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  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  اخلمسوناجلزء 



٢
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  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  املفلس واحلجركتاب 

  

  

  العلومدار 

  بريوت لبنان
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  بل البنك اللبناين الفرنسياحارة حريك، بئر العبد، مق: العنوان
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  كتاب املفلس
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  مفلسكتاب ال

  .بقي فلوسه ولهاس هو الفقري الذي ذهب خيار ماملفلّ: قال يف الشرائع: )١ مسألة(

  .وفاًزي وبقي رديئه، فصار ماله فلوساً وذهب جيد ماله: يف القواعدو

 له وجيدهان معناه نفي خيار مأك وفلوس،لهو مأخوذ من ا ولغة الفقري املعسر،نه إ :عن املبسوطو

.بقي معه الفلوسو

   .مأخوذ من الفلوس اليت هي آخر مال الرجلنه إ :عن التحريرو

  .كغري ذلإىل 

سه فلّ:  يقالالتفعيلو، ما يف القاموسك معه مال، مل يبقأفلس إذا : فعال، يقالوهو من باب اإل

س ِلفْاملتعدي، فمن ال مال له م وما بني الالزمكبينهما الفرق،  و،هإفالسم بكح إذا ،القاضي تفليساً

  من الفالسالعرف يف اإل و يف اللغةاألصل وس بصيغة املفعول،لَّفَم القاضي مكمن ح وبصيغة الفاعل،

  .مال له

 املفلس أتدرون ما: )صلى اهللا عليه وآله( ل النيبملا قانه إ :تبعه اجلواهر ورامة،كقال يف مفتاح ال

  : متاع، قال ال ويا رسول اهللا املفلس فينا من ال درهم له: قالوا
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قد ظلم هذا ويأيت و،امة حسناته أمثال اجلبالين املفلس يأيت يوم القكل و املفلس،كليس ذل، 

 أخذ من سيئام قي عليه شيء بفإن ،هذا من حسناته و فيأخذ هذا من حسناته،أخذ من عرض هذاو

   . من طرقناومل أجد هذه الرواية عاجالً. النار  يفكفريد عليه، مث ص

  .مسند أمحد بن حنبل و،)١(يف صحيح مسلمنه إ :قال يف هامش اجلواهرو

  :  الرواياتنورد ذا اللفظ يف مجلة م قدو

علياً ن إ :)المهما السعلي(ن أبيه عبراهيم، عن جعفر، إة، من غياث بن رواه املشايخ الثالث مثل ما

  أىبفإنغرمائه، مث يأمر به فيقسم ماله بينهم باحلصص،  على ىالتو إذا ان يفلس الرجلك )عليه السالم(

  .)٢(باعه فقسم بينهم، يعين ماله

  .تعاىلشاء اهللا  نإحث، بثناء الأخر تأيت يف أ روايات كهناو

إذا  أنه ماكضاع منه،  أو غصبه عنه اجلائر إذا ماكليه، إمال له أعم ممن ال يصل  املراد مبن الو

 ماكالم يف تفليسهما، كسيأيت ال وان مفلساً،كن له شيء كان عنده أموال غصبها، حبيث لوالها مل يك

.حنوها والوصايا ووقافاألك ،مال نفسه انت عنده أموال الناس الك إذا كذلك األمرن أ

أي ـ س املفلَّو: التفعيل قال الشرائع بعد عبارته السابقة وعالفا تقدم من الفرق بني بايب اإلملو

م الشرعي كعمل التفليس احلا مث إنمنع من التصرف يف أمواله،  أي  هو الذي جعل مفلساً، ـبالفتح

   أنه ماكمل يعتربه العرف، ن إ و،كجيوز له التصرف يف ماله، وال جيوز ملأذونه ذل م، فالكثبت عليه احل
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يث لو ان حبك إن و، يف منعه عن التصرفكذلم الشرعي مل يؤثر كبأن فلسه غري احلاس كذا انعإ

  .ان نافذاًكم الشرعي كان فعله احلاك

 عدهذ عليهم تفليس أنفسهم لقاما ينفكم الشرعي كليهم تفليس احلا ينفذ عديانيف سائر األو

 ذإ احلجر، كيف أن طريقته ودينهب رباي ال حيق ألسالمم اإلكه احلا أنه إذا أفلس يفإشكالال  و،لزاماإل

.هو شرط ذمتهم ألنه ي،سالمم اإلكومون حسب دساتري احلاكهم حم

 اآليةما يف كعراض اإل إذ جر، احلكم الشرعي يف فكهم، فالظاهر احلق للحاؤفلسه زعما إذا أما

اللهم ارحم  :)عليه السالم( ، بقولهماماإل وي الذي هو نائب عن الرسولسالمم اإلكوط ملشيئة احلامن

  .)٢(اًمكم حاكين جعلته عليإ و)١(لفائيخ

 ،ةثالثالكتابية ك الديان بني أصحاب األكال فرق يف ذل أنه )الفقه(تب كرنا يف مجلة من كقد ذو

  .، واهللا سبحانه العاملكرار االستدالل لذلكت إىل حاجة ني، فالكاملشر والطبيعني حىت غريهمو

 ال وجيتمعان يف من عليه الديون ،الشرعي عموم من وجه وين اللغويبني املع:  قالكاملسال مث إن

ن عليه كثري، ولكينفرد الشرعي فيمن له مال  وليس عليه دين، وينفرد اللغوي فيمن ذهب ماله وال له،م

لحدود الشرعية يف املسألة ال لاملهم التعرض ن إ حيث و اجلواهر،كذل على قد تبعه ودين يزيد عن ماله،

  .الم حولهكطاال الأان الشارحان كن إ و،النسبة بينهما وق حال اللغوييهم حتقي
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  : ةعبشروط أرب إالّ ق احلجر عليهقال يتحو: قال يف الشرائع: )٢مسألة (

  . مكة عند احلابت ثاون ديونهكت أن :األول

  .حيتسب من مجلة ماله معوضات الديون ومواله قاصره عن ديونه،أون كت أن :الثاين

  .ةون حالّكتأن  :الثالث

  .بعضهم احلجر عليه أو يلتمس الغرماء أن :الرابع

سائر املعامالت عريف قرره كجر أصله حلا وماله، على مسلط أنه إنسانل ك يف األصل: أقول

ه مبالحظة كف ويعمل باحلجرإمنا م كاحلا وجر، عدم احلاألصلان ك احلجر عرفياً نكلما مل يكالشارع، ف

 حدود ىحيث يرإمنا  و حدود الشرع،ىيتعد أن نهكه ال ميفإنالعرفية،  ولاألص أي ين،األمرهذين 

  . الشرعيةىربكال على  اخلارجيةى تطبيق الصغره شأنفإنالشرع يطبقه، 

م كمل مينع عنه الشرع، حجر احلاو ـ بناء العقالء عليهأي  ـ ان احلجر عرفياًكلما كعليه، فو

  .لوجود املصلحة

من أعسر خذوا ما وجدمت ليس : للديان ـ يف مارواه الغوايل ـ )وآلهصلى اهللا عليه (قال النيب 

   .)١(كذل إالّ مكل

 على ضربإذا  : قال، التفليسل عن معىنئس أنه ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن الدعائم، عنو

   .)٢(من سلطان إالّ كون ذلكي ال و، تفليسكالشراء فذل ومنع من البيع ويديه
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 إذا حيبس الرجل) عليه السالم(ان أمري املؤمنني ك: )عليه السالم(ن الصادق ع يف موثق عمار،و

   .)١(باعه فيقسمه بينهم  أىبفإنغرمائه، مث يأمر فيقسم ماله بينهم باحلصص،  على ىالتو

الشروط  و يف هذا الشرطمجاع اإلىدعو إىل ةفضاه باإلفإن ،األول يظهر وجه الشرط كمن ذلو

أمواهلم،  على لة سلطة الناساصأان املرجع كمل تثبت ديونه  إذا ظاهر الغنية، و اخلالفخر عنالثالثة األ

  .م بأحد موازينهكالثبوت عند احلاو

  ).غريه أو الذي أراد التحجري عليه(: يف قوله) أو غريه(: منه يظهر عدم ظهور وجه لقوله اجلواهرو

 ان حمتمل الدين احتماالًك إذا فيلك الأخذي أو حيجر أو مكحيبس احلا أن جبواز: يقال أن نكميو

صلى اهللا (ل اهللا ما ورد حبس رسوكاخلطر،  إىل الناسمل يفعل عرض أموال ن إ أنه ، مع خوفاًعقالئي

ا أل و،جلهام وضع ألكاحلا و مصلحة،مورن عمل مثل هذه األأل ،ونه قاتالًك يف حمتمل )عليه وآله

  . فتأمل،مل مينع عنها الشارع وعرفية

 فإنم، كاحلا إىل طالبه الديان رفع أمر ون أمواله قاصرةكمل ت إذا نهفأل: ا وجه الشرط الثاينأم

ين األمرتخيري بني الأو  ،عطاء ديونهإم يف أمواله بكال هدده باحلبس، أوتصرف احلاإ و، فهوىقض

قوق حن إ :قدورد وجلهما،م ألكأداء حقوق الناس الذي وضع احلا وجهة املصلحةلتساويهما من 

  .يلّ الواجد حيل عقوبته وحبسه، واملسلمني ال تبطل

  : هنا أمرانو
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ان أمواله بقدر ديونه، فأي دليل كجار فيمن  ـ مجاعباستثناء اإل ـ ر من الدليلكما ذن إ :األول

  .ون أمواله قاصرةكت أن خلصوصية

 ما باحلجرإال الناس عدم ضياع أمو إىل م التوصلكال دليل خلصوصية احلجر، بل للحانه إ :الثاين

ل يف ك الفإن، اً حسب ما يراه صالح،غرمائه على رسال من يوزع مالهإ أو احلبس أو التهديدأو 

 احلجر واحلبسك مور األك من تلالًكن ية، ألاألول خرقاً للقوانني قل قدم األالّإ و،العرض، اختار أميا أراد

مل مينعه الشارع خبالف  و بأن احلجر عريفكتمسال وأنفسهم، وأمواهلم على مها خالف سلطنة الناسغريو

  .عريفأيضاً غريه ن إ ماسواه، فيه

 التحرير ورةك يف التذ،اًإمجاعن قاصرة فال حجر عليه ك مل تفإن: رامةكنعم، قال يف مفتاح ال

 مجاعن اإلكمل ي أن بعد ـ تقدير حصوله على مجاعن اإلكظاهر الروضة، ل وكاملسال وجامع املقاصدو

  .حمتمل االستناد ـ ل حجةاملنقو

 مورم أحد األك مل يفعل احلا فإذاان يف حمل اخلطر،كنه ك، لأكثران ماله ك إذا منه يعلم حال ماو

 ورةك املذمورم أحد األكمل يفعل احلا إذا نك، لكما أشبه ذل أو الًكباعه  أو املتقدمة هرب مباله

 به ما أفىتك لديونه، ن له مالكالذي مل يك صار و،لصحنوها نفذ تصرفه لأل وتصرف يف أمواله باهلبةو

  .غريه واجلواهر

، إشكالال  و فال خالف فيه،ره الشرائع من احتساب معوضات الديون من مجلة أموالهكأما ما ذ

وجه  ه، فالكمالأا من أاالتفاق عليه، لوضوح ـ ف بعض العامة لروا املخاكحيث ذـ هم بل ظاهر

لذا استثناه غري  و يف عدم احتساب مستثنيات الدين،إشكالال  وفال خال أنه ماكلعدم االحتساب، 

  واحد 
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طالق أدلتها، وسيأيت يف مسألة اختصاص الغرمي بعني مات إلرسال املسلّإاجلواهر، مرسلني له ك

  .المكماله تفصيل ال

ن إ وليه،جيل فال حيجر ع بعدم االستحقاق مع التأهله اجلواهر تبعاً لغريفقد علّ: أما الشرط الثالثو

نه رمبا جيد الوفاء عند توجه املطالبة فال وجه أرامة بكصل، وزاد يف مفتاح اللو حلت لأل ه الامل يف م

  .لتعجيل العقوبة

ان معرضاً لضياع أموال الديان كتصرف املديون لو ن إ ، حيثكقد ظهر مما سبق التأمل يف ذلو

 أو نسب من احلجرم يعمل األكاحلا ويف وقته،م حبفظ ديوم عن التلف كانت هلم املطالبة من احلاك

حقوقهم عن  وأموال الناس على  ليس تعجيل عقوبة، بل احتياطكذل وما أشبه، واحلبس وفيلكأخذ ال

  .الضياع

  : قسمني على فهو ،أما الشرط الرابعو

 مهلضيع مادونه يب واحلق هلم إذ احلجر عليه، يف شكالال ينبغي اإل ويلتمس الغرماء، أن :األول

عليه فال  ودمهم، وعرضهم وضع حلفظ مال الناسو ألنه ،جابتهمإم كاحلا على فالالزم ،حسب الفرض

 ون الناسؤ بالتدخل يف شاًلفكم ليس مكاحلا أن صل بعدحيجر عليه بدون طلبهم مع تأهلهم للطلب، لأل

املشتري ال  أن مك علم احلا فإذا،فيما مل يأمر الشرع بالتدخل ،عمل الناس خالف مصلحة أنفسهمن إو

املرأة عن التزوج  و البائع عن البيعىينه أن ما أشبه، ليس عليه أو الزوج ال يدفع النفقة أو يدفع الثمن

  .مثلة من األكغري ذل إىل ذا الزوج،

  ان الويل غري ك أو القاصر، والغائبكم ويل املديون، كان احلاك إذا نعم،
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طلب  إذا  هذا فيما،وليه وه احلجر بدون طلب املديونم التدخل، حق لكاحلا على ء مما يلزمفوك

  .الديان احلجر

 أنهك واجلميع، على حيجر أنه غريه بل صريح بعضهم وطلب بعض الديان، فظاهر الشرائع إذا أما

 خالف الدليل، كالترن إ حيث وه،كتر أو لك دائر بني حجر الاألمرمل يثبت حجر البعض، فألنه 

  .فالالزم حجر اجلميع

  فإذايقدر بقدره، أن ماهلم، فالالزم على خالف دليل تسلط الناس واحلجر ضرورة،ن إ  فيهنكل

طلب من إمنا  و،األمرن طالب الستني ال يهمه ك، لعشرة مثالً وان ماله مائة وله طالبان يطلبانه مائةك

 ، أونقوده يفبساتينه فقط على حيجر نصف ماله، فمثالً على ان مقتضي القاعدة احلجركطلبه اخلمسني ي

ون الضرورات تقدر ك ى مقتضكن ذل ضرراً حباله، ألقل، مع مالحظة األكاملصرف، أوما أشبه ذل

ون احلجر كجتارته الذي ي على  ال حيجر،رر الدائنبستانه يؤدي دفع ض على ان احلجرك  فإذابقدرها،

  .ذاكه و،احملجور على  ضرراًأكثرعليه 

 أن يعترب يف التحجري عليه بالتماس البعض: واهر، حيث قالالم اجلك يظهر وجه النظر يف كبذلو

الدين احلال الذي  لغريه من ذي وعم احلجر حينئذ لهن إ وصل لأل،ون دينه مقداراً جيوز احلجر به عليهكي

ن دين امللتمس زائداً كمل ين إ ورة فاستقرب جواز احلجر بالتماس البعضكيستحق املطالبة به، خالفاً للتذ

  .ىانته ،الوفاء على م لهكجبار احلاإالضرر عليه يرتفع عنه ب و،األصلال دليل عليه يقطع و عن ماله،

ن كمي قد ال إذ ،ى أخص من املدعجباردفع الضرر باإل وصل ما عرفت،ذ الدليل القاطع لألإ

  احلجر  وجباراإلم من كن احلاكمتن إ و،جباراإل
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  .كما تقدم ختيريه يف مثل ذلك ختري، تساويان إ وديون،امل على هما ضرراً منقلحظ األال

 إذ  صالحاً،ك ذلىرأن إ م احلجركمارات الفلس عليه حق للحاألو ظهرت  أنه علممما تقدم يو

م له منع كاحلا أن ماكم للقيام ملصلحة الناس، كاحلجر أمر عريف أمضاه الشارع، بضميمة جعلة احلا

أضر أحدمها باملسلمني، وقد منع رسول اهللا  إذا عصدار البضائإ واسترياد ون اخلطرة،كمااملرور من األ

صلى ( ألنه ،منيان خالف حرية املسلك أنه ل أحد، معك ليلة العقبة اجتياز العقبة ل)صلى اهللا عليه وآله(

  .كد تفادي الضرر بذلا علم املؤامرة فأر)اهللا عليه وآله

 أن ان لهكلما رآه صالحاً كفم، كاحلجر حلفظ أموال الناس من وليهم الذي هو احلان إ :احلاصلو

  . يفعله

علّله  وم باحلجر،كولو ظهرت أمارات الفلس مل يتربع احلا: به يعرف وجه النظر يف قول الشرائعو

  .جلهام ألكال أصل بعد املصلحة اليت وضع احلا إذ ،األصليف اجلواهر ب

  .يطلبوا منه حىت خيرب الديان م حيبسه أوكن احلاإ: ال يقال

ان اجلميع ك إذا يتخري فيما ورآه أصلح، م ماك، فيقدم احلااألويل األصلخالف  كل ذلك: تقل

  .متساوياً

به ما استقركرآه صالحاً، ن إ م احلجر عليهكم صح للحاكلو سأل املديون بنفسه احلجر من احلاو

غريه  وعلل املنع يف اجلواهر و، خالفاً للشرائع حيث منع احلجر بالتماسه،كليه املسالإمال  ورة،كالتذ

 ال يقاوم كما يف املسالك كعدم احلجر بذل على الشهرة وفيه ما عرفت، و السامل عن املعارض،األصلب

  رة عن النيب ك التذىرو قد ورناه،كما ذ



١٦

هذه الرواية عنه أيضاً ت العامة ورو، )١(معاذ بالتماسه خاصة على حجر أنه )صلى اهللا عليه وآله(

  .رناهك فالدليل ما ذالّإ و مؤيدة،هي تصلح و،)صلى اهللا عليه وآله(

ورة يف كربعة املذلو مع الشرائط األ وتوقف احملدث البحراين يف أصل احلجر بالفلس أن منه يعلمو

 ملا قد عرفت من مجلة من ،نه ليس يف النصوص ما يدل عليه، غري ظاهر الوجهأ حمتجاً ب،لمامك

 ر روايات عماركذ أن ه بعدفإن املقطوع به، مجاعاإل وخرأروايات  إىل ضافةالروايات املتقدمة، باإل

حيبس  أنه ليهإ األمربعد رفع  أنه  هوخبارغاية ما تدل عليه هذه األن إ :الوين قكالس وأصبغ وغياثو

حيجر عليه التصرف فيه مع بقاء املال يف  أنه أماو .ال فالإ و، قسمه بني الغرماء وجد له ماالًفإنالرجل، 

  .المهم، فال داللة يف شيء منها عليهكض يف ما هو املفروكيده، 

 بقسمة ماله ظاهر يف رفع اختياره يف التحصيص األمر عليه من ،ره اجلواهركما ذ إىل فيه باالضافةو

ال يستحق  حىت هكوجه خيرجه عن مل على لو أراده، بل هو ظاهر يف رفع اختياره لو أراد التصرف فيه

  .التفليس على رفت الروايات الناصةره، قد عكآخر ما ذ إىل ،الديانة منه

علياًَ ن إ ):عليهما السالم(براهيم، عن جعفر، عن أبيه إرواه هودة، عن غياث بن  ما إىل ضافةباإل

   .)٢(غرمائه، مث يأمر فيقسم ماله على ىالتو إذا ان يفلس الرجلك )عليه السالم(

                                                

 

 



١٧

  .ركين احلجر ما ال على  داللتهافإن

رواه الدعائم، عن الصادق  مثل ما، فة السنديعانت ضكن إ وكذلعلى   تدلخرأ روايات ىلإو

ان ك غريها ملاحكنمتنعه من  أن ال لزوجته و،احكمينع املفلس من النليس : قال أنه ،)عليه السالم(

   .)١(هو قائم الوجه مل يرجع وفعل  من ديونه أوىقض ما و،أحد الغرماءكمهرها، وهي 

 قراضاً يف رجل حلقه دين ففلس مث أعطاه رجل بعد التفليس ماالً الق أنه ،)عليه السالم(عنه و

 من الذين داينوه بعد التفليس أوىل: )عليه السالم( قال ،مل يربح ما حاله أو ح يف مال القراض،بفر

 ان املقارض مل يفلسك فإن من الذين داينوه قبل التفليس، املقارض أوىل وني،األولمن غرمائه  واملقارض

صاحب  وه يصدقفإنهذا املال بعينه لفالن،  وهذا املتاع بعينه، معلوم، فقالأنه  إالّ حجر بوجهههو يتو

 .)٢( بهأصل مال القراض أوىل

 منازل فباعها يف خفية من الغرماء مث تغيب وله عروض وحلق الرجل دينإذا  :)عليه السالم(قال و

: املشتري، فقال على قام الغرماء وتغيب البائع أو مل يعلم أو عليه ديناً، أن قد علم املشتري و،كهلأو 

 يديه على قائم الوجه مل يفلس به ومل يضربباع ان يوم كن إ :)عليه السالم(قال ، مكباع مين ليقضي

 ثبت بيعه بالبينة العادلة جاز بيعه، و عليه،كذل إىل جلاءإون كي أن يهتم باع بيعاً صحيحاً ممن الو

   .)٣(دفعه الغرماء إذا ببينة إالّ  مل يقبلأفلس  فإذا يفلس،مل قراره ماإ يقبل كذلكو

                                                

 

 

 



١٨

 على القرينة دلتأن  إالّ ن فيها لفظ التفليس،كمل ين إ و،كرها املستدرك فيه ذىخرأبل رواية 

   .)١(رادته فراجعهاإ

 ملاأيضاً م حبسه كان للحاك ،ف املديون عن التصرف يف مالهكمل ينفع احلجر وحده يف ه إذا مث إن

  .وثق السابقملاك، اً أيضكريد ا ذلأحلبس روايات ا أن حيتمل وتقدم،

 حىت الغالم على احلجر أن ىقضنه إ :)عليه السالم(صبغ بن نباته، عن أمري املؤمنني خرب األو

، يستفيد ماالً حىت  سبيلهىة فيخلّاحلاج وهإفالس تبني فإنس صاحبه، حيب أنه  يف الدينىيعقل، وقض

باعه فيقسم   أىبفإنحيبس مث يقسم ماله بني غرمائه باحلصص،  أنه غرمائه على ل يلتويالرج  يفىوقض

   .)٢(بينهم

نه إ :)عليه السالم(علي  ، عن)عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم(وين، عن جعفر كالس خربو

رماء ويقول غال  إىلن له مال دفعهكمل ين إ و الغرماء،ىان مال أعطك فإنالدين مث ينظر  ان حيبس يفك

   .)٣(شئتم فاستعملوهن إ وشئتم فأجروه،ن إ شئتم، اصنعوا به ما: هلم

 ذا مل جيد عنده شيئاً أطلقهإ و قسمه،االً وجد م فإذا حبسه،)عليه السالم(نه إ :أما قول احلدائق

ه، ا عداينفي م ثبات الشيء الإ إذ ه،فغري ظاهر الوج ،)٤(ديث أصبغحب له ، مستدالًيستفيد ماالًحىت 

ن له كمل ي إذا هو ما وطالق يف غري مورد التقسيم،اإل والتقسيم، والتقسيم، أواحلجر وفالالزم احلبس

  .املستثنيات على شيء املراد به الزائد

                                                

 

 

 

 



١٩

اختصاص  وذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء،إو: عقال يف الشرائ: )٣مسألة (

  .ىانته ، بني غرمائهقسمة أمواله ول غرمي بعني ماله،ك

  .ال يستضر معاملوهئظهار احلجر، لإيستحب و: قال يف القواعد

  .رةكالتذ والتحرير وما يف املبسوطك: رامةكقال يف مفتاح الو

 م عليهكيشهد احلا واملفلس على النداء وعالم باحلجرم اإلكيستحب للحاو: خريقال يف األ

  .كعالن بذلاإلو

ه من فإن )١(تقنهأ فعمل عمالًءاً رحم اهللا امر: )عليه السالم(وله االستحباب مستفاد من ق: أقول

  .التلف إىل ون تعريضاً ملال املدينكعالن ضرراً، حيث ي اإلكان يف ترك إذا رمبا جيببل تقان، اإل

هم إطالقن من التصرف يف ماله، فكحسبه فال يتم إذا ماكعالن مل يستحب، مل ينفع اإل إذا نعم

  .موردهعلى  االستحباب منصب

  احلجر، معىنكن ذلأل، ال أو ان بعوضكالتصرف، سواء من  حجر عليه منع  فإذاان،كيف كو

ان كلو تصرف  أنه ن الظاهركل ،مجاععن ظاهر الغنية اإل و،ك يف اجلواهر عدم اخلالف يف ذلىقد ادعو

  .فضولياً ال باطالً

باع  ، مثالًكن احلجر شرع لذل أل،هؤمضاإم كان للحاكان تصرفه يف نفع الديان ك  فإذاوعليه

 بأن ةاحملابا  يفكذلك وأبطله تضرر الديان بقدر مخسني، بل إذا مخسني مبا وةصار مبائ وشيئاً مبائة فتضخم

  ئاً ي شإنسان إىل ىأهد مخسني، أو وصار مائة وعشرين مبائة، مث تضخم وقيمته مائة باع ما

                                                

 



٢٠

  .مثلة من األكغري ذل إىل  الطرف يف مقابله له ما هو ضعف قيمته،ىمما أهد

 حجر  مثالً،متبدالً ون احملجور مستمراً أوكي أن يهم املال ال على انكاحلجر حيث  أن مث الظاهر

 فجن قلا العىعل ليه، أوإ احلجر ينتقل فإنرب الطفل كثرية فكويل الطفل حيث صار للطفل ديون على 

  .كغري ذل إىل ،وليه إىل  احلجر ينتقلفإن

  .رناهكذ عله ملاقصر، ول زاد أو  العوض أوىساو: عدرف وجه النظر يف قول القواا تقدم يعممو

  .منع من التصرف مبا يبطل حق الغرماء: الغنية وي اخلالفكقال يف حم

 العفو، استيفاء القصاص يف والقطال واحكالنكفال مينع مما ال يصادف املال : قال يف القواعد

قبول  واالاب وحتطاباالكذا ما يصادف املال بالتحصيل، كلع، اخل ونفيه باللعان واستلحاق النسب،و

  .الوصية

ان حتصيال كاً فيماإمجاع و،ا ال يصادف املالال أجد فيه خالفاً فيم: رامةكيف مفتاح ال: أقول

 ن التحصيل خارج عن موضوع احلجر يف الثاين،أل و،األول أدلة احلجر يف إطالق لعدم كل ذلك ،للمال

  .غريه وهراما تقدم اجلوقد تبعهم يف و

 أو اةكالدابة مبا مشل الدين النتاج مل يتعلق به مخس أوز أو نتجت الشجرةألو  ماكزاد ماله،  مث إن

  .حج، لعدم توفر شرائطها

  .طالق أدلتها إل،حد الثالثة تعلقت بهياه ومجع النتاج الشرط ألإمل يشمل الدين  إذا أما

صار بسبب احملصل ن إ وحنوها، واالاب واالحتطاب وطيادذا يف االصك و بقاء احلجر،األصلنعم 

احتمال ارتفاع احلجر تلقائياً  واالستصحاب يقتضي البقاء، إذ ن احلجر،كان قبل احلجر مل يكمبا لو 

  م كلدوران احل



٢١

  .عدماً ليس مبقطوع به، فاملرجع االستصحاب وجوداً ومداره

  احلجر أوىل الدين فهل يبقك من أبر إذا ماأان، ض الديه بعأبرأ أو ،مات مورثه فورث إذا ذاكو

  .جمال لالستصحاب المثله يف  ودلة ال تشمله،موضوع للحجر فاأل ال ألنه ، الظاهر البطالن،ال

ون سهم ك املال يفإن ،م حيث ال وارث هلمكاملديون، وورثهم احلا ومات الديان إذا ومثله ما

  .كغري ذل إىل ،)عليه السالم( ماماإل

حنومها مما هو مصلحة للغرماء،  و الشراء بثمن يف الذمة والقرضك من ذلوأوىل:  اجلواهرقال يف

ثاين  ويكركال ولما صرح به الفاضكحينئذ يف احلجر، تعلق حقهم ا أيضاً، فتدخل على  بناًء

  .الشهيدين

 ، غريهاموال القاصرة الالثابت تعلق احلجر باأل إذ صالة عدم تعلق احلجر ا،أل بكن قد يشكل

 على باع مسلماً، بناًء أو يف الذمةى اشتر إذا ماكفرادها، أأصحاا يف بعض  على خصوصاً مع الضرر

 تعلق حق الغرماء ا، وصل لأل،غريه وما صرح به الفاضلك ،ان جاهالًكن إ وعدم جواز الفسخ للبائع

غاية  وي حواشيهكالشهيد يف حممل يرجح  ورشاد،ل يف تعلق احلجر ا يف اإلكغريه استش أو كلعله لذلو

  .عدم التعلق أوىل أن املراد، بل عن فخر احملققني

حنوه  ويلحق به باملناط و،ندلة احلجر فيما له اآلظاهر األ إذ  القاعدة عدم التعلق،ىمقتض: أقول

  .اتهكمناء ممتل وقتل إذا حقه يف التحجري ودية قتله وما أشبه، بل واابه وتسابهكا

ة، ن جيلس يف الدار املوهوبأك جل عمل خاص باهلبةاّب أل أو ،ىاشتر أو و اقترضل أما مثل ما

 يف تعلق كاالستقالة، ولو ش وله حق الفسخ أن حنوه، بل الظاهر واسترجع بالفسخ إذا فال خصوصاً

  . عدمهاألصلاحلق، ف



٢٢

 حىت  احتياطاً صالحاًك ذلىرأ إذا ل تصرفاتهك املنع عن إطالقيعلن  أن مكللحا أن نعم الظاهر

  .ة أيضاًكنفوذ من حبسه الذي مينعه من احلرل با أوىلك ذلفإنما أشبه،  واالحتطاب وتصرفه باالصطياد

 اقتضت املصلحة، مثالً إذا فئة خاصة فيهم الغرمي إىل  احلجر بالنسبةإطالقم كذا حيق للحاك وبل

عيام يعلن منع أم ملّا مل يعرفهم بكان احلكلوا أموال الناس حبيث استحقوا احلجر، لكمجاعة من التجار أ

به ما أش أو القتل أو هم يف السرقةال منكما يأخذ ك، األمريتبني  حىت فالن ل جتار منطقةكالتعامل مع 

 جاز الثاين جاز  فإذاأبدام، على سلب تسلطهمكأمواهلم  على  سلب تسلط الناسفإن، األمرليتبني 

 دلة العامة، حسب األكم لذلك صالحية احلاغريهو التعزيرات وتاب احلدودكرنا يف كقد ذ و،األول

  .غريه والسجن ودلة اخلاصة الواردةبعض األو

املرجع ن إ ان الناس يقلدوم، حيثك إذا  الفقهاء،ىسالمية شوراإل الدولة على طة العليالالسإذ 

 الفقيه الواحدو ، يف التقليدكيكجلواز التف انتخبوا بعضهمإمنا  ومل ينتخبهم مقلدوهم،إذا  إالّ هو الويل،

مثل ما  أن غريه، فال يتوهم وما حدث يف زمان الشيخ النصاريك واحداً، اًفقيه إالّ مل يقلد الناسإذا 

يؤمن من   الان عادالًكن الفقيه مهما االستبداد، أل إىل  جيركذلن إ م االحتياط،كرناه من حق احلاكذ

  .ن االستبدادالنقيض م على سالم اإلفإنحنوه،  وأاخلط

   .)١(ىأمرهم شور: قال سبحانه

   .)٢(كمن استبد برأيه هل و استأثر،كمن مل: )عليه السالم(املؤمنني  وقال أمري

                                                

 

 



٢٣

، مثل األول يف الثاين دون حغريه ص وان مالياًكالتصرف لو  أن رناهكذ ان، فقد ظهر مباكيف كو

  إذ إطالق،كغري ذل وقرار بالنسباإل ولد،الو قةاالستيالد املوجب لنف و،اح املوجب لنفقة الزوجةكالن

ي بصحة كركال ورح الفاضلصلذا  و،كيكلتفدليل احلجر با و، فيجمع بني دليلهاكأدلتها تقتضي ذل

  .ونه بعد املوت املوجب لسبق استيفاء الدين أوالًكالغرماء، ل على تدبريه الذي ال ضرر فيه ووصيته

  .ره العروة يف وصية من ال مال لهكما ذكيف تنفيذها، جيد املتربع  أن الحتمال وبل: أقول

 بطالن تصرفه على يتم، بناًء المهما الكر من االحتمال بأن كمنه يعلم وجه النظر يف ما ذو

ان ك سواء ان باطالًكسلب عبارته فيما يتعلق باملال املوجود، مستشهداً بظاهر قول احملقق، فلو تصرف و

 التحرير واملبسوط ويعل أيب ي عنكحملنه اأ واهلبة، وتقالعك عوض بغري جارة أواإل ولبيعاكبعوض 

 ىلذا قو ورناه،ك يف ما ذة، بل عبارة احملقق ليست ظاهرك يشمل مثل ذلإطالقال  إذ ،يضاحاإلو

 الويل، جازةإلذا أجازوا تصرف السفيه مع  وهلية، لعدم الدليل،ون التحجري سلب األكاجلواهر عدم 

  .قواه يف جامع املقاصد وبأس عن عدم البطالن،رة الك التذىقد نفو

 يقسم ماله ال يباعأن  إىل خرأال إ وأجاز الغرماءن إ  هذاىفعل: ، قالاألقوى لعله: كيف املسالو

 يتصور الفضل مع وفضل ما يسعه صح،ن إ و، مل يفضل من ماله شيء بطلفإن ،الغرماء إىل ال يسلمو

  .ىانته ،كحنو ذل والغرماء براء بعضإ وقصوره وقت احلجر بارتفاع قيمة ماله



٢٤

 إىل  البيع يصح يف نصفها بالنسبةفإنقد زادت نصف الدار،  و داراً،ع مثالًبا إذا منه يعلم حال ماو

صلي فتبني أ أنه ال حيق للمشتري الفسخ بزعم وجاز الديان فهو،أن إ خر فضويل،نصفها اآل واحملجر،

لذا  ونان،ك رنافاح حيث الطرك خبالف الن،ع، بل العوضاننني يف البيك ليسا رنافالطر ذإفضولياً، 

اف رد كالإمنا  ويل،كو أو أصيل أنه يعرف أن  مل يلزم،تاب بدينارك الكبعت: لوقال أنه رواكذ

  .اخلطاب

مل جيز الديان بيعه  إذا ، أماىخرأهو مسألة  والشرط أو يل القيدبان من قكباعه بشخصه  إذا نعم

ان له كمل يعلم ن إ ون،نصف املديو إىل ان املشتري يعلم باحلال ثبت بالنسبةك فإنفسخوا،  وللنصف

  .ض الصفقةخيار تبع

ز الديان  يف الدين ومل جيالمها داخالًكان ك واناًكد ون باع داراًأكان ما تصرف فيه متعدداً كلو و

ما  إىل بالنسبةا صح مل منهكبعضاً من  أجازوا أحدمها أون إ ومها،أجازو إذا كذلك وأيهما فهو،

  .أجازوا

 ،ان الدين مائةك ول واحد منهما مائةك ىان يسوك  يف الدين، مثالًمها داخالًان أحدكن إ أما

ن اخلارج من قاعدة السلطنة قدر الدين، فال وجه خلروج بطالنه، أل الباطل ما أراد املديون أن فالظاهر

  . اعه عليهما معاًقي إالدار أو وانكللد  بني التدرج يف البيعكلذغريه عنها، وال فرق يف 

اجلواهر  وجامع املقاصد ورامة،ك فراجع مفتاح ال،لمامك يظهر وجه النظر يف مجلة من كبذلو

  .وغريهم

 بطالإلأولوية ال  و،بطال بعضهاإمجيع التصرفات موقوفة، والبد من  يقال أن ينبغي: خريقال األ

املتأخر  ون املتقدمأل) املؤخر واملقدم واألقوى وضعفباعتبار األ(بشيء من االعتبارين  غريه على بعض

  القوي،  والضعيف ووما موقوفنيكسواء يف 
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، فيه ضعف وقد حيتمل البطالن يف اجلميع، وخيريون، أو حينئذ وما غري نافذين فيقرعكسواء يف 

  .ىانته

ديون م لنظر املك احلاان الالزم اتباعكما تقدم من صحة حجر البعض  على بناًء أنه مما تقدم ظهرو

 حيجر أن  املديون يفىم حجر أحدمها اتبع رأكان وأراد احلاكد وان له داركحيجر، فلو  أن يراه يف ما

  .أيهماعلى 

 إىل عزمية بالنسبة أنه عزمية، مع وضوح أو ،الغرماء إىل خصة بالنسبةر مكمث هل حجر احلا

  : احتماالن،املديون

  أجازوا املديون بالتصرف جاز له، فإذاليهم،إونه عزمية بالنسبة كلغرماء، فال وجه للاحلق  أن من

  .مكمنعه احلان إو

 إذا  مباكال يقاس ذل و السلطان،مة حق الغرماء ال ينايف العزمية من جهة حقكون احلك أن منو

  .نتفاء املوضوعينتفي احلجر، ال أنه ث تقدمه الغرماء، حيأأبر

قد جيعله عزمية، فالالزم اتباع  و احلجر رخصة باختيارهمم قد جيعلكاحلا أن هو وحيتمل ثالثو

 حىت الشامل للمعاملة ـ ضهم بطالن املعاملة بعإطالقان الظاهر من كن إ ويد،هذا غري بع وقدر جعله،

 على حنوه وان التصرف بيعاًكلو و:  قال،الم اجلواهر الرخصة مطلقاًكمن  و،العزمية مطلقاً  ـماءغرمع ال

فلو باعه حينئذ منه ، رادة الشراء الصحيح املستلزم للرضا بالتصرفإظهوره يف  ورة ضر،الغرمي صح

  .ليس سواه صح، مث نقل عن القواعد تعليله بأن سقوط الدين يسقط احلجر وبالدين

ويل نه إ حيث و الصالح يف جعل احلجر عزمية،ىير دم قكاخترناه من التفصيل فألن احلاأما ما 

ن إ وجه من السجن،اخرإ الواجد لليه ال حيق لدائنه يم امللكحبس احلا أنه إذا ماكفالالزم اتباع نظره، ف

  ،كذلكرضي ببقاء دينه 
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  . يف املقامكذلك ف،مكالية احلا واملنصرف من ألنه جهاخرإجيوز له  الإمنا  ويف املقام،

