم بالموهةوع وكية

في حين نعني الفتوى دو ال ة

يمذ الفقيه الةى حالةة اضط ةاأ ال لةم لةى ممةا يقه فةي مليةة االسةتن اط
التي يقو بها الفقيه من خالل التوافر لى ليانه التي لكرضادا فيما س ال.
فال يملن الللط إلع بين ال لم والفتوى بع للة.

األحلا الذابتة والمتغيرا :
و لةةى هةةوء مةةا نق ة ضج ة تع األحلةةا ال بةة لهةةا مةةن الذ ةةاج وكةةوع
المشرع تخ باال ت ا الممل ة التي ال يملن للعقذ استلشافها ه بمعنى تع
مالكاج األحلا ال يملةن تع ننالهةا العقةول ونة كها اإلفهةا فهةي م فو ةة
همن ممالح اله ة ق يق

الملل

لى حلمها وع الوقوف لى للهةا.

ود ا اثر ي ير باالدتما ين غي تع يرا ى فةي فلسةفة ال لةم واضلةرا كذيةر
من نوقعاج ال عض في نفسير ما دية األحلا و وا يها.
الع فاألحلا ثابتة أير متغيرا ه ضعم دناة من الظروف التي نست يها
الممل ة لتغيير ال لم األولي الى حلم ثاضو نرا ى فيه ممل ة المجتمةخ
ه ت نغيير حلم اإلباحة بعنواضه األولي الى الويةوب تو ال رمةة بعنواضهمةا
الذاضو ه وق تسس لى هوء للة الشهي السي م م باقر الم

قة س

سرة ضظريته المعروفة في و الرماع والملاع في االيتهةا الفقهةي وقة
29

ؤيته الى تع األحلا الذابتة ال نتغير ودي باقية لةى ث انهةا ه إال تع دنةاة
منطقة فراغ تو ا را نرخي

يملن تع نما ب حلا يرادا المعمو نناسب

للة الظرف الرماضي والملاضي للواقعة ه وال يقم مةن منطقةة الفةراغ خلةو
الشريعة من اإلحلا بذ دي من كمالياج الشريعة كمةا
" وال ن ل منطقة الفراغ لى ضق

ةر فةي للةة بقولةه

فةي المةو ا التشةريعية تو إدمةال مةن

الشةةريعة ل ة عض الوقةةا خ واألح ة اي ه بةةذ نع يةةر ةةن اسةةتيعاب المةةو ا ه
وقةة ا الشةةريعة لةةى مواك ةةة العمةةو الملتلفةةة ألع الشةةريعة لةةم نتةةرة
يعنةي ضقمةا تو إدمةاال ه وإضمةا حة ج للمنطقةة

منطقة الفراغ بالشةلذ الة

تحلامهةةا ه بمةةنح كةةذ حا ثةةة عةةفتها التشةةريعية األعةةيلة ه مةةخ إ طةةاء ولةةي
األمر عالحية من ها عفة نشريعية ثاضوية حسب الظروف ه فإحياء الفةر
لا اهي – مةذال – مليةة م احةة نشةريعيا بط يعتهةا ه ولةولي األمةر المنةخ
ن مما ستها وفقا لمقتعياج الظروف".19
إال إضنا ض اول من خالل

استنا لوالية المعمو التشريعية تع ضاسس

لمالحياج المعمو كما يلي  :تع التفويض في التشريعاج دي حاالج
ننريةةذ ال لةةم فةةي الوقةةت المناسةةب والرمةةاع ال ة

ي تةةا إليةةه د ة ا ال لةةم

وبمعنى خةر تع األحلةا مويةو ا كلهةا فةي اللةوح الم فةو
األ لى ومن خالل ما فو

نة المللةوج

هللا نعالى للن ي وألدذ بيته في ننريذ األحلا ه

فةةة ضهم بعةةة نشليمةةةهم لممةةةل ة التنريةةةذ يقومةةةوع بتنريةةةذ دةةة ة األحلةةةا
وإقرا دا لى المللفين..
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ود ة ا نفسةةير خةةر لمنطقةةة الفةةراغ ال ة