 إىل  حاجةال والويل، ألنه ل حالك على م صحكباعه من احلا أنه إذا  يفشكالنعم ال ينبغي اإل

  .مكالوالية بيد احلاأن  إالّ ان متعلق حقهمكن إو ألنه جازة الغرماء،إ

ن  أل،للغرمي، مث ظهر غرمي آخر فهل يبطل ـ فيما قلنا بصحة بيعه ـ لو باع املديونه مث إن

ر هذا ما يظهر من اجلواه و،هذا مل يبعه للغرمي بقول مطلق بل لبعض الغرماء واملفروض صحة البيع للغرمي

غريه من كخر واقعاً يف العني، فبعد ظهوره البد من مراعاته ل النفوذ لتعلق حق الغرمي اآلكيش: قال

  .الغرماء الظاهرين

  . للعمومات،ي عن بعضهمكما حكيصح أو 

ليس هذا تصرفاً يف  وله قدر حقه، أن مقتضي ألنه عيان،حق املشتري يف األ إىل ينفذ بالنسبةأو 

، حيثت يصح لبعضهم بيع قدر كاملال املشتركأنه  إالّ ان متعلقاً حلقهماكن إ و الشيءفإنخرين، حق اآل

  اء؟ كمل يرض الشرن إ وحقه،

 أن ماكل البيع، كال عمومات تشمل صحة  إذ ،الصناعة الثالث إىل قربلعل األ واحتماالت،

  .ما مثلناكاء كتعلق حق الغري ال جيعله أزيد من تعلق حق الشر

يلهما، ك و أواملفلس م أوكون البائع احلاكفرق فيه بني ال  ،لبيع للغرمي بالدينما تقدم من ا مث إن

  .لوحدة الدليل يف اجلميع

 ه يف الثمن بالنسبةكشار و صح:ففي اجلواهر، أما لو باعه من الغرمي بثمن غري الدين، مث ظهر غرمي

 ،ل غرمي يف الواقعكر ضوح على هر عدم توقف صحة البيعالظا إذ م بثمن،كان البيع من احلاكإذا 

  .رهكما ذكهو  و،ىانته
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 من مثن املثل مل أكثران ك فإن، األول مما اشتراه الغرمي أكثريشتريه بنه إ :الذي ظهر لو قال الغرميو

 أقل باألولان البيع من ك وان بثمن املثلكن إ بطاله، أماوجه إل ن البيع وقع مبوازينه فالجابته، ألإيلزم 

ال فرق يف اجلهل  و آخر،غنب عن جهل بوجود مشتر ألنه ،م البيعكفهل يفسخ احلامن باب االضطرار، 

 لدليل الفسخ إطالقال، لعدم   أو،ان البيع بالقيمة العادلةكمإاجلهل ب أو اوز للفسخ بني اجلهل بالقيمة

 من الشارع  مثل هذا البيعإلزام فإن، األولعد يب ال ، احتماالن،مكيشمل املقام، فدليل لزوم البيع حم

ما كل كنه مشكروا مثله يف مسألة الغنب ملن جهل بالقيمة، لكما ذ على ال ضرررار، فيشمله دليل ضإ

 اضطراراً، مث ظهر وجود مشتر آخر قلال مشتري بثمن املثل فباعه باأل أن  زعم البائع فإذال أمثاله،كيف 

  .ون له حق الفسخكي أن لكباملثل يش

فقد  البائع املفلس بتخيل احنصار الغرمي يف املشتري مث بان وجود غريه انكلو و: قال يف اجلواهر

 فبعد ظهوره البد من ،ل بتعلق حقه واقعاً يف العنيكقد يش وومات،معيظهر من بعضهم نفوذ البيع لل

  .ىانته ،هريناغريه من الغرماء الظكمراعاته 

نه ك ميالًحصل املديون ما ه أوأأبر ن، أو الغرمي الثاين فورثه املديوكمات ذلأنه إذا  إالّ ،كذلكهو و

 ،ال باعتبار احلال غري نافذ باعتبار وقت وقوعه، أوأيضاً ون البيع كعطاء الغرمي الثاين منه، فهل يإ

 ىبيه مث ورثه فهل يبقأباع مال  إذا ماكخرج عن الفضولية،  إذا املسألة تابعة للفضويل واحتماالن،

  .يلزم أو التزلزل

 أن م، ملا تقدم منكمل يشمله حجر احلان إ  يف الذمة، فالظاهر صحتهفلس ماالً املىلو اشترو

   على احلجر و،م احلجر املطلقكللحا
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 ن عبارته ليست مسلوبةمها، ألحنو أو هبة أو اشترط التصرف فيه بعتقن إ وأمواله املوجودة فقط،

  .كاحلجر مل يشمل ذلو

ه ءعطاإمها وفاء حقه يف وقت قرار على مل يقدرو ،نه حمجور عليهأ بان البائع جاهالًك إذا نعم،

. سابق الفسخن حقما أشبه، أل أو وقف أو وهب أو اعتققن إ وان له الفسخ،ك ،الثمن

  .ما أشبه، واهللا سبحانه العامل أو نه عمله وقفاًكمل يشترط عليه شيئاً، ل إذا ذا احلالكو
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أقر بعني  ذا لوك و املقر له الغرماء،كشار وأقر بدين سابق صح، لو: قال يف الشرائع: )٤مسألة (

  .ىانته ،عيان مالهأفيه تردد لتعلق حق الغرماء ب واملقر له، إىل دفعت

غري  أو طالق أو احكن نسب أو دين أو قراره نافذ، سواء أقر بعني أوإ أن القاعدة ىمقتض: أقول

قرار يف حق الغري إرماء فهو متعلقة للغجر باحلا صارت أعيان ماله، أل إىل ال ينفذ بالنسبةإمنا  و،كذل

  .نفسه على قراراًإس ولي

  .أقر بدين سابق لزمه لو: قال يف القواعد

  .كظاهر املسال وما يف جامع املقاصدك واحداً، والًق: رامةكقال يف مفتاح الو

املقر  أو نان مقيم البينة املديوكمطلقاً، سواء  بل من جهة البينة اليت هي حجةقام البينة قُأنعم لو 

  .له

 فإن ،العلم بالعدم أو ان هلما عليهم احللف بعدم العلمك ،كمها علم الديان بذلى أحدلو ادعو

  .اليمني وهلم لقاعدة البينةوك نىم مبقتضكال حإ و،حلفوا فهو

 الديان يف العني، نعم املقر يطالب كه ال يشارفإنالن، ني لفهذه الع: قال إذا منه يعلم احلال فيماو

املقر له، فقد  إىل ليه لزم دفعهاإ العني املقر ا كذا رجعت تلإ وقيمتها للمقر له عند قدرته، أو هامبثل

 على قرار صار له أثر نفذ اإل فإذاقرار، اإلون له أثر عندكي أن قرار ال يلزماإلأن  قرارتاب اإلكرنا يف كذ

  .قرارهإه، بل يؤخذ بكق له متلنه زيد مسجد مث ورثه مل حيكان الذي يسك أقر بأن امل فإذااملقر،

 طالق، إلكغري ذل إىل ، بنت مل حيق له الزواج ا على زيد، مث حصل زيدبأقر بأن الط  إذا ذاكو

  . العقالءقرارإ
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خالف  بال: لذا قال يف اجلواهر و،)صح(: ان، فقد ظهر مما تقدم وجه قول الشرائعكيف كو

قراره مطلقاً، إ صحاب من عدم صحةي عن بعض األكما ح و واحداً، قوالًكذلكنه إ أجده فيه، بل قيل

ما ظهر ضعف قوله كهليه فمنعه واضح،  أراد الفساد لسلب األفإن الّإ و يف املاليات،هلعله أراد تنفيذ

منصور أيب  والتحرير ورةكالتذ واخلالف و عن املبسوطكي ذلكحن إ وله الغرماء، ة املقركمبشار

  .الطربسي

نه لو مل يقبل ضاع أب و،قرار العقالءإيف صورة عدالة املقر، مستدلني بعموم عن احلواشي القبول و

ما تقبل كالبينة، فكنه أب وقد ورد عدم بطالن حقوق املسلمني، وان ثابتاً،كثرياً ما ك وحق املقر له،

ره اجلديد لزم قراإ ب مل يثبت دينه فإذاقراره،إون دينه للغرماء ثابتاً بكثرياً ما يكبأنه  و،كذلكمطلقاً يقبل 

 كنفس ذل على قراره من جديدإحد ال ينايف بأن ثبوت شيء أل ويه من غري فارق،رقراإالفرق بني 

  .القيمة للثاين وولأقر لزيد بداره مث لعمرو أعطي العني لأل إذا لذا والشيء،

 ،الغريان املقر له متعلق حق ك إذا قرار العقالءإعرفت عدم العموم يف  إذ ،ىخيف ل ما الكيف الو

، كذل على ه ال دليلفإنالبينة كقرار ليس اإل و،ثبتت، فاالستدالل مصادرة إذا حقوق املسلمني ال تبطلو

قرارين واضح، الفرق بني اإل وان لنفسه خبالف البينة،ك إذا قرارلذا ال يثبت اإل وعدمه، على بل الدليل

 أنه جلهو ألإمنا  الً أوقرأن العني لغري من ه بأرقراإوت ن يف حق الغري خبالف الثاين، وثبك مل ياألولن أل

 ،ما هو املشهوركليه القيمة إيدفع  أن لذا جيب ونه فوت مال املقر له الثاين عند يده،أقراره الثاين يقر بإب

  .تاب اإلقراركرناه يف ك ذك منا يف ذلإشكالعلى 

  عن  ماكقراره، إرناه من عدم قبول ك القاعدة ما ذىان، فمقتضكيف كو
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  .غريه وقواه اجلواهر وغري هم، ويكركال والشهيدين وفاضلال

 ضرب مع ،احلجر على سبقهما على  أقام البينةفإنديناً،  أو عيناً احملجور على إنسان ىادع لوو

 إذا ماكما قامت البينة عليه،  على  لسبق حق الغرماء،حلوق الدين مل ينفع على أقام البينةن إ والغرماء،

  .ل مثالًكأ ود احلجرجور بعاستدان احمل

ان للواهب الرجوع كهب له هذه العني بعد احلجر  وزيداً أن  علىقامت البينة إذا ماكأما العني، 

مل يرجع الواهب إذا  إالّ لسبق حق الواهب املانع من تعلق حق الغرماء ،انت اهلبة جائزةكفيما  يف هبته

  .جور البينةاحمل على أقام املدعيإذا شباهه، هذا أ من كغري ذل إىل يف هبته،

ل ثبت كنن إ و،العدم فهو على  حلففإنطالب احملجور احللف،  ون للمدعي بينةكمل ي إذا أما

  .حجر عليه أن بعد قراره بأن املال لفالنإ من أكثروله ليس بكن نعيان، ألمن األ ن الكعليه احلق، ل

 يلزمنه إ :رامةكذا قال يف مفتاح الل وقرار،اإلكول كجيعل النأن قراره يلزمه إنعم من يثبت الدين ب

ت الغرماء، كشار والدين، ر فحلف املدعي ثبتكنأف عليه شخص بدين ىادع لو أنه  القولكذلعلى 

  .قراراإلكار كنن اليمني بعد اإلأل

لزمه ، عن معاملة  قالفإنما بعد احلجر  إىل هلو أسندو: مما تقدم ظهر وجه النظر يف قول القواعدو

  .ى انته،السابقكجناية ف أو تالف مالإعن  قالن إ وخاصة،

رة أيضاً، كالتذ وره يف التحريركذ و به املبسوط، أفىتاألولن الفرع أرامة، بكقد نقل مفتاح الو

ال سقوط  وقد عرفت عدم سلب عبارة احملجور، إذ ،انت املعاملة يف الذمة صحتكن إ أنه وجه النظر

  .ذمته
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انت املعاملة فضولية، كلو باع بستانه الذي حجر عليه،  ماكانت متعلقة بعني خارجية، كن إ أما

  .لتعلق حق الغرماء به

ان، كمحني اإل إىل مها يف املعاملة يف الذمة يعلم باحلجر صربحنو أو املشتري أو ان البائعك مث إن

 ميض ملن إ اران له اخليك ان جاهالًكن إ وخيار له، الأقدم عليه بنفسه فأنه  إالّ ان ضرراً عليهكن إ وهفإن

 جنازه املعاملةإ حبجره حني ان نفس احملجور جاهالًكن إ و،راخي  فالالّإ والديان املعاملة أو مكاحلا

روه يف ك ملا ذ، املعاملة ضرراً عليهكان مثل تلك ا إذ،للمحجور حق الفسخ أن  فالظاهر،طرفه عاملاًو

  .ال فالإ و،غريه وخيار الغنب

  فيه،شكالقد عرفت اإل والروضة النفوذ، ورةكالتذ وعن املبسوطي كفقد ح: أما الفرع الثاينو

  .عياناأل إىل قرار يف حق الغري بالنسبةإألنه 

ما أشبه قبل  أو جرحه أو إنسان لو أتلف مال ،بعد احلجرنه إ : قالفإنذمته،  إىل نعم ينفذ بالنسبة

  .عدمه أو ذما مل يرجحا النفوإ: كاملسال والبدل يف ذمته، وعن جامع املقاصد

حيمل يف  أنه  فالظاهر،ةقلا، حيث حتمله العأأقر بقتل خط إذا ماكالغري،  على ان احلقك إذا أما

 عياناأل على الو قرار يف حق الغري،إهو  إذ ،صالة العدمة شيء، ألقلاالع على قراره ال يثبتإب إذ ذمته،

ون احلق يف ذمته، كي أن ، فالالزمال قود ومسلم ئ دم امرطلّحيث ال ي وقرار يف حق الديان،إألنه 

  .ة بعد عدم مشوله للمقامقلاأدلة الضمان، حيث مل يقيده دليل الع وقرار أدلة اإلطالقإل

ح صار املال يف كذا لو نك ولو اعترف بالسرقة الواقعة بعد احلجر قطعت يده، أنه مما تقدم يعلمو

  .كغري ذل إىل اح صحيح،كالن وذمته
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 الثاين على  محل،ما بعده إىل ال وما قبل احلجر إىل مل يسنده وأقر بدين لو: رامةكقال يف مفتاح ال

  .عدم التعلق وصالة التأخري أل،ما بعد احلجر إىل جعل مبرتلة ما لو أسندهو

  . املثبتاألصلمن  ألنه ،التأخر على م مرتباًكان احلك إذا أصل عدم احلادث ال يثبت التأخر: أقول

 مل حيق ،ما أشبه أو ةارجإ أو  بعارية،ا لهإ  قائالًإنسان إىل دفعها وخذ عيناًحجر عليه فأه إذا مث إن

  .حق احلجر سابقن إ  حيث،هكمل أنه هان حتت يده مبا ظاهرك ومل يثبت إذا كله ذل

 إذ حنوه، فالظاهر عدم تعلق احلجر، ويداع الناسإمورد نه إ ا له، حيثأن ظهور يف كمل ي إذا أما

ا لغريه، بل الظاهر عدم أقراره بإال ظهور لليد بعد  و،ليس بثابت أنه احلال ووضوعالالزم ثبوت امل

ان املال كا له، ولو أال ظهور يف املقام يقتضي  وال أصل و،لغريي أو ا يلأال أعلم  احلجر لو قال

 جنون وجوابه ملوت  علىمل حنصل أو له،  صدقه املقرفإننه لغريه تعلق به احلجر، أله فأقر ب أنه ظاهراً يف

ال يف  وا للديان،ن عليه شيء ال يف العني ألكذبه مل يكن إ وقيمته يف ذمته، أو ان عليه مثلهك ،مهاحنوو

  .له ا للمقرأبني اهللا  وبينه علم املقرإذا  إالّ ،الذمة

ن م ألنه ن عليه شيء،كال مل يإ و، العنيكتل على ون مقصراً يف وقوع احلجركي أن نعم الالزم

  . وديعةنسانان بيد اإلكما  على قبيل استيالء الغاصب

اهللا سبحانه  وفراجعها، اجلواهر يف هذه املسألة ورةكالتذ والم القواعدكمنه يظهر وجه النظر يف و

  .العامل
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 املقر له فإنهو مضاربة لفالن،  قالأنه  إالّ أقر باملال إذا :ي املبسوطكقال الشيخ يف حم: )٥مسألة (

  :  من أحد أمرينخيلوال 

  فإذا،للغائب أنه ان القول قول املفلس مع ميينهكان غائباً ك فإنحاضراً،  أو ،ون غائباًكي أن ماإ

  .ال حق للغرماء فيه و،حلف أقر املال يف يده للغائب

 صدقه املقر فوجب و،قرار من جائز التصرفإ ألنه  صدقه ثبت له،فإنان حاضراً نظر فيه، كن إو

   .وجب قسمته بني الغرماِء وقرارهإذبه بطل كن إ واً،ون الزمكيأن 

ال وجه  واحلاضر، والفرق بني الغائب على ال دليل إذ فيه مواضع للتأمل، وقيل، نقله احملقق بلفظو

  .كغري ذل إىل ما ال جيعل تصديق احلاضر املال حسب ادعائه،كمدع،  ألنه ليمني املفلس،

  .سابقتها والتحقيق عدم الفرق بني هذه املسألة و:يراداتإبعدة أورد عليه  أن بعد لذا قال اجلواهرو

لذا  وما هو الغالب،كأورثت االطمينان  إذا مورمث الظاهر حجية دفاتر التجار يف أمثال هذه األ

  .غريه و احلجرىليها لدإام كيرجع احل

 ابتداءليس ب ألنه فسخه، وجازة البيعإان له كاخليار باق  وفلس و خبيارىلو اشترو: قال يف الشرائع

  .تصرف

املنع عن التصرفات االبتدائية يف على  إالّ تدل  بأن أدلة احلجر الكمرداه االستدالل لذل: أقول

يار السابق، سواء خل التصرفات الفسخ باكمن آثار تل وانت،كما  على أما التصرفات التابعة فهي، املال

  .غريها رؤية أو غنب أو عيب أو ان خيار جملس أوك

  .ال خالف أجده فيهنه إ : اجلواهريفو

  جعل  إذا غريمها وجارةاإل والرهنك ،منه يعلم حال الفسخ يف غري البيعو
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  .كغري ذل ان خيار عيب أوغنب أوك أو له اخليار،

ال يشترط،  ، أوال ضررضرار، فيشمله دليل إ بدون الغبطة ألنه ،هل يشرط الغبطة يف اخليارو

  . احتماالت،يفصل بني الغبطة يف خيار العيب دون غريه أو يل،رناه من الدلكطالق ما ذإل

 ثاين الشهيدين عدم االعتبار، ويكركال والتحرير و الشرائعإطالق وي عن املبسوطكاملشهور احملو

طريق  على وجهه الشهيد بأن اخليار يف غري العيب ثابت بأصل العقد ال وور،كعن الفاضل التفصيل املذو

  .ا، خبالف العيبفال يتقيد  املصلحة

لذا قال  وهو املشهور،األقوى ون الفرق غري فارق جيعل كبوت اخليار مع ث الدليل لن إطالقإ :فيهو

  .اجلميع ال خيلو عن قوة فالقول بعدم اعتبار الغبطة يف: اجلواهر

 ان يفك إذا ه بالفسخإلزام أو  الرد،نرش يف العيب دوه باألإلزاممنه يعلم عدم حق الغرماء يف و

خبالف  ،ما تقدم يف دليلهك رادة مطلقاًالسفيه مسلوب اإل أن السفيه والفارق بني املقام وأحدمها غبطة،

  .انون والصيبكرادة غري سلب العبارة سلب اإل واملقام،

الشرط كلعارض  أو عقد جائز ذاتاً، أو لو خرج املال عن املفلس بة جائزة، أنه مما تقدم يظهرو

 أو احهكه بفسخ نإلزام حق هلم يف ال أنه ك من ذلأوىل وفسخه، بقائه أوإه بإلزام للغرماءن كوالغنب، مل ي

قبل الفلس، فدليل احلجر   من متعلقات ماكل ذلكن ما أشبه، أل أو  خلعاًجعله طالق زوجته أو بقائه،إ

 إذا ماكفلس، ان اخليار لغري املك إذا مضاءاإل أو  الفسخإلزام عدم حقهم يف ك من ذلأوىل ويشمله، ال

 ان قبل تفليس طرف املعاملة،كما ك صاحب اخليار له أيهما، فإنجعل لثالث، و  شيئاًىاشتر أو باع

   ،ان خالف الغبطةكن إو
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 تصرف يف ألنه كليس له ذل  أو،متعلق حق سابق ألنه راده الطرف مطلقاً،أن إ قالةهل له اإلو

قالة ن اإل، ألاألول ما تقدم اخليار ىان مقتضكن إ و احتماالت،، غريهانله مع الغبطة دو  أو،املال

  .ما حقق يف حملهاكليست معاملة جديدة، 

يعد معاملة جديدة،  ألنه ،يه نظرف ف،ان خالف املصلحةك إذا مضاء معاملة الفضويل، خصوصاًإأما 

  .فيشمله دليل احلجر

لو شرط  ومات، إذا ماكن حق الغرماء سابق، فهو  يف حجره، ألكارتد املفلس مل يؤثر ذل ولو

  .اخلياركحق سابق  ألنه له طالقها، أن طلقها، فالظاهر إذا  للزوجةماالً أو غائب املهر

متعلق حق  ألنه مل جيز الّإو  احليوان جازك مل يضر ذلفإن، ىنثره ألكلو أراد تلقيح حيوان ذو

 أدلته ال فإنة ال غري املنافية، ن احلجر مينع التصرفات املنافيما أشبه، أل ووب دابتهكذا يف رك والغرماء،

  .منعه ان هلمك الّإ ونثاه مبا ال يعرضها للخطر جازألو أراد تلقيح  و،كتشمل مثل ذل

حنوها قبل  واهلبةكلو خرج املال عن املفلس بعقد متزلزل و: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

  .ما هو واضحك مل يستحق الغرماء عليه الرجوع قطعاً، ،الفلس

 ،ان للغرماء منعهكبراء اإل وسقاطجهة اإل على وصفاً ان له حق فقبض دونه قدراً أوكعم لو ن

  .ىانته

 رشاداإل ورةك عن التذ،مينع من قبض بعض حقهو: رامة يف شرح قول القواعدكنقله مفتاح الو

  .ره الشهيدان وغريهمكذ و،التحريرو

ان عوضاً يف كلو  وان له قبض البعض،ك تالف مالإان عن كفلو : أما تقييد جامع املقاصد بقوله

  ، فلم يعلم ئتصرف مبتد ألنه كن له ذلكبيع مل ي
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  .ليس للمحجور التصرف فيه و بدل املال املتلف مالفإن ،يناألمرفرق بني أي  إذ وجهه،

 إشكالن ك، مل يكان مضطراً يف قبض البعض، حيث ال يعطي من عليه احلق أزيد من ذلك إذ مث

 ال حيق له وان مديونه حمجوراً عليه فضرب هذا احملجور عليه مع الغرماء،ك إذا مثله ماو من صحة قبضه،

  .تصرف يف حقهم ألنه ،يؤخر ما يطلبه حاالًأن 

  .ان لزوم قبوله حمل نظركن إ و،ه معجالًءعطاإأراد الدائن  إذا يقبل دينه املؤجل أن نعم حيق له

  الغرماءك مل يشار،هتباعه بثمن يف ذم أو  احلجر، بعدالً ماإنسانولو أقرضه : الشرائع قال يف

  .ان ثابتاً يف ذمتهكو

ما صرح به ك ان جاهالًكن إ و،كما يف املسالكان عاملاً حباله اتفاقاً، ك إذا :قال يف اجلواهر

  .غريهم ويكركال والشهيدان والفاضل

  : يالحظ أمران أن م، فالالزمكان احلجر قدره بيد احلاكحيث : أقول

ممن يلتحق م من غري فرق بني  وأعم منهم م هل جعل حجره خاصاً بالغرماء، أوكاحلان إ :األول

  .اجلاهل والعامل

ون احلجر خاصاً بالغرماء كدلة ن القدر الثابت من األ أل،م يف هذاكال حق للحانه إ :لو قيلو

  .، ال مبن يلحق م يف املستقبلحاالً

يراه  م حسب ماك اختيار القدر للحاىالعرف ير وارع،م عريف قرره الشكاحلجر حن إ حيث: قلنا

مجاعة منهم صرحوا بصحة حجر  أن الثاين ما يأيت يفكال قسمي احلجر كان الالزم صحة ك ،صالحاً

  .فرق بني املقامنيأي  وم،كاملتجدد حسب نظر احلا واملال السابق

الب اجلديد للغرماء الطة ك يف صحة مشارشكال ينبغي اإلان سبب ضمانه سابقاً، فالك إذا أما

  سبوع أموته بعد  إىل اً مما يؤديإنسانضرب  إذا ماكالسابقني، 
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 ويل املقتول فإن ،سبوعأمواله يف أثناء األ على مك فضرب احلا،شبه عمد مما يسبب الدية عليه

م كمل مينع عنه الشارع، بل وضع احلا وصالح وعريف ألنه ، الغرماءكالذي مات بعد احلجر يشار

  .كيقتضي ذل صلحةللم

ظاهر ن إ :ن اجلواهر قالك ل،احملجور أم ال يةكال فرق بني دخول املقابل يف مل أنه مما تقدم تعرفو

 من ىرضبان ك و،كذلكن كمل ي إذا دخال املقابل يف أموال املفلس يقتضي عدمهاإة بكالتعليل للمشار

 ،رةكنفي اخلالف عنه يف التذ وصل لألكذلكلعله  وذن،عوض املتلف باإل وما يف املهركاملستحق، 

  .ىانته

وجه  فال احلق للغرماءن إ :ن رمبا يقالكل و، هذااألصلذ قد عرفت وجود الدليل فال يقاومه إ

 بناه سابقاً من صحةما استقر إىل ضافةفيه باإل و،م الصالح يف ضرب الطالب اجلديد معهمكلرؤية احلا

م كاحلا أن ال يؤدي حبقهم، ألنه املنع،  حق للغرماء يفية أموال احملجور عن ديونه، فالأكثراحلجر مع 

 على ومية تسلطهمكوماً بنظره، حملكان حقهم حمك ك املصلحة يف ذلى رأ فإذاحيث وضع للصالح

 مزيد التتبع إىل ل حتتاجك فاملسألة مشكل ذلكمع  وأنفسهم حسب نظره مما تقدم بيانه، وأمواهلم

  .التأملو

 مبا األول قال يف القواعد ب،ون املال حمجوراً أم الكعد احلجر، فهل يمال ب على و حصلل: الثاين

 رةكرامة عن التذكنقله مفتاح ال وغريها احلجر، واملتهب واملبيع والقرضكيتعلق باملتجدد و: لفظه

  .الشرائع هو الذي تعطيه عبارة و،جممع الربهان وجامع املقاصد والتحريرو

 ،رشادل يف اإلكاستش و،عدم تعلق احلجر به أوىل وأن  بالثاين،رشادقال فخر احملققني يف شرح اإلو

  .غاية املراد ومل يرجح الشهيد يف حواشيهو
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 ان له بستانك ذاإلذا  و،يتجدد أو ان لهكبأن منعه عن التصرف يف ماله أعم مما : وناألولاستدل 

 ماله بني ة قسملزومى  دل علا يف احلجر، فمل داخالًكان الك، ربك أو نتجتأأو  مثرأ ف،زرع  أوغنامأأو 

  .املتجدد والغرماء أعم من القدمي

يتعلق به احلجر،  حىت وم ليس بشيءاملعد إذ أن احلجر تعلق باملوجود،ب: خروناستدل اآلو

لو تعلق أنه  إىل ضافةيتعلق باملتجدد، هذا باإل حىت ال حجر جديداً وتجدد غري متعلق احلجر القدمي،ملفا

ثرياً ما يوجب املتجدد تساوي ك إذ هو لزوم قلة املال عن الدين، و،د الشرط املتقدمعقاباملتجدد لزم ان

 بتداءال فرق يف هذا الشرط بني اال و،كم يشترطون ذلأ عن الدين، وقد تقدم هيتأكثر أو املال

  .االستمرارو

  حجرنفإما تقدم مثله يف الفرع السابق، كم، كيفية حجر احلاك القاعدة مالحظة ىمقتض: أقول

 قيل به لوأنه  إىل ضافةشرط عدم الزيادة غري ظاهر الوجه، باإل أن  سبقدق وذ،املتجدد نف والسابقعلى 

 ، يف املتجددإمجاعال  وبتداء، يف عدم تساوي املال يف االمجاعان الفارق اإلك ـ ما هو املشهوركـ 

  .ماًكان االستصحاب حمك يف ادام احلجر كلو شو

هو ال  ومعدوم حني احلجر ألنه  فقط مل يدخل املتجدد حتت احلجر، الالسابق على حجرن إو

 وصيةال وذر يف النكذلكما هو ك ،نشاء خفيف املؤنة يتعلق باملعدوم حني وجداإل إذ يتعلق باملعدوم،

قدر حجر  على ن الالزم الوقف، بل ألكغري ذل وسلم، حيث ال بيع موجوداً حال البيعبيع ال والوقفو

  .مكاحلا

ال يعلم  وحيث يتعذر و،يف حجركيسأل  وم،كاحلا إىل ينبغي الرجوع: ليما قال السيد العالذو

  . عدم التعدي لعدم الدليلاألصلاحلال ف

  و ه باالابكما يدخل يف مل و يظهر الفرق بني النماءكبذلو: أقول
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ث ال قرائن،  املتجدد، حيكمشول احلجر للنماء، خبالف املل على قرائن احلال تدلن إ حنوه، حيث

  .انتكإذا  إالّ اللهم

احلجر بيده ن أ احلاصلو، املتجدد أيضاًى علحيجر  أن مكان للحاكحصر احلجر بالسابق  إذا مث

  .ل أوبعضه، ابتداًء أواستمراراً، ملا تقدم من الدليلكال على ،رفعاً ووضعاً

 لعلهم يتساملون: رامةكاليف مفتاح  و احلجر دخوله يف احملجور،إطالقأما النماء املوجود، فظاهر 

  .تعلق احلجر به لتبعيتهعلى 

 ن ختصيص احلجر بالنماء،كمي أنه ماك، األصلان ختصيص احلجر بكمإمما تقدم ظهر و: أقول

  .حنوها أو استأجر داراً إذا ماكه من املنافع، كما ميل على  ظهر مما تقدم صحة احلجركذلكو

 مائة ىان بستانه يسوك  فإذادخوله يف احلجر، يف شكالحصل التضخم فال ينبغي اإل إذا أما

 تضخم  فإذابقيمة مائة حمجور،نه إ :قال إذا  نعم،ل قيمتهكحجره ب على  بقي،فحجر عليه مث صار مائتني

 أو نيكيصح حجر مال أحد الشري إذ ه،ك الذي حجر مال شريكالشريكصار  و،نصفه إىل انتقل احلجر

  .ان هلما ديانك إذا ماهلما

  .يصح  الك آخر له ديان فذلكجل شري ألكمال الشريأما حجر 

 ،كمال الديان الذين يطالبون الشري على  احتياطاًكم الصالح وقف مال الشريك احلاىرأ إذا نعم،

 أن الظاهر والضرورة، على خر مع لزوم االقتصار فيهحجر مال اآل و مال أحدمهاإطالقن كمل ميإذا 

ملصاحل  معد ألنه املال، بيت على كالشرينفس  إىل توجه بدون مربر مكخسارة توقف مال الشري

  .هذا منها واملسلمني



٤١

احملجور عليه،  على  ضرراًكسبب ذل و،مل يستحق احملجور عليه احلجر ذب الديان مباكذا ظهر إو

حسب  أو هل حيتملون بالتساوي و من املباشر،ىن السبب أقواذبني خسارته، ألكفالالزم حتمل ال

الثالث الثلث، وقد خسر بسبب  وخر السدس،اآل و، أحدهم النصفى ادع فإذاام،اختالف ادعاء

م أمن  و اختالف مقادير ادعاءام،كيهم بعد ذل م السبب فالأ من ،، احتماالنكذلكاحلجر حتملوا 

 ة، لقاعدة الضمان يف السرقكرقون فذلأما السا، األولقرب األ وة،السارقني الذين اختلفوا يف السرقك

  .املقام بية املتساوية يفبالس أي يهدم قاعدة املقام فال

 عدم األصل ف،ان مثر حني احلجر أم الكهل  أنه  يفك مث ش،السابق على احلجر: مكلو قال احلاو

  .تعلق احلجر به

 ملن يريد اهلبة له أن غريمها، فالظاهر مثر أو  أوكل ما يتجدد من ملك على احلجر: مكلو قال احلاو

 كاملل إذ ،ناه مثالًكدار س على زائداً ،لنفسهيشتري به داراً  أن أن يشترط عليهكبالشرط، يهبه أن 

ن  مل يتعلق به احلجر، ألكذلكان قبل احلجر ك إذا ماله أن ماك لتعلق احلجر به، احملدود ليس قابالً

  .احلجر يتعلق باملال املطلق حسب انصراف أدلته

  



٤٢

 ضرب صاحب املال مع الغرماء، و، بعد احلجر ضمنتلف ماالًلو أو: قال يف الشرائع: )٦مسألة (

املفلس، ال  على مرادهم جنايةو  أيضاً،أضافوا عليه ما لو جىن و،كاملسال وجامع املقاصد وتبعه القواعدو

  .يضاًأته قلاع على انك إذا ما

حلجر ون السبب متأخراً عن اكيضرب صاحب املال املتلف مع إمنا :  بقولهكعلله يف املسالو

  .يثبت حقه بوجه قهري فيثبت له استحقاق الضربإمنا  ورضائه، النتفاء

ما استدل به ك أدلة ضرب الغرماء إطالق العلهم أرادو و للمسألة،يصلح دليالً النه إ فيه: أقول

ردبيلي، تأمل يف الضرب األو رة،ك يف التذحلذا مل يرج وقبل احلجر، املنصرف الغرماءن إ :فيه وبعضهم،

  . القاعدةىهو مقتض و،نفاه اجلواهر و،ي عنهماكحفيما 

مل  وون الدين قبل احلجركن الالزم ، ألكبعده مل يشار أو تالفان قبل اإلكاحلجر  أن لو مل يعلمو

 أو ال يثبت التقدم بقول الدائن وحنو مثبت،على  إالّ صالة تأخر احلجر ال يثبت تقدم الدينأ و،كيعلم ذل

  .مبا ليس حبجة ن دفع حق الغرماءكحجيتها، فال ميى  علال دليل ألنه ،احملجور

اً فمات بعد احلجر إنسانما لو سم كان املسبب بعده، كن إ واحلجر، على نعم، لو تقدم السبب

  .لو باملناط وان مضروباً، لشمول الدليلك

ال  اله الغرماء، الحتماله م  املقركجهل السبب، مل يشار ولو أقر مبال مطلقاًو: قال يف الشرائع

  .ةكيستحق به املشار

 احملقق من مبىن على ذاك وال يعلم به، والدين السابق ة يفكاملشار أن  ملا تقدم منكذلو: أقول

  .جناية أم ال وتالفإ أنه اجلناية أيضاً، حيث مل يعلم هل غريه يف وتالفة يف اإلكاملشار

.العلم بأحدمها أو  يعرف صور املسألة من اجلهل بالتارخيني،كبذلو



٤٣

اخلطأ، فالظاهر كغريه على  أو شبه العمد،ك ،عليه أنه مل يعلم ونه قبل احلجرأعلم ب إذا أما

  .هلف بعملك مإنسانل كون ك ن األصلإ ة، حيثكاملشار

   .)١(﴾سب رهنيكل امرء مبا ك﴿: قال سبحانه

  .)٢(﴾وازرة ال تزر﴿: تعاىلقال و

  .)٣(﴾ىما سع إالّ نسانن ليس لإلأو﴿: ما قال سبحانهك

 على منهما مل يقع أي  مل حيصل فإذاعلم يف صغراه، ورباهكدليل يف  إىل  حباجةون الغري متحمالًكف

  .الغري

م ك ح فإذا،ون معلوماً تفصيالًكي أن احلجر على احملجور سابقاً على الدين الذي يف ال حاجةو

  .كذلكان كالقرعة  أو الشارع به من باب قاعدة العدل

  .حتل باملوت و،ل الديون املؤجلة باحلجرال حتو: الشرائع قال يف

ايف، كسمن اإل إالّ  خالف أجده فيهالأنه  إىل ضافة القاعدة، باإلىقتضفهو م: األولأما : أقول

 إذا املفلسن إ املديون، حيث على نه ضررأل و،ل ديونهأنه للتنظري بامليت حيث حتك و،اجلواهر ما يفك

  .ان دينه يف املستقبلكأخذه مقسم ماله بني الغرماء مل يبق له شيء لي

ذمة له،  ال وداء يف املستقبلن من األكين نظر، حيث الفارق بني امليت الذي ال يتماألمرال كيف و

املعجل، فاملرجع الدليل  على املؤجل معارض بالضرر على  والضرر،مستقبل وخبالف احلي الذي له ذمة

 إىل منصرف ألنه طالق الدليل،إايف بكس لإلكيتمس أن نكال مي و،عطاء ما للمعجلإلزوم  على الدال

  .املعجلة

                                                

 

 

 



٤٤

 طالق القاعدة الضرب معهم، إلىجل قبل التقسيم، فمقتض األحلّ وجلحجر قبل األ إذا أما

يف عدم  قول تقدم أنه ماك، اًان حاجرك إذا اجلنون واملرض وهذا فحال الفلس حال السفهعلى  والدليل،

  . ول الديون املؤجلةلجياا حإ

  : الروايات يدل عليه مجلة من و بقسميه عليه،مجاعاجلواهر اإل  يفىادع فقد: ما الثاينأو

  مامات الرجل حلّإذا  : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللابصري، عن أيب ليين، عنكمثل ما رواه ال

   .ذا رواه التهذيبك و،)١(الدين عليه من ما وله

 مث مات املستقرض، ىأجل مسم إىل  دراهمرض رجالًسألته عن رجل أق: ما رواه التهذيب، قالو

 فقال ،جل مثل ما للمستقرض يف حياتهللورثة من األ أو أحيل مال القارض عند موت املستقرض منه،

   .)٢(ما للقارضحل مات فقد إذا  :)عليه السالم(

إذا  :قالأنه  ،)عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم(وين، عن جعفر كما رواه التهذيب، عن السو

   .)٣(مات الرجل حل الدين وأجل إىل الرجل دين على انك

   .)٤(مساعيل بن مسلمإوراه التهذيب، عن 

   .)٥( عليهمات امليت حل ماإذا  :)عليه السالم(قال الصادق : قال يف الفقيهو

  مات الرجل فقد حل فإذاأجل، إىل رجل دين على انكذا إو: )عليه السالم(الرضوي و

   .)٦(دينال

                                                

 

 

 

 

 

 



٤٥

ان الالزم بقاء ك الّإ و،ن مثن يف قبال املدةكمل ي ما إىل  منصرفكذلن إ :ن رمبا يقالكل وهذا

 فاشتراه ،ومع أجل سنة مبائتني ،جل مبائةان املتاع بدون األك بطل، مثالً تن حقوق املسلمني الجل، ألاأل

 كذلك و،عطاء مال البائع مائتنيإم جل مبائتني مث مات بعد االشتراء بساعة، فهل يقال بلزو األكبذل

ن للورثة اخليار يف  أالّإ ى،الفتو وطالق النصنعم حيل نظراً إل: رمبا يقال وله، سه فيماكيقال يف ع

 الشارعن إ :ن فيهكهي غنب، ل ومائتني إىل قد حتول ون قيمة النقد مائةغنب، أل إىل حتول ألنه الفسخ،

  . دلة الغنب ال تشملهان هو الغابن ال البائع، فأكم كحإذا 

 عدم ، اخلالفإمجاعي من كمعقد احملكوين، كبصري والس أيب  بل ظاهر خربي:قال يف اجلواهر

حواشي الشهيد من عدم حلول  ويضاح الفخرإي عن كاية املؤجلة، خالفاً للمحاجلن وللسلم الفرق بني ما

ذا ما ك و يصلح معارضاً للدليل، الىما تركنه كيقتضي قسطاً من الثمن، ل ألنه لعله والسلم باملوت،

فرق بني  ال إذ مدخلية لرضاية امليت فيه، ل من تعليل احتمال خروج اجلناية بأن تأجيلها شرعي اليق

  .ىانته ،الدليل اجلميع فيما عرفت من

  ؟كهل يشمل الدليل مثل ذل أنه الم يفكن الكل

الصيب القاتل،  أو أًمات القاتل خط نإ ةقلاالع على  يف عدم احللولشكالفال ينبغي اإل ان،كيف كو

  .غريه على القاتل، بل على ن الدين ليس ألكذل والدية يف ثالث سنوات،ن إ حيث

ما قتلوه   أو،بناأل وباألكبه  ال يقتل أنه رضف وال،قتله الدائن ليحل دينه إذا كذلكم كهل احلو

  .االنصراف وطالقإلعفوا عنه، يأيت االحتماالن السابقان، ا أو بل أخذوا منه الدية،

  .جل عقوبة عليه لنقض مطلوبه فهو وجه اعتباري ال دليل عليهأما احتمال بقاء األ

  



٤٦

ان كمن وجد منهم عني ماله  و،القول يف اختصاص الغرمي بعني ماله: قال يف الشرائع: )٧مسألة (

، ظهراأل على نكمل ي  أوان وفاًءكيضرب مع الغرماء بدينه، سواء  أن له و،ن سواهاكي لو مل وله أخذها

  .ىانته

قاله من : )ان أحق ا من غريهكمن وجد عني ماله و(: رامة، عند قول العالمةكقال يف مفتاح ال

 كيف الفقهاء مال و،يف التابعني عروة بن الزبري و،هريرهأبو  وعثمان و)عليه السالم(املؤمنني  ابة أمريحالص

 ما والشرائع، والسرائر والغنية وبه صرح يف اخلالف وسحاق،إ وأمحد والعنربي والشافعي وزاعيواألو

عن  واملشهور، أنه عن جممع الربهان و،شهراأل أنه افيةكله تعرض فيه، مث نقل عن ال تأخر عنهما مما

 بل شهراجلواهر األ يف و عليه،مجاعجامع املقاصد اإل وعن الغنية وعليه العمل، واملشهور أنه كاملسال

 إذا أجد خالفاً  بقسميه عليه، بل المجاع، بل اإلان وفاًءك إذا يه خالفاً مسنداً بهأجد ف املشهور، بل ال

 إذا  فخص االختصاص مبا،املبسوط والنهاية واالستبصار والتهذيب ي عن الشيخ يفكمن احمل إالّ نكمل ي

بضميمة أمواله،  على تزيدإمنا ون الديون كب أو تابكال أو رثإ بتجدد مال آخر للمفلس بًءان وفاك

  .ديونلافية با واملتاع من بني أمواله صارت و خرج الدين من بني ديونه فإذاجدها والدين املتعلق مبتاع

 عاملةبعد التعامل ال وجه لفسخ امل إذ خالف القاعدة، أنه م معكاحل على ان، فيدلكيف كو

صلى اهللا (اب، عن النيب صحالذي رواه األك ،اجلملة الروايات يف  مجلة من،املال السابق ماله أخذ ذيو

أحق   الرجل ووجد سلعته فهوإذا أفلس :)صلى اهللا عليه وآله(قال  أنه ،تب الفروعك يف )عليه وآله

   .ا



٤٧

  الرجلإذا أفلس :قال أنه ،)عليه السالم(، عن أمري املؤمنني سالم، عن دعائم اإلكيف املستدرو

   .)١(عنده متاع رجل بعينه فهو أحق بهو

 رجل منهم كالرجل دين فأدر على ون هلمكل عن القوم يئس أنه ،)عليه السالم(  عبد اهللا أيبعنو

  متاعه مالهك الذي أدراختري أهل الدين يأن يعطو: )عليه السالم( فقال ،بعض سلعته يف يده ما حاله

وضعوا  وحبوا فيهاع فر اختاروا أخذ املتفإن: ل له، قي من متاعهكليه ما أدرإيسلموا  أو يأخذوا املتاع،و

   .)٢(بقي الوضيعة للذي عليه الدين وله عني ما والربح: )عليه السالم( قال ،ما حاهلم

به الديون فيوجد كسألته عن الرجل تر: )عليه السالم(احلسن  أيب بن يزيد، عن صحيحة عمرو

 ألنه النقيصة، وزيادةصورة عدم ال إىل ، املنصرف)٣(ال حياصه الغرماء:  قال،متاع رجل آخر عنده بعينه

   .الغالب

السابق الطرق  ن يفكه حيث مل يفإنان نادراً جداً، كالزمان السابق   تالعب السوق يففإن

ال يف  ولة،يسلحة الصناعية، وال يف الصناعات الثقاأل ن يصرف املال يفكة، ومل ياالقتصادية امللتوي

انت كهي  و،كثرا أوما أشبه ذلك أو عطاءإل بسبب قلة ا،نادراً إالّ ترتل ون تضخمكمل ي ،التجملية

صحاب الم األكصحيح ولو بضميمة املراد من ال:  من محل اجلواهر، حيث قالهذا أوىل و،نادرة جداً

 إىل ضافةنقيصته، هذا باإل ودينهى  لوجب التعرض لزيادته علالّإ و،الوفاء خ العقد ال عدم احملاصة يففس

ان من حني كن إ ون له وجه،كان من حني أخذ صاحبه مل يكإذا   الفسخفإن عدم الفسخ، أن األصل

  عطاء املديون ما إاملعاملة لزم 

                                                

 

 

 



٤٨

  .ال يقولون به هو ما وه السابقكحنومها ملال والشجر وانتفعه من الشاة

  .املتقني على  يقتصر فيهاألصلم خالف كاحلن إ ان، فحيثكيف كو

  .اختاروا املختار ما وشتري، واختار غري واحد للثاين،امل أو الزيادة للبايع أن سيأيت تردد احملقق يفو

 ، يف رجل باع متاعاً من رجل فقبض املشتري املتاع)عليه السالم(  أيب عبد اهللامرسل مجيل، عنو

صاحب  رد إىلان املتاع قائماً بعينه كإذا  : فقال،املتاع قائم بعينه ومل يقبض الثمن، مث مات املشتريو

  .)١(حياصوه أن ليس للغرماء: )ه السالمعلي(قال  و،املتاع

 أن  يقتضي،فيما خرج بالدليل إالّ احلي وم امليتكصالة احتاد حأأن  إالّ امليت ان يفكن إ وهفإن

 عدم حقه أخذ ما األصل انكال إ و،مل يستعد الورثة دفع طلبه إذا  فيمااألمرالالزم فرض  و،كذلكاحلي 

  . الصورةكتل  إىلرينة انصراف النصهذا ق وباعه،

 حنواً مما عليه، فيجوز حينئذ لصاحب كيترأن  إالّ ،ةكه سواء يف الترؤما امليت فغرماأ: قال الشرائع

.العني أخذها

 إىل  عن رجل باع من رجل متاعاً)عليه السالم( عبد اهللا والد، سألت أبا أيب  لصحيحكذلو: أقول

عليه ( فقال ،حقق له إذا يأخذه أن  أله،متاعهأصاب البائع  وحيل ماله أن  فمات املشتري قبل،سنة

 كمل يترن إ و حالل له،ك ذلفإنحقق له، ن إ  حنواً من دينه فليأخذكان عليه دين وتركن إ :)السالم

   .)٢(املتاع على ال سبيل له و يأخذ حصته،واحد ممن له عليه شيءك صاحب املتاع فإنحنواً من دينه 

                                                

 

 



٤٩

ع يف ره الشرائكال أجد خالفاً يف ما ذ: لذا قال يف اجلواهر و،ذه الصحيحة يقيد مرسل مجيلو

أنه اجتهاد يف مقابلة ك واحلي،ك ن وفاًءكمل ين إ وختصاص عن ابن اجلنيد من االىكحي  ماىامليت سو

  .النص

 ال اختصاص أنه  يف احلي:ربعة املتقدم، حيث قالتبه األك ظهر وجه ضعف قول الشيخ يف كبذلو

االعتبار  ويف غرمي امليت ال غرمي املفلس، ا واردةأ إذ والد، أيب ، مستدال بصحيحةاًءان وفكإذا إالّ 

  . خبالف امليتكنه الوفاء بعد ذلكاحلي مي إذ مع املشهور،أيضاً 

 أيب ، وبني خربان وفاًءك إذا ما على االختصاص على دل ن اجلمع بني ماكال مي أنه  يظهركبذلو

عليه ( عبد اهللا بصري أبا أبو ، من غري فرق بني امليت واحلي، فقد سألًءن وفاكمل ي إذا ما على بصري

  ألف درهمكتر وكعليه سلف لقوم فهل وبضائع وأموال أيتام وانت عنده مضاربةك عن رجل )السالم

رت كيقسم هلؤالء الذين ذ: )عليه السالم( فقال ،ك مما ترأكثرالذي للناس عليه  و،ك من ذلأكثرأو 

  .ال شاهد هلذا اجلمع ألنه كذل و،)١(قدير حصصهم أمواهلمت على لهمك

ميوت املديون  أن فرق بني الو: عرب املصنف بالنحو تبعاً للرواية، مث قالإمنا و: كقال يف املسال

 النص يدفعه، إطالق وم خمتص باحملجور عليه،كقيل احل و،ن املوت مبرتله احلجر أل،ال حمجوراً عليه أو

  .ىانته

ضعفه واضح، وقد تبني مبا  و،احملقق الثاين يف جامع املقاصد) قيل(بـ املراد و: واهرقال يف اجل

  يف احلي خيتص  أن دلة األىمقتض أن رناهكذ
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ان الغرماء سواء يف كال إ و،ان وفاًءكن إ يف امليت خيتص مباله و،ال  أوان وفاًءكالغرمي مباله، سواء 

 ن اختصاصه مل يعلم بزواله،عدة استصحاب حال احلياة، أل القاىان مقتضكمات  يف احلجر لو وة،كالتر

 إىل بعدم االحتياج: االستصحاب، بل رمبا يقال على تقدم حىت رناها مستنبطة ال منصوصةكالعلة اليت ذو

مرسل مجيل يف  ووالد أيب عدم ظهور صحيح إىل بن يزيد، منضماً  صحيح عمرطالقاالستصحاب، إل

: يقالأن  إالّ خالفه، اللهم على إمجاعن كمل ين  إلعله ال خيلو من قوة: هرموت املفلس، ولذا قال اجلوا

فال فرق يف  ـ ما تقدمك ـ األصلأخذ عني املال خالف  و،االستصحاب منقطع لتبدل موضوعه

  .ون حجر يف حال حياته أم الكي أن الضرب مع غرماء امليت

 كن ذلبني أخذ الغرمي عينه، أل وصةان، فيظهر من هذه الرواية وجه التخيري بني احملاكيف كو

 ضافةبني الروايات املتقدمة القائلة بأخذ العني، باإل و،بصري القائلة باحملاصة أيب  اجلمع بني روايةىمقتض

يؤيده ما تقدم من رواية الدعائم، عن الصادق  و،ةميروايات أخذ العني ظاهرة يف الرخصة ال العزأن إىل 

   .)١()عليه السالم(

تبني مما  أنه ماكصحاب يف قوهلم باخليار حمل نظر، األ على راينار احملدث البحكنإ أن م يعلهمنو

 أن ليس له ويضرب بالثمن مع الغرماء، أن له ويأخذ العني ويفسخ أن  له:قول اجلواهر يف رده أن سبق

ليس ملسألة ه  أنقد تقدم إذ  غري ظاهر الوجه،،انت أزيد من الثمن قطعاًكن إ يضرب بقيمة املتاع ويفسخ

  خذ للعني من باب الفسخ غري ون األك والفسخ يف الروايات داللة،
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، بل هو األولمن  أو خذ فسخ يف احلالليس يف األ وبني ضربه، وهظاهر، فالشارع خريه بني أخذ

  .من باب طلبه

  .نعم، ولو قيل بالتراخي جاز  قيل،الفور على ك اخليار يف ذلهلو: قال يف الشرائع

  .إشكال على الفور على اخليارو: القواعدقال يف و

ن ترجيحه بأنه كرة أقرب، وجامع املقاصد ميكالتذ و، أنه أحوطي عن املبسوطكالفور حم: أقول

  .ما مل يرجحا شيئاًأاحلواشي  ويضاحعن اإل وان وجهاً،كيف التحرير  وصحاب،الم األك يف شهراأل

 أن ان وجه الفورك أن صل بعد لأل، واجلواهركتبعه املسال ورجحه الشرائع، قرب مااألو: أقول

ما عن كبأنه مجع بني احلقني  وما يف اجلواهر،كاملتيقن  على يهف فيقتصر ،األصلالتأخري خالف 

اجلمع  وقن معه،يما ال جمال للمتك الدليل، إطالقصل مع جمال لأل ال إذ ،المها غري ظاهرك وي،كركال

  .إطالقن كمل ي إذا بينهما

نه إ :فيهفرامة، كما يف مفتاح الكضرار بالغرماء اإل إىل ل له بأن القول بالتراخي يؤديأما االستدال

  .خبار بعدم وجود الفور يف األالًي مستدلذا اختار هو التراخ و،ىمن املدعخص أ

الغرماء  أو عينه، سواء قال له املفلس إىل يرجع أن للغرمي أن  يقتضيىالفتو و النص إطالقمث إن

 ، ارتفاع قيمة العني أم الىسواء رج و، أم ال،من أموالنا أو  نقداً من مال املفلسك دين خذ:خروناآل

جب قبول ما بذله الغرماء من دينه، بل وجوب وحيث أ رةكره اجلواهر، خالفاً ملا عن التذكما ذك

  له حق الرجوع من  أن أنه لفهمك والقبول لو بذل الثمن باذل من ماله ختليصاً للعني،
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ن ك املشتري لكمل على  بقاء العنياألصلان ك مل يتضرر ببذل القيمة له  فإذاال يتضرر  أنجهة

ختصص النص، يقتضي حىت  ـ مةكانت حكن إ و ـورةك النص مع عدم القطع بالعلة املذإطالق

  . حقه يف أخذ عينهإطالق

 الفسخ، إالّ هوجه لال  إذ  فمحل نظر،،زادت قيمتهان إ وره اجلواهر بأن له أخذ عينهكأما ما ذ

املتعارف من عدم زيادة  إىل  منصرفإطالق إالّ ما ال يدل عليه النص، فليس يف املقام أنه قد عرفتو

  .لغرماءما الضرب مع اإ وخذ ورد الزائد،ما األإ زادت القيمة فعليه  فإذاما تقدم،كالقيمة 

بقدر ما يصيبه  ـ تفاوت له أخذ العني مع أخذ الفإنللترتل،   القيمةنقصت إذا  احلالكذلك وبل

ترتلت  وانت القيمة مائةك إذا أخذ ما يصيبه من الضرب معهم، مثالً أو ـ من الضرب مع الغرماء

  وله، آخراًيأخذ العني مع أربعني دينار أن مخاس دينه، فلهأان الضرب معهم يفيده بقدر ثالثة ك و،مثانني

.يأخذ ستني ديناراً و العنيكيترأن 
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م له حلول كعني ماله بعد حجر احلا إىل يعترب يف رجوع الطالب: ل يف اجلواهرقا: )٨مسألة (

  . بعدم استحقاقه املطالبة حينئذ فال يستحق الفسخان مؤجالًك فال رجوع لو ،الدين

  املديون شيئاً،كخذ حيث ال ميلاأل على وقت احلول ال يقدر أن  علموره، ولكما ذكهو : أقول

ن ك مل ي فإذا،هو يطلبه حاالً وحجر عليه إذا خرج عنه ماإمنا  وطلقاً، عدم حقه ماألصل ىمقتضإذ 

  . الغرماءه املديون فيأخذكمل على  البقاءاألصل ىان مقتضك كذلك

دلة ما مينع ن يف األكم صالحاً، ومل يكرآه احلا إذا ن قد تقدم صحة احلجر قبل حلول الديونكل

د حق البائع يف الطلب بع مل يستكذلكان ك اذإمله، والعرف يش إىل ضافةطالقات باإلاإل ، بل بعضكذل

 كحل قبل ف ي التحرير بالرجوع لوكأنه لذا جزم يف حمك ويصل حينه، حىت ماله على بقاءم اإلكمن احلا

ن عن جامع ك، لشكالعن القواعد اإل و،ربجل عموم اخلأل أنه قبل الوفاء، واحتمل اجلواهر واحلجر

  .بطالهإق حق الغرماء ا فال يستحق علأنه لتك واملقاصد عدم الرجوع،

بعده  أو يف أثنائه مقارناً، أو  قبل احلجر،ون الدين حلّ أي كمما تقدم يظهر حال صور املسألة،و

بعد قسمة  أو ن بعض القسمة باق،كقسمت العني ل  أو،م العنييف أثناء القسمة ومل تقس أو ،سمةقبل الق

 حسب كون ذلكقرب ما تقدم من األ وعالم رفع احلجر،إوبعد م رفع احلجر، أكعالم احلاإاجلميع قبل 

  .الشارعمل يردعه  أن العرفية بعد وطالقمصلحته، لإل ومكنظر احلا

 الصلح وضةاهلبة املعو والقرض والبيعك ،وضةل أنواع املعاكالعني عام يف  إىل الرجوع مث إن

  .طلق يف اجلواهرأ و،رةكما صرح ببعضها التذكغريها، و
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العايف عن القصاص بتعذر  و، الزوجةإفالساخللع بتعذر العوض ب و،لصداقاح بتعذر اكل النأما مث

 طالقال يشملها اإل إذ رجوع، لشيء، فال اكذريته يف قبال شيء بتعذر ذل وإنسان على  والوقف،عوضه

  .وال العرفية

فاً، بل يف جامع أجد فيه خال ، الاألولالثالثة  مثلةره عدم الرجوع يف األكاجلواهر بعد ذ يفو

العني من باب  إىل الرجوع أن  علىال دليل أنه  قد عرفتكنأ إىل ضافة عليه، هذا باإلمجاعاملقاصد اإل

  .بعينه من غريه نه أوىلك، بل هو من باب الوفاء، لحاالً أو الفسخ سابقاً

ا أشبه مث عها أومبا أو فلو وهبها،  العقدك املفلس بذلكمل على  بقاء العنيوالظاهر عدم لزوم

 )وجد سلعته (فإن الدليل، طالقان لصاحب العني أخذها، إلك ،مها غريأرث أو ضة أوليه مبعاوإرجعت 

ليه إرجعت العني  إذا  ماكأويل بذلو، حنومها شامل للمقام و)يوجد متاع رجل آخر عنده بعينه(أو 

  .قالة إبفسخ أو

يف  و النص بقاء املال،إطالقساق من ن املن، ألاألولبعدم احلق يف : خالفاً للجواهر حيث قال

 ألنه اهلبة والوصية احتمل الرجوعكعوض  ه بالكمل إىل عاد لو: للقواعد حيث قال و،إشكال على الثاين

   . من غريهكعدمه لتلقي املل ووجد متاعه،

  .العرفية ودلةخالف األ ألنه ه فال رجوع،ك لو خرجت العني عن ملماأ

ن احلجر أل و،من قبله إالّ ال يعرف ألنه به وهي عنده، فهل يقبل قوله،ما أش أو باعها أنه ىادع لوو

نه إ :قال وثاثه شيءأان يف ك ا إذماكه، كا ملأ يف املوضوع، حيث ال يعلم كهنا ش وتابع ملوضوعه،

   إذا ،حجته قوله على  لالستصحاب بعد عدم الدليل،ال يقبل ما أشبه، أو أو وديعة أو ليس له، بل عارية
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  .التأمل إىل انت املسألة حباجةكن إ وليه؟ احتماالن، الظاهر الثاين،إ يطمئن مل

اجلواهر ما  ن يفك، ل  أحق ا، حيث العني قائمةكمها املالحنو ومنذور الصدقة والرهن أن والظاهر

 رهانةالك ما مينع من الرجوع  ومل حيدث فيهاكاملل على انت باقيةك إذا أما:  قال،ظاهره العدم يف الرهن

ما هو ظاهر ك ـ نه فسخ من حني العقدأقيل ب إذا نك ل،أنه لسبق حق الرهانةك وآخره، إىل وهاحنو

للبائع حق الفسخ  رهن املشتري ما إذا ماك أسبق من حق الرهانة، كان حق املالك ـ اجلواهر فيما تقدم

لو  و يف العني،كسبق حق املاللى  عال دليل وان له وقد رهنه،ك كامللن إ :يقالأن  إالّ فيه باخليار، اللهم

  . يقتضي بقاء حق الرهناألصل فكش

رجاع فسخ اهلبة اليت له حق الفسخ فيها إل على جيرب ال أنه  يفشكالان، فال ينبغي اإلكيف كو

  . عدمهاألصلجربه، ف على دليل ال و،دلة السابقةالعني ليست قائمة فال يشملها األ إذ ها،كمال إىل العني

ه امليت كتر ما وصالة بقاء احلق،وارثه حق الرجوع أل وان لوليهك ،مات أو  العنيكذا جن مالإو

  .فلوارثه

لزوم عدم  على دليل ال إذ ،كهلما ذل أن بعضهم الضرب، فالظاهر وفلو أراد بعضهم الرجوع

  .الضرب يف الثاين وأحدمها إىل تابني فأراد الرجوعك لو باعه كذلك، بل احلال كاكاالنف

لسائر الورثة  ال و،ا ال نرث منهاإرض، حيث األ إىل ال حق للزوجة يف الرجوع أن بعدنعم، ال ي

  . فتأمل،حبوة ألنه ربكامليت صار للولد األ إىل رجوع لو ما إىل يف الرجوع

ان يف الورثة كرض حيث رجاع ما باعه من األإروه يف خيار امليت يف كللمسألة فروع يعلم مما ذو

  . العاملاهللا سبحانه وزوجته،
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ضرب  ولو وجد بعض املبيع سليماً أخذ املوجود حبصته من الثمن،و: قال يف الشرائع: )٩مسألة (

  .بالباقي مع الغرماء

ان بعض املبيع موجوداً وبعضه ك  فإذاالضرب مع الغرماء، أو خيتار العني أن له أن قد تقدم: أقول

قد قال  وين،األمريف املوجود فله اخليار بني   أما،الضرب معهم إالّ عالج  ففي التالف ال،تالفاً مثالً

  .مه عندنا مطلقاًكخالف يف ح النه إ :كاملسال

 إىل احتمال انصرافه ول،كما يشمل الك الرواية بالرجوع يشمل البعض املوجود  أن إطالقوالوجه

 أو ،قاله الشرائعما كيأخذه حبصته من الثمن  أنه الم يفكن الك ل،ان فهو بدويكلو  ألنه ل غري تام،كال

وجه له، فالالزم  سبيل الفسخ ال على األمر أن يف  الظاهر الثاين، ملا تقدم منا،حبصته من القيمة حاالً

صارت قيمة الثوب ديناراً أخذ الثوب بدون  و باعه ثوبني بدينار فتلف أحدمها فإذا،مالحظة القيمة حاالً

ضرب بثالثة أرباع الدينار مع  وينار أخذهلو صارت ربع دو،  حقهستوىفا ألنه اءضرب مع الغرم

ضرب مبا  ووجد متاعه أخذه بالقيمة يوم يستردهن إ : قال،هذا هو الذي اختاره ابن اجلنيد والغرماء،

  . من الثمن مع الغرماء فيما وجده للمفلسىيبق

  .ال خيلو من قوةنه إ :ي املختلفكقال يف حمو

املطلقني  إىل خذ بالثمننسبة األأن  إىل افةض باإل،ألةاملس يتم عدم اخلالف ىف ال أنه  يظهركبذلو

، بل طالقاإل على المهمكعدم تغيري القيمة مينع من محل  إىل المكن انصراف الغري الظاهر الوجه، أل

 العريف يف خالف املبىن وات،طالقالقول مبالحظة الثمن ال القيمة احلالية خالف املستفاد عرفاً من اإل

 الثوبني ىان اشترك  فإذاما غريه الشارع، إالّ احلجر شرعاً هو احلجر العريفن  أقد عرفت واحلجر،

   ان معىنكل ثوب بدينار كن اآل وبدينار،
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هذا غري ظاهر من  وديناراً، أو يأخذ دينارين أن يتخري بني أنه الضرب أو ختيريه يف أخذه عينه

.يراه العرف يف احلجر  وال ماطالقاإل

ال  وانت،كما ى بقيت عل أو نقصت أو  زادت،قاعدة اعتبار القيمة حاالًالى ان، فمقتضكيف كو

  .املتعارف من عدم اختالف السوق إىل ناظرأيضاً ) من الثمن(قول الشرائع  أن ال يبعد و،يالحظ الثمن

رشه ضرب مع الغرماء أذا لو وجده معيباً بعيب قد استحق كو: مما تقدم يظهر وجه قول الشرائعو

نه إ سرت رجله مما نقص قيمة الشاة عشراً، حيثكنافباعه شاة بدينار  إذا ماك كذل و،رش النقصانأب

القاعدة  على هو و،هذا هو املشهور بينهم ورش الذي هو العشر،يضرب مع الغرماء باأل وأخذ الشاةي

أيضاً اً سر دينارك ساوت الشاة بعد ال فإذاال فالالزم اتباعه،إ ومل ينقص السوق، وما عرفت فيما مل يزدك

  .نصف دينار مع الغرماءان له الضرب بكساوت نصف دينار إذا و ن له شيء،كالسوق مل يالرتفاع 

رش ديناراً الرتفاع ان األك إذا ماكاملعوض،  وحياناً اجلمع بني العوضأيلزم  ال أنه  يظهركبذلو

ي كحم العالمة ىفلذا أبطله  ودينار، وأخذ الشاة ـ مالحظة الثمن على بناًء ـ السوق، حيث يلزم

نسبة نقصان القيمة ال  على ضرب جبزء من الثمن وأخذه البائع ة أجنيبيانت جبناكن إ و:قواعده قال

تني فقطعت يده، فيأخذ ائ مى عبداً مبائة فساوىاشتر إذا ماكل الثمن، كون كقد ت إذ رش اجلناية،أب

  .هو باطل و،الثمن والعبد

املعيار ن إ ، حيثكمن املال أو من اهللا أو جنيبعيب من األون الكني تقدم يظهر عدم الفرق ب مماو

 يضرب مع الغرماء بالقيمة، و العنيكيتر أن لبائعلان كا مل ترتفع ومل تنخفض أ فرض  فإذا،القيمة حاالً

  يأخذ وأن 



٥٨

 ،ال أو جنيب بسبب األون العيب مضموناًكي أن يضرب بالنقص مع الغرماء، بال فرق بني والعني

 هم مما قيمتلب املعلَّكباعه ال إذا ماكفقد املبيع الصفة،  إذا ما يظهر حال ماك بسبب مساوي، انكبأن 

  .يضرب بالنصف الذي فقده مع الغرماءو شاءن إ ه يسترجعهفإنعلمه،  يضعفت بسبب العلم فنس

  .فراجعهما ،طوهلماعلى  اجلواهر والم جامع املقاصدكمنه يعلم وجه النظر يف و

 مضروباً مع كان له ذلكماع تجأخذ بعضه قيمة اال ولمجموع الذي تلف بعضهان لك إذا أما

قيمة  و حيث تفرض قيمة اموع ديناراً،ما أشبه أو مصراعي باب أو ان زوج حذاءك إذا ماكالغرماء، 

  .أخذ الفرد ضرب مع تسعة أعشار القيمة مع الغرماء إذا هفإنل فرد عشر دينار، ك

 على  ضرراًكن يف ذلأل ،موجودين اناكإذا   الفردكتر والفرد يف أخذ ال حق له أنه نعم الظاهر

 بأن أخذ الفرد قيمته العشر بتسعة ،حتمل هو الضررإذا  إالّ ،دلة منصرفة عنهاأل وغرمائه، واملفلس

  .خر فقطيضرب مع الغرماء بالعشر اآل وأعشار،

يأخذها  أن ماإه فإنتفع السوق، مل يرن إ و يعطي أضعاف قيمتهتران لعينه مشك إذا منه يعلم ماو

  .ها ليضرب ا مع الغرماءكيتر أو  القيمة املرتفعة،كبتل

 أن ن لهكتاب منهما، مل يكتابني مبائة، فقبض بعد احلجر مخسني، مث تلف كان باع املفلس كلو و

يأخذ  أن همها، فل ال أحدن ما أخذ مثن نصف اموع أل،جودوتابه املكالف فيأخذ  يف قبال التكعل ذلجي

  .يضرب مع الغرماء بربع ما يطلب وتاب املوجودكنصف ال

   ابن الرباج يف ىت أفكبذلو



٥٩

جيعل املقبوض يف قبال  أن  فأجاز،ي عن ابن اجلنيدكوافقه اجلواهر، خالفاً للمح والمه،كي كحم

  .التالف

ني  بخرتاب اآلكيف الان له اخليار ك ،تاباً منهماكالقيمة  أو العني إىل لو أتلف املفلس قبل رجوعهو

  .قيمة عن الذي أتلفه وسقط حقه عيناً وعينه أو الرجوع بقيمته

أحدمها، لقاعدة  إىل له الرجوع أن نه أحدمها، فالظاهرأمجايل بلو مل يعلم ماله عن غريه للعلم اإلو

  .اشتبه ماهلمان اان نفرك إذا ماكالعدل، 

مشوهلا أن  إالّ انت حمتملةكن إ والقرعة و،لاألصهما حينئذ فيهما فهو خالف كأما القول باشترا

  .حنوه وملثل املقام حمل نظر، ولذا ال يقرع يف درمهي الودعي

 إىل ل الرجوعكشأ ،غريه أو تلف عند املفلس أحدمها، فلم يعلم هل التالف مال البائع إذا أما

  .املوجود، لعدم ثبوت املوضوع

ليهما، مث يتراضيان بينهما بأخذ هذا إز هلما الرجوع  جا،ك بائعان اشتبه ما هلذا عن ما لذاانكلو و

  : اً أربعةأمورم الشرعي يفعل ك احلافإنم، كمها احلاتعاسرا أجربن إ وخر الثاين،اآل وأحدمها

  .اةكجباية الز وام اخلاصة، مثل املنع عن اخلمركحتطبيق األ

  .لفرديةاملوارد اجلزئية ا على ال ضررلية، مثل تطبيق كام الكحتطبيق األو

مشتقاته يف  واملنع عن تداول اللنب و، مثل تنظيم املرورليةكاملوارد الى  علليةك الامكحتطبيق األو

 فال ،ان يف بعضه الوباءكذا مل مينع اللنب إ وصطدمت السيارات،امل ينظم املرور نه إذا إ  حيث،أيام الوباء

 إنسانعلم تضرر  أنه إذا  مثلكليس ذل ولي،كفراد يعطيه اال العام لتطبيق قانون ضرر يف تعض األ

  .  منعه عن السفربالسفر مثالً



٦٠

 ال ضرردليل  ويف مثال املرور نوعي، والضرر يف مثال السفر شخصي،ن إ :ن شئت قلتإو

  .يشملهما

 مثل قاعدة عدم اهلرج إالّ  مما ال ينطبق عليه قاعدة،مكبتدخل احلا إالّ ال جمال لفصله تطبيق ماو

م يعني ك احلافإنمات،  و)شيء على له(: قرارقال يف باب اإل إذا ماك ،عدم بقاء التنازعاملرج، وو

فاد من رواية ملا يست وجل فصل الرتاعات،ونه موضوعاً ألك ىمقتض ألنه يراه صالحاً، الشيء حسب ما

ل حتتها، ولذا ت ال تدخن احملتمالال جمال للقرعة أل ول قوم رئيساً،كل أن  يف)عليه السالم( الرضا ماماإل

 حىت( و،) تنازعتمفإن(مفهوم  و،ن جمال لغريهكمل ي إذا الصلح القهري على م الطرفنيك احلاإجبارقالوا ب

  .)كموكحي

الباقي  أن  يعلم فلم،حدمهاأتابني فتلف كن باعا املفلس أحدمها بأمال فإذا بقي  ،انك يفكو

ل واحد كأخذ ي أو ة فيهما،كان بينهما بالشريأخذا قيمة التالف مث يتراضي ويأخذاه أن  فلهما،يهماأل

  .منهما أحدمها

ال كن أو حلفا أو  أقاما بينةفإنما يف مال املفلس له، ن إ :ل واحد منهماك فقال لو تنازع اثنانو

 املقام من صغريات الرتاع يف مال بينهما فإنان له، كحلف أحدمها  أو مهاأقام أحدن إ وقسم بينهما،

  .مها داخلالك أو ارجخالمها ك

 على فلاحل واخلارج على انت البينةك ،يهماأل أنه  مطالبإنسان ولو وقع الرتاع بني املفلسو

  .ورةكاملفلس للقاعدة املذ

ال  أو ان للطالبكسواء  ألنه ،ليس يل، مل يضر شيئاً: قال و،كهذا ل: س بأن قال املفلسكلو انعو

  .يأخذ قيمته ال عينه أن ان خمرياً يفك

حدمها بدون أحدمها أل أن عمرو و علم زيد،قلم وتابكان ك إذا ظهر حال مامما تقدم و

  . فلهما أخذمها مث التراضي بينهما،التشخيص

صالة عدم  أل،حنوها وبالبينة إالّ  مل يقبل قوله،حنوه أو هزلنه إ :نه قالكلو وجد الغرمي ماله لو

  .اهلزال



٦١

 ان النماء للمشتريك ،اللنب والولدك ،فصلحصل منه مناء من وول: قال يف الشرائع: )١٠مسألة (

 له : قيل، قيمتهكالطول فزادت لذل والسمنك ان النماء متصالًكلو  و بالثمن،األصلان له أخذ كو

  .فيه تردد و،األصلن النماء يتبع أخذه، أل

 عهو موض وما يف اجلواهر،ك إشكال ال وخالف فيه ون النماء للمشتري يف املنفصل الك: أقول

 ماله، فالنماء كأخذ املالعلى  إالّ ن الدليل مل يدل القاعدة، ألىمقتض ألنه كذل و،كما يف املسالكفاق و

 ،ظهره من املتصل على الباقي و،الصوف ازوز من النماء املنفصل و،اً للمشتريكحاله مل على ىيبق

  .ما سيأيتكاحلمل كيقشر، أما بعد القشر فهو  أن البيض يف بطن الدجاجة قبلك

 كا زيادة عينية قد وقعت يف ملللمشتري أيضاً، أل أنه  القاعدةىالنماء املتصل فمقتضما أو

 ليس يف مقام ألنه العني، على  لنص رجوع البائعإطالقال  ووجه حلق البائع فيها، املشتري، فال

  .طالقاإل

  .تردد احملقق و،اه الشرائع بلفظ قيلك يظهر ضعف قول الشيخ الذي حكمن ذلو

عليه فالزيادة مطلقاً للمشتري، سواء  ووا للمشتري،كعلم وجه النظر يف تضعيف اجلواهر منه يو

 مسن فلم يقدر إذا لب السلوقيكما يف الك ،أو نقصها  أوجبت زيادة القيمة،متصلة أو انت منفصلةك

  .ماءللغرمي الضرب مبا نقص مع الغر وان يف العني،ك، فيشترمهااحدإمل توجب أو  ،العدو مثالًعلى 

ا عرفاً مل تزد،  أل،ك فالظاهر عدم االشترا،نقصت مسناً مبا مل يتغري مثنها ورباًكلو زادت الشاة و

  و ذا لو عابت من جهةك وطالق، بلاإل فيشملها



٦٢

 لب الصيدكنسي ال إذا ماكحوال، األ  منكغري ذل إىل عميت، ومسنت إذا ماكزادت من جهة، 

  .تعلم احلراسةو

  .بلغت بعد التفليس و،مثرا قبل بلوغها وذا لو باعه خنالًكو: قال يف الشرائع

قبل القسمة،  وانت بعد التفليسكن إ و املفلس،كالزيادة بقسميها للمال أن  القاعدةىمقتض: أقول

  .نقصاا وذا حال زيادة القيمة السوقية، بلك و،حجر عليهن إ وهكمل على ن املال بعدأل

 زادت قيمتها العني مطلقاً مىت إىل من عدم جواز الرجوعرة كعن التذ  يظهر ضعف ماكبذلو

، ال عدم كاالشترا والالزم الرجوع إذ حلق ا ما لو اشتراها املفلس بدون مثن املثل،أ ولزيادة السوق،

  .ل لهكون الكيريد الرجوع املطلق بأن يأن  إالّ الرجوع، اللهم

  .كزائد للمشتري فيقع االشتراال أن دةع القاىما االشتراء بدون مثن املثل فمقتضأو

 املفلس فال يؤخذ كون الزيادة حصلت يف ملكجهان، من  ويف زيادة القيمة خاصة: كيف املسالو

  .فيه ما تقدم ومن بقاء عني مال البائع من غري تغيري فيدخل يف عموم اخلرب، ومنه جماناً،

 من ىان يف بغداد أغلكما لو ك ان آخر،كم إىل مما تقدم يظهر حال الزيادة بسبب االنتقالو: أقول

  . البلدكم ذلكل بلد له حكون الشيء يف كالقاعدة ن إ  حيث،ربالءك

نصب خشبته يف  إذا ماك ،بضرر املفلس إالّ ن حتصيلهكن ال ميكماله، ل إىل كرجع املاله إذا مث إن

  جرة له أخذ األإمنا  وجها،اخرإن له حق ك مل ي،البناء



٦٣

   .عدم الضرر ودليلي الرجوع،بني مع  جيكبذل و،ال ضررلقاعدة 

ن له ك مل ي،صار منها فرخ وحضنهاأف بيضة أو ،أحصد و حباً فزرعهىأما لو اشتر: قال يف الشرائع

  .ليس عني ماله ألنه خذهأ

 إذ ليه،إفلماذا يصح رجوع املغصوب منه : فال يقال ،ن الدليل ال يشمله، ألكذلكهو و: أقول

ل كال أن  القاعدة عدم متامية ما اشتهر بينهم منىمقتض أن باب الغصبرنا يف كقد ذ وبينهما فرق،

عمل  ونتيجة مادة املغصوب منه ألنه الزرع، وللمغصوب منه، بل الالزم التقسيم بينهما يف الفرخ

خاط ثوبه بدون رضاه فصارت قيمته ضعفاً، فهو  إذا كذلك أنه ماك، ى ما سعنسانلإل والغاصب،

  . بينهماكمشتر

فيه ما  ولعله تنظري بدخول الطلع يف البيع، وطلع استرجعه مع الطلع،ألو باعه ف: لالشيخ قا مث إن

  .غريه وأيده اجلواهر و املفلس،ك يف ملىمل يتبع التطلع بل يبق:  احملقق قاللذا و،ىال خيف

ان يطلبه عشرة ك ، مثالًاألصل من أكثران يطلبه ك إذا نماء من غريهلليس أحق با أنه الظاهرو

غريه كونه ك األصلاالختصاص، ف على ال دليل إذ  عشرة،هحنو وان الطلعك و،طلبه العني إىل ضافةباإل

  .النماء إىل بالنسبة

 أبر فال يتبعه قوالًنه إذ إ : بل يف اجلواهر،ال أو يوبر أن ال فرق يف عدم استحقاقه الطلع بنيو

  .واحداً

مل تزد  إذا  أما،كما تقدم من االشتراكان كته  زادت قيمفإنغريه املشتري،  أو عمل للشجر إذا مث

 شذب الشجر مبا لو مل يشذبه  مثالً،لفةكرفع عنه ن إ ويأخذه أن كن للمشتري شيء، بل للمالكمل ي

  . مبلغاًكلف املالكل

مال بدون كحني ال إىل احليوان والشجر ورضاحلمل يف األ والثمر ويبقي الزرع أن كهل للمالو

   كد واحملقق والشهيد الثانيني، بل عن املسالما عن القواعك ،جرةأ



٦٤

  :  احتماالن،جرةيستحق األ أو  واحداً،جرة قوالًأحصاده بال  إىل هءنه يستحقق بقاإ

 أن االستصحاب يقتضي و، املفلس فالكيزيل مل أن  رد العني، أماكن الثابت للمالأل: األول

  .بقاء جماناًاإل للمفلس

األصل  ىان مقتضكه ك زال مل فإذاه،ك ملاألصلان ك إذا بقاءان اإلكإمنا ن حق املفلس أل: الثاينو

  .ظاهر االستناد فال حجية فيه و منقولمجاع واإل،قربهو األ و،كجرة للمالاألأن 

  .األول إىل ميله و اجلواهرشكالوجه إل ال أنه منه يعرفو

عليه  ةجرأتري البقاء باملش على شرط و، حيث باعه البائعاحليوان حامالً وان الشجر مطلعاًكلو و

 ـ لو قيل بهو ـ ن الفسخه، ألكمدة بقائه يف مل جرةان للمشتري األك ،عهاسترج وأفلسللمشتري، مث 

  . املشتريكونه يف ملكجرة للمشتري مدة ما تقدم، فالبائع مدين باألكليس من حني العقد 

 ىعل جرةان له األكلبائع  أخذها ا فإذاان احلمل له،ك املشتري ك يف مللو محلت الدابة مثالًو

  .املفلس حلمل دابته اجلنني الذي للمفلس

سوة أون البائع كي و املطالبة بالشفعة،كان للشريكفلس املشتري،  ولو باع شفعاًو: قال يف الشرائع

  .منيكخالف أجده بني أصحابنا يف احل بال: قال يف اجلواهر .مع الغرماء يف الثمن

لذا  وخذ، يف األكاملفلس الذي يوجب حق املال على الشفيع مقدمن فأل: األولم كأما احل: أقول

 ا قتعلإمنا حق البائع  و،عني بالبيعن الشفيع استحق السبق من حقه، ألأحقه أن  وجهه كقال يف املسال

  .البيع هو متأخر عن وباحلجر



٦٥

 الضرب مع الغرماء،الّ  إ لهنكخذ الشفيع له مل يمل جيد البائع ماله أل إذا نهفأل: م الثاينكأما احلو

 أو  املشتري،كمل على  املبيعىيبق أن  بنيكن فرق يف حق الشريكطالق يف دليل الشفعة مل ياإل حيثو

 إذ ،أداه نذراً ونذره أو  لو وقفهحىت وما أشبه، بلأو  جعالة أو صلح أو رث إهبة أو أو خيرج عنه ببيع

  .حقاحلق سابق فال يعارضه حق ال

ثبت احلق أ حيث ،العيبكفسخ أحدمها بفاسخ  أو هر من تقايل املتبابعني،ره اجلواكأما ما ذ

 كش ، فلوطالقالتأمل، لعدم معلومية قوة يف اإل إىل  مما حيتاجكللشفيع يف أحد الوجوه بل أصحها، فذل

  .أمواهلم على صالة تسلط الناسا خمالف أل أل،صالة عدم الشفعةأان املرجع ك

مل  وخذ،ألحق البائع يف ا على  الشفيعق قدم ح،الفلس يف املشتريك  حلق البيع حق فإذاعليهو

  .ان احلق لهكا تقدم مالقول بأن أيه إىل ال و مع التقارن،القرعة إىل تصل النوبة

ن الشفعة شرعت لدفع الضرر غريه من احتمال تقدم حق البائع، أل وعليه فما يف القواعدو

ما ك األمررجوعه يعود ن البائع بهنا يزول عن الشفيع، أل الضرر و،كة اليت ال خيتارها الشريكبالشر

ليس  وحق الشفيع مقدم، أن عرفت أن  بعد،ة غريه، غري ظاهر الوجهكمل يتجدد شر وان قبل البيعك

 أنه قد عرفتبل ن، كأن مل يكون االنتقال حينئذ كي: يقال حىت  للبيع من رأسبطاالًإأخذ البائع للمبيع 

ان البائع وغريه ك ،ذا استرجع املشتري الثمن حيث أخذ املبيع بالشفعةإ وضاً،ن أيليس بفسخ من اآل

 ألنه غريه يف الثمن، على تمال تقدمي البائعحغريه يف الثمن، فا على  البائعميتقد على ال دليل إذ سواء فيه،

  ان له ك كن له استرجاع العني ملنع الشفيع من ذلكملا مل ي



٦٦

قال لذا  وهذا االختصاص، على  بعد عدم الدليل،وجه له احلقني، الاالختصاص بالثمن مجعاً بني 

  .ونه حينئذ من أموال املشتريكوغريه سواء يف الثمن، لنه إ :اجلواهر

 ما قوالن للشافعية،أ وسألة،ر الوجهني يف املكالعالمة ذ والشيخ يف املبسوط أن كر املسالكقد ذو

  .كهنا إىل لهاك نةعفروع املسألة مرتبطة بباب الشفن إ حيثو

ن كان ممنوعاً عن املعاملة مل تك الشقص مما ىان مفلساً حني اشتركشتري امل أن ظهره إذا مث إن

  .ىخرأظهر بطالن البيع من جهة  إذ ماكن بيع، فهو كمل ي إذ شفعة،

ان من ك ،ليهماكمل يعلم تاريخ  أو خر،مل يعلم تاريخ اآل والفلس ولو علم تاريخ أحد من البيعو

  .ليهماك أو سألة املشهورة يف اجلهل بأحد التارخينيامل
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لو بذل  وها،ؤمضاإال جيب عليه  وجيار،لو فلس املستأجر فسخ اإلو: قال يف الشرائع: )١١مسألة (

  .جرةالغرماء األ

 بل لعله مشمول لعموم قوله ،نعيايدل عليه املناط يف األ وخالف أجده فيه،من غري : يف اجلواهرو

   .)١(ك مما ترأكثرالذي للناس عليه و: بصري السابق أيب  يف خرب)معليه السال(

  .منه يعلم مشوله للعمل أيضاًو

جل ان ألكاخليار  أن  التخيري، فاحتمال اللزوم من جهةىنه مقتضمضاء، فألال جيب عليه اإل أنه أما

بذل باذل الثمن  إذا  يف العني، حيثكذلك أنه ماكالضرر، فمع البذل حيث ال ضرر فال خيار غري تام، 

  .صاحب العني القبول على ال جيب

 يف كذلك أنه ماك ، الوبعده، أ أو عض املنفعة قبل الفلسب املستأجر ان استوىفك أن بنيفرق وال 

 أن حيث قد تقدم يف العني و،ال جري أو املفلس بعض منفعة األذا يف العمل بأن استوىفكه والعني،

  فإذااملنفعة، وجرةان الالزم مالحظة القيمة احلالية لألكال من احلال،  واألولاالسترجاع ليس فسخاً من 

ان للمؤجر أحد ك ،للتضخم  مائةجارة حاالًانت قيمة اإلك و،أفلس و نصف السنةىمض واستأجر مبائة

الضرب مع  وعدم االسترجاع و،جرتهأ متام ك بذلاستوىف ألنه ين استرجاع الدار بدون أخذ شيء،األمر

  .مبائةالغرماء 

ان الالزم ك ،خراج املفلس منهاإفيما يصح له  ،جالس أحد يف الدار مثالًإم كأراد احلا إذا نعم،

ون كي أن ان يلزمكساإل إذ غريه، أو  املستأجرىنكجارة مطلقة لسن اإلكاستجازة املؤجر، حيث مل ت

  ة املوجر يف غري زجاإب
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  .جارةتاب اإلكما قرر يف كاملطلقة 

 انك ،النصف إىل  نصف السنة، مث ترتلتاستوىف وبأن استأجرها مبائة لسنة رةجذا ترتلت األإو

 بقاءاإل  أون ما يسترجعه يساوي ربع املائة، أل،رباعاأل الضرب مع الغرماء بثالثة وللمؤجر االسترجاع

  .املائة أي جرةل األكالضرب مع الغرماء بو

 جرياألن إ فصار املستأجر مفلساً، حيث نفسه نساناإلجارة إحنوها يعرف حال  وجيار الدارإمن و

الترتل  وحال التضخم ويبقي، أن له ويفسخ أن له ـ  املستأجر نصف عمله مثالًاستوىف أن بعدـ 

  .واضح مما تقدم

جرة أان لنصف السنة ك فرمبا ، فاملعيار القيمةالّإ ور نصف السنة من باب املثال،كذ أن خيفىال و

ما أشبه أضعاف  وعرفة وربعنيجرة الدار يف أيام األأربالء ك يف  مثالً،خر للسنةأضعاف النصف اآل

  .احلج وة أيام الزيارةكم واملدينة و احلال يف النجفكذلك و،مهاحنو وجرة يف أيام الربيعنيأضعاف األ

 ب،صحظت القيمة حال الغ، لون املستأجر املفلس بقي فيها غصباًكلو استرجع املوجر داره، لو

يف النصف الثاين من السنة صارت  وجرة مائة،انت األك  مع الغرماء، مثالًكه ذلان لك ارتفعت فإذا

أيضاً ن الدين اجلديد أقلنا ب إذا مخسني ويضرب مع الغرماء مبائة أن جروان للمك ،لنصف السنة املائة

  .يضرب فيه الدائن مع الغرماء

ون كيف الترتل ي أن وح مع وض،حال الترتل يف املسألتني ونسانمنه يعلم حال استيجار اإلو

  .النصف الثاين للسنة إىل جرة بالنسبة من األأقلللموجر حق 

  قد زرعها املفلس انت العني املستأجرة أرضاً كلو و: قال يف اجلواهر
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 كبقاء، بل صرح يف املسالاإل على جرة املثلأاستحق وأيضاً ان له الفسخ ك ،بىن أو غرس فيها أو

ان كن إ والوزان، ويالكجرة الأكفظ الزرع غرماء ملا فيها من مصلحتهم حبال على جرة مقدمةهلا األأن 

  .ىانته ،جرة شرعاً مجعاً بني احلقنيوجبت األن إ واستحقاق البقاء عليه، على ال خيلو من تأمل، بناًء

 ن فيهك، لكما قاله املسالكم يهرة مع الغرماء ال مقدماً علجيضرب باأل أنه ظاهر اجلواهر: أقول

الدين اجلديد ال يضرب  أن قد تقدم سابقاً واملفلس، على جرة دين جديدرض لأل األكستحقاق مالان إ

  .ما تقدم يف الفرع السابقكالضرب معهم  على  بناًءكان ذلكإذا  إالّ به مع الغرماء، اللهم

مل و لية يف ذمة املوجركعني  على جارةانت اإلك أو لية ومل يقبضها بعد،كالبائع عيناً لو باع و

 إالّ مل تشملن إ و الرواياتفإناملوجر الفسخ أيضاً،  وان للبائعكا أفلسقبضها املستأجر، مث أن قد كي

لية يف كجارة للعني الاملقام يفهم منه باملناط، بل يف اجلواهر يف مسألة اإلأن  إالّ املفلس إىل العني املسلمة

  .سلمها املوجر من الفسخ يف العني املشخصة اليت  لعل هنا أوىل:الذمة

تبعه  وكيف املسال وبعض الوجوه االستحسانية، إىل ا مستندةية اعتبارية ال شرعية، ألواألول: أقول

  .م بتعيينها ليؤجرهاكمضاء أمره احلااختار املوجر اإلن إ :اجلواهر

 مورسري األ على أشرف أنه م من بابكر احلاكذإمنا  وليف شرعي يف نفسه،كت أنه الظاهر: أقول

عيان م املؤجرين بتسليم األكيأمر احلا: يقال أن انت املسألة مثلكلو ال هذه اجلهة  وباملفلس، ملرتبطةا

   .املستأجرين إىل املستأجرة
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  .البيع لوحدة املناط يف اجلميع وةرجاشخصية، حاله حال اإل وليةك فالصلح بعوض ،انكيف كو

 بقائها واخنفاضها و بني ارتفاع القيمة،السترجاعا ولي بني التسليمكال فرق يف خيار البائع لله مث إن

لي كجارة الإذا حال ك واملشتري، على قل ضرراًاأل طالق أدلة اخليار، فال يالحظانت، إلكما على 

  .مهاحنو وليكوالصلح ال

قد وجد عينه مشغولة حبمل  و،حنوها ماله أو فسخ موجر العني أو  عني ماله،كولو استرجع املال

 إىل بقاء مال املفلس فيها على ال جيرب و،املفلس أخذها على ضرر ن أخذها بالك أمإنفمال للمفلس، 

للمفلس  وبقاءاإل ان هلذا ضررك إذا ،هما ضرراًأقلن بضرر قدم كأمن إ وأمواهلم، على مدة، لتسلط الناس

خليت أ قلاأل  تضرر املفلس بالضررفإنما هي القاعدة يف تعارض ضررين أحدمها أهم، كضرر التخلية، 

  .املأمن إىل جرةبقاء باألاإل  وجبأكثران ضرر املفلس كن إ وتضرر،ن إ وال شيء للمفلس والعني،

 جرةأمأمن ب إىل دابة حتمل نقل احلمل)  اليت عند املفلسكعني املال(انت كن إ و:كقال يف املسال

  .الغرماء على ان مقدماً اك املكمن ذل احلمل كاملثل لذل

يدخل أن  إالّ نه ال خيلو التقدم من حبثأ ب،جرةأنقل بال على قرره أن ر بعدل عليه اجلواهكأشو

  .ةحتت النفق

جرة األ على حقه يف العني يدل على ون العني، فالدليلؤجرة من شاأل أن وجه التقدم: أقول

 كاهن وا ليست من العني، فالالزم الضرب معهم فيها،إ النظر يف املناط، حيث شكالوجه اإل وباملناط،

مثله  وا دين جديدرة مع الغرماء ألجهو عدم حقه يف الضرب باأل و،احتمال آخر تقدم يف مثل املسألة

  .لعل هذا أقرب وال يشمله دليل الضرب،
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 أخذها  فإذااسترجع الدابة، واملشتري املفلس يف الطريق و الدابةكان مالك  فإذاان،كيف كو

  أخذها،،ملوت دابته مثالً باملشي كان ميرض املالكذا إو ،جرةأها عنده بكتر ،شيمرض املفلس من امل

زوجة يزين ب إذا ماكالعرضي،  أو املايل احلال يف الضرر كذلكو، يقدم وهماأل انا ميرضان لوحظكذا إو

  .خر مثالتقتل زوجة اآل وأحدمها

  .حاله على  دليل سلطة الناسى لتساقط الضررين فيبق،كقدم املالن ا الضررىتساو إذا أما

ثناء أوب املفلس وحصل الفسخ يف كجرة لرانت األكلو و: كاملسالقول مما تقدم يظهر وجه و

ما ك من حفظ ماله،  دفعاً للضرر عن نفسه الذي هو أوىل،جرة مقدمةأاملأمن ب إىل ه ينقلفإناملسافة، 

  .ظهر وجه النظر يف قوله مقدمة

ون املأمن كتبعه اجلواهر يف مسألة  ورة،كرها التذك اليت ذىخرمن الفروع األ مما تقدم يظهر مجلةو

 يف االسترجاع كل حق املالكما أشبه، مما جيمع ال ومأمنني أو وجود مقصدين وغريه ويف صوب املقصد

 قلجرة مع الغرماء لوحظ األألبا قيل فإنجرة، ألمفلس البقاء بقدر الضرورة بل األمر ىمطلقاً، منته

  .كمل يلزم ذل الإ وجرة،أ

غري مها، فال استرجاع، بل للمستأجر استيفاء املنمفعة  أو الدار أو وجر بعد تعني الدابة املأفلسلو و

  .ما يف اجلواهركسبق االستحقاق  واملة ال صالة اللزومك

ن إ وهفإناملستأجر يضرب مع الغرماء،  أن الظاهر والعني حق الغرماء،كنعم لو تقايال تعلق باملنفعة 

 به عدم رعلق حق املستأجر باملنفعة فال يض باعتبار ت،يف رديف الدين السابقأنه  إالّ يناً جديداًان دك

  .ضرب الدين اجلديد مع الغرماء
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  .جارةجارة فالعني للغرماء مسلوبة املنفعة مدة اإلتقايل لإل أو مل حيصل فسخ اه إذمث إن

 احلجر مستحقاً ىيبقن هل ك ل،مل يوجد راغب إذا جارةانقضاء اإل إىل هلم الصربو: قال يف اجلواهر

  .عدمهاألقوى لعل  و احتمال،،انقضائها إىل عليه

ثرية فوجه كانت ك إذا  أما،ثناء احلجر بقي احلجرأجارة قليلة تنقضي يف انت مدة اإلك إذا :أقول

  .ال دليل عليه أنه عدم بقاء احلجر

ني املستأجرة ه العري هذغرناه سابقاً يف تبعيض احلجر يرفع احلجر عن املفلس يف كما ذ على نعم

  .ق حقهم ا، فال يرفع احلجر عنها لتصرف املفلس فيها مبا يضرهملتعل

  .ثرية تعرف مما تقدمكيف املقام فروع و
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ان صاحب ك أفلس مث بىن  أرضاً فغرس املشتري فيها أوىلو اشترو: قال يف الشرائع: )١٢مسألة (

الوجه  ونعم،:  قيل،رش مع بدل األكهل له ذل وبنية،ال األ وزالة الغروسله إليس  ورض أحق ا،األ

  .بنية منفردةاأل وبيعت الغروس ورض امتنع بقيت له األفإنرض، ون له ما قابل األكي واملنع مث يباعان

خالف أجده فيه، لصدق وجود  ال ب:رض أحق ا، ففي اجلواهرب األون صاحكأما : أقول

  .ىانته ،العني

ال فالظاهر إ ورض عن املالية عرفاً،وط األق سكمل يسبب ذلن إ صنع فيها حبريةن إ  احلالكذلكو

 زاهلاأشجرة قائمة ف أو حيواناً فمات، بل أو سركباعه فخاراً ف إذا انصراف الدليل عنه، فحاله حال ما

نه حيث يأخذ القيمة أل و، حيث ال يصدق قيام العني،مثلة من األكغري ذل إىل صريها حطباً ال قيمة له،و

  .ل القيمةك استوىف إذا جيمع بني العوض واملعوض، خصوصاً أن نكع الغرماء ال ميبالضرب م

ساس املفلس قد وضع األ إذ ،رشزالة باألحملقق من املنع عن اإلره اك القاعدة هو ما ذىمقتض مث إن

  .هكمل على وجه لعدم سلطته حبق شرعي، فال

 عينه يدل إىل  يف رجوعهكيل حق املالدل أن رش منزالة باألأما ما استدل به للشيخ القائل باإل

ال داللة يف  أن :يهفرش، فان له األكان وضع املفلس حبق كن ملا ك ل،منافعها والرجوع يف العنيعلى 

ناء من االستثكحق املفلس  على دل  فما،لو دل فرضاً فهو يف حال عدم حق آخر و،كذل على الرجوع

ه للبناء كن ملرض يف بيعها له أل األك احلق يف جرب مالللمفلس أن  فهذا القول من قبيل، الرجوعإطالق

  عطاء الثمن إ له اجلرب بكحيث يزامحه املال و تصرفه،إطالقيقتضي 
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 زالة ضرراًانت اإلكظهر فيما لو أرش زالة باألرض يف اإل األكمجعاً بني احلقني، وعدم حق مال

مة الزرع مائة، قي و ليأخذ حاصله قوتاً له،زرعنه إ ، مثالًك باملالكل ضرر يتداركليس  إذ املفلس،على 

  .رض فهو أقدم عليه ببيعه هلا األكما ضرر مالأ ،أعطي مائةن إ وقلع زرعه ا إذلقوتهن ال يصل احلب كل

 انت قيمتها عشرةك إذا ماكرض،  من قيمة األأكثر أو أقلرش ون األكفال فرق يف ان، كيف كو

 ألنه الزم قول الشيخ،نه إ كما قال املسالكجرة  البقاء باأل استحقاقكقيمة البناء عشرين، فهل للمالو

 ،األول ال يبعد ،صل، احتماالنلألما عن جامع املقاصد كبدوا  أو ،رشون القلع باألك تعليله ىمقتض

جرة، رض، فاجلمع بني احلقني يقتضي حقه يف األ األكال يالزم سلب احترام مال مال حقه يف البقاءإذ 

رض اليت أعطاها،  قيمة من األأقلليه إرض املردودة انت األكجرة ن له حق يف األكلو مل ي أنه إىل مضافاً

  .عينه إىل  دليل الرجوعإطالقهو خالف  وفالالزم الضرب بتفاوت القيمة مع الغرماء،

  مثالً،املتوسط أو ،بقدر الواقع أو ، يف أرضهبىن وزرع  بقدر ماكجرة اليت يستوفاها املالهل األو

قلع  ا أنه إذحىت ،جرته عشرونأ ورض قابلة لزارعة احلنطةانت األك بينما ،جرته عشرةأ وشعرياًزرع 

 أن من وعليه أزيد منها،فليس العشرة هي ما يستوفيها املفلس  أن احتماالت، من ،زرعه آجرها بعشرين

ف حبق جحااإل نصاف عدماإل وقاعدة العدل أن من واملفلس سبب خسارته، و عشرونكخسارة املال

 مما يستفيده كثر املفلس باألإلزامان عدم كن إ ونصاف،اإل إىل  الثالث أقرب،أحدمها فالالزم املتوسط

 إىل انت املسألة حباجةكن إ وجرة عليه،األ على  عدم شيء زائدن األصلإ  الصناعة، حيثىمقتض

  .التأمل

  زرعه فأحدث  ه أوءرض أرضه، فقلع املفلس بنالو استرجع صاحب األو
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 وجب عليه ،طم احلفر لتعيبها ا إىل احتاجت أو رض،ما أشبه مما قلل قيمة األ أو القلع حفراً

ظاهر دليل أن  إالّ رض لهانت األك حني بىن وزرعن إو ألنه زالة العيب يف الثاين،إ و،األولرش يف األ

املفلس جربان على أن  ماكمال بطم احلفر لزم، كن الك أم فإذان،كأم إذا املك املال الكاسترجاع املال

  .ماهلا عيناًكإن كمل مي إذا رض بدالًمل األكلتالنقص 

 أو رض وهلذا البناءخر بتخليص ماله، بل مها يبقيان هلذه األحدمها مطالبة اآلان، فليس ألكيف كو

 اجلواهر ك بذلوقد أفىت ان عليه الضمان،كنقص  أو رض مال املفلس فتلف فلو قلع صاحب األ،الزرع

  .االنتفاع واً للعنيكان مالكفعله املفلس حني إمنا ن الغرس مل يقع من واحد منهما بغري حق، وأب معلالً

 ،المها لهكان ك مث استرجعها، بىن أو رض من املفلس، فزرعرض استأجر األ األكان مالكلو و

  . الفروع السابقةتأيتو

ن ، ألك ال يبعد ذل،رجاعبناء املفلس عدواناً، فهل للمفلس اإل أو رض زرعلو قلع صاحب األو

ما أشبه لزم عليه  أو سر يدهكعيب احليوان بن إ املفلس أن قد عرف مما تقدمو حقه ال يزول بالعدوان،

  .رشن أعطي األك مل مي فإذا يف الصحيح،كجربه حلق املال

 اناك إذا ماكم كان احلك ،البناء ملن مسح املفلس له ما، مث حصل االسترجاع أو ان الزرعكلو و

  .للمفلس

ما معاً مث تقوم  بأن يقو،ل منهما بالنسبةكون لكرض اموع يصاحب األ وذا باع املفلسإو

ذ هلا من الثمن بنسبة يؤخ وقيمة اموع، إىل كذلكينسب قيمتها  ورض مشغولة به جماناً ما بقياأل

   جماناً الزرع شاغالً أو وم البناءقس بأن يكن العكمي والباقي للمفلس، و،كذل
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  .آخره إىل ما بقي

 إذا ، بينماأكثرانت نسبته قيمتها كرض قريبة انت األك  فإذاحنوه، وانكيالحظ امل أنه خيفىال و

  .أكثرالزرع و ـ حنوه وىمثل الرح ـ انت نسبة قيمة البناءكانت بعيدة ك

باع صاحب   فإذاخر للبيع بيع مال املستعد،استعد اآل والمها من بيع ماله،ك أو متنع أحدمهااذا إو

رض ليس لصاحب األ و،كغري ذل والسقي واملستأجر الدخول أو ان للمشتريكر جأ أو الغرس أو البناء

  .رض مسلوبة املنفعةاأل إذ ،كن للمشتري ذلكرض مل يباع صاحب األ إذا أما، املنع

 الذي جنيب ليقلع جذور الرتاعأل أو حدمهام الصالح يف بيع املال ألك احلاىرأن إ أنه مث الظاهر

روا يف كما ذكعات، زقطع املنا ووضع للمصلحةنه إ ، حيثك حق له ذل، أحياناًموريقع يف مثل هذه األ

  .اهللا سبحانه العامل وتقدم هنا، وب الصلح القهريبا
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ذا لو ك وطل حق البائع من العني،ب زيتاً فخلطه مبثله مل يىلو اشتر: قال يف الشرائع: )١٣مسألة (

  .ضي بدون حقهر ألنه خلطه بدونه

 أو جوداأل أو يف اجلنس باملساوي وبغريه، أو ط باجلنسل، سواء خكذلك األمر أن الظاهر: أقول

  .عينه على طالق دليل رجوع البائع إلكذلو ، بقاء العنيى مبا ال يسمكاستهلإذا  إالّ ى،رداأل

تاب ك] ر يفك ذيفية التقسيم ماك و،ة بالنسبةك يف الشرإشكالان املزج باملثل فال ك إذا مث

 بقدر حقه من باب الصلح كما أخذ املالإالعالج أحد أمرين،  أن دون، فالظاهران باألكذا إو ،ةكالشر

 ان زيته مائة وزيت املفلس مخسنيك  فإذاذا،كة هكل شركما يف ك ،م بينهماكالقهري الذي يفعله احلا

 ،ي الرطلنيهو ثلثو ثلث رطل ور وزنه رطالًصان إ و أخذ ثلثي الزيت،كان للمالك ،ل منهما رطلكو

مل يرضيا ن  إسبيل البدل على كذل على جيربان و،ل قدر حقهكأخذ  وأجنيب أو مهاحدبيع الزيت ألأو 

  .ترجيح ية فالاألولدلة ين خالف األاألمرال كن ببقاء حقهما، أل

 فإندل، سبيل الب على ان املرجع أحدمهاك ،ةكمها ببقاء الشرالقسمة لعدم رضا إىل حيث اضطرو

خر التقسيم اآل ول منهما أمراً بأن أراد أحدمها البيعكأراد ن إ وفهو،ين األمرأحد  إىل توافقا اضطراراً

  .رادة أحدمها إلال عالج دونه بعد عدم مرجح إذ م،كختري احلا

 الثلثني بقي ثلث كأخذ املال إذا ماك قدم ما ال ضرر فيه، ،ضرراًين األمران يف أحد ك إذ نعم

  .لقائه يف القمامة مثالًإ إىل  مبا يضطر،فلسمال نفع له لل وميته،ك لقلة ىال يشتر واملفلس

: ل عليه اجلواهر بقولهكلذا أش وخل،إذا لو خلطه ك و:مما تقدم يعرف وجه النظر يف قول الشرائعو

   له التوصل أن وجهلعل األ و،كأعم من ذلنه إ فيه



٧٨

 ،ي التحريركم به يف حمما جزك ، ما خيصه من القيمةن بنسبةون له من الثمكي وحقه بالبيع،إىل 

  .انا مستقلنيكن إو املالني لشخص لو بيعا صفقةكما أل

 على نه ال معاملة بينهماأ وبلزوم الربا هذه النسبة على عنية يف الك الشرأما رد اجلواهر احتمال

نه أ تعليل حرمته يف الرواية ب خصوصاً بعد،كتشمل مثل ذل الربا ال أدلة إذ ما فيهما،خيفى ، فال كذل

 على تقسيم القيمة وال أولوية للبيع وة قهرية،كانت الشرك أن ة بعدلاملعام إىل ال حاجة وفساد املال،

  .ما عرفتكين األمروقع الرتاع حسمه بأي  وال بالتقسيم و مل يرضيا ال بالبيع فإذاتقسيم العني،

  حيتملىرداأل ويف املخلوط باملثل: اصد، حيث قالقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف قول جامع املقو

هو باطل،  ونيكمتناع فصل املله بعض مال املفلس الك للزومها متل،طلب القسمة إىل ال جياب البائعأن 

  .أردألا وي التحرير املطالبة بالبيع يف اخللط باملثلكولذا أثبت حم

ان فيه، فال حق كط بغريه فهما شريلل جزء خكن يف املثل، أل حىت أما احتمال عدم حق املطالبة

، األصلالقسمة خالف  وال من البيع لتقسيم الثمنك أن خر، ففيه ما تقدم من اآلك أحدمها ملكلتمل

مال  إىل ن العني أقربففي القسمة، أل انتكن إ ويةاألولال أولوية، بل  وأحدمها إىل فالالزم املصري

  . من القيمةنساناإل

جود يبطل خلط باأل أنه إذا  من،تبهكالفاضل يف بعض  ويما عن الشيخ ظهر وجه النظر فكبذلو

    مع الغرماءاليت يطلب ا املفلس يضرب بالقيمة وحقه يف العني،
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التالف كنه أعلل بن إ وتردد فيه احملقق وعدم صحة هذا القول، إىل رناه ذهب آخرونكمما ذو

 حقه بالبيع، إىل ان التوصلكمإ ورده اجلواهر ب،ضرار باملفلسن من القسمة لإلكعدم التم وباالختالط،

 ال خصوصية للبيع بل يقسم الشيء بالنسبة، أنه قد عرفت ونسبة القيمة، على ون له من الثمنكيو

  .غريه وكي املسالكأيده حم وبالنسبة،  بالقسمةقد نقل الشيخ قوالًو، ما تقدمك لعلها أوىلو

غري اجلنس،  ول، بلاملماث وأرداأل وجودألواع الثالثة انان اخلليط األك إذا مما تقدم ظهر حال ماو

 احلنطةك االمتزاج حال االختالط الح ول،سبالع وقسام الثالثة من السمنخلط مسن البائع باأل إذا ماك

  .كاملال على  بثمن يعد ضرراًكن ذلكأمن إ و لتعذر الفصل غالباً،،بالشعري ومبثلها بأقسامها

خلط الشياة اليت اشتراها  إذا ماكيهما، ن مل يعلم أيهما ألكن الفصل، لكذا احلال يف اخللط املمكو

 أو س، لطول الزمان،كبالع أو ماله العرت و الشياةكمال املال أن مل يعلم إذا حىت و بشياهه، بلكمن املال

  .كما أشبه ذل أو ليهما لالستفسارإنهما الوصول كمل مي ولهمايك والبائع وان املشتريك
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خبز الدقيق مل يبطل و قص الثوب أ الغزل أو) أي املشتري(لو نسج : قال يف الشرائع: )١٤مسألة (

  .حق البائع من العني

  . لبقاء العنيكذلو: أقول

زادت ن إ و،إشكالداً فال اح وهماليكانت قيمة كنقيصة بأن  وبقيت القيمة بدون زيادة مث إن

 ،ى ما سعإنسانل كل ولهميادة حصلت بعن الزانت عليه، ألكنقصت ن إ و،انت الزيادة للمشتريك

  .ا حصلت بفعله، فيشمله دليل اليدإمضمونة عليه حيث  النقيصةو

مث صارت عشرة،  انت قيمة احلنطةك بأن ،حصلت الزيادة للتضخم يف القيمة ال للعمل إذا أما

 أن دم تق زيادا، فقد عشرين بال مدخلية للطحن يفىانت تسوك بقي حنطة أنه إذا  حىتعشرين

 ى من حال غريه ممن يعطأمة، وليس حال املفلس أسوييف قدر الق إالّ ال حق للبائع ألنه ،كاملشتري شري

مع  كيف الترتل يضرب املال أن ماكغري صورة التضخم،  إىل العني منصرف إىل دليل الرجوع و،القيمة

  .الغرماء يف التفاوت

  .زاد بالعمل للغرماء ماوكان : لشرائعزاد بسبب العمل، قال يف ا إذا رناه يف ماكملا ذو

 من عدم استحقاق رناكما ذ على ستجد بناًءن املأ ب، اجلواهر عليهإشكالمنه يعلم ضعف و

صفة  الّإون احلاصل هنا ك ضرورة عدم ،ما يف القواعد، بل هو أوىلك العدم هحنو ونمساملشتري ال

 ال وجه للعدم يف السمن أيضاً،نه إ فيه إذ .ىتهان ،ك، فهي من توابع اململوها مستقالًكال يعقل مل حمضة

  .حنوهاأو  جرةأب وأغريه تربعاً  أو ون الزيادة بسبب عمل نفس املفلسكال فرق بني و

  زيادة (يف املوضعني األقوى ن إ :كرناه قال يف املسالكلذا الذي ذو
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نقصت العني عند ن إ نهأ ب،كره قبل ذلكان يف ما ذكن إ والزيادة للمفلس، أن )القيمة أو العني

  .املفلس ال شيء للبائع معه لو اختار أخذ العني، نظر تقدم وجهه

 ك رجع املال،هزلت مبا بقيت القيمة وربت الشاةك إذا ماكنقصت من وجهني،  ولو زادت العنيو

الزيادة للغرماء يضرب  أن  الدقةىان مقتضكن إ و،لصدق بقاء العني عرفاً ،نقيصة أو ليها بدون زيادةإ

  .يضرب معهم يف سائر أموال املفلس النقيصة و،معهم

الثوب  والقصارة حبس الدقيق والطحن على جريان لألكحلقنا الصفة بالعني ألو و: قال يف اجلواهر

  .للبائع حبس املبيع الستيفاء الثوب أن ماكجرة، الستيفاء األ

  .شبهأما  والتقاصمناط  و)مك عليىمن اعتد( ىمقتضنه إ ، حيثكال بأس بالقول بذل: أقول

جري يف مثن ا فال شيء لأل مل يزدن إ :القصارة، ففي القواعدة جرةأجري  قبل استيفاء األأفلسلو و

 ولعني ماله، ف إىل جري الرجوعاأل ول من البائعك لفإنعيان، حلقنا هذه الصفة باألأ وزادن إ والعني،

أربعة  والبائع بعشرة وجر بدرهماألجرة درمهاً قدم األ والقصر مخسة وعشرة  قبل القصارهىساو

  .للغرماء

ليس له عني مال قطعاً، بل له  ويستويف أجره، حىت جري حبس العنيلأل أن املرادو: قال يف اجلواهر

  .ما مسعتهكمل يزد الثوب بقصارته ن إ واحلبس

   كاملال على نك مل يزد مثنه مل يفإناسترجع البائع املال،  إذا :أقول
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ليس  و فيضرب مع غرمائه،،جرته من املفلسأيطلب القصار إمنا  والقصار،  إىل بالنسبةيءش

  .جره تقاصاًأيأخذه عن  حىت ليس املال للمفلس وليس له فيه شيء، ألنه للقصار حبس املال

 نقص عن حقها فإنجري حق يف العني بالنسبة، األ وكل من املالكان لكجري، زاد بفعل األ إذا أما

  .ما تقدم على ان الزائد للغرماءكزاد ن إ و النقص عليهما،ورد

  .اً للبائع بقيمة الصبغكان شريكلو صبغ الثوب و: قال يف الشرائع

 مع يضرب بالنقص والعني إىل  يرجعكاملال أن  يفكال ش وقد يسبب الصبغ النقص،: أقول

  .الغرماء

  .هنا يرجع بدون ضرب وال يسبب شيئاً،قد و

  .ون للغرماءكحصة املفلس ت وان،كيشتر وادة للمفلسون الزيكهنا ت و، وقد يسبب زيادة

  . واحداً قوالًكخالف أجده فيه، بل يف املسال قيمته بالصبغ بالتزد مل ن إ :قال يف اجلواهر

انت قيمة الثوب ك  فإذاقد يزاد أحدمها، وقد ينقصان، وان، ففي الزيادة قد يزادان،كيف كو

ون العمل يف كلعدم  جرةأال  أن املفروضو  ـبعد الصبغالصبغ مثانية، فقد تزاد قيمة الثوب  وعشرة

زيادة قيمة الثوب بسبب  إذ  عشرة،كللمال وون للمفلس سبعة عشر،كهنا ي و تسعة، ـقباله شيء عرفاً

  . منها شيءكاملفلس فليس للمال

 الثوب كللماة، فل واحد نصف ماله من الزيادكان لكني، حيث كانا شريك إذا  خبالف ماكذلو

  .عشر  الصبغ اثىنكملال وعشر، مخسة

  العمل  أن املفروض ومل يزد الصبغ، ـ يف املفلس ـ ال الثوبلو: ال يقال
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  .تقسيم الزيادة بينهما بالنسبةأيضاً جرة له لتفاهته، فالالزم هنا أال 

فهنا  ،ما تقدمك يف زيادة قيمة السوق حىت قدر ماله إىل حق الرجوع إالّ كليس للمال: نه يقالأل

  . املفلسكارتفع يف ملإمنا ن املال  بعدم حقه، ألأوىل

  .الصبغ أو  سواء زادت قيمة الثوب،لمفلسلالزيادة أيضاً هنا  وقد يزاد أحدمهاو

مل يبق  ألنه ثوبه بقدر مثانية، إىل كهنا يرجع املال والصبغ ستة، ومثانية قد ينقصان بأن صار الثوبو

 عشرة من أربعة عشر، إىل يرجع أنه الناقص مع الغرماء، اليضرب باالثنني  وهذا القدر، إالّ هكمن مل

  .اء له يف أربعةكون الغرماء شركيو

قيمة الثوب  أن فلو فرض:  قال،الم القواعدكرناه أشار اجلواهر بتنظره يف كبعض ما ذ إىل لعلو

  .املصبوغ ستة، فللمفلس ثلث الثمن والصبغ درمهان وغري املصبوغ أربعة

 على وغاً يف املثال مخسة، فالنقصانبما لو فرض قيمته مصك من قيمته، قلألو زادت قيمته بو

 ،ليه أوىلإالنقصان  انت نسبةكالثوب قائم حباله ف و،كيهل وه يف الثوبؤن الصبغ تتفرق أجزاالصبغ، أل

  .ىانته ،ن ال خيلو من نظركبه جزم يف القواعد، لو

 ضرب مع الغرماء يف ،ك الباقي املالحذاء فتلف أحدمها فاسترجع  مصراعي باب أوىلو اشترو

  . ضرب يف السبعة مع الغرماء،أحدمها ثالثة قيمة وانت قيمتها معاً عشرة،ك  فإذاالتفاوت،

 ألنه  فصارا عشرة، فهل حيق للبائع استرجاع مصراعهذا باعه مصراعاً بثالثة، فجعل له عدالًإو

  .ضررال  فيقف دونه دليل ،بعةيوجب خسارة املفلس أر ألنه ال عينه، فيشمله الدليل، أو

   عليه مما يوجب باعه اخلشب فبىن إذا ماكون ك االسترجاع، فيإطالقأما 
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ان الثاين كن إ و، احتماالن،حنوهاأو  جرة، بل يأخذ األكسحبه ضرر املفلس، حيث ال حيق له ذل

  .أوىل

ر اان عليه رد مقدك كلاسترجعه املا  فإذابلد آخر فيه التضخم، إىل لو نقل املفلس مال البائعو

  .النقص إىل جع القيمةالبلد لتر إىل يأيت به أن  حيق لهال والبائع، إىل الزيادة

  .اً للبائع بقدر العملكان شريك بنفسه ذا لو عمل املفلس فيه عمالًكو: قال يف الشرائع

، أشبهما  أو لبكعلّم ال أو صاغ الذهب أو حنت الصخرة إذا ماكزادت القيمة،  إذ كذل: أقول

  .ن للمفلس شيءكمل تزد مل ي إذا أما

  يف ذهبهك يف حق املالكش  فال،ان الذهب الذي اشتراه مصاغاً فهدمه مث صاغه من جديدكلو و

ون صياغته بدل ك بأن ت،هل يأخذ هذا الذهب املصاغ أنه الم يفكن الكاخلام، ل والتفارت بني املصاغو

 احتماالن، ، بالتفارت مع الغرماءكيضرب املال وللغرماء،ون الصياغة للمفلس كت أو الصياغة السابقة،

 أن ، الاألوىلانت الصياغة الثانية مثل ك إذا عني ماله، فيشمله الدليل السابق، خصوصاً أنه من صدق

  .جديدة فالالزم الضرب مع الغرماء الصياغة أن من والثانية سواراً، وقرطاً األوىلون كت

  . فتأمل،ه بالصيد، مث علمه املفلسلب علمكنسي ال إذا ذا احلالكو

 هحنو ون العمل صبغاًكمل ي إذا  التحقيق عندنا عدم استحقاقه شيئاً:قول اجلواهر أن  يظهركبذلو

له محنوه مما مل يع وان العمل عمل غاصبكجزاء، بل ينبغي اجلزم فيما لو األك أو مما هو أجزاء مالية

  .جرةأ م عليهال غر ولو أذن فيه واملفلس بنفسه،

  ه كل للغاصب ملمان العكن إ و،ك لذلهال وجنه إ :فيهإذ 
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  . لنفسهنسانعمل اإل أن طالق أدلةالغاصب، إل

 االستيالء عليه، من غري فرق بني ذي كان للمفلس، فال حق للمالك تربعاً ولده مثالًعمل  إذا نعم

  .النحت والصياغةك ،غريه وجزاءاأل

  .يد عليها ذا ألنه يهما، فالقول قول املفلسلصفة ألا أن املفلس يف وكلو اختلف املالو

 هل له و الرجوع يف الباقي،كان للمالك أفلس بعضه، مث ىأبق و خشباً فعلم بعضه باباًىلو اشترو

بقدر ماله، فالزائد من  ألنه  اخلام للمفلسكيتر وان بقيمة متام خشبه،ك إذا املعمول باباً إىل يرجعأن 

ون كي ولكيسترجع ال أن ان النحت للمفلس، فلهك ول اخلشب لهكن ، أل الظاهر ال،اخلام للمفلس

  .اً يف النحت فيضرب عليه للغرماءكاملفلس شري
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وجد رأس ماله ن إ :ليه، قيلإ املسلم أفلسلو أسلم يف متاع، مث و: قال يف الشرائع: )١٥مسألة (

 ى،هو أقو و،قيمة املتاع أو  بالثمن له اخليار بني الضرب:قيل وال ضرب مع الغرماء بالقيمة،إ وأخذه،

  .ىانته

طالق أدلة يضرب مع الغرماء، إل أن بني وهماله ختري بني أخذ ـ سركبال ـ وجد املسلمن إ :أقول

ون أزيد من حقه بأن كال ي أن  أخذ رأس ماله فالالزم مالحظةفإناخليار فيمن وجد عينه عند املفلس، 

  .ةيمبقاء الق إىل دلةف األان انصرحصل ترتل يف القيمة ملا عرفت سابقاً م

ه يف استرجاع حق ل  ال،ر خبمسنيكليه، وقد صارت مائة إ املسلم أفلس ف،ركفلو أعطاه مائة ملائة 

يضرب باخلمسني مع  ومخسني حق له أخذ املائة، ورار مبائةكس بأن صارت األكعيف ال ول املائة،ك

  . الزائدال فال حق له يفإ و،مل يفسخ إذا كن ذلكالغرماء، ل

ته، ائيأخذ مفت رار حق له الفسخ فيما نقصكحق له الفسخ فيما زادت القيمة لأل إذا :ال يقال

  .حينئذ مخسونراركمة األبينما قي

 من أماً أسوكاملفلس مل يشرع له الشارع ح أن ازكبارت وال ضرر لدليل كميتنع ذل: نه يقالأل

  .سترجاع دليل االإطالق دون نافمها يق وم غري املفلسكح

 ره يف السابق، الكما ذ على  عطفاً،ريييريد به التخ) أخذه(قول احملقق  أن ان، فالظاهركيف كو

  ).هأخذ(:  اجلواهر عدم خالف جيده يف قولهىقد ادع والزم،أنه 

  : مل جيد رأس ماله ففيه قوالن إذا أما

  .القيمة بأنه يضرب مع الغرماء ب:رتهكالعالمة يف تذ وللشيخ يف مبسوطه: األول
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  بأن له اخليار يف الضرب بالثمن،كثراأل إىل  نسبتهكتبه، بل يف املسالكللعالمة يف بعض : والثاين

بعد تلف  ـ سركبال ـ قد علّله الشهيد الثاين بأن املسلم و،ىقواأل أنه قد تقدم عن احملقق والقيمة،أو 

 فيه يف وقته ختري املسلم بني الفسخ تعذر املسلم مىت أنه مه ما تقدم يف السلف منكون حكعني ماله ي

ال  إذ مع عدمه يضرب بقيمة املسلم فيه، ومع الفسخ يضرب بالثمن،أنه  إالّ ،كذلكون هنا ك في،الصربو

  .مع تقييد)  اهللاهمحر(حد الغرماء، مث قواه هو صرب هنا أل

اخليار على  دل اختصاص ما وصالة لزوم العقد،أب ـ بعد ارتضائه مذهب الشيخ ـ ه اجلواهرورد

يؤخذ له مبا خيصه من  و فيضرب حينئذ مباله من املسلم فيه،،تعذر املسلم فيه لالنقطاع دون غريه إذا فيما

  . له الباقي يف ذمة املفلسىيبق ومال املفلس بعض حقه،

 أن ه لهؤعطاإحيث تعذر  ون املسلم يطلب من املفلس املتاع،ما اختاره احملقق أقرب، أل: أقول

روه يف خيار كمما ذ غريه وال ضرردليل ن إ يأخذ الثمن بعد الفسخ، حيث أن له و،قدري حىت يصرب

ال  وكصالة لزوم العقد مرفوعة بذلأ و ال يفسخ،يضرب بالقيمة مع الغرماء بأن أن هل وآت هنا، الغنب

  .اختصاص لدليل اخليار

يشمل عليه حبيث  أو سلم فيه،ن مال املفلس من جنس املكمل ي إذا  ما ارتضاه بأنهكأما تقييد املسال

األمر إىل املقام ال ينتقل ن إ :يهفثل، فملان ضامناً باكان للمفلس املثل كإذا  ألنه أنهكه منه، فؤفا ونكال مي

املثل ن إ ل ديونه، فحيثكان له بقدر كإذا  إالّ لهملا ون متعلق حق الغرماء،كل مال املفلس يك إذ املثل،

على  ومثل ماله، إىل يءماله رجوع طالب الش إىل  العنيكلناط رجوع ماالعني فيفهم من م إىل أقرب

  املثل يف  إىل يقال بالرجوع أن هذا يلزم
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ان دينه ك إذا املثل يف بعض دينه إىل ان يف مال املفلس مثل أمواهلم، بل يرجعك ا إذسائر الديان

 املثل بعيد، إىل ن االلتزام بالرجوعك لاملوجود يضرب مع الغرماء، على يف الزائد و من املثل املوجود،أكثر

صالة عدم أان عني مال الدائن، فك ا إذخص مال املفلس مباإمنا  والضرب مطلقاً، على الدليل دلّإذ 

  .مةكالتخصيص يف مال املفلس حم

بل مل : فلسقال امل ومانة،أدعته عنده أو ون جهة السلمهذا عني مايل أعطاين م: مث لو قال املسلم

  .بالبينة إالّ يدعيه املسلم صالة عدم ماان القول قول املفلس، ألك ،هي مايلسلّمه فأ
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ان كان عمداً كن إ و تعلق حق الغرماء بالدية،أًعليه خط ذا جىنإو: قال يف الشرائع ):١٦مسألة (

تساب وهو غري كا ألنه تعني عليه قبول الدية،يال  وبذلت له،ن إ أخذ الدية وباخليار بني القصاص

  .واجب

يتعلق حق إمنا  و،ما صرح به الشارحانك مورثه، ىعل ون اجلناية عليه أوكال فرق يف : أقول

ال يصح العفو عنه هنا ملنعه من التصرف يف و:  قالوا،نه مال متجدد للمفلسأالغرماء بالدية ملا علّلوه ب

   .)١()و الَِّذي ِبيِدِه عقْدةُ النكَاِحأَنْ يعفُونَ أَو يعفُ ِإالّ(: املهر للزوجة، حيث قال سبحانهك املال، فهو

براء، فال حق هلما يف اإل  الكذلك وحق له يف التصرف يف املال،  حال السفيه حيث الكذلك وبل

  .ان له اخليارك أن ال وجه لتعني أحدمها بعد وله العفو، وخذله األن إ :يقال

له  و الديةاألول على  بل،يناألمرله يف ، حيث ال حق أاخلطكانت اجلناية شبه عمد فهي ك إذا أما

  .العفو

مل إذا  ألنه بذل اجلاين الدية، إذا العفو أو الدية أو عمداً، حيث له القصاص انت اجلنايهك ا إذنعم

  .ليهما غري مالكن أل للمفلس اختيار أحدمها، أن  يفكال ش والعفو، أو ان له القصاصكيبذل 

ال  وليس تصرفاً مالياً، ألنه العفو، وعني أخذها، بل له القصاص بذل اجلاين الدية مل يت فإذاعليهو

بأن الثالثة : يقال أو خران يف طوله، مث اآلاألوليقال بأن القصاص  أن العفو ويهم يف حقه يف القصاص

  .تاب القصاصك يف كالم يف ذلكرنا تفصيل الكقد ذ ويف عرض واحد،
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، فال حق للورثة يف كذل على يف النصوص الدالةما ك ،لهماكانت ديته كلو قتل املفلس خطأً، و

  .الزائد من دين الغرماء إىل نعم هلم العفو بالنسبة، ثانوي ألنه العفو

  .أ احلال يف شبه اخلطكذلكو

ن يف ك، لاألول ال يبعد ، احتماالن،القصاص ملا تقدم أم ال وأما يف عمد احملض، فهل هلم العفو

قيده الطربسي و:  قال،ما يف الدروسكاملشهور  على بعد أداء الدين  إالّمل جيز للورثة القصاص: اجلواهر

  .المهكآخر  إىل جوز احللبيون القصاص مطلقاً، وببذل القاتل الدية

 من أكثريوجب  شعار الإهو  و،سقاط حقهإبقاء دينه ببالذات حقه فال وجه إل وأوالً ألنه لعلهو

  .اهللا العامل واالحتياط،
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  .يواجرها أن دابة وجب عليه ان له دار أوك ول:  الشرائعقال يف ):١٧مسألة (

 جياراإل و،نياتثوا ليست من املستكلذا قيده اجلواهر ب و لوجوب أداء دين الناس،كوذل: أقول

م كحجر احلاأن  إالّ ان ال يعدومهاكن إ و احلقفإنال إ و،كم له ذلكأطلق احلا إذا الغرماء ومكذن احلاإب

م حمل كذن احلاإبل ظاهره بدون  ذن الغرماءإفاية ك اجلواهر إطالقجازته، فإن ا بدوميقف دون عمله

  .نظر

انت دار ك  فإذامها،غري والبيع وجارةنفع حبال الديان من اإلاأل الالزم عليه فعل أن مما تقدم يعلمو

ن كأم وعليه  موقوفةانت مثالًك لو كلذل وجيارها وجب البيع،إن دون لديان بيعها يسد اكو زائدة

  .تبج وجاراإ

ن إ  من حيث،انت له ضيعة موقوفة عليه، ففي وجوب مؤاجرا نظركرة لو كعن التذ أما ما

  حاضرة،املنافع ال تعد أمواالًن إ من حيث وا جتري جمراه فيجعل بدهلا للدين،فإ ن ماالًكمل تن إ واملنافع

 :الثاين أقرب، ففيه و،اةكالز و احلجلوجب ا و،جارة املفلس نفسهإموال لوجب انت تعد من األكلو و

 يعد  نفسه فالنسانجارة اإلإأما ، املديون أداء ما عليه على قد وجب والضيغة منافعها مال عرفاً،ن إ

  .ماالً

ال يطمئن ببقائها  و،شياًف اًئنفعة تتجدد شيامل و،جيب باملال احلاضرإمنا نه أ اجلواهر بهقد أجاب عنو

لو فرض حبال  وقدام مع هذه املخاطرة، فال جيب عليه اإل،جرة األكستقر ملي حىت حبيث يستويف اجلميع

  .ىانته ،جرة اجته الوجوب حينئذاأل على هكيستقر مل

 على قدر ولكينفق ويأ و،ان له بستان يقطف مثاره يوماً فيومك  فإذان ببقائها،أطم الو وبل: أقول

د حيث ور ال يصدق يف مثله قوة يف املال، وقدرة،جيار حتصيل ن اإلجرته للحج مل جيب، ألأجياره ليأخذ إ

  يف النص، فهو 
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 انكمإأما دين الناس فهو واجب فعلي، وله ، جيار ليزيد عن سنته فيخمسهاإل ال جيب عليه أنه مثل

  .يؤديأن 

 ،ون خالف شأنهكي أن ناها بدونكن من سكدار موقوفة يتم وانت له دار جالساًَ فيهاكولو 

 ولو كنيات الدين ال تشمل مثل ذلن أدلة مستث أل،بيع داره أو جارةإ واناهكالظاهر وجوب س

  .لالنصراف

نيات أدلة املستث إذ ،كجل ذلار داره ألجيإ أو  فال جيب عليه بيع، دارهىنكأباح له أحد س إذ أما

  .تشمل داره

خراجه إم يطمئن بعد و يعطيها ملن أرادها من الطالب،انت دور موقوفة بيد املرجع مثالًكنعم لو 

  .كحوط ذلاأل  أنكال ش و احتماالن،،جل الدينينايف شأنه، فهل يلزم عليه االنتقال ألهو ال  ومنها

 قادر ألنه جل الدين،تبه ألكر فيبيع سفيها بدون عن من املطالعة كتبة يتمكانت مكلو  مثله ماو

ان البابان ال يشبه كن إ و،له نفع يف املقام تاب احلج ماكرنا يف كقد ذ ودينه بدون حمذور، أداءعلى 

  .خرأحدمها باآل

 ،امتنع هل حيلف الغرماءن إ و حلف استحق،فإن شهد للمفلس شاهد مبال، اذإو: قال يف الشرائع

  .ثبات حق للغرماءإن يف اليمني رمبا قبل باجلواز، أل وهو الوجه، وال،: قيل

ه، يل ممنوع من التصرف فيليس بأمر ما ألنه ،إشكالال  وخالف  بالىللمفلس حق الدعو: أقول

عن جلبه، ولذا جاز   الاملفلس منع عن صرف املال و،صرف له ال و واجبة للمالىالدعو وأن خصوصاً

ولد فالن مما يؤثر يف نفقته منه،  أنه ما جاز له ادعاءكحتطاب وغريها، اال واالاب وتسابكله اال

غري  إىل نه خلعها حيث يسترد املهر، أ أو،هرا زوجة فالن حيث هلا املأ أو رثه منه،إموته يؤثر يف و

  .كذل
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انا متربعني يف كن إ و،شيء آخر على األمرنه له املال الفالين، فال يتوقف أقام شاهدان ب إذ أما

  . دليلهاطالق، إلىالشهادة حجة ولو بدون الدعو إذ ،الشهادة

  .كما أشبه ذل ذا، أوك بأن املفلس يطلبه إنسانذا لو أقر كو

 أنه  يفإشكال حلف فال فإنللمفلس، املال الفالين  أن  على قام شاهد واحد فإذا،انكيف كو

تاب كما تقدم يف ك ،املةكاحللف يقومان مقام الشهادة ال ون الشاهد الواحديستحق املال، أل

  .الشهادات

 أو دائنان حمل الشهادة عني مال كبعضاً فيما  أو ،ذا صار املال له تعلق به حق الغرماء جمتمعاًإف

  .م بثبوت املوضوعك لثبوت احل،غرمي

قلنا بأن  و،م بأن املال لهكعلم احلا إذا احللف فيما على مكامتنع من احللف، فهل جيربه احلا ا إذأما

 نقاذ حق الغرماء،إ ألنه جيربهإمنا  وحلفه، إىل ةم بعلمه ال حاجكنه حيألو قلنا ب إذ م بعلمه،كم ال حيكاحلا

نقاذ إصاحبه بامتناع نفس الصاحب عن  إىل م عدم وصول حقكيهم احلا المال شخص حيث كليس و

 يصال احلقوق،م وضع إلكن احلا أل،ان ال يبعد اجلربكن إ و احتماالن،،غريه وصلال جيربه لأل حقه، أو

  .ىدعواه ومل يرد الدعو على نقاذ حق املفلسإتوقف  إذا مثله ماو

ناه كخرجت دار س ونهاكليه سإرجعت  إذا  حبيث،ان للمفلس دار موقوفة غصبتك إذا ذاك وبل

  .الغرماء إىل نيات الدين فتصرفوا من مستثك على احلالية

ال يعلم صدق الشاهد،  ألنه مكقيل ال جيربه احلا: )امتنعن إو( قال يف اجلواهر عند قول الشرائع

  حينئذ و ولو علم ثبت احلق بشهادة من غري ميني،



٩٤

املدعي يعلم ن إ :فيه وهو غري واجب، وسبكن احللف تأل و صدقه،ال يعلم ما على فال جيربه

سباً، بل هو مقدمة لتحصيل ماله الواجب كليس هو ت وم،كمل يعلم احلان إ واف يف اجلربكهو  وصدقه

  .ىانته ، لوفاء الدين املطالب به،عليه

املدعي  أن علمن إ وم مبا ال يعلم،كيف جيربه احلاك إذ )املدعي يعلم صدقه(: ما يف قولهخيفى ال و

  .ذب بدعواه العلمكال يعتمد ال

ال أجد فيه خالفاً من غري : يف اجلواهر و امتنع املفلس من احللف مل حيلفوا،فإنان، كيف كو

 إنسان ملال إنسانحلف  على ال دليل ألنه ،م ال حيلفونأ عليه مجاعرة اإلكعن ظاهر التد وايف،كساإل

  .عدمه سواء و فحلفهم،آخر

 فهم حيلفون ملال هلم فيه ،ثبات حق الغرماءإباجلواز، فقد استدل بأن يف اليمني ايف القائل كسإلا أما

  .حنومها والويل وحلف الوصيكن، فهو حق اآل

ال  أنه ركبني حلف من ذ والفرق بينه و عدم تأثريه،األصلمل يثبت مثل هذا احللف، فنه إ :فيهو

لف باحللف ابتداًء، فيشمله كحنوه هو امل وويف قيم الوقفالصغري،  وهو امليت والويل وطرف يف الوصي

  .ثريةكال لضاعت احلقوق الإ و،اركنلإل أو ثبات دليل احللف، سواء لإلإطالق

خذ  بأن له حق األاالء املفوضني، حيث قالوكالوكن ؤوله بالشكيل الذي ال يعلم موكذا الوك وبل

ه، خبالف املقام الذي هنا شخص هو طرف الرتاع قإطالاحللف من مجلة ما يشمله  و،كباخليار وغري ذل

  .الديان إىل وصل املال أخرياًن إ وحقيقة،

أن ولو صح مال  على الزوجةو ،مال زوجته املختلعة على حيلف الزوج أن حيلف الديان لصح

  مال  على قرباءاأل وخذها منه املهر،زوجها أل



٩٥

قريبهم، حيث ال نفقة له يعطيهم  على لواجبثبت له املال أخذوا منه نفقتهم ا إذ قريبهم الذي

  .كغري ذل إىل املال املتنازع فيه، أن ثبتإذا  إالّ ،منها

ال كاملال يف  أن  مع،بني هؤالء حيث ال حيلفون ويل املفوضكفرق بني حلف الوأي : ال يقال

  .احلالف إىل احلالني ال يرجع

ها يشملهم إطالقحنوهم، ف وقيملا والويل والوصي ويلكدلة اليمني عن الوال انصراف أل: نه يقالأل

أراد  ول الوارثكن وان الدين مليتكي عن حواشي الشهيد فيما كان احملكلذا  وخبالف أمثال املقام،

ذي احلق،  إىل الوصي والويل حيث يتعذر الوصولكم لعله أل وز حلفهم،ه جوفإن الغرماء احللف،

ن التوصل كمي:  املزبور، نعم قالاألصلنه ال يصلح خمرجاً عن أن رده اجلواهر بكخبالف غرماء املفلس، ل

ن كحيلفون، ل وليهم بعقد شرعي يعلم به الشاهد مث يشهدإحلفهم بأن ينقلوا املال  إىل يف غرماء املفلس

  .ىانته ،خيرج عما حنن فيه

رافعة باحللف  يستعد للدخول يف املالنه كلل بأن املال له، كيل، حيث يعلم املوكمثله يأيت يف الوو

 إىل ه ينقل املالفإنقيمت عليه، أ ىراً لدعوكان منكاحللف يف ما  وولكال يريد الن أو ،مع الشاهد الواحد

ن إ واسبكما قرر يف املكن هذا الشرط جائز أل ،املال على ليه بعد حصولهإينقله  أن لو بشرط ويلهكو

  .غريه و من احللفكان له شأن املالكيل كلوا إىل  انتقل املال فإذا،نه يلزم منه الدورأقال بعضهم ب

  ن إ و حلفوا أمجع ثبت،فإن  قيل بصحة حلف الغرماء، فإذاان،كيف كو



٩٦

 ليس ملن امتنع و،لدين امليت ةما لو حلف بعض الورثكون بالقسط، حلف بعضهم استحق احلالف

الشاهد يثبت كالف احل أن  علىال دليل إذ ت عليه اجلواهركسو رة،كما عن التذك احلالف، كيشارأن 

  . واهللا سبحانه العامل،الشهاداتو القضاء تايبكما قرر يف كاحلق مطلقاً، 

  



٩٧

ربعة، دلة األقد دل عليه األ وامليسرة، إىل ينظر املعسر أنه ال خالف يف وإشكالال  ):١٨مسألة (

نيات يباع له مستث  أو،اذامل و، أحيبسذا يصنع باملعسر ما إذ ،دلة الثالثة يدل عليه العقلاأل إىل االضافةبف

  .رميةكونه بشراً له حق احلياة الكهو خالف  والدين

  .املنطق والف العقله خبيع مستثنيات لقوانني من حبسه، أوما يف بعض ا أن منه يعلمو

   .)١()ميسرة إىل ان ذو عسرة فنظركن إو(: ما قال سبحانهك، النظرة على  القطعي قائممجاعاإلو

عليه (علياً ن إ :)عليه السالم(، عن الباقر )عليه السالم(عن الصادق  راهيم،بإ غياث بن يف خربو

   .)٢(يستفيد ماالً حىت  سبيلهىه وحاجته خلّإفالس تبني له  فإذاان حيبس الرجلك )السالم

 نيمسلملم اكخوانإعسار أحد من إ ومكياإ: صحابهتبها ألك اليت )عليه السالم(يف وصية الصادق و

ليس :  يقول)صلى اهللا عليه وآله( أبانا رسول اهللا فإنهو معسر،  وم قبلهكون لكبشيء يتعسروه أن 

   .)٣(ظله إالّ ظله اهللا يوم القيامة يوم ال ظلأنظر مسلماً أمن  ويعسر مسلماً، أن ملسلم

ال إ وحمل االبتالء غالباً، ألنه الصحيح، على ر املسلم هنا مثل قوهلم فعل املسلم حيملكذ: أقول

علم  اإذ إالّ ،ما أشبه ونذوره ووصاياه وقاريرهأك ،الصحيح على حتملأيضاً معامالت غري املسلم ف

  .خر مطلقة أيضاًدلة األبعض األ واآلية واملسلم،كينظر أيضاً  يف املقام غري املسلم كذلك والبطالن،

                                                

 

 

 



٩٨

 كطلمي أن كل لغرميما ال حيك:  قال)صلى اهللا عليه وآله( بن سنان، عن النيب عبد اهللاية يف رواو

   .)١(معسر أنه علمت إذا ن تعسرهأ ك ل ال حيلّكذلكهو موسر، فو

 ال ينفق عليها، أنه )عليه السالم(املؤمنني  زوجها عند أمري على تامرأه استعدن إ :يف روايةو

   .)٢(سبكتل يأمره بامل و،مع العسر يسراًن إ :قال وحيبسه، أن ان زوجها معسراً، فأىبكو

  .بيع ماله على معاذ مل يزد على حجر  ملا)صلى اهللا عليه وآله(نه إ لنبوي العامي،يف او

: )صلى اهللا عليه وآله(ثر دينه، فقال النيب كصيب يف مثار ابتاعها فأ رجالًن إ :يف نبوي آخرو

تصدقوا عليهصلى اهللا عليه وآله( فقال النيب ،لم يبلغ وفاء دينه فتصدقوا عليه ف( :دمت وا ما وجذخ

   .كذل إالّ مكليس ل

 ليس ،من أعسر خذوا ما وجدمت: قال للديان أنه )صلى اهللا عليه وآله( عن الغوايل، عن النيب 

   .)٣(كذل إالّ مكل

   .)٤(معسر يف دين على ال حبس: قال أنه )عليه السالم(علي  وعن الدعائم، عن

ن إو: مفلس، قال اهللا عزوجلى  علال حبس: قال أنه )عليه السالم(، عنه ىخرأيف رواية و

ان عليه دين من كن إ ون عليه حبس،كثبت عدمه مل ي إذا املعسر و،ميسرة إىل ان ذو عسرة فنظرةك

دين كليه إان يف دين مل يصل كن إ و خصمه،كدفع ذلن إ  العدمىليه، فالبينة عليه يف دعوإشيء وصل 

   لزمه من جناية

                                                

 

 

 

 



٩٩

تقوم  أو ، فالقول قوله مع ميينه مامل يظهر مال،كما أشبه ذلو  أمرأةاصداق  أو حوالة أو فالةكأو 

   .)١(عليه بينة

 على )عليه السالم(امرأة استعدت علياً ن إ :)عليه السالم(علي  إىل عن اجلعفريات، بسندهو

احبسها :  فقال الزوج،راراً اضإ الزوج ال ينفق عليها كذل وسه، حبب)عليه السالم(علي   فأمر،وجهاز

   .)٢( انطلقي معهك ذلكل: )عليه السالم(علي   فقال،عيم

  .ليس حببس بالنسبة هلا، بل تدخل وخترج باختيارها أنه ن الظاهركل: أقول

  .اجرتهؤوال م ـ ما يف اجلواهركسب كبالتأي  ـ هإلزاموال جيوز : قال يف الشرائع

  .سبك بقي من الدين شيء مل يستفإن: قال يف القواعدو

ما تأخر عنهما مما تعرض له فيه، مث  واخلالف، و يف املبسوطكلذ على نص: رامةك القال يف مفتاح

 :غتنام، وقالاال واالحتطاب واالحتشاش والوصايا وال جيب عليه قبول اهلبات أنه نقل عن املبسوط

  .استحسنه الشهيد و،سبكة واملختلف فأوجبا عليه التاملخالف ابن محز

ضهم أرسله بع وحتصيال، وشهور نقالسب عليه هو املك التعدم وجوبن إ :قال يف اجلواهرو

  .ماترسال املسلّإ

  . ن أداء الدين واجبتساب، ألكاال و القاعدة وجوب القبول يف مثل اهلبةىمقتض: أقول

  .ليلهما رفع بدالّإ و، عسراً عليه أوحرجاًكون ذلكال ي أن نعم يلزم

                                                

 

 



١٠٠

عليه ( سأل الرضا :قال ،حممد أبا ىنكيرة ييؤيده خرب حممد بن سليمان، عن رجل من أهل اجلزو

 إىل ان ذو عسرة فنظرةكن إو(: اهللا عزوجل يقولن إ كجعلت فدا: أنا أمسع، فقال له و رجل)السالم

ليه إصار هذا املعسر  إذا تابه، هلا حد يعرفكره اهللا عزوجل يف ك اليت ذةخربين عن هذه النظرأ )ميسرة

ال دين  وهاكدراإليس له غلة ينتظر  وعياله، على نفقهأ وال هذا الرجلينتظر، وقد أخذ م أن له من ال بد

، ماماإل إىل نعم بقدر ما ينتهي خربه: )عليه السالم( قال ،ال مال غائب ينتظر قدومهينتظر حمله، و

يف معصيته نفقه أان ك فإن ان أنفقه يف طاعة اهللا عزوجل،ك إذا رمنيافيقضي عنه ماله عليه من سهم الغ

يف  أو نفقه يف طاعة اهللاأهو ال يعلم فيما  وئتمنهافما هلذا الرجل الذي :  قلت،ماماإل على شيء لهفال 

   .)١(هو صاغر و له يف ماله فريده عليهىيسع:  فقال،معصيته

 )عليه السالم(علياً أن  :)عليه السالم(، عن الباقر )عليه السالم (وين، عن الصادقكالسخرب و

: الغرماء فيقول إىل ن له مال دفعهكمل ين إ و الغرماء،ىان له مال أعطك فإن مث ينظر ان حيبس يف الدينك

   .)٢(شئتم استعملوهن إ واجروه، وشئتمن إ ،نعوا به ما شئتماص

نظار إاهللا عزوجل حيب ن إ :قال أنه ،)عليه السالم( الصدوق يف املقنع، عن الصادق ىروو

ان كن وإ ان أنفق ما أخذ يف طاعة اهللا،كن إ ميسرة، إىل ينظرهأن  ان غرميه معسراً فعليهكمن  واملعسر،

:  اليت قال اهللا عزوجلاآليةأهل ليس هو من  وميسرة، إىل ينظره أن  يف معصية اهللا فليس عليهكنفق ذلأ

   .)٣()ميسرة إىل فنظرة(

                                                

 

 

 



١٠١

  .رواه اهلداية أيضاًو: كستدرقال يف امل

ان ك فإنفاف، ك و عليه حق تأخذه منه يف عفافكلارفق مبن و: )عليه السالم(وعن الرضوي 

 فيقضي ماميبلغ خربه اإل أن هو وميسرة، إىل ظرهناف يف طاعة اهللا كنفق ما أخذ منأان ك و معسراًكغرمي

 يف معصية اهللا فليس هو من أهل كنفق ما أخذه منأان كن إ و فيقضي دينه،جيد الرجل طوالً  أو،عنه

   .)١(اآليةهذة 

 ،ل اجلوز مثالًكأ إذا ماك ،روهاًكان مكن إ وعة بقرينة املعصية ما ليس مبعصيةد بالطااملرا: أقول

ان كن إ وصرفه يف املعصية التشديد عليه مبا ال جيوز مثله يف الصارف يف الطاعة، إذا ةاملراد بعدم النظارو

  .ما سيأيتكطالق أدلتها نيات دينه، إلال يبيح بيع مستث أنه الظاهر

داء الواجب ن األ أل،حرجاً وسب عليه مبا ليس عسراًك القاعدة لزوم التىقتضان، فمكيف كو

لذا قال  و يف نفقة واجيب النفقة،كما يفهم منه ذلكمل نقل بوجوب املقدمة، ن إ و،كيفهم منه ذل

وجب فهو ليس من وجوب املقدمة لوجوب ذيها، بل هو من الفهم العريف من ن إ كذلن إ :اجلواهر

  .طالق اخلطابإ

 أن ماكغريه يف وجه،  وبني الالئق به وغريه، بل وتسبك يعلم عدم الفرق بني املمنه و:قال أن ىلإ

وجب عليه ن إ وختلية السبيل، ونظارمواجرته النافية لإل واستعماله على ال تسلط للغرماء أنه يعلم منه

  .ىانته ،السعي يف قضاء دينه

 أو تسابه عندهمكا كال ينايف ذل وب العسر عليه،جياإ واحلبس ونظار معناه عدم التشديداإل: أقول

  .همعند غري

                                                

 



١٠٢

الراحة يف عمل أخف بينما ال يعسر  أو أراد البطالة إذا عمل، نعم أي يعمل أن نعم له اخليار يف

  .عدول املؤمنني أو مكثقل حق هلم مراجعة احلااأل عليه

ان عليه دين كمن و: رائرلذا قال الس و،وينكخرب السك ،عليه حيمل بعض الروايات السابقةو

  .وجب عليه السعي يف قضائه

  .املديون السعي يف قضاء الدين على جيب و:يف القواعدو

  .حنومها عن النهايةو

 جارة نفسه،إان كلو و مبا يليق باملديون،األقوى  على سب لقضاء الدينكجيب التو: عن الدروسو

  .عليه حتمل الروايةو

  . اةكهلذا حترم عليه الز وتسب قادركامل والقادر مع املطالبة  على وجوب قضاء الدين:عن الروضةو

 جامع الشرائع ولمات منقولة عن ابن محزةكأمثال هذه ال و تقوية الوجوب:وعن جامع املقاصد

  .غريهم وكاملسال والسيد العميد وجممع الربهانو

 على جيبو :لدينتاب اكيف  رامة عند قول القواعدكره مفتاح الك ذ،الم يف املسألة طويلكالو

  .تعاىلاهللا  شاء نإ، كلعنا نتعرض لتمامه هنا واملديون السعي يف قضاء الدين،

  



١٠٣

سوقه لتتوفر  إىل ل متاعكحضار إ يستحب ،ماله القول يف قسمة: قال يف الشرائع ):١٩مسألة (

 راد املرن به،بعده بالرهن النف و، تلفهى ببيع ما خيشأيبد وأن حضور الغرماء تعرضاً للزيادة، والرغبة

  .مك تعاسروا عني احلافإناملفلس رفعاً للتهمة،  ومناد يرتضي به الغرماء على يعودوأن 

 حبق أحد الطرفني ون ضرراًكال ي الذي يلزم هو فعل ماإمنا  ومل أجد يف هذا الباب نصاً،: أقول

 اليت هلا قواعد معروفة،حسب املوازين العرفية  إالّ يفعلالذي ال  وم الذي هو املرجع،كحسب نظر احلا

  .ك مأخوذ من ذلبره الفقهاء يف هذا الباكلما ذك وانت جزئياا ال تدخل حتت احلصر،كن إو

 أو مثل بيع أرضه للمسجد ،االحترام للمفلس مثالً ةكثرا ان شيئان متساويان، يف أحدمهكلو و

ان يف شيء حزازة ك انه إذ أماكاملؤمن،  رامكإ حيث يستحب ،أفضل يف نفسه األولان ك ، عاديملشتر

  .ه أوىلكان ترك

 من راجع شراح الشرائععلى خيفى ما ال ك، ىخرأاالستحباب  و،أما أقواهلم بالوجوب تارة

  .ورةكام املذكحروه لألكال فال دليل خاص ذإ ورناه،كما ذ على حيمل أن غريهم، فالالزم والقواعدو

ثل لو عطائه املإ على لب القيمي مقدماًة ملن يطالقيم و،عطاء املثل ملن يطلب قيمة املثلإهل جيب و

روه كقرب بالدليل الذي ذاأل إىل  تعذر ما يطلب عدل فإذاما يطلبه، إىل أقرب ألنه ،ك ال يبعد ذل،انك

  .كهنا

ن حمذور يف كمل ي إذا ،كثرغريهم يأخذ باأل أو ان طالب من الغرماءك إذا ال حيق البيع بالقيمةو

  .املبيع له

ذا باع حسب املوازين إ و،نفع للمفلسأان خالفه ك إذا ميالتقد أو  يف البيعريالتأخما ال حيق ك

  . الغابن فيتخري بينهماكيتدارأن  إالّ ،فظهر الغنب لزم الفسخ



١٠٤

لف بالعمل حسب املوازين كمني ماأل إذ باع حسب املوازين مث ارتفعت السوق مل يضر، إذا أماو

  .حنوهم والويل لليتيم وتويل للوقفامل وما هو احلال يف الوصيكالعرفية، 

م كلها منوطة بنظر احلاكسائر خصوصياته،  ومشتريه ومناديه وانهكم وان، فزمان البيعكيف كو

  . الصالح مث البيعىالذي يتحر

وجد متربع  أو املشتري على كن جعل ذلك أمفإنما أشبه  والنقل واملال للدالل إىل ذا احتاجإو

  .داءلف باألكامل ألنه ،املفلس على انكال إ و،فهو

عطائه من بيت املال إم الصالح يف ك احلاىرأ إذا  من بيت املال فال وجه له، نعمكأما جعل ذل

 م،كل صاحل حسب نظر احلاك املال يسد تبي أن ، بل من بابك ذلاألمرعطاه، ال من باب استحقاق أ

 املال جرة من بيتال بذلت األ ويعع بالبذا مل يوجد من يتربإو:  حيث قالكذل إىل لعل نظر الشرائعو

عدم وجوب أخذها من ى قوبل األ: جب عليه، فقول اجلواهرن البيع واوجب أخذها من مال املفلس، أل

  .جرة عليهون األكطلق يف القواعد ألذا  والم احملقق،كضراباً عن إ ليس ،بيت املال

سائر  على  مقدمة،حلجرا صلحةما يتعلق مب واحلمال، وناالوز ويالكجرة الأو: أما قول القواعد

أصحاب احلقوق  إىل يصالاإل  أن فوجهه،جممع الربهان ورشادرامة عن اإلكله مفتاح النق و،الديون

رة، حيث كليه أشار يف التذإ و،كيصاله هلم حقوقهم يقتضي ذلإلزوم  على  فما دلّ،كذل على يتوقف

جرة البيت الذي فيه املتاع أ واملنادي ومالاحل ويالكال وقلاالن وناجرة الوزأ :موالمؤنة األن إ :قال

  .آخره إىل ،يصال أرباب احلقوق حقهمإ وة احلجر،حا ملصل أل،ديون الغرماء على مقدمة



١٠٥

 ملا تقدم مؤيداً جبملة من ،كان له ذلك من بيت املال عطائهإم الصالح يف ك احلاىرأ إذا أما

  .ةالرويات السابق

  .)١(ماماإل على ل الدينك جعلوا غريه، حيث وبن سليمان خرب حممدك

 أن  بل رواية،اةك الزتابكما تقدم يف ك ،كذل على غريها داللة واةكيف مجلة من نصوص الزو

   .)٢(دالة عليهأيضاً ل الشيعة ك لبعض ليصلح ا مشا ماالًى أعط)عليه السالم( ماماإل

يعطي للمفلس أن  إالّ املالخذ من بيت  عدم األحوطاأل أن  من:قاله اجلواهر منه يظهر ضعف ماو

  .استحبايب أنه ان يظهر من طرفيهكن إ ومن حيث فقره،

مع قبض  إالّ )تراهملن اشأي (ال جيوز تسليم مال املفلس  أنه طالق الشرائعإمما تقدم ظهر ضعف و

 ،ك من ذلأكثرون حسب املوازين العرفية ال كي أن ن الالزم ألكذل ورا تقابضا معاً،تعاسن إ والثمن،

  .القبض على عطاءاإل  عن تقدمية فضالًسيحياناً النأاملصلحة تقتضي و

ة يف اخلالف جاز التسليم دون حم مصلكمل ير احلا واملفلس ورضي الغرماء أنه إذا نعم الظاهر

  .عدم اجلواز على ال دليل خاص يف املسألة واحلق ال يعدو الثالثة، إذ ان خطراً،كن إ والقبض

 ،غريه أو  بنقد البلد،املشاع أو الشخصي أو لي يف املعنيكحنو  على يع مالهصحة بأيضاً منه يعلم و

  .بنقد البلد حمل نظر إالّ نه ال يبيعأ فما عن الفاضل ب،جنساً أو نقداً

   كقد يقتضي املال ذل إذ البيع بدون مثن املثل، إىل  بالنسبةكذلكمث احلال 

                                                

 

 



١٠٦

 طلباً ملصلحة املفلس مع هلثمن املثل مل جيز تأخريباذل  لو مل يوجد :قد ال يقتضيه، فقول اجلواهرو

 انك املكصحاب ما يبذل يف مقابلته يف ذلالم األكلعل املراد بثمن املثل يف  و الغرماء،ىعدم رض

 اأرادوا إذ إالّ ون البيع بثمن املثل، اللهمكهم لزوم إطالقك ،قهالطإغري ظاهر الوجه يف  .ىانته، الزمانو

  .ثل حقيقةاملثل مصلحة، ال امل

ان أحدمها ك إذا ،ان أصلحكم أيهما ك قدم احلا،مصلحة املفلس ولو تعارض مصلحة الغرماءه مث إن

  . يف نظرهكذلك

جعلته طالق  إله منوط بنظراألمرن ، ألاألول ال يبعد ،القرعة أو  اخليار لهتساويا فهل إذا أما

  .القرعة إىل حيتاج حىت الًك مشاألمر فليس ماًكم حاكعلي

غري  إىل بنقد، أو تاعمب ،نسيئةً أو  نقداًه،غري أو تلفا يف البيع بنقد البلداخ إذا منه يعرف حال ماو

  .كذل

م مع كور للحاك جاء التخيري املذ،منآخر اآل و أربحاألول ،بيضاء وانت سوقان سوداءكلو و

  .ما تقدمكصلح األ ال اتبعإ والتساوي يف نظره،

ن بعض الغرماء حاضراً أودع ماله ك مل يفإنما تقدم، كفعة قسم ان دمثقبض األن إ مكاحلا مث إن

 ، خصوصاًكان من احلسن ذلكن إ وصل، الظاهر العدم لأل،ان متعارفاًك إذ هؤمناإهل الالزم  ومني،األ

  .يمكورد يف قصة أصحاب الرقيم يف القرآن احل يؤيده ما ون ميسوراً،اك اإذ

ن التقسيم كال مي ول التقدم،كأراد ن إ والتأخري فهو، ورضي الغرماء بالتقدم وقبضه تدرجياًن إو

لعدم املصلحة يف  وة شرعاً،لوياألو املرجع القرعة لعدم أن هرل بعض حقه، فالظاكعطاء إلو ب و،كذلك

يلزم  ال أنه صالة أل،جابتهإم كاحلا على بعضهم التأخري ال جيب لهم أوكتقدمي بعضهم فرضاً، ولو طلب 

  .ه خالف تسلط الناسفإنحفظ مال الغري، 



١٠٧

 على ليستف ةجرأأراد احلفظ  إذا نكان عليه حفظ ماله، لكان بعض الغرماء قصراً كنعم لو 

  .حنوها من بيت املال وجرة مال املفلسأعطاء إما تقدم يف مسألة ك إالّ نفس املال، على م، بلكاحلا

 جعل الّإ و، احتياطاً مليلو اقتضت املصلحة تأخري القسمة قيل جيعل يف ذمةو: قال يف الشرائع

  . ضرورةموضع ألنه وديعة

مع  ومراعاة املصلحة، ما عرفتك ن الالزمكيهما، لكالقواعد يف حم و املبسوطكالقائل بذل: أقول

 ك ولعل الشرائع نسب ذله،قد تقدم دليل وم بأيهما شاء،ك أخذ احلاأكثر أو وجود املصلحة يف طرفني

غريها وجوب مراعاة  وكاملوافق ملا تقدم من املسالن إ قد يقال: ل اجلواهرالقليل متريضاً له، ولذا قاإىل 

 اةح واجب املراع أن األصلمعلوم و،كمني الشرعي الذي يف احلقيقة نائب عن الشارع يف ذلح لألاألصل

  .المهكآخر  إىل ليه،إ بالنسبة الشارع بقبح ترجيح املرجوحعلى 

هل  أنه  أو،هل يأخذ الرهن مثالً أنه يهم التعرض يف  ال،ان املعيار التعارف يف الصالحكحيث و

ال حصر هلذه اجلزئيات اليت  إذ الم حوهلا،كوا الأكثر مما ،كما أشبه ذل أو بلد آخر أو يبيع يف نفس البلد

  .أمثاهلم والوصي والقيم ويف باب الوقف ويلزم الصالح فيها هنا

ال جيب عليه  وعدم املفسدة، على التطلب إىل بةأن املدار يف املسأله بالنسبره اجلواهر كأما ما ذ

 ينئذ، بناًءح حاألصل كاا، بل ال جيوز له ترنعم لو وجد اعترب مراع، حاألصل عن الًضتطلب املصلحة، ف

  .انتهى ،اعتبار العدالة يف الودعيأيضاً ينبغي  وما عرفت فتأمل،على 

   على ينطبق كذل والالزم مراعاه الصالح، إذ ره،كما ذكفمحل تأمل 



١٠٨

  .فسدالفساد مقابل األ وح مقابل الصاحل، بلاألصل و،الصالح مقابل الفساد تارة

رنا كقد ذ وول عليه عند العرف،دلة املعملنصرف من أمثال هذه األا ألنه قرب الثقة،األأما العدالة ف

  . الوصية وغريهايف باب  كالم يف ذلكبعض ال

  .غريهمثله و .)١(عبد احلميد فال بأسمثل  وكان مثلكن إ :)عليه السالم(قال 

عام يف  يراه العرف الكذلك وليه،إلف املفوض كامل ألنه م،كما تقدم اعتبار نظر احلاكالظاهر و

احتمال ، فما يراه العرف إىل  منصرفماًكين جعلته حاإ: )عليه السالم(ومات، فقوله كتصرفات احل

المه يف غري ما كما يظهر من اجلواهر يف أخري كن وؤاملفلس يف خصوصيات الش واعتبار نظر الغرماء

ن احلق ال أان يستدل له بكن إ وم حينئذ، حمل نظر،كناقصاً حيث يعترب احلا أو ان بعض الغرماء غائباًك

 على م واردكدليل احلا إذ قدر الضرورة، على  فيقتصر فيهاألصلم خالف كبأن تصرف احلا و،يعدومها

  .كذل

 حتمل ،حنوه و بالفسخكن التداركال مي واملفلس، أو بب خسارة الغرماءسمبا م ك احلاألو أخطو

  .هم يف بيت املالأن خطه، ألأبيت املال خط

  

                                                

 



١٠٩

  .نهاكبيع داره اليت يس على ال جيرب املفلسو: قال يف الشرائع ):٢٠مسألة (

س ما املراد لي ورة،كالغنية والتذ و يف اجلواهر وغريه عن املبسوطكذل على مجاعي اإلكقد حو

تية ون اآلؤ يف سائر الشكذلك و،كذلكان كليها بعد إناه مل ينتقل كعد داراً لسأن فقط، فلو نها اآلكيس

  .املناط أو طالقلإل

 ك ذل،يف الدين ال اجلارية وال تباع الدار : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللا، عند روي احللىبفق

   .هذه العلة تعطي العموم يف حاجاته و،)١(خادم خيدمه ونهكالبد للرجل من ظل يسأنه 

   .)٢(للرجل املسلم :قالأنه  إالّ  مثله،)عليه السالم( عن احلليب، عنه ىخرأ  روايةويف

 ال يتام: أظنه قال و،ديناً يعلن إ :)عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا : قال ي،عن بريد العجلو

 ن أعطه بعضاًك، ولكال تبع ضيعت: )سالمعليه ال( فقال ،يل شيء ما وبعت ضيعيت بقيتن إ أخافو

   .)٣( بعضاًكأمسو

يبيع  أن رجل ديناراً قد أراد على يلن إ :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،ن زيادن ابعو

  .)٤(خترجه من ظل رأسه أن  باهللاكأعيذ: )عليه السالم( عبد اهللا أبو  فقال،ينيره فيقضدا

  .ث مرات ثالكر ذلك ذ:يف بعض النسخو

  رجل يل : قلت:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاهيم بن عثمان، عنبرإعن و

                                                

 

 

 

 



١١٠

  .)١(خترجه من ظل رأسه أن  باهللاكعيذأ:  قال،أبيعها أن انت داره رهناً فأردتك وعليه دراهم،

ال خيرج رجل من مسقط رأسه : قال أنه ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاريح احملاريب، عنعن ذو

  .)٢(الدينب

ن إ ووا أخذوه،ؤ شافإن غرمائه، إىل صاحب الدين يدفع أن روي: )عليه السالم( يف الرضويو

  .)٣(ميسرة إىل  البعضكتر وان له ضيعة أخذ منها بعضهاكن إ ولوه،م استعؤواشا

  . )٤(ال اجلارية عليه وال يباع الدارأنه  :رويو

 لواستحباب عدم قب )عليهم السالم( المهمكن عمري استفادم م أيب بل يظهر من رواية ابن

  .)٥(باع املدين داره إذا الدائن

  بزازاً فذهب مالهان رجالًك) وان اهللا عليهرض(عمري  أيب حممد بنن إ :براهيم بن هاشمإقال 

محل  ونها بعشرة آالف درهم،كان يسكاع داراً له رجل عشرة آالف درهم، فب على ان لهك وافتقر،و

 ،ورثته:  علي، قالك الذي لكهذا مال:  فقال،ما هذا: عمري فقال أيب ليه حممد بنإابه، فخرج ب إىل املال

بعت : فقال ،ما هو: ال، فقال:  فقال،هو من مثن ضيعة بعتها: ال، فقال:  قال،كوهب ل: ال، قال: قال

ال :  قال)السالمعليه (  أيب عبد اهللا عن،حدثين ذريح احملاريب: قضي ديين، فقالنها ألكسأداري اليت 

  رفعها فال أخيرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، 

                                                

 

 

 

 

 



١١١

ما يدخل  و)يبالتهذ: واحد(درهم  إىل ين حملتاج يف وقيت هذاإ و)يبالتهذ: واهللا(حاجة يل فيها 

  .)١()يبالتهذ: واحد(ي منها درهم كمل

:  ويف اجلواهر،خذاآل على حيرم ه الثمن، والؤعطاإله بيع داره و أنه ال خالف يف وإشكالنعم ال 

  .خالفه على الضرورة أو مجاع اإلىن دعوكمي والفاً فيه،خريب يف جوازه، بل ال أجد  ال

 نإ وك ال يبعد ذل،املشتري ال ذنب عليه أن ن معكمت ا إذلو أجربه فباع داره، فهل له استرجاعهاو

  .ليل املنعاملستفاد عرفاً من د ألنه يارات،روه يف اخلكمل يذ

املشتري ال حق له يف االشتراء،  أن  علىعلم املشتري، وال دليل إذ  حىتصحيح يف نفسهنعم البيع 

انت كن إ وان البائع مضطراً اضطره الدائن،كروب فيما كتفريج عن م ألنه بل ال يبعد استحبابه له

  .مسألة جواز االسترجاع حمل تأمل

  .ما هو واضحك ط الرأسن مسقكمل ين إ و داراً،ىن أعم مما يسمكواملراد بالدار املس

: حنوها، قال وىنكيراد به غري دار الس وأن بد ميل الكرب سلمة بن خيف  ما أن  يعرفكومن ذل

 املطل يف دفع حقوق الناس من أهل القدرة وأهل املعل إىل انظر:  يقول لشريح)عليه السالم(مسعت علياً 

 مسعت فإينبع فيه العقار والديار،  وس حبقوقهم،ام، فخذ للناكاحل إىل اليسار، ممن يديل بأموال املسلمنيو

ن له عقار وال دار كمن مل ي ور ظلم للمسلمني،سومطل املسلم امل:  يقول)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .)٢(وال مال فال سبيل عليه

                                                

 

 



١١٢

بقة الروايات السان إ :ليس املراد ما حنن فيه، فال يقال أن  على القرائن يف نفس الرواية تدلفإن

  .هذه مقيدة ال ك تقدير تسليم داللتها فتلىطالق هذه الرواية، وعلخمصصة إل

تستثين إمنا نيات  املستثفإن ،ون حرجاً أم الكي أن فال فرق بني ،العلة عامة أن حيث قد عرفتو

 كتدارن إ :، فقول اجلواهركمة لالستثناء تلكانت احلكن إ ودلة احلرج والضرر،، ال ألمجاعاإل وبالنص

ن ان بيعه عسراً عليه مل يبع، ألك لو غري املستثىن أن له بالعسر واحلرج حمل مناقشة، مع وضوحك كلذ

  .مكدليل العسر حا

رد أموال  دلة فال خمرج أل،قطانعسر الغرمي قدم الثاين، حيث يتساتعارض عسر املفلس مع  إذا نعم

  .الناس

 ان بقدر حاجته مل يبع،كن إ و مطلقاً بيع،ما أشبه زائداً من حاجته أو خادم أو ان له دارك مث إن

بقاء إ وبيع البعض أو فيه،كل والتبديل له مبا يك بيع الكان منهما بيع القدر الزائد، سواء استلزم ذلكن إو

 ألنه ل، قدم بيع البعض،كمل يرض ببيع ال والغرماء، إىل متساويني بالنسبةن ااألمران كن إ وفايته،كقدر 

  .يباع منها ما يفضل عن حاجتهو: لط الناس، ولذا قال يف الشرائعدليل تس على ال وارد

  .ال أجد فيه خالفاً: يف اجلواهرو

مسعت جعفر بن حممد :  قال،موثق مسعدة بن صدقةو، يدل عليه تعليل صحيح احلليب املتقدمو

 قوته،ها تهي تغل غلة، فرمبا بلغت غل ول عن رجل عليه دين وله نصيب يف دارئس و)عليهما السالم(

   دينه بقي ال دار له، ى هو باع الدار وقضفإنيستدين،  حىت رمبا مل تبلغو
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 ،فيه وعياله فليبع الداركيفضل منها ما ي وان يف داره ما يقضي به دينهكن إ :)عليه السالم(فقال 

  .)١(ال فالإو

 ه، خبالف مابارإجم كان للحاك مل يستعد فإن ه حال أصل الزيادة،وعليه فحال املزيد من مستثنيان

  .وراتكاملذ إالّ ن لهكمل يإذا 

صاحب : قال أنه )عليه السالم(علي  إىل )عليهم السالم( ئمة اجلعفريات، بسند األى رووقد

  .)٢(ال يضيق عليه يف شيء وال يضرب والدين ال يقيد

عة انت الدار واسكن إ :يروي) وان اهللا عليهرض(ان شيخنا حممد بن احلسن ك: قال الصدوقو

فته دار كن إ كذلك ويقضي ببقيتها دينه، وليهإحيتاج  ن منها ماكيس أن  فعليه،تفي صاحبها ببعضهاكي

  .بالثمن دينهأيضاً يقضي  ونهاكسي بثمنها داراً ىاشتر و باعها،بدون مثنها

شراء أدون منهما  واخلادم و من املنع عن بيع الدار،رةك يظهر وجه النظر فيما عن التذكوبذل

استخدام غري  و يف غري الالئقىنكيلزم الس ال حىت  أراد الالئق منهمافإنالنهي عن بيعهما،  وصللأل

  يف الالئقىنكأراد فوق الالئق منهما فال يلزمه البيع للسن إ ووفق القاعدة، على رهكان ما ذكالالئق 

  .النص حجة عليه واألصلر من كان ما ذكاستخدام الالئق و

 .الغرماء وم، فال اعتبار بنظر املفلسكفوقها العرف حسب نظر احلاو اللياقةاملعيار يف  أن الظاهرو

ن ذا احلق أسقط حقه ولو ال يبيعها، أل أن مكان للحاكا ليست فوق اللياقة أالغرماء أى نعم لو ر

  قد ظهر مما تقدم ضعف ما عن ابن  وبسبب اشتباهه،
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  .ينالدار يف الدو ببيع اخلادم لزاماجلنيد من جواز اإل

خرب  إىل احتمال استناده و،مجاعاإل وىتوالف ونه اجتهاد يف مقابلة النصأبل عليه اجلواهر كلذا أشو

  .مسلمة املتقدم مردود مبا عرفت يف تفسريه

اآليةظاهر  إىل  باالضافة،فيه دليالًكي و، عليهمجاع بعضهم اإلىوب، ادعك الرم استثنوا دابةمث إ 

  .مهاغري وتعليل الصحيحو

  .كغري ذل إىل أثاثه، وان الذي منه قوتهك املرتل والدأثاث وتب العلمك يعلم استثناء منهو

 عسراً وان يف بيعها مشقةكنفسية بأن  أو ورات حاجة جسدية،كاملذ إىل ال فرق بني االحتياجو

خر عند اآل على ل منهماكان يطلق كن إ واحلرج نفسي، و العسر جسديفإنحرجاً نفسياً عليه، و

  .نيكاملس والفقريكد االنفرا

 احتماالن، ال يبعد ،جسدية أو ن استيجار غريها بدون مشقة نفسيةكأم إذا هل تباع الدار فيماو

 أقل أو العشركجزء يسري إىل  إالّ ن وال حيتاجكجيار مماإل أن  أدلة استثنائها، مع غلبةطالقعدم البيع، إل

  .ك بذلمكغريه حا وموثق مسعدةن إ :من قيمة الدار، فال يقال

يظهر ال ن كجيار، لمل يبعد لزوم اإل ،ما تقدم عن اجلواهرك حنوها وان االعتبار باملشقةكن إ نعم

  .كالم املشهور ذلكمن 

ذا يستثين له دست ثوب يليق حباله ك واملتحد،كاملتعدد استثين  إىل لو احتاجو: كقال يف املسال

  .شتاًء وصيفاً

 لعياله من الثياب كيتر و،ه ال يف حال ثروتهإفالسيق حباله يف  ما يلرااعتب األوىلو: رةكقال يف التذ

ال فرق يف  واحلصري القليل القيمة، والبسط، بل يسامح باللبد و له الفرشكال يترو:  له، قالكما يتر

  وا عني مال كاملستثنيات بني 
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  .ىانته ،عدمه وبعض الغرماء

  . حمل نظر) لهكال يتر(: رةكالتذ القاعدة، أما قول ىره أخرياً هو مقتضكما ذ: أقول

 أن  لزم،حنوها أو وميةكون حؤيف طرف رخيصة لش وانت الدار يف طرف من املدينة غالية،ك اذإو

  .انت حسب شأنهكن إ يبيع الدار الغالية الشتراء الرخيصة

ه بستان يترتك ،نفسية أو ليه ضرورة جسديةإانت له كن كان شيء خارجاً عن املستثنيات، لكلو و

 أو هون الغرباء الذين يرتلىمضيف لو باعه ذهب ماء وجهه لد أو ،ال الترته لزاد املرضيه ملرض حبيث لوف

  .الضرر واحلرج و مل يبع، لقاعدة العسر،كما أشبه ذل

انت عني مال الغرماء، كن إ وبقاء املستثنياتإ املتقدم يف كالم املسالكان، فقد ظهر من كيف كو

ن إ :فيه و لتعارض العمومني،كذل على لواكشأاحلواشي للشهيد، حيث  وري التحريكه النظر يف حموج

  .صحيحة احلليبك ،روا يف بعضها العلةكقد ذ و خصوصاً،مةكأدلة املستثنيات حا
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أمينه مال املفلس، مث طلب بزيادة مل يفسخ  أو مكلو باع احلاو: قال يف الشرائع ):٢١مسألة (

  .ن يستحبكابة، لج مل جيب عليه اإللو التمس من املشتري الفسخ والعقد،

 يطلب ن خبيار فقدكذا مل يإخيار، و ون بالكقد ي والثالث، أو ون البيع خبيار أحدمهاكقد ي: أقول

م املصلحة اليت كل رعاية احلاك القاعدة يف الىمقتض و،قد ال يطلب وخر،يستجيب اآل وقالةاإل أحدمها

 أنه  يفكال ش وان له خيار،كن وإال يفسخ  أن ونكالصالح قد ي أن ماكون مع الفسخ، كت أن تغلب

  .ان الفسخ بضرر املفلسكن إ وله الفسخ بطل فسخ الطرف يف ماإذا 

 إشكال فال ،ال ضرر فيه عليه أو ،ان يف نفع املفلسك وان له الفسخكم حال ما كفسخ احلا إذا أما

  .يف صحة الفسخ

 هذا ال مصلحة ووضع للمصلحة، أنه من احتماالن، ،ان يف ضرره فهل ينفذ الفسخك ولو فسخو

 مينع بالدليل الثانوي الذي يربط ،استقاله الطرف إذا قالة يف مااإل أو  الفسخ،هالختيار األويلفيه، فالدليل 

 زيداً يف بيع داره مبائة إنسانل كو إذا  يف هذا التصرف، حاله حال مان خموالًكه مل يفإن بالصالح، األمر

الفسخ  وقلال االشتراء باألكون كمل يعطه حق الفسخ، حيث يو اه حق االشتراءأعط أو ،قلفباعه باأل

 ليهما صاحب حق،كن جازة املفلس والغرماء، ألإ إىل  االحتياجم حينئذ مبعىنكفضولية احلا وفضولياً،

  . أقرباألول ومثله له حق التصرف، وويل بقول مطلق أنه منو

ن له حق كقالة، مل يمل يستعد الطرف لإل وبزيادةن البيع خبيار فطلب ك مل ي فإذاان،كيف كو

بال خالف أجده :  ا اجلواهر، وقالكلذا متس و،صالة اللزومأاستثناء املقام من  على ال دليل إذ الفسخ،

  .فيه
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قالة إطالق دليل ب إلحاستن إ وصل أيضاً،لأل جابةذا طلب الفسخ من املشتري مل جيب عليه اإلإو

  . الضعيف صدقةنعو وضعيف، إىل حسانإام، حيث هو ق عن املالنادم، فضالً

 لف بالعمل للصالحكم أنه حتماالن، من ا،م التماس الفسخكاحلا على ذا طلب بزيادة فهلإو

فرق أي  و،األولمل يستبعد ن إ و، والثاين هو املرجح لديهم،األصلمن  ول به،مهذا صالح فالالزم العو

 هنا دليل لزوم األول، فدليل تقدمي قلطالب باأل وان طالب بزيادةان قبل البيع طلبك إذا بني ما وبني هذا

  .المكطلبها الطرف يف موضع ال إذا قبول االستقالة وقالةطلب الفسخ مع احتمال اإل

 ضرأ الذي  هوعرفاً ألنه م، فهل يتحمل ضرر املفلسكمل يفسخ احلا والعيب أو ظهر الغنب ا إذمث

 اسب يف وجه االستدالل بالكيف امل)  اهللاهمحر(نصاري األره الشيخ كا ذيأيت يف املقام م و احتماالن،،به

  .ثبات خيار الغنبضرر إل

 عادة كيتبع يف ذل وسوته،ك وهنفقة من جتب علي وسوتهك وجيري عليه نفقتهو: قال يف الشرائع

  . اليومك هو وعياله نفقة ذلى فيعط،يوم قسمة ماله إىل مثالهأ

ذا ك و،كخالف أجده يف شيء من ذل بال:  فيه، ويف اجلواهرشكالي اإلغينبال هذا مما : أقول

حرمته كاً تحرمته مي أن قد ورد ويأيت،سفن مما كورد يف ال يؤيده ما وي عدم اخلالف عن املبسوط،كح

  .ما يستفاد من التشبيه يف احلديثكاحلي،  على ال زيادة للميت أنه من الواضحو، حياً

نفقة يوم  إىل  لهكيقتصر يف التر أنه  أو،فيه نفقتهانه مما كثاث دأع هل يبا أنه الم يفكالإمنا و

   ة يف صحيح احلليبلليهما العدم، للعك الظاهر يف ،القسمة
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حنوها،  وه يف داره لطعام عائلته من الغالتأهي بني ما و،أثاثه وفرشه وق بني مالبسهفر أي نهألو

  .بس والفرشها عن املالفانصراك كالقسمة منصرفة عن مثل ذل وفأدلة البيع

عليه (احلسن  أبا سأل أنه مساعيل، عن رجل من أهل الشام،إعلي بن  بل هو الظاهر من خرب

 متن لسعيه شراء الفضول من الطعامهو يؤ وهو خيالط الناس و عن رجل عليه دين قد فدحه)السالم

  به نفسهكقدر ما ميس إالّ  أم ال حيل له،يتطلع من الطعام أن  وهل حيل،ب، فهل حيل له أم الاالشرو

ما  و،ىانته ولكل، ال ما أكه فيما يأ ظاهر)لكما أ( فإن، لكال بأس مبا أ: )عليه السالم( قال ،يبلغهو

  .املتعارف من حفظ الطعام إىل ل منصرفكيأ

عطاء دين امليت، إمن عدم  تاب الوصيةكر يف كالعلة يف الصحيحة، مؤيداً مبا ذ إىل ضافةهذا باإل

 تدرجياً بعد التقسيم، إالّ عطاء ناذر بذل مجيع مالهإعدم  على دلّ ما ورف ماله يف نفقة أوالده،بل يص

  .ما أشبه واحلرج وأدلة العسرو

 سوة اليت ال معىنك يفترق عن الكبذلن إ :قال اجلواهرن إ و يظهر عدم وجود الفارق،كبذلو

ليها مبرتلة كون كق بعد فرأي  إذ زماناً، ويفاًك واًمك  فيها املعتاداحظومن هنا ال والعتبارها يوماً فيوماً،

  .واحدة

ه الشتراء حاجيانه، أما هي وهبته،أ على السفر الالزم الذي هو وومنه يعلم استثناء مصارف دوائه

 غريهم، ولعياله الواجيب النفقه و له،هكاحلرج بتر ويئتها، خصوصاً مع العسر ومما ال فرق بني وجودها

  .اناك إذ احلرج والعسر وواجيب النفقه بعد عموم العلةال خصوصية لإذ 

  ل وحني الوص إىل جريت عليه النفقةألو اتفقت القسمة يف طريق السفر و



١١٩

 إىل ديؤرار املضي عن بعضهم، ال لإلكما ح على ضاحياإل وجامع املقاصد وما يف القواعدك

في احلرج ال كاملشقة ياألمر إىل ع وصول م و،وناكمل ين إو املشقة العظيمة، بل لعموم العلّة أو كاهلال

  . منهأكثر

ن أكما أشبه  أو عالقته أو ل منهما، لوجود عائلتهكنه البقاء يف كان بلدان ميكلو  أن منه يعلمو

ال إ و،حنوه ون عسركمل ي إذا هما نفقةأقلربالء لوحظ ك وال فرق لديه بني النجف ويريد الدراسة،

  .لوحظ العسر

ل عليه اجلواهر كأش ومل يوجد يف ماله اشتري له، إذا  لهكل ما يتركن إ :رةكي التذكقال يف حم

ان حمتاجاً كن إ ون متخذاً هلا،ك مما مل يكحنو ذل والفرس واخلادم والنفقة دون الدار إىل نه جيد بالنسبةأب

  .ليهاإ

هر امليزان جعله اجلوا أن بعد ،فرق بني العسرأي  إذ  القاعدة،ىرة هو مقتضكره التذكما ذ: أقول

بصدد اشتراء  ن داره أوك سإنسانفرض العمل بالنص والعلة، فأي فرق بني  على حىت وبل ،يف املسألة

  .جل ديونهحاله حال الذي له دار تباع أل أو ان بدون الدار،كناه حيث ك سجلدار أل

 أو لعياله،ما جيب عليه  وفيه ملؤنتهكان للمفلس صنعة تكنه لو أبأيضاً  رةكذره التكما ذ أن ماك

  .لو لالنصراف و لعدم مشول أدلة االستثناء له،كذل وتام،  له شيءك مل يتركسب ذلكت على ان يقدرك

 ،تهحالق أو  من جنارتهل يوم بقدر يومهكحيصل  وله دينار وسبوعهأدينار لنفقة  إىل ان حيتاجك فإذا

صحاب طالق األأنه مناف إلك: قوله عنه، فقول اجلواهر يف رد العالمة بهو غىن وبقائه لهن وجه إلكمل ي

هم  إذ إطالقتنافيه، حمل نظر، سب الكالت على القدرة ونفاقوجوب اإل على ه تقدمي ما دلؤالذي منش

  .منصرف عن هذه الصورة
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ره كما ذكفالس، اإل ومث الالزم مراعاة الالئق حباله يف حد ذاته مع قطع النظر عن حايل الثروة

لعل الرتاع  وه ال يف حال ثروته،إفالسالعتبار مبا يليق حباله يف حال حيث جعل ارة كالفاً للتذخاجلواهر، 

  .لفظي

الالئق، فقول  إىل يرد أن يصح له أنه ، فالظاهرهان يقتر يف حال الثروة مبا دون الئقك ا إذأما

  .، غري ظاهر الوجهفالساجلواهر مل يزد عليه يف اإلو العالمة

 ملا ،يسبب النفقةنه إ ال يقال و،ك بدون مهر مايل حق له ذلالسفاذا أراد التزويج يف حال اإلو

ان طالقه يوجب كيطلق فيما  أو تأخذ الطالق اخللعي، أن من شأنه، أما له احلق يف توفري ما أن سبق من

  .كالم حول ذلكقد تقدم ال و ماليان،ناف، الما تصرإشكالطلقها، فمحل  إذا شرط هلا ألنه  عليه،ماالً

  .ىانته ،الواجب منه على يقتصر وحقوق الغرماء،على فنه كلو مات قدم و: لشرائعقال يف ا

  .ال خالف أجده: يف اجلواهر و فيه،إشكالفال : األولمه كأما ح: أقول

 ،تاب الطهارةكرناه يف كما ذكاملعتاد،  إىل املنصرف دلة األإطالقفهو خالف : م الثاينكأما احلو

  .الدين وفاء على  الشخصكذل إىل فن املتعارف بالنسبةك بتقدمي الفقد يقال: لذا قال يف اجلواهرو

يف، كال ومكمن جهة ال سائر التجهيزات هنا ويف باب الورثة وفنكمنه يعلم عدم الفرق بني الو

ان كاته يف مرامو فني به والكن التكون قماش ميدأ على ال و،فنكواجبات ال على فال يلزم االقتصار

  .كغري ذل  إىلص من املتعارف،خرأ
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  .جتهيزام عليهأن تاب الطهارة كرنا يف كزوجته، حيث ذ حىت ذا حال سائر واجيب نفقتهك وبل

 عن رجل مات عليه دين بقدر )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ان، فقد قال زرارةكيف كو

   .)١( دينهكيقضي مبا تر وفنهك فيإنسانيتجر أن  إالّ كفن مبا تركي: )عليه السالم( قال ،فنهك

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال،)عليهما السالم(زياد، عن جعفر، عن أبيه  أيب مساعيل بنإخرب و

املراد الوصية بقدر  و.)٢(فن، مث الدين، مث الوصية، مث املرياثك به من املال الأأول ما يبدن إ :)عليه وآله

  .ما هو واضحكالثلث 

 أن ،)٣()دين من بعد وصية يوصي ا أو(: يف قوله سبحانهالدين  على وصيةلعل سر تقدمي الو

أما ، الديان مطالبونن إ ، حيثأكثرعدم االعتناء بالوصية  أن  أوموات،الوصية أغلب من الدين يف األ

   .ات البالغيةك من النكغري ذل أو الوصية فحيث ال طالب هلا غالباً تقع يف معرض الضياع،

صلى اهللا عليه (الرسول  إىل ،)عليه السالم(علي  إىل ات بسنده اجلفريخربمساعيل إمثل خرب و

  .)٤()وآله

ون الدين كستثنيات بني  عدم الفرق يف هذه املىالفتو والظاهر من النص مث إن: قال يف اجلواهر

 ونه ملعنيكبني  وغريها، وتالف حمرموإسرقة  وونه عوض غصبكبني  ومعصية، أو مباح أو لطاعة

   فارةكلا واةكالزك ،غريهو

                                                

 

 

 





١٢٢

ذهب ماله، فاملتجه وجوب بيعها يف أدائه  حىت  احلج عمداًكأما تار .حنوها والنذور واخلمسو

 أنه  على،نفسه على الذي أدخلههو ونه ك ضرورة ،نفي احلرج حىت للمقدمة، لعدم مشول أدلة املقام له

  .ىانته ،ل حالك على ب حجهووج على معارض مبا دل

 طالق أدلة االستثناء، إل، القاعدةى مقتضك فذلاحلج، إىل تثنيات يف املسطالقأما اإل: أقول

  .ضعهما حلث الفقراء واملصاحل واةكالز واخلمسو

اة كلزاخلمس بدل ا و.مكأضع يف فقرائ ومكخذ من أغنيائآ أن أمرت: )صلى اهللا عليه وآله(قال 

خالف منصرف أنه   إالّناًكان ممكن إ وك ذلفإنيف يؤخذان من الفقري، ك فما يف الروايات،ك

  . يف أدلة املستثنياتإطالق و من انصراف أدلة املفلس،تما عرف إىل ضافةنصوصهما، باإل

ما حقان للناس أيضاً،  أل،نقصأن كمل ين إ اةكالز وليس بأزيد من اخلمس أنه أما احلج فالظاهرو

ان ينفع كلو  ويام بدله،ان الصكماهلدي غري الزم للفقري إل و،خبالف احلج الذي هو حبت هللا سبحانه

 احلج عمداً كوتار للمصاحل، وليهما لهكاة، فكالز وله بنافع للفقري، خبالف اخلمسكالفقر فليس احلج 

 بأدلة كالتمس و، ال يف احلجكاخلمس عمداً، فأي فارق بينهما يف االستثناء هنا واةك الزك تارال حهحال

ما يظهر ك ،أيضاًاة كياً منقوص بوجود مثل هذه يف الزنصران أو ه ميوت يهودياًكيف احلج بأن تار الشدة

   كان التركن إ ونه مثلها يف تقدمي املستثنيات عليها مجيعاًأ فالقول ب،ملن راجع باا يف الوسائل



١٢٣

  .بسوء اختياره، أقرب

 يف معصية اهللا كنفق ما أخذ منأان كن إو :)عليه السالم(أما ما تقدم من رواية فقه الرضا 

   .)١(اآلية فليس من أهل هذه كحبقفطالبه 

هو ال يعلم فيما أنفقه يف طاعة اهللا، أم  وفما هلذا الرجل الذي أئتمنه: بن سليمان من خرب حممدو

  .)٢(هو صاغر و له يف ماله، فريده عليهىيسع:  قال،يف معصيته

 ،ليه ال يعلمإعه حني دف أنه  يراد)هو ال يعلمو(: نفاق يف املعصية، فقولهظاهر ذيله اإلن إ حيث

 على حر عن الطياًدرادة احلمل تفاإتقدير  على فالالزم محلهما ،هذا تعبري عريف يف أمثال هذه املقاماتو

 فاملشهور الّإ ومثله تعبري عريف أيضاً، ونوع من الشدة اليت ال تناسب من صرف املال يف غري املعصية،

ضعف  إىل ضافة باإل،فقط)  اهللاهمحر(الصدوق إىل  نسب اجلواهر العمل بالرواية حىت أعرضوا عن هاتني

  .السند

ن وفاء من كمل ي إذا املال يف احليى ة يف امليت، وعلكالتر على ونكيإمنا ان، فاحلجر كيف كو

 داء،الديون اليت يتعذر املديونون ا عن األ عطاءإلف بك بيت املال مفإن ن حجر،كال مل يإ و،بيت املال

 السيد الراوندي، عن ىد، فقد روالتقلب يف البال ولو بالسفر وم قدرة هل فالكيتعسر عليهم ذلأو 

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم(بائه آ، عن )عليه السالم (بن جعفرى موس

رض يلتمس ما يقضي يهاجر يف األ حىت  ال عذر له،أربعة ال عذر هلم، رجل عليه دين حمارف يف بالده

  .)٣(احلديث دينهبه 

                                                

 

 

 



١٢٤

بيت  إذ نه أمر عقلي،أو، اةكتاب الزكما تقدم يف  إىل ضافةأما وجوب الدفع من بيت املال، فباإل

 )عليه السالم(جراء أمري املؤمنني إما يدل عليه خرب كافر، كال حىت  للجميع،اجلزيةحىت املال من اجلميع 

  .)١(دينه أداء على دين من ال يقدر وحلاجات، املسيحي من بيت املال، فالالزم عليه سد اكالراتب لذل

  : خريدل عليه مجلة من الرويات األ

 )صلى اهللا عليه وآله(عد النيب ص:  قال،)عليه السالم( عن الرضا ،) اهللاهمحر(رواه الصدوق  مثل ما

 بائهمآم من   أوىلك فصار بذل،ته فلورث ماالًكمن تر ويلّ ،إ وعليضياعاً ف أو  ديناًكمن تر: املنرب فقال

 له مثل ك ذلى بعده جر)عليه السالم( أمري املؤمينن كذلك و م منهم بأنفسهم،مهام، وصار أوىلأو

  . )٢()صلى اهللا عليه وآله( لرسول اهللا ىجر ما

ولقيت الطربسي :  عن رجل من طربستان يقال له حممد، قال معاوية،) اهللاهمحر(ليين ك الىروو

استدان  أو تدين إذا املغرم:  يقول)عليه السالم( ىموسعلي بن  مسعت:  قال،خربينأ فكحممداً بعد ذل

   .)٣( بيت املال منمام عنه اإلى قضالًإ و)ذاك( التبع فإنل سنة، أج) الوهم من معاوية(يف حق 

صعد :  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: قال ،حيىي أيب  الشيخ، عن منصور بنىروو

 يا معاشر :التمع لونه مث أقبل بوجهه فقال وجنتاه و املنرب فتغريت)لى اهللا عليه وآلهص(رسول اهللا 

 كلورثته، ومن تر وهله فألالًا مكأيها الناس من تر: قالأن إىل  هاتنيكنا والساعة أبعثت إمنا املسلمني 

   .)٤(يلّإ وضياعاً فعلي أو الًك

                                                

 

 

 

 



١٢٥

مخس مليارات  حسب ما يظهر من تقدير الشمس عمر الدنيان إ :كر بعض علماء الفلكذ: أقول

 أشار )صلى اهللا عليه وآله(الباقي مليار، فلعل رسول اهللا و منه أربع مليارات ىنه انقضأ ومن السماوات،

 فبعده ،ال رسول بعده أنه )صلى اهللا عليه وآله(أراد  أنه  أواخلامس، والباقي بني الرابعأن  إىل اتني

  .هللا سبحانه أعلم، واهمانيب يفصل بين الساعة ال

 هو )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا فإن رملةأ وان له يتيمكلو أنه  ، إيلّ الضياعكمعين ترو

صلى اهللا عليه (سهم الرسول  أنه  من باب، بيت املالىلإال وراث للميت ف أي  ضائعاًماالً أو يديرهم،

  .)عليه السالم (ماماإل و)وآله

 من كأرضاه، ولعل ذل إذا الإمياطل الغرمي  أن زائد عن املستثنياتله الذي ال حيق للمديون ه مث إن

  .ضروريات الفقه

 ،أنا حاضر و يقتضيه)عليه السالم( عبد اهللا أبا  رجلىقد أت:  قال،رواه عمربن يزيد ويؤيده ما

: لرجل، فقال له ااهللا شاء نإ كنعطي وومسة فتباع ون يأتينا خضركليس عندنا شيء، ول: فقال له

  .)١( مين مبا أرجوىال أرجو أرج أنا ملا وكعدأيف ك: عدين، فقال له

 كاملستثنيات فقط لبعد ذلإالّ له  نكنه مل ي أالم، الكبال ه أرضا)عليه السالم( ماماإل أن  الظاهرفإن

  .ان دين له عليهك أنه ، المام اإلطلبه العطاء من) قتضيهي(بـ  ملرادا أن  أوما قاله اجلواهر،ك

عليه ( عبد اهللايب قلت أل:  قال،رواه يزيد بن معاوية ، مااألولالتقدير  على مثله يف الداللةو

عليه ( فقال ،يل شيء ما وبعت ضيعيت بقيتن إ خافأ ،يتامأل: قال ظنهأزين، وديناً يعو يعلن إ :)السالم

  ال تبع : )السالم

                                                

 



١٢٦

  .)١( بعضاًكمسأعط بعضاً وأن كل و،كضيعت

نت ك فإن، كأما حق الغرمي الطالب لو: قال أنه ،)عليه السالم(قول، عن السجاد  حتف العىروو

غين مطل ال:  قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فإنمتطله،  ومل تردده وغنيتهأ وفيتهك وفيته أوموسراً

مل  ويفاً رداً لطك، ورددته عن نفسليه طلباً مجيالًإطلبت  ورضيته حبسن القولأنت معسراً كن إ وظلم،

  .كغري ذل إىل ،)٢( لؤمك ذلفإنسوء معاملته  وجتمع عليه ذهاب ماله

  

                                                

 

 



١٢٧

هم كشار و نقضها،م مال املفلس مث ظهر غرميكقسم احلا إذا :قال يف الشرائع ):٢٢مسألة (

ي عن بعضهم، خالفاً ملا كما حك كاملسال ورشاداإل والتحرير ورةك قال املبسوط والتذكبذل والغرمي،

حد أل ك إىل يرجع الغرمي اجلديدإمنا  وتبعه جامع املقاصد من عدم االنتقاض، و،اهر القواعدحيتمل من ظ

  .حبصة يقتضيها احلساب

 طالب الغرمي بدينه، الّإ وثري املفلس، أو مل ينته احلجر إذا القولني يف ما أن همظاهر: أقول

مل ينتهوا باطل، فاحلجر باق  واءانتهاء الغرم على ان مبيناًكم حيث كنقض احلجر من احلا أن واحتمال

 احلجر فإنختلف الداعي ال يوجب ختلف املدعو،  والداعي للنقض الزعم إذ ولو لالستصحاب ممنوع،

  .شف عدم الواقع عن عدم ما فعلكي أمر واقعي حىت أنه نشاءات، ال اإلسائركنقضاً، فهو  وثباتاًإنشاء إ

 ، لعدم املوضوعكذل و،ان باطالًك فحجر ن مستحقاً للحجر لعدم توفر شروطهكنعم لو مل ي

  .مع توفر الشروط، واملفروض عدمها الّإم ال والية له كاحلان إ حيث

املؤمنني  ان يأمر ا أمريكلعدم صدق القسمة اليت  ون،األولقرب ما اختاره ان، فاألكيف كو

ون تقسيم، كجلميع ال ي فبدون موافقة ا، مشاع بينهمكاملشتركموال  األفإنما تقدم، ك )عليه السالم(

 قيل فإن الشارحان وغريهم، كما استدل بذلك آخر، كاء مث ظهر هلم شريكما لو اقتسم الشركون كفي

مجيع الغرماء حسب  على  بسط املالىاملال للمفلس، قلنا ظاهر النص املتقدم والفتو إذ ةكهنا ال شر

  .مكة يف احلكالشركمبوافقتهم فهو  إالّ حصصهم، فال يصح البسط



١٢٨

ل واحد قد ك بأن :اج القول الثاين ملذهبه مبا عن جامع املقاصد ظهر وجه النظر يف احتجكبذلو

 كبطال امللإيقتضي  ألنه ض فال جيوز النق،قباض الصادر عن أهله الواقع يف حمله قدر نصيبه باإلكمل

قد  إذ ،عطيت لهأد ظهر الغرمي اجلدي ا إذ عن نصيبه فليست له، ولذا زائدةاحلصة الزائدة إذ ،السابق

  .ون باطلةكجازم تإ فما وقعت بدون ،اءكجازة مجيع الشر بإالإون كالقسمة ال ت أن عرفت

ثروة املديون حيث يعطيه من  وما لو ظهر اجلديد بعد رفع احلجركنه أرمبا استدل هلذا القول بو

  . يف حمل البحثكذلكما ال تبطل القسمة هنا ك ف،ماله

ان من أخذ من الديان وارثاً له ك ومات اجلديد ا إذماك املوضوع، ى انتفكلذكان ك انه إذإ :فيهو

  .وجه لظهور بطالن القسمة ما أخذوه زائداً عن نصيبهم حيث ال بقدر

انت كربعة قسم أل وان مال املفلس خلمسةك انه إذإ  حيث،إشكالأيضاً بل يف هذين : أقول

حصة اخلامس  فإن ،رث يف باب اإلكذلك و، حني ثروتهكظهر اخلامس بعد ذلن إ والقسمة باطلة

شاعة مما يقتضي اإل على ل باقياًكان الكأمثر بعضها دون بعض  إذا ربعة يف املسألتنياملقسمة بني األ

ربعة شجار األ فاأل،ل واحد مخس شجراتكان عشرين شجراً فأعطي لكلو  ماك ،تقسيم الثمن بينهم

ل ك بل لل،ل الثمر من حصة من أعطيكون كبعض ال يأمثر بعضها دون  إذا للخامس املوزعة عليهم

  .أيضاً

 صحة القسمة والقبض فإن ،نسيانه أو ال فرق يف عدم الصحة بني ظهور اجلديد أنه  يظهركبذلو

رث الذي هو من فروع يف اإل وةكيف الشر وهنا انت جامعة لوصف القسمةك ا إذهيإمنا قباض واإل

  .أيضاً ةكالشر

 املتجدد ك النقض يشارى فعل، فائدة القولني يف النماء املتجدد بعد القسمةتظهرو: كقال يف املسال

    نصيبهارفيما لو تصرف واحد يف مقد و،خرفيه دون اآل



١٢٩

اة لو بلغ نصيبه نصاباً اجتمعت الشروط كيف وجوب الز و،خرالنقض تبني بطالنه دون اآلعلى ف

  .كغري ل إىل ،خر جيب اآلى النقض تبني سقوطها وعلىفعل

ني فيه وال كمشترون اجلميع كون النماء للمفلس فيكالنقض يعلى  أن ة املتجددكوجه مشار: أقول

ففي : رعدم النقض أوال مث احتمل النقض قالكذ أن ن يف القواعد بعدكخيتص بالذي مني يف حصته ل

  .إشكالة يف النماء املتجدد كالشر

 ،ل النقض فسخاً من حني ظهور الغرميجيعأن  إالّ ال االحتمالنيك على شكالال وجه لإل: أقول

املقام واضح  على انطباق القاعدةن إ :فيه و،نماء ال يضمن بصحيحه فال يضمن بفاسدهلا أن باعتبار

  .العدم

عدم  على ماأ ،ل حالك على  الظاهر احتسابه عليهم:لو تلف املال يف يد الغرماء ففي اجلواهرو

 ،ما يضمن بصحيحهك والقبض يضمن بفاسده ،ه استيفاًءم قبضوالنقض فأل على ماأ و،النقض فواضح

  .ىانته ،اليدعلى  لعمومو

 منا فإن ، املفلس عليهكام بقائه يف ملكجراء أحإان الالزم كانت القسمة باطلة كحيث : أقول

  أوه ينميعمل له عمالً أو ل الغنم عشبهكن أأ فيه بمال الغرمي دخيالً أو ان عملكإذا  إالّ ،ان للمفلسك

ال يتوي  وى، ما سعنسانلإل فإن ، الغرمي يف املال بقدر حقهكه يشترفإن ،ما أشبه أو هءشرب الشجر ما

  . مسلمئحق امر

ن أ بالّإ و،ان ضامناًك الغرمي ك سبب ذلفإن ،سرت رجله مثالًك أو ن هزل احليوانأنقص بن إو

  . فال ضمان مثالًفة مساويةآانت بك

  .انت عليهكنقصت ن إ و،فلسان للمكزادت قيمته السوقية ن إو

    فصنع مصراعاً،ان قسمة الغرمي مصراع بابكن إو



١٣٠

م بعد كفهل للحااً، انت واحدك يف حني ،آخر مبا صارت قيمة املصراع بعد االنضمام مخسة

ن املصراع أزيد من كمل ي إذا جيعله له يف القسمة اجلديدة أن الالزم أو ،ظهور بطالن القسمة انتزاعه

  .ال ضرر لدليل ،الظاهر الثاين ،قيمته واحد أن حظةبعد مال، حقه

جيعل  أن  القاعدةى فمقتض،خذ بعد ظهور الغرمي اجلديدان املصراع أزيد من قسمة اآلك إذا ماأ

حصة الغرمي السابق  أن  ظهر فإذاال يتضرر الغرمي الذي أخذه سابقاً،ئاً يف املصراع لكم اجلديد شريكاحلا

حقه من  ألنه ،ن للثاين بقدر نصف ديناركاً مع الغرمي اجلديد الظهور، لكشريان كالنصف من املصراع 

  يف باب القسمةكما يأيت مثل ذلك ،ربعة حصل بسعي الغرمي الذي أخذه قبالًاأل أي الزائد و،املصراع

  .ةكتاب الشركرنا شبهه يف كذو

 مل يؤثر ،ر الغرمي اجلديدظهوب مث ظهر بطالن القسمة ،حد الغرماء فأخذهاانت عني ألك اه إذمث إن

  .انت بقية املال بقدر ديون الغرماء أم الكل العني لصاحبها سواء ك إذ ه، يف بطالن أخذ الغرمي عينكذل

 صاحب املتاع إىل ان املتاع قائماً بعينه ردك اإذ :)عليه السالم(وقد تقدم يف رواية مجيل قوله 

  .)١(حياصوه أن ليس للغرماء: )عليه السالم(قال و

 قال يف ،مل يأخذ ظهر بطالن القسمة أو أخذ عينه وان الغرمي اجلديد صاحب العنيكنعم لو 

 ان الثمن موجوداً مل يدفع بعدك فإن من مال املفلس ظاهراً مستحقاً للغري لو خرج املبيع مثالًًو: اجلواهر

 أو  قد تلف يف يد املفلسانكن إ و)نه عني قائمة فلصاحبها الرجوع األ(الغرماء رجع به صاحبه إىل 

ي عن كن احملكل) :قال أن ىلإ(تلفه املفلس أان قد كن إ ان ضامناً له فيضرب صاحبه مع الغرماءكوليه 

  فة آان التلف بكن إ و،الغرماء على يقدم أنه ي عن الشيخ وفخر احملققنيكاحمل والفاضل

                                                

 



١٣١

نه من مصاحل أمعللني له ب ،استجوده يف جامع املقاصد و،احتمل الضرب معهم أن بعد مساوية

  .ىانته ،كاً لذلكون مدركين أ  ال يصلح مثلهىما تركهو  و،ال يرغب عن شراء مال املفلساحلجر لئ

  .ك أدلة احملاصة مينع عن مثل ذل إذ إطالق،رهكما ذكهو و

 الم،كرجعه فيها فال   هبة الانتك فإن ،بعده أو قبضه قبل فلسهأ و للمفلس شيئاًإنسانلو وهب و

املتصرف  اهلبة وتصرفنه إ ما بعدها فحيثأ ،ان له الرجوع قبل القسمةكانت مما له رجوع فيها كن إو

  . دليل الرجوعطالق إل،ن الفلس ال مينع الرجوعأل ،األولرجوع فيها دخلت يف الفرع  فيها ال

 ،عان للواهب الرجوك ،املوهوب بظهور غرمي جديدعلى  حىت ظهر بطالن القسمة الواقعة ا إذماأ

  . عن رجوع الواهبك فال مينع ذل،ن القسمة ملا ظهر بطالا ظهر عدم التصرف يف اهلبةأل

الم يف كقدم ال فقد ت،له حق الرجوع ويفلس أن  قبلنسانن وهب املفلس شيئاً إلأس بكولو انع

  .داء الدين الواجبملقدمية الرجوع أل ،وجوب رجوعه وعدمه

  



١٣٢

احلالة  على  قسمت أمواله،مؤجلة وان عليه ديون حالةك إذا :قال يف الشرائع ):٢٣مسألة (

  .خاصة

 لعدم ،إشكالال  وخالف بال ):وال يدخر منها شيء للمؤجلة( ضافةإبعد  قال يف اجلواهر

  .جلاستحقاقها قبل األ

االعتبار يقتضيان القسمة  و دليل التقسيمإطالقال فإ و فهو،إمجاعان يف املسألة كن إ :أقول

به الديون فيوجد ك سألته عن الرجل تر:)عليه السالم(احلسن  أيب  عمر املتقدم، عن ففي صحيح،للجميع

  .ال حياصه الغرماء: )عليه السالم( قال ،متاع رجل آخر عنده بعينه

 يف الروايات ين يف سياق واحدالد والعنين إ حيث و،ان دينه مؤجالًك إذا ه يشمل ماإطالق فإن

ون له مال يف املستقبل فلماذا خيتص كي ال أن ان معرضك إذا هفإنار ما االعتبأ، كذلكان حال الدين ك

يرفع أصل االستحقاق  جل العدم االستحقاق قبل األ وم مجيعاً ديانه،أاحلال  وأمواله بالديون احلالة

  .التأمل إىل انت املسألة بعد حباجةكن إ ومسلم،  حق امرئىالذي هو سبب تقسيم ماله لئال يتو

 رةك فعن التذ،قسمة البعض وأ شيء أي حلت الديون قبل قسمةن إ  املشهورىل فع،انكيف كو

  .ضرب مع الباقي واألول يف ك شاركما يف املسالكالروضة و

ه ؤان احلجر ابتداكن إ و،كحلت عند القسمة شار وانت مؤجلة عند احلجرك  لو أما:خريقال األ

  .ةجل احلالّأل

  .ديوم ضرب باقي الغرماء ببقية وضرب جبميع املالو  يف الباقيكحل بعد قسمة البعض شار لوو

ل املقتضي م ارتفع ع فإذاجل مانعاًان األك و،احلجر على ونه ديناً سابقاًكواهر باجل ةكعلل املشارو

تعلق حقوق الغرماء غري مانع من تعلق حق غريهم ممن  و،أسلم الوارث قبل القسمة ما لوكهو فعمله 

  .هم يف سبب االستحاقكشار

  فإذا،ل املالكن حقهم تعلق ب أل،ك القاعدة عدم االشتراىان مقتضكمل يقل مبا رجحناه  إذا :قولأ

   إطالقال  و، العدماألصلان ك يف تعلق حق جديد كش



١٣٣

  .يرفع موضوع االستصحاب

  .حق جديد يتعلق حني احللول أنه  خالف تسليمهماألولتعلق اجلديد من  أنه احتمالو

نقص األ على سقاطه بالصلحإبني  ونتهاء املدةجل بني اؤيفرق يف حلول امل تهم الل مبقالينعم لو ق

 يف املال الذي تعلق به حق ونه تصرفاًك لعدم ، مع املفلس الذي ال مينع من مثل هذا الصلحمنه مثالً

  .الغرماء

أن  إالّ ،ما يف اجلواهرك هم صاحبه لصدق حلول املؤجل قبل القسمةكان بعد الصلح يشاركن إو

حمجور عن مثل  أنه  يفكش إذا نكل شيء يستتبع املال الشامل ملثل هذا أيضاً، لكحمجور عن نه إ قالي

 انك إذا إشكال، نعم ال كاحلجر ال تشمل مثل ذل أدلةن إ  أي، عدم احلجراألصلان كهذا التصرف 

  .ان من مسألة جمهويل التاريخك يف تقدم أيهما ك ولو ش،الصلح قبل احلجر أو سقاطاإل

  



١٣٤

  .عسارهإجيوز حبس املعسر مع ظهور  ال: قال يف الشرائع ):٢٤مسألة (

 بني كال فرق يف ذل و،نفسهمأ على خالف سلطة الناس ألنه ، عدم احلبس مطلقاًاألصل: أقول

 هل احلبس من املطعمامل ألك ال فالالزم الرفاه،ضرورة يقدر بقدرهاون كاحلبس حني ي واملعسر وغريه،

 )صلى اهللا عليه وآله( تأذي الرسول كما يؤيد ذلك ،غريها والصناعة ووسائل العلم ولكاملأ واملشربو

  .غريمها وسري الذي قتله، بالرفق باأل)عليه السالم(علي  أمر وبقيد العباس حيث مل ينم الليل،

  .اجلسدي والتعذيب النفسي وال حق يف احلبوس االنفراديةو

امرأة استعدت ن إ :)عليه السالم(علي  إىل )المعليهم الس( ئمة اجلعفريات بسند األىقد روو

 ،ضراراً اإ الزوج ال ينفق عليها كذل وهبس حب)عليه السالم(علي   فأمر،زوجها على )عليه السالم(علياً 

  .)١( انطلقي معهك ذلكل: )عليه السالم(علي   فقال، احبسها معي:فقال الزوج

م كللحا أن غريه وتاب احلدودكرناه يف ك ملا ذ،مكيشمله عفو احلا أن احملبوس أبداً يصح أن ماك

  .كي ذلسالماإل

يطلق االختيار للذين  أن ويلزم ، للنصوص اخلاصة،عياداأل وخراج السجناء يف اجلمعإالالزم و

م عليه السجن ك ح فإذا،يصح السجن املتفرق أن ال يبعد وم صالحاً،كيريدون زيارم بقدر يراه احلا

  .سبوعاًأل شهر ك أشهرشهراً فرق يف أربعة 

ال : قال أنه )عليه السالم(علي   الدعائم، عنىفقد رو، معسر على  فال حبس،انكيف كو

  .)٢( ميسرة إىل ان ذو عسرة فنظرةكن إو:  قال اهللا عزوجل،مفلس على حبس

                                                

 

 



١٣٥

أن  ):عليهما السالم(براهيم، عن جعفر، عن أبيه إتابيه، عن غياث بن كالشيخ يف  و الفقيهىورو

  .)١(يستفيد ماالً حىت  سبيلهى خلّإفالس و تبني له حاجة فإذا،ان حيبس يف الدينك )عليه السالم(علياً 

امرأة ن إ :)عليه السالم(علي  ، عن)عليهما السالم(وين، عن جعفر، عن أبيه كس الىورو

مع العسر ن إ :قال وحيبسه أن  فأىب،ان زوجها معسراًك و،ينفق عليها ال أنه زوجها على استعدت

   .)٢(يسراً

تعسروه  أن م املسلمنيكخوانإعسار أحد من إم وكياإو: )عليه السالم(وقد تقدم قول الصادق 

 أن ليس ملسلم: ان يقولك )صلى اهللا عليه وآله(بانا رسول اهللا أ فإن معسر، وم قبله وهكون لكبشيء ي

   .)٣(ظلّه إالّ  ظلامة بظل اليظله اهللا يوم القأنظر معسراً أيعسر مسلماً، ومن 

 أن كحيل ل  الكذلكهو موسر، ف وكميطل أن كما ال حيل لغرميكو: )صلى اهللا عليه وآله(وقوله 

  .)٤(معسر أنه علمت إذا تعسره

 ال:  قال،يبلغ من غرميه أن للرجل ما: )عليه السالم( عبد اهللايب أل  قال،سحاق بن عمارإعن و

  .)٥(نظرهأئاً اهللا ييبلغ به ش

   .غريها من الروايات إىل

صرفوا دينهم ن إ وال سائر املديونني، وخالف يف عدم حبس املفلس،ال  وإشكالان، فال كيف كو

  .هاملعصية، بل لعله من ضروريات الفقيف 

   ا الصدوق د أفىتق وما يف بعض الروايات املتقدمةك ،عسار مثلهإ أن الظاهرو

                                                

 

 

 

 

 



١٣٦

 فتواهك الروايات كف تلاما تقدم، بل ال يبعد انصركيد يراد به احلبس، بل التشد ال)  اهللاهمحر(

 على ففليف خمكالت وشيء عليه  جبهالة فالب أمراًكفمن ر الّإ و،عدم التوبة والعمد وصورة العلمإىل 

  .ما وردت ا الرواياتك ،نب لهذ من الكالتائب من الذنب  و،رفوعغري العمد م واجلاهل،

  .قيام البينة أو وافقة الغرمي مبكيثبت ذلو: قال يف الشرائع

ان نفس ك إذا يصال احلقوقإلفاً بكم الشرعي ليس مكن احلق ال يعدومها واحلافأل: األولأما 

حني  ـ يقسم هلا ويالمس زوجته أن م جيرب الرجلكلو عن جهل منهم، فهل احلا وأصحاا ال يريدوا

  .مثلة من األكغري ذل إىل الزوج مريض فتعفي عنه، أن لو بظن ومل تردمها املرأة إذا  ـوجوا عليه طبعاً

  .هو غري ما حنن فيه ومراتبه وحسب شرائطه رك واجب من باب النهي عن املنكلنعم مثل ذ

 ال و ثبت حبسه،فإنم ك حقق احلا،سر عندهوم ألنه طلب بعضهم حبسه وولو فرض تعدد الغرماء

يلّ الواجد حيل : )صلى اهللا عليه وآله( قوله طالق إل، عن يسرهجهالً أو خرين عفواًه لعدم طلب اآلكيتر

  .غرمائه على ان يلويك فيمن )عليه السالم(علي  فعل و، بل)١(عرضه وعقوبته

ما يظهر من اجلواهر من  ووز يف أذهان املتشرعة،كرامل ألنه م،كاحلبس خاص باحلا أن الظاهرو

أن  إالّ  للغرمي وغريه، اللهمكر يقتضي حبلية ذل اخلرب املزبوإطالقبل لعل :  حمل نظر، قال،نوع تردد فيه

  .التعزير امللحق له باحلدودك ألنه مكحنوه من وظائف احلا واحلبس أن ىدعي

                                                

 



١٣٧

  .جاز هلمدول املؤمنني ع إىل وصلت النوبة إذا نعم

م كن احلاكمل يإن حنوه  وم اجلور حلبسهك جواز مراجعة حا:تب املرتبطةكرنا يف بعض الكقد ذو

  .عدوهلم متوفراً واملبسوط اليدالشرعي 

ن، مثل قوله كما بعض األسه يفكما قد ورد عكم النفي بدل احلبس، كون للحاكي أن وال يبعد

 املتقدم )صلى اهللا عليه وآله(، بل يشمله قوله كرناه هناكقد ذ و،)١(رضينفوا من األأو : سبحانه

  . العقوبةإطالقمله يش وم صالحاً،كه احلاامما يرأيضاً غريمها  وقوبته، بلع

  .طالق دليله وعدم مقيد لهم إلكبنظر احلا إالّ وال قدر للحبس زماناً

  .ربعةأ إىل خرج عنها مثل الزنا فاالحتياجن إ وأما البينة فهي حجة مطلقاً الشاملة للمقام،و

 أو ق،اسفيا  أو ما يف اجلواهر،ك ،ظامل يا يقال له أن املراد بالعرض القدر العريف، مثل أن الظاهرو

  .كحنو ذل و،فالن غري مبال بالدين

  .)٢(من ظلم إالّ لال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القو: قال سبحانه

املتعارف عند املتشرعة بدون  وما هو ظاهر الواوكين احلبس والعرض، األمرجيوز اجلمع بني و

يؤيده ما فعله  وائر الناس،م بل لسك، فيجوز للحاهطالقول حقه إلكأ باملظلوم املكال خيتص ذل وري،كن

باب بيته ليثري  على جيعل أثاثه يوم اجلمعة أن ان يؤذي جارهك من أمر من )صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

  .رك من مراتب النهي عن املنكون ذلكي أن الناس ضد جاره، بل ال يبعد

   عسار وعدمه يف اإل)املديون وأي الغرمي(را ك تنافإن: قال يف الشرائع

                                                

 

 



١٣٨

 ،يويف حىت م باخليار بني حبسهك امتنع فاحلافإنبالتسليم، ) مكأي احلا(ن له مال ظاهر أمر اكو

  .قسمتها بني غرمائه وبيع أموالهو

ان له أصل ك وعدمهان إ وضي ا، وجد البينة قفإنعسار،  اإلىادع ون له مال ظاهراًكلومل يو

مل  وشهدت البينة بتلف أمواله قضي ان إ و،هعسارإيثبت  حىت  حبس ماالًىان أصل الدعوك أو مال،

  .باطن أمره على ن البينة مطلعةكلو مل ت ولف اليمني،كي

ترجيح  يصال حقوق الناس، فالإما من طريق القسمة، فأل و بني احلبسريأما التخي: أقول

 يف خرب قد تقدم وماً،ك له حا)عليه السالم( جعله ىنه مقتضأ و،الشهرة احملققة إىل ضافةحدمها، باإلأل

 )عليه السالم(نه أ و،)١( الغرماءىان له مال أعطك فإنان حيبس يف الدين مث ينظر كعلياً ن إ :وينكالس

قوله  إىل ضافة، باإل)٢(قسمه بينهم وباعه  أىبفإن، ان حيبسه بااللتواء مث يأمر بقسمة ماله بني الغرماءك

  .يناألمرم يف ك يد احلاإطالق بشعاراًإ فيه فإن،  الواجديلّ: )آله و اهللا عليهىصل(

ان كما كهم واملهم، باحته قاعدة األأ ،وين، فهو احتياطكما يف خرب السكأما احلبس قبل الثبوت 

بار اليت خما يف بعض األ على ، مث حيقق)٣( حيبس يف االام بالقتل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .رناها يف بابهكذ

  نفقات  إىل قات احلبس، سواء بالنسبةم نفكجيعل احلا أن يصحه مث إن

                                                

 

 

 



١٣٩

 أو ليهما،كينفق من بيت املال ل أن ما يصح لهكاحملبوس الواجد،  على دارة نفقات اإلوالشخص، أ

  .جيعل تبعيضاً

 ،نفسه على ن نفقات نفسهأما من الواجد فأل ونه معد ملصاحل املسلمني،أما من بيت املال فأل

ان ك أنه ن الغالبكللنص، ل هو نوع من العقوبة املشمولة و،السبب ألنه ون عليهكنفقات السجن تو

علي  و)صلى اهللا عليه وآله( من حبس الرسول ك بل ال يبعد انصراف ذل، بيت املالنفقة على السجن

  .)عليه السالم(

سجن ال لدينه بل المر آخر مما  إذا ،يسرأ إذا جيعل نفقات السجن عليه أن أما املعسر فيصح

  .جلهيسجن أل

 اه، فال يصح سجن النساءيند أو دين املسجون على ون خطراًكال ي أن لالزم يف السجناو

 ،بعده أو حداث قبل البلوغ يف سجن األكذلك وعراضهن،أ خمطوراً من جهة األمران ك إذا الرجال معاًو

  .ان السجن يسبب حتريف عقيدته بسبب الفئات املسجونة املنحرفةك إذا ذاكه وجاز السجن قبله،إذا 

يف  ال أعمال شاقةو، العمل وجيعل السجن مدرسة العلم أن فضل، بل من الالزم أحياناًمن األو

 املصنع وعالموسائل اإل واملدرسة وتبةكون فيه املك بأن تكذل وه نوع من التعذيب احملرم،فإن، سالماإل

  .حنوه ول اليدويمجل العاملعمل ألو

املرأة املرتدة  و،احلرم إىل أالتج وما يف من جىنكاملشرب،  ويف املطعم ون ضيقكياناً يحنعم، أ

  .م صالحاًكاحلارآه  إذا حيث تؤدب أوقات الصالة

 ىنف و،بانقيا إىل  شرحياً)عليه السالم(علي  ىما نفك أو رمية،ك الاآليةما يف كذا نفي ارم إو

  .ىشأنه يف املنف وكتر  بعض املنافقني،)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

ما فعل الرسول كبعض ارمني حني يراه صالحاً،  على م ضرب النطاق االجتماعيكاحيق للحو

  ثالثة الذين خلفوا، بل الظاهر صحة ضرب النطاق يف حمل ل با)صلى اهللا عليه وآله(



١٤٠

  .ن مينعه عن اخلروج عن حملتهأكخاص من البلد 

 أن نه قاتل، يلزمأشتبه بما يف املكشف الواقع كجل أل أو السجن عقوبة تقدر بقدرها،ن إ حيثو

  .ضرار غري جائزن اإلعقدة نفسية، أل أو ال يسبب للمسجون مرضاً جسمياً أن ىيراع

ما كل عطب، كضمن  وان حراماًك كلو فعل ذل ويفتش، ويدهم بيت الناس أن ما ال جيوزك

  .جهضتأمرأة فا على رسلأ عمر، حيث )عليه السالم(علي  ضمن

  .خافة خالدإرش أ )صلى اهللا عليه وآله( الرسول ى أعطلذا وال جتوز، خافة اإلحىتو

 من غري ، دليل حجيتهاطالقبل مطلقاً، إل قُ،شهدت له البينة وعسار اإلىدعا  فإذاان،كيف كو

شهدت البينة  سواء و،كغري ذل إىل ، أم ال ماالًىان أصل الدعوك ،سراً سابقاً أم الوان مك أن ق بنيرف

  .نه ال مال لهأ بطالقهدت باإل بأن ش،نه تلف ماله أم الأب

ن كلو مل ت ولف اليمني،كمل ي وشهدت البينة بتلف أمواله قضي ان إ( :قول الشرائع أن منه يعلمو

ه أمور على ون مطلعةكت حىت عسار مطلقاً مل تقبلأما لو شهدت باإل، باطن أمره على البينة مطلعة

  . حمل نظر)دةكبالصحبة املؤ

ا حينئذ بينة أل: استدل لشقه الثاين اجلواهر بقولهن إو، وركمتنع الفرق املذمطلقاً  حجية البينةإذ 

 ، املعلوم نقضه ضد غريهااألصلون مستندها فيه كن ين ألك الذي ميكعدم املل إىل نفي ضرورة رجوعها

 ،ثري من مواردهاك سقطت عن احلجية يف مورلو علل عدم قبول البينة مبثل هذه األ إذ المه،كآخر إىل 

 ،)١(مياناأل وم بالبيناتكأقضي بينإمنا : )عليه السالم( أدلة حجيتها، مثل قوله طالقهو مناف إلو

  .غريهو

                                                

 



١٤١

 إذ حالفه دفعاً لالحتمال اخلفي،إللغرماء  و:منه يعلم وجه النظر يف قول احملقق بعد عبارته املتقدمةو

  . منهاليس هذا ويف موارد خاصة بالنص إالّ البينة ال جيتمعان واحللف

وا من أهل اخلربة يف مثل الشهادة كانت البينة حجة مطلقاً، فلماذا يقال بلزوم ك إذا :ال يقال

  .حنوها وباالجتهاد

 غري أهل اخلربة ال فإن ،الضابط إىل انصراف حجية خرب الثقةك ، النصراف الدليلكذل: نه يقالأل

  . ال شهادة مباشرة،شهادة على ةون شهادكأهل خربة، في إىل استناداً إالّ يعلم باالجتهاد

قد  وان آخر،كم إىل كن سحب ذلكان، فلو قيل يف بعض املوارد بتقييد للدليل، ال ميكيف كو

  .ليهماإالم حول مقالة احملقق، فمن أراد املزيد فلريجع كأطال الشارحان ال

 يسره فهو على بينةمل يعلم فلو أقام الغرمي الن إ و،ىفكعسار  علم صدقه باإلفإنن بينة كذا مل تإو

  حلففإن. )١(ركمن أن على اليمني واملدعي، على البينة: )عليه السالم(ليه احللف، لقوله إال توجه و

  .تاب الشهاداتكرناه يف كخالف ذ على ،ال وله بعد حلف الطرف أوكم بنك حالّإو

عسار قبلت  اإلىعدا و، مل يعلم له أصل مالفإن: منه يعلم وجه النظر يف تقييد الشرائع بقولهو

  .للغرماء مطالبته باليمني ولف البينة،كال ي ودعواه

 إذا هإطالقجيب  أنه ماكان حمبوساً، ك إذا  أيه،إطالق قسم املال بني الغرماء وجب  فإذا:مث قال

  .السابقة ما يف الروايةكحبس احتياطاً فتبني عسره، 

                                                

 



١٤٢

  .ام السابقةكح األأكثرك باملفلس طالقال خيتص اإل: كقال يف املسال

  .يقدر بقدرها أن احلبس ضرورة، فالالزم أن قد تقدم: أقول

نه يزول أ األوىل ،مكم احلاكح إىل يفتقر م أداء،هل يزول احلجر عنه مبجرد األو: مث قال الشرائع

  .داء لزوال سببهباأل

، ال مكم احلاكحب إالّ  القاعدة عدم الزوالىمقتضأن  إالّ  غري واحدكقد تبعه يف ذلو: أقول

 ك ذلفإنها مرتبطة ا، ءعطا وومة أخذهاكون احلؤن شلالستصحاب الذي استدل به اجلواهر، بل أل

العرفية،  إىل الدليل منصرف و،كذلكومات العرفية كاحل أن ، بعدماًكجعلته حا: ههو املستفاد من قول

ون كال بأس به، مع فرض : تفصيل اجلواهر بقولهك وغريمها للمحقق مطلقاً، كفموافقة العالمة واملسال

فرض مشوله هلما، حمل طالق إذا يف املتجدد، وال يف اإل وان فيهك إذا جود، الواملال امل إىل احلجر بالنسبة

  .نظر

 أنه ماكما هو واضح، كا طريقية  البينة ألت سقط،قامت البينة بعدم ماله، مث ظهر له مال إذا مث

  . الطريقيةمورذا سائر األك وقراره،إعبأ بذبه مل يك فتبين له ماالً أن اعترفإذا 

الفضل  وله اللطف واهللا املوفق لصوب الصواب، وتاب،كيراده يف هذا الإ ما أردنا ىهنا انتهإىل و

  .يف منح الثواب

 آله الطاهرين، وحممدعلى  وصلى اهللا املرسلني، على سالم و رب العزة عما يصفون،كسبحان رب

  .هللا رب العاملني احلمدو

  ملقدسةقم ا

  حممد بن املهدي احلسيين الشريازي



١٤٣

  

  

  كتاب الحجر

  



١٤٤

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

بني يآله الطعلى  وسيدنا حممد شرف خلقهأ على السالم والصالة و،هللا رب العاملني احلمد

  .قيام يوم الدين إىل عدائهمأ على الدائمة لعنةلا والطاهرين،

  



١٤٥

  تاب الحجرك

 احلجر هو املنع، واحملجور شرعاً هو املمنوع من(: رائع، قال فيهسلوب الشأ على رهكلب ذاوالغ

  .)التصرف يف ماله

ما هو شأن املادة الواحدة يف كل مواده، ك يستعمل يف احلجر يف اللغة املنع، وذا املعىن: أقول

  . احلرام حجراً، ملا فيه من املنعىيسم واهليئات املختلفة،

  .ممتنع أي ،)١(يرجعون لينا الإم أناها كية أهلقر على حرامو: بحانهقال س

انوا كما كة، كئالحراماً حمرماً، فقد قالوها للم أي يقولون حجراً حمجوراًو: تعاىلوقال 

  .)٢(يانيقولوا يف الد

 أنه مساعيل باعتبارإحجر  وعمال القبيحة،اب األك عن ارتنسانمينع اإل ألنه مسي العقل حجراً،و

  .كغري ذل أو مينعها بسبب سوره عن الضياعان حمل حفظ أغنامه ك

                                                

 

 



١٤٦

  . عن السقوطنسانمنه احملجر ملنع اإلو

  .التضييق واحلضر واحلجر يف اللغة هو املنع: قال أنه عن املبسوط و،مثلث أنه يف القاموس وغريهو

 ،شفكنسان عن الت اإلا متنع ألك بذلىحلجرة تسمل نوع منع، واكن يف ال ألكذلو: أقول

  .يدخلوها اعتباطاًن  أغياراألو

مل يعلم اللزوم يف  وباحملجور، و باحملجور عليهىر يسم فهو منع خاص، والذي حجءأما عند الفقها

ليهما ك لعل صحة ورامة،كقاله مفتاح الن إ والفعل لصحة حجره، فقوهلم حمجور ليس حبذف الصلة،

  .دباءشراب الذي قاله األ اإلاملنع ضرب عليه ففيه معىن أن باعتبار ومنع عن املضي، أنه باعتبار

 القيود، مثل البيع وبعض الشروط ستعمل احلجر مبعناه اللغوي مع زيادةاالشارع  أن الظاهرو

  .بعيد ـ قيل به يف اجلملةن إ و ـالقول باحلقيقة الشرعية هنا وغريمها، والرهنو

 على ، فيشمل احلجربعضه وونه يف مجيع املالكاملراد مطلق التصرف، أعم من و: كقال يف املسال

  .املريض الذي مينع من التصرف يف بعض املال على احلجر وحنوه ممن مينع من اجلميع، والصيب

  .كذلكهو و: أقول

ن كيتمال  ال يشمل ما و،ن من التصرف فيه عقالًكمتن إ وان منعاً شرعياً،كاملراد يف الشرع ما و

ن من عتق عبده كمت إذا ماكيف اجلملة،  أو طلقاًن من التصرف مكاملغصوب منه الذي ال يتمك ،منه عقالً

  .كغري ذل إىل أخذه، على بيع ما غصب منه ملن يقدر أو املغصوب،

 ان حجر،كس كانعن إ ون حجر،كن واقعاً مل يكفلو زعم حجره ومل ي ،املناط الواقع ال العلمو

 إذا  حىتعاين الواقعيةملل وعةلفاظ موض األفإن ملا قرر يف حمله، كذل وحنوه، وتظهر النتيجة يف التصرفو

هو قليل  وتبدل الواقع بسبب الطريق على فيما دل الدليل إالّ طريق، أو عارةإخالف الواقع  على انك

  .جداً



١٤٧

 السفه، و واملرض، والفلس،،الصغر، واجلنون، والرق: موجبات احلجر ستة أن ركالشرائع ذ مث إن

  .مهاره القواعد وغريكذا ذكهو

  .شرعيته على مةأمجعت األ و،مجاعاإل واحلجر ثابت بالنصن إ :امةركيف مفتاح الو

ا من غريمه ورةكالتذ و مما يف الشرائعره الفلس يف باب احلجر أوىلكهنا من ذما صنعه املصنف و

  .حدةى ره يف باب علكذ

 البيع والرهنكبواب متفرقة يف تضاعيف األ ثريةكأقسام احلجر  أن تبعه اجلواهر ور هوكقد ذو

  .تاب خاصكث عنها يف لستة هي جرت عادة الفقهاء يف البحن اك، لكغري ذل واملرتد واتبةكاملو

ون كقد ي وم مثل الصغر،كم احلاكح إىل م الشرعي بدون االحتياجكون باحلكاحلجر قد ي مث إن

  .م مثل الفلسكم احلاكح على متوقفاً

  )الصغیر على الحجر(

ال  وإشكال بال ،الرشد ومل حيصل له البلوغ إذا ،ان، فالصغري حمجور عليه يف اجلملةكيف كو

  :ربعةاأل دلةخالف، ويدل عليه األ

  . )١(ىابتلوا اليتامو: قال سبحانه

  .منها  متعددة تأيت مجلةكوالروايات بذل

  . بقسميه عليهمجاعاإل: مقطوع به، بل يف اجلواهر مجاعاإلو

  .ال يصح وقفه أنه  على املسلمنيإمجاع: كعن املسالو

 أتصرفات احليوان، بل أسوكتصرفاته  أن  على العقالء يطبقونفإنالعقل يدل عليه يف غري املميز، و

  .اهلررة املعلمة والقردة والبكلاكمن بعض احليوانات 

                                                

 



١٤٨

ه إسالم وعباداتهكما استثين،  إالّ ،الأم ان مميزاً كاملنع، سواء  على مجاعاإل والنص: رةكعن التذو

  .كخالف يف ذل على ذنه يف دخول الدار،إ و،يصال اهلديةإ وه،وصيت وتدبريهوحرامه، إو

  ثرية، كاملستثنيات : أقول

   طفال، األإسالم )صلى اهللا عليه وآله(اً، لقبول النيب إمجاعضرورة و: سالماإل

احلج، بل يف احلج استثناء قبول حج  والصوم والصالة وارةللروايات املتواترة يف الطه: داتالعباو

  .ربالءكما يف بعض قصص كاجلهاد الدفاعي  و بل،اتر الرواياتملتو املميز

 فلعدم ،انت دفاعيةكحروبه  أن طفال، مع األد عن جها)صلى اهللا عليه وآله(أما منع الرسول 

  .رواكما ذكالنساء على  حىت  فالدفاعالإ واالحتياج،

فلجريان السرية من ، ك عن ذل)عليه السالم( مام بل منع اإل،ربالءكأما عدم الدفاع منهن يف 

يف قصة  إالّ هن يف احلرب،كترا شإ يف عدم )عليهما السالم(واحلسن  يعل و)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

 )عليه السالم(ام مميل ضة اإلكجل تيراهن سبايا، أل أن  اهللا شاءفإنسر، ليهن يف األإلالحتياج  ونسيبة،

  .عالماإل ويف التبليغ

  .حرامال فال خصوصية لإلإ واحلج، إىل شارةإ إحرامهلعل قول العالمة و

  .تاب الوصيةكرنا بعضها يف كما ذكالوصية فيهما روايات خاصة،  والتدبريو

تاب كرناه يف كما ذكة، قالسر واللواط وعليه التأديب يف مثل الزنا أن  حىترماتمجلة من احملو

  .التعزيرات واحلدود

ما كشف الشعر للطفلة، ك و،لذهب واحلرير للطفلس ابحترم عليه، مثل ل مات النعم بعض احملر

  حال الوقفكذلك ودخول الدار للسرية القطعية املستمرة،و يصال اهلديةإ ودلة، األكذل على دلت

ثري من املستحبات، مثل الزيارات للرسول كاستحباب  وصحتهما منه مجاعة، إىل هبما ذكالصدقة، و

   وقامة،اإل وذاناأل وعيادة املريض، وتشييع اجلنارة، و،)المعليهم الس(ئمة لأل و)صلى اهللا عليه وآله(



١٤٩

 صاحبهما الذي مل يبلغ، لدو إىل الوديعة و بالعاريةنسانان عند اإلك تسليم ما كذلك واف،كاالعت

قبول الشهادة يف بعض  وبلغا عمراً خاصاً، إذا املنام مع الطفل وشف جسد الطفلة املميزة،كحرمة و

 الفرات فغرق بعضهم، إىل طفال الذين ذهبوااأل يف مسألة تاب الشهاداتك يف رناهكما ذكن، كمااأل

  . مما جيده املتتبعكغري ذل إىل مال، أو حيوان أو إنسان على الضمان يف التعديو

سهولة  وجازة الطفل يف االستدالل له الظهور،إالدخول ب وي جممع الربهان يف اهلديةكر حمكلذا ذو

سرية  وطريقة مستقيمة إىل كمرجع ذل وأن ري،كلشيوع بني املسلمني من غري نا والتدول، ةثركل األمر

  . مستمرإمجاع وثابتة

ن إ يغين عن االحتياط و ما يدفع التأملمجاعاإل والطريقة ورامة بأن يف السريةكأيده يف مفتاح الو

  .ثبت عموم احلجر جلميع التصرفات

ان انون يؤدب كن إ ومن الطفل املميز، ونونعمال من الذا يفرق املتشرعة بني هذه األو: أقول

  .السرقة واللواط وعقل االرتداع بالتأديب يف مثل الزنان إأيضاً 

 قاله كذلك والرشد، و البلوغنافص وأما الصغري فمحجور عليه، مامل حيصل لهو: قال يف الشرائع

 تابكال و بقسميه عليه، بلمجاعخالف أجده فيه، بل اإل بال: يف اجلواهر وغريهم، وشراحهما والعالمة

  .السنة داالن عليه أيضاًو

  .ال خصوصية لليتيم أن  بعد وضوح،)١(ىابتلوا اليتامو: قد تقدمت آية: أقول

  .تأيت مجلة منها ثريةكالروايات و

  .الرشد وبار يف اجلملة بعد البلوغكطفال بالحلاق األإ على  بناء العقالءفإنالعقل أيضاً،  وبل
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مل يظهر هلم دليل  و من بالد العامل جعل البلوغ يف الثامنة عشرة،ثريكانني احلاضرة يف نعم القو

  .كما أشبه ذل أو ربعنييف سن األالبلوغ ما مل يظهر دليل لبعض شواذ الطوائف حيث جيعلون كمقنع، 

مة، فهو  املهمورثري من األكطفال الذين بلغوا البلوغ الشرعي يف األ على أما عدم اعتماد املتشرعة

وهو أمر  ،خربوية وجتربة ورويةاألمر إىل  من جهة احتياج ،من بلغ عشرين على اعتمادهم حىت عدمك

قوله ك يف بعض الوارد، كالشارع بنفسه أملع ذل وبالبلوغ، بل إالّ ونكم العام الذي ال يكآخر غري احل

  .)١(ل مسن يف حبناك على ماكاعتمدا يف دين :)عليه السالم(

 ركالعبادات يف قول من ين وسائر املعامالت، بلك، فالبلوغ أمر عريف حدده الشارع انكيف كو

ون كالعرف ك من املعلوم لغةً أن لمامكمن الحظ على خيفى ال : لذا قال اجلواهر واحلقيقة الشرعية،

 تكرأد إذا ذا اجلاريةكو .دخل يف حد الرجولية وخرج عن حد الطفولية وكأدر و احتلم بلغالغالم مىت

  .ىانته ،غريها من النساءكون امرأة كا تفإأعصرت و

  .ك حمل نظر، لعدم رؤية العرف ذلكاملرأة عليهما مبجرد ذل و الرجلإطالقان كن إو

  .اًكمشر أو ان مسلماًكالعانة، سواء  على اخلشن نبات الشعرإيعلم بو: قال يف الشرائع

  .نثيأ أو راًك ذ،افراًك أو ماًلمس: ويف القواعد

                                                

 



١٥١

 جامع املقاصد وشف احلقك ورةكحجر التذ واخلالف وهو خرية املبسوطو: رامةكال يف مفتاح الق

يف  وهم،أخبار و الفرقةإمجاععليه ن إ يف اخلالف و،املشهورنه إ كيف املسال ويضاح،هو ظاهر اإلو

ند علمائنا فار عكال والبلوغ يف حق املسلمني على دليلنه إ رةكيف التذ وية،ماممذهب اإلنه إ شف احلقك

  .أمجع

يف أن  إالّ ،عن مجاعةأيضاً رامة كما نقله مفتاح الكبلوغ بنفسه،  أنه هذا القول يف قبالو: أقول

م  أل،يثق به الفقيه شعار الإ بل رثري منها ظهوكيف إمنا  و،كليهم ذلإثرياً من نسب كاجلواهر مل أحتقق 

  .نه دليل ال بلوغأام آخر بمجلة منهم صرحوا يف مق أن  على،كليسوا بصدد بيان ذل

 دليالً أو ون نفسه بلوغاًكالم يف كالإمنا :  قال،كره املسالكين ما ذاألمران، فالفرق بني كيف كو

ان كاالحتالم، فلو  واحللم على السنة وتابكام يف الكحاملشهور الثاين، لتعليق األ وسبق البلوغ،على 

 تسب بالدواء،كنبات قد ياإل وتسب،كالبلوغ غري من أل و،ك بذله غريصنبات بنفسه بلوغاً مل خياإل

هو أعم من  وام البلوغ عليه،ك ترتب أحاألولوجه  و،كذلكون كالبلوغ ال ي والتدريج على حلصولهو

  .ىانته ى،املدع

الشعر  على االحتالم، ثبت على ما ثبتكام كح األفإنما يف هذه الوجوه من الضعف، خيفى ال و

الشعر اخلشن  وم،كحتقق املوضوع حتقق احلأنه إذا  إىل ضافةبالدواء، باإلتسب كاالحتالم ي ووالعمر،

 بعده خشن، فحاله حال املين، فليس أمراً تدرجيياً، مث ظاهر الترتب وحيصل يف آن، حيث قبله ليس خبشن

  . فأي فارق بني الدليلني،الحتالماكموضوع أنه 

   ون بلوغاًكتأن  ماإل مبرتله واحدة، فكال أن دلةان، فظاهر األكيف كو



١٥٢

  .عالمةأو 

  .العمر و يف املينكذلكما هو ك العدم، األصلان ك يف اخشيشان الشعر كلو شو

 رونكال يذ و،كذلكام كحل األك أن مع ،افركال و من غري بني املسلم:وجه قول الفقهاء مث إن

 ك ذل) عليه وآلهصلى اهللا(ما ورد من روايات استعالم الرسول  ،امكح األكغلب التسوية يف تلاألعلى 

  .خالف بعض العامة إىل ضافةفار، باإلكيف ال

بعض  أو امهمكل أحك جلريان ،ان البلوغ لديهمك إذا فاركبعض ال أن  القاعدةىنعم، مقتض

رناها يف ك وغريها مما ذلزموهمأ لقاعدة ،موا لديناكحتا إذا  مبعيار آخر اتبع رأيهم يف ما،امهمكأح

وغريه، تاب اجلهاد كرناه يف ك ملا ذ،تاب أم الكونوا أهل كي أن ري فرق بنيغريه، من غ وتاب القضاءك

:  لقوله سبحانه،شأم وونكيترإمنا  والقتل، أو سالماإل على جيربون الأيضاً تاب كغري أهل ال أن من

 راه يف الدينكإال)لغريه و)١.  

  .طريقنا وهورجلما روايات عن طريق ،وغلنبات دليل الباإل أن  علىان، فالدليلكيف كو

شف عن عورات كان يكقريضة  على مكسعد بن معاذ ملا حن إ :ما عن سنن البيهقي: األولفمن 

  .)٢(من مل ينبت جعل يف الذراري ونبت منهم قتلأمن  و،املراهقني

    يوم قريضة)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  على عرضنا:  قال،روي عن عطية القرضيو
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  .نت فيمن مل ينبت فخلي سبيليكمن مل ينبت خلي سبيله، ف ونبت قتل،أان من كو

رسول ن إ :)عليه السالم( ، عن أبيه)عليه السالم(البختري، عن جعفر  أبو ما رواه: من طريقناو

حلقه أنبت أمن مل جيده  والعانات، فمن وجده قتله، على  عرضهم يومئذ)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

  .)١(بالذراري

 قتل مقاتليهم،بم يف بين قريضة كسعد بن معاذ حن إ :يف احلديث و عن الغوايل،،كيف املستدرو

من مل ينبت فهو من الذراري  ونبت فهو من املقاتلة،أشف مؤتزرهم، فمن كأمر ب وسيب ذراريهم،و

  .)٢()صلى اهللا عليه وآله(به النيب ووص

 البيع، وم ال جيوز أمره يف الشراءالغال أن من: )عليه السالم(جعفر  أيب خرب محزة بن محران، عنو

   .)٣(ينبت أو يشعر أو حيتلمأو يبلغ مخس عشرة سنة  حىت ال خيرج عن اليتمو

بلغ مخس عشر  وكأدر إذ ان اخليار لهك كمل يدر ووجه أبوهز إذا الغالمن إ :ناسيكخرب زيد الو

  .)٤(ينبت يف عانته أو يشعر يف وجهه، أو سنة،

ان بيده مال بعض كمن و:  قالىابتلوا اليتامو: تعاىلبراهيم يف قوله إعلي بن  ما عن تفسريو

ه فإنقد بلغ  أنه انوا ال يعلمونكن إو :قالأن  إىل حيتلم واحك يبلغ النىتيعطيه ح أن جيوز له  فالىاليتام

   بطه،إميتحن بريح 
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  .)١( فقد بلغكان ذلك فإننبت عانته، أو 

ور يف ك املذ)عليه السالم(الصادق  إىل راجع )قال(الضمري يف قوله  أن  علىبناًء: قال يف اجلواهر

  .ليهإما عن الصايف روايته عنه مسنداً ك السابقة، اآلية

ما يف بعض التواريخ ال كبرية، كة مجاعة ضيد سعد يف قري على ون املقتولنيك أن ىمث ال خيف

 كيؤيد ذل وسراياه، وملعهود يف حروبها و)صلى اهللا عليه وآله( خالف سرية النيب ك ذلفإنحجية فيه، 

ن الرواة لشدة بغضهم كانوا مجاعة قليلة، لكلعلهم  وغريمها، وسبعني واختالف التواريخ بني سبعمائة

  .اهللا العامل وال استناداً،تبعاً  كر بعض الفقهاء ذلكذ وما هي العادة،كثروهم، كلليهود 

  بعض الروايات املتقدم،طالق، إلكبعد ذل ال ي،نبات عالمة يف النساءان، مث هل اإلكيف كو

مارة طبيعية اعتربها الشارع أنبات أضاف اجلواهر بأن اإل ورة،كالتذ وي اخلالفإمجاعالعموم يف معقد و

  . فال خيتلفكدراشفه عن حتقق اإلكل

  مثل ما،ال غريه أنه  على مما يدل،ن يف بعض الروايات التصريح بأن يف النساء التسعكل: أقول

  مما ظاهره احلصر،،)٢(حد بلوغ املرأة تسع سنني:  قال)عليه السالم( الصدوق، عن الصادق رواه

قد اتفق يف  وك يف بلوغها بذلكذا شإ و، بل لعله غري متفق،كيؤيده ندرة خشونة الشعر فيها قبل ذلو

  . حمققإمجاعان ك اإذ إالّ  عدم البلوغ، اللهماألصل، فسبع مثالً أو مثان
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 اتمجاع فهو املعلوم من معاقد اإلىنثاأل ورك بني الذكال فرق يف ذل أنه أما: رامةكاح القال يف مفت

تقدم من  مراده باحلسنة ما وب،ك املرمجاعاإل وتنقيح املناط من احلسنة وات،طالقان اإلك ملى،والفتاو

  .ناسيكال

طفال ثري من األكالشعر الضعيف موجود يف  والزغب أن قيدوا الشعر باخلشن لوضوحإمنا م مث إ

  .منذ الصغر

  . العدماألصلان ك ،الشعر هل خشن أم ال أن  يفكلو شو

، ون الشعر أسودكي أن يلزم ، فالكذلكان كاخشوشن  إذا ما يف بعض الناسكالشعر االصفر و

  .حنوه للصدق واخشوشن أبيض ملرض إذا ذاك وبل

، ىفكشفار الفرج على  وركطراف الذأ العانة مما يالزم العانة يف املتعارف، مثل على نبت ال ألوو

  .يسقط اعتباره الطبيعي حنوه ال والعانة ملرض على العدم و،التالزم وللمناط

ال  أنه ماكان بنفسه، كن املنصرف ما ة، أليفاك فالظاهر عدم الهحنو ونبات بدواءلو استعجل اإلو

 ن املتفاهم عرفاً احلالةمينعه نبت، أللو مل نه إ نبات حبيثمنعه عن اإل إذا ون البلوغ قد حانكي أن يبعد

  .نبات دليلاإلو

ذا اختلفت إ وليس دليل تقدم البلوغ، أنه ان مبعىنك، فقد ونه دليالًكأما ما تقدم من املنع عن 

ان كن إ وون املناط بالفعلية،كبطاء مل يبعد اإل وسراعحداث يف اإلاأل ولكآامل وصقاعاأل وهويةاأل

بالفعلية يف الفرع السابق، مما يؤيده مسألة املنع عن احليض يف حال  و،ة هنااحملتمل االعتبار بالشأني

  .شأنه خرج وكلو تر أنه ال حيض، معكحرام حيث اعتربه النص اإل

يف املناطق  أو يف الصيف يسرعه، وشعار،انت الوالدة يف الشتاء يبطي اإلك  فإذاان،كيف كو

ل كأ على ه، خبالف االعتيادؤشرب املخيض يبط على داالعتيا أو يف السفوح يسرعه، وه،ؤاجلبلية يبط

  .كغري ذل إىل ،كذلكثرة اهلموم تسرعه، بينما غريه ليس ك أن  أوالتمر،



١٥٦

  . عدم البلوغاألصلحنوه، ف وإطالقال  و يف البلوغ،كفلو ش

  . العدماألصل ف،خشن أم ال أنه يف لو اختلف أهل اخلربةو

م كنبات اللحية ال حيإ أن لشعور، فعن املبسوط ال خالفخراج سائر اتقييدهم بالعانة إل مث إن

   .ذا سائر الشعورك ومبجرده بالبلوغ،

 كون ذلكمل يثبت  إذ غلب تأخرها عن البلوغ،ان األكن إ وال عربة ا عندنا، وكيف املسالو

   .دليالً

   .البلوغ على نبات اللحية دليلإ أن قرباألن إ ن عن التحريركل

  .نبات اللحية بالعانة قول قوي وخضرار الشارباحلاق إن يف الروضة يف كل

 ، بل غلبة سبق البلوغى املدعمجاعاإل و العدم، خصوصاً بعد الشهرة احملققةاألصلان، فكيف كو

شف ك ما عن اختبار شعر العانة، بل مل جيز الستغىنان عالمة الكنه لو أ بكرمبا أيد ذل و،كذلعلى 

  .عنها

عدم االستغناء عنها التقدم  و، عن العورة أوالًة ضرورة خروج العان،هرضعفه ظان إ :يف اجلواهرو

  .الشارب واللحية على نباا

حنوها ما  والعنفقة والعارض وحلاق العذارإ ىيقو أنه  منكره اجلواهر بعد ذلكان ما ذكن إو

عانة، بل هو صريح صحاب االختصاص بالظاهر باقي األأن  إالّ :لعله لذا قال وستند، حمل نظر،لعموم امل

  .لذا اقتصروا عليها يف العالمات وبعضهم،

لو ال الشهرة احملققة  و،ناسيكال و املشهور ما تقدم من خربي محزةامان، فالذي يقف أمكيف كو

  . غري خال عن الدليلكان القول بذلكعراض لاشفة عن اإلكال

  رة ك التذما يفك ،بط فال اعتبار به عندناأما شعر اإلو: رامةكيف مفتاح الو



١٥٧

  .ىنتها ،اخضرار الشاربو رنبةانفراق األ وطرف احللقوم،وء دي ونتثود ال وثقل الصوتك

 املالزم ملثل الشعر، على حيمل أن براهيم، فالالزمإعلي بن  بط الذي تقدم عن تفسريأما ريح اإل

  .ال فال يصلح لالستنادإو

 امالكليه احلد الغالم ال جيب ع: قال أنه )معليه السال(علي  إىل فريات، بسندهعمثله ما رواه اجلو

  .)١(بطهإ ريح يسطع وحيتلمحىت 

  .)٢()عليه السالم(عنه  مثله املروي عن الدعائم،و
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خروج املين الذي و( :الشعر اخلشن الذي هو عالمة البلوغ على عطفاً قال يف الشرائع ):١مسألة (

  .)انكيف كع املعتاد ون منه الولد من املوضكي

 إىل  بقسميه عليه، مضافاًمجاعمنني، بل اإلؤ عن املبال خالف بني املسلمني فضالً:  يف اجلواهرقال

  .السنة املستفيضة وتابكال

هو  ورة عند علمائنا أمجع،ك، بل يف التذىنثاأل وركنه عالمة يف الذأقد صرح مجاعة منهم ب: أقول

مناطها، بل ظاهر  ودلة األطالق، إلىخنثيف الشعر اخلشن لل و هناكذلك و الروايات، بلطالق إلكذلك

  .ال خالف فيه أيضاً أنه لمامكما يستفاد من 

  .)١(ما استأذن الذين من قبلهمكم احللم فليستأذنوا كطفال منذا بلغ األإو: تعاىلقال اهللا 

  .)٢(احكبلغوا الن إذا  حىتىوا اليتامابتلو: قال عزوجلو

  .)٣(يبلغ أشده حىت باليت هي أحسن إالّ اليتيمال تقربوا مال و: من قائل قال عزو

 فرق بني بلوغ اليتيم ال أنه من الواضحو ،ما قالواك بالغ عرفاً ألنه شد عرفاً االحتالم،األ: أقول

  . من باب املورداآليةر يف كذإمنا  وغريه،و

  .هو أشده وانقطاع يتم اليتيم االحتالم: يف خرب هشام بن ساملو
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:  قالبلغ أشده يحىت: تعاىلأنا حاضر عن قوله اهللا و أيب  سأله:انيف موثق ابن سنو

االحتالم)١(.  

رفع القلم عن : روايته على جممع أنه دريسإ عن ابن اخلاصة، بل وويف النبوي الذي رواه العامة

  .)٢(ينتبه حىت عن النائم ويفيق، حىت عن انون وحيتلم، حىت عن الصيب: ثالثة

أما : )عليه السالم(علي   فقال، فأمر برمجها،زنت أيت عمر مبجنونة قد: ظبيانيف رواية ابن و

 حىت عن النائم ويفيق، حىت عن انون وحيتلم، حىت عن الصيب: القلم يرفع عن ثالثة أن علمت

  .)٣(يستيقظ

بائه آبن حممد، عن أبيه، عن   مجيعاً عن جعفر،نس بن حممد، عن أبيهأعن محاد بن عمر، وو

  .)٤(يتم بعد احتالم علي ال يا: )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله( يف وصية النيب )يهم السالمعل(

  .)٥(حاضت الصيام إذا  املرأةى وعل،احتلم الصيام إذا الصيبعلى : ىخروالرواية األ

  شافعاهللا ومون عندأوالد املسلمني املوسن إ :)عليه السالم(خرب طلحة بن زيد، عن الصادق و

  .)٦(تبت هلم السيئاتك بلغوا احللم  فإذا هلم احلسنات،تتبكلغوا اثين عشر  ب فإذامشفع،و

                                                

 

 

 

 

 

 



١٦٠

 ، ينقطع يتمه سألته عن اليتيم مىت:)عليه السالم(، عن أخيه )عليه السالم(جعفر علي بن  خربو

  .)١(العطاء وخذاحتلم وعرف األإذا  :قال

  .شداملراد باجلملة الثانية الر أن الظاهرو

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(علي  إىل رواية اجلعفريات، بسندهو

ال يتم بعد حتلمو)٢(.  

  .)٣(يتم بعد احللم ال: ىخرأيف رواية و

الشهادة  و،أطاق إذا صوملا وعقل، ا إذصيبلا على ب الصالةجي:  قال)عليه السالم(علي  عنو

  .)٤(احتلم إذا واحلد

ابن عباس، يسأله  إىل تبكجندة احلروري ن إ :، قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاوعن احلليب، عن

  .)٥(هو االحتالم وقطاع يتمه أشدهناففأما اليتيم : قالأن  إىل عن أربعة أشياء

   .آخر حدود اليتم االحتالمو :)عليه السالم(الرضوي و

  .)٦(ميتم بعد احتالال  :)عليه السالم(روي عن العامل أو

 أنا وسأله: قال ـ ما عن العياشي يف تفسريهك ـ )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ابن سنان، عنو

  : ، قلتحني يبلغ أشده:  فقال، جيوز أمرهحاضر عن اليتيم مىت

                                                

 

 

 

 

 

 



١٦١

   .)١(االحتالم:  قال،ما أشدهو

  .غريها من الروياتإىل 

 احللم فإنال خالف،  وإشكالاملنام، بال  أو ان يف اليقظةكاملراد بالحتالم خروج املين، سواء و

 أو ركيقظة بفالان يف كن إ و،)احتلم(ـ  بمىنألذا يسمون من  و،املنام أو انت يف اليقظةكالرؤية، سواء 

  .لعب بنفسه أو  ملسونظر أ

  .ا ليست منياً ألإشكالالوذي والودي فليست بعالمة، بال  ويذأما امل

 كذل وون العالمة االستعداد خلروج املين بالقوة القريبة من الفعل،ك ىبل يقو :قال يف اجلواهر

ن حبيث كمل ينفصل، ل أو ع املعتاد املين معه عن املوضانفصلء حساس بالشهوة، سوا الطبيعة واإلكبتحري

 يف كذلكونه كسل ال يقضي بونه شرطاً يف الغك و،كيسر له ذلأو االستمناء ت بالوطي كلو أراد ذل

اخلروج، خبالف  على لو شرعاً واحلدثية املتوقف صدقها على األول يف األمر ضرورة دوران ،لبلوغا

 النطفة لالنعقاد، بل ؤظهور االنفصال وعدمه، خصوصاً مع ياين الذي هو أمر طبيعي ال خيتلف بالث

: تعاىلراد بقوله امل أن خارج، بل عن املفسرين إىل اد يتحقق معه اخلروجك ال يىنثون الولد يف األكت

احكبلغوا الن)المهكآخر  إىل نزال،اإل على الوطي والقدرة واحك شهوة الن)٢.  

 مكتعليقهما احلكاالحتالم  على مك، حيث علقا احلىالفتو و خالف الظاهر من النصكن ذلكل

 أخبار  املين، وأي فرق بنيكحترن إ وعدم العربة بالقوة، بل على  مما يدل،بلوغ العمر ونباتاإلعلى 

   حىت  الغسلأخبار واملقام

                                                

 

 



١٦٢

 أي  مل خيرجفإنخروج احليض، ك االعتبار حبال اخلروج كذلكيف املرأة  و،كيقال به هنا دون هنا

ما ادعاه غري واحد، وسيأيت كاً، إمجاعسبق البلوغ  على محلت احلمل دليلإذا  إالّ ن بلوغكمنهما مل ي

  .الم فيهكال

تزوجت  ا إذاجلاريةن إ : فيها)عليه السالم(ن املتقدمة، حيث قال يؤيده بل يدل عليه رواية محراو

  .)١(جاز أمرها يف الشراء والبيع وليها ماهلا،إهلا تسع سنني ذهب عنها اليتم، ودفع  وودخل ا

اح بالشهوة، كتأويل بلوغ الن ومل خيرج،ن إ وان بلوغاًكخول د فيها املين بالكحتر انه إذإ حيث

اح ملا فيه كظاهره فالولد املراهق يبلغ الن على احك أخذ بلوغ النفإنال إ ومناء، اإلروايات خالف ظاهر

لذا  واح الوطي،كالن فإن، كان الالزم القول بذلك ولو ال الروايات ل،الوطيعلى  من الشهوة والقدرة

إمنا اح كبل الن ، عليهةيف الروايات الطاق و،)٢(...حهاكال ين  والزانية...حكين ال ينالزا: قال سبحانه

  .العقد احمللل للوطي أي احكعقد الن: لذا يقال والعقد بعالقة السبب واملسبب، على يطلق

  . العدماألصلان ك يف البلوغ ك ش فإذاحال، أي علىو

 وقد ،سحق أو زنا  جنساً من لواط أوعمل عمالً إذا نه حيد احلد الشرعيأهل يقول اجلواهر بو

  .علم استعداده خلروج املين

  .احلدود تدرء بالشبهات ونه شبهةأ ب:ليقن إو

  .شبهة جزمتم بالبلوغ فال ا إذ:يقال

  احليوان عن حد الطفولة بالقوة، ال اخلروج فعالً ونسانأما مسألة خروج اإل

                                                

 

 



١٦٣

  .لذا عرب غري واحد منهم خبروج املين و،حتالماال على قد نص الشارع و،كمن أين ذلنه إ : ففيه

 على ال دليل إذ ،خالف  والإشكاللد، بال ون الوكصالحية املين لتان، فال اعتبار بكيف كو

 )ون منه الولدكالذي ي( :خالفه، وقول الشرائع يف عبارته املتقدمة على ى النص والفتوإطالق، بل كذل

املين هو الذي من  أن مقيدة، واملراد اشفة الكا أالوجه يف هذه الصفة و:  قال،كيراد به ما يف املسال

  .فراد لعارضختلف يف بعض األن إ وخيلق منه الولدأن  شأنه

 ةخره، فهل العربأ أو حنوه وواءدمناء باللو عجل اإل أنه نبات ما ينفع املقام منقد تقدم يف اإله مث إن

 )ان خروج املينكمإأي (ان كم اإلحدو ـ رةكتبعاً للتذ ـ كقال املسال، بالفعلية أو باحلالة الطبيعية

 :قال أن إىل ،حد يعتد به على ر فما وقفت لهكأما يف الذ ولقلة يف االنثي تسع سنني،عندنا يف جانب ا

  .ون ما بعد العاشرة حمتمالًكي أن ال يبعدو

 حىت طالقان الالزم القول ما يف غري ما ينصرف من اإلكنبات، اإلكجعل املناط املين ن إ :أقول

تأهلها بسبب الدواء، فأي  وان رشدهاكلو  و رشيدة،انتك وانت فتاة محلت يف الثامنةك  فإذايف املرأة،

ا ماالنصراف لو قيل به يف مثله وان مثلها،ك كذلكان الولد ك أنه إذا ماك ،وجه يف القول بعدم بلوغها

ن  يتعارف اآلماك، كتعارف ذل أو والد، لقوة تربيته لألكذلكان صقع ك إذا  خصوصاً،فهو بدوي

  .دويةنات بسبب األار واحليوامثشجار واألترشيد األ

عربة مبا  ونه يف الوقت احملتمل للبلوغ فالكيشترط يف خروج املين : قول اجلواهر أن منه يعلمو

أراد النادر املنصرف  اإذ إالّ ،ساطني، غري ظاهر الوجهما صرح به بعض األك، كينفصل بصفته قبل ذل

  ن تفصيله كعنه النص، ل



١٦٤

  .ظرما بعده حمل ن و مبا قبل العشركبعد ذل

 النساء يف املضاجع ويفرق بني الغلمان: )عليه السالم(  أيب عبد اهللان استدل له خبرب القداح، عنإو

  .)١(بلغوا عشر سنني اإذ

: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال،)عليهم السالم(خربه عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه و

نيالصبية يفرق بينهم يف املضاجع بعشر سن والصيب)٢(.   

ما كالتوقي عن قضايا الشهوة،  وما أراده، بل املنصرف منهما االحتياط على لة يف اخلربينذ ال دالإ

  .مل مين قطعاًن إ ويستلذ باملالمسة و فيه الشهوةكالصيب الذي له عشر سنوات تتحر أن هو املشاهد يف

  .ومنه يعلم عدم الداللة يف سائر الروايات

  عن،)عليهم السالم (، عن آبائه)عليه السالم( بن جعفر ىدي، عن موسمثل ما عن نوادر الراون

 ا إذفرقوا بينهم يف املضاجع و،بناء سبع سننيأانوا ك إذا م بالصالةكمروا صبيان:  قال)عليه السالم( يعل

   .)٣(انوا أبناء عشر سننيك

صلى اهللا (ال رسول اهللا ، ق)عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم (يف عن الدعائم، عن الصادقو

فرقوا  و،بلغوا تسعاً ا إذهاكتر على اضربوهم و،بلغوا سبع سنني ا إذم بالصالةكمروا صبيان: )عليه وآله

  .بلغوا عشراً إذا ضاجعبينهم يف امل

رناه، بل فهم املناط يقتضي ك وهو يؤيد ما ذ،باالختالف أو بنات أو مها التفريق مطلقاً بننيظاهرو

باعد لوحدة األ وقارباأل وخوةانوا حمتمل التلذذ اجلنسي، من غري فرق بني األك إذا كل ذلالتفريق قب

  ىاحلنث أن من الواضح و يف العشر،طالقاإل واملناط قبل العشر،

                                                

 

 

 



١٦٥

تعدي  وطفال الزوجني،م يف غري األكاحل أن من الواضح أن ماك، كذلكان جنساً ثالثاً كلو و

  .انونني باملناط إىل مكاحل

الم كلوجوب محل  ،دلةطالق األإاعترب اخلروج عن املوضع املعتاد مع إمنا و: كل يف املسالقا

ون من املعتاد، فلو كيإمنا  واح،كضها بلوغ النيف بع وملعهود املتعارف، خصوصاًما هو ا على الشارع

  .ىانته ى،منه ما لو خرج من أحد فرجي اخلنث و،حنوه مل يعتد به وخرج من جرح

يف اجللد احمليط  أو حليلان يف اإلك إذا  أعم، خصوصاً)شداأل( إذ خالف الظاهر،هذا : أقول

ام املسألة يف كرنا بعض أحكان خيرج من عجاا، وقد ذكفضت املرأة فأ أو بالبيضتني ثقب خيرح منه،

  .تاب الطهارةكحبث املين من 

 ل،كغري مش أو الًكان مشك، ىون اخلارج من فرج اخلنثكلوية عالمة البلوغ بومنه