يسةةلله الن ةةي )

ف واأل مةةة

إلمال ها ه من دنا رفنا ث انية األحلا ونغييردا ن عا للممل ة الواقعية.
إلع فاألحلةةا ثابتةةة إال تع الفقيةةه يرا ةةي ةةرف المجتمةةخ والمللة
الوقت ال

يعمذ لى ن قيال ث اج األحلا و

فةةي

نغيردا.

وما ضج ة من اختالفاج في فتةاوى الفقهةاء بلمةو

النسةاء وأيردةا

من ااوع الفتوى نتغير ن عا للملاع والرماع ود ة النظةرا فةي المتغيةراج
نلتل من فقيه الى خر فيظهر االختالف با يا لى مالمح الفتوى والرت
الفقهي المنظو .

وخالعة القول :
ضلل

توال:

بع للة الى األمو التالية :

املاضية اإلسةال مةن حمايةة حقةوأ المةرتا بلةذ قا قهةا ونفاعةيلها
الةةى حالةةة الترقةةي واللمةةال ب وللةةة

ون ولهةةا مةةن حالةةة الغ ة ن والتهمةةي

مقا ضة مخ ما كاضت نعيشه المرتا ق ذ اإلسةال ومةا وهةخ اإلسةال بعة للةة
من هماضاج ل قوقها وحريتها.

ثاضيا:

إع المسا ذ المتعلقة بالمرتا وخموعيانها كذيرا ال يملن حمردا

بنمال معينة ه إال تع حمر بعض د ة النمال ن ين لنةا اختالفةاج الفقهةاء
فيما بينهم ن إع ا دم لفتوى ما – مخ ويو فتاوى متفقة فيما بيةنهم –
ونشير د ة االختالفاج الى حالة االستن اط الشر ي ال

يعملةه الفقيةه فةي

إفراغ وسعه لل مول لى فتواة الفقهية في ا ع من ااوع المرتا.
30

ثالذا:

تع االختالف في الفتوى ل ى الفقهاء يملةن تع ضةو رة الةى نعةاطي

الفقهاء مخ لياج الفتوى واالسةتن اط ودةي القةر ع اللةريم والسةنة الن ويةة
واإليماع والعقذ وا ت ا كذ فقيةه لهة ة ا ليةة ن عةا لفهمةه الفقهةي ولوقةه
في االستن اط.
ابعا :يجب التميير بين ال لم والفتوى ه فال لم دو التشريخ ال

تضرله

هللا س اضه ونعالى لى ض يه ةن طريةال الةوحي فهةو ال يتغيةر وال يت ة ل ه
فةةي حةةين الفتةةوى دةةو نط يةةال الفقيةةه ال لةةم لةةى موهةةو ه وفةةرأ بةةين
المفهومين ه فال لم ال يناله ن يذ والفتوى نت خ نويهاج الفقيه في ملية
االستن اط الفقهي.

خامسا:

تع من األحلا ما يملن تع نلوع ثابتة ومنها ما نلوع متغيرا ه

والذ اج والتغير ن عا لعناوين موهو انها ه فلي

يستطيخ الفقيه تع يوفال

بةين ث انيةة األحلةا ومتغيرانهةا ن عةةا لممةالح الموهةوع بعنواضةه الللةةي تو
الجر ي تو دما معا.
د ة م اولة مويرا ألس اب االختالف االستن اطي بةين فتةاوى الفقهةاء
فةةي اةةاوع المةةرتا ن ة التعةةاطي معهةةا  ..ايةةين تع ضلةةوع ق ة وقفنةةا الةةى
استيعاح بعض األمر ومن هللا التوفيال والعممة والس ا ..
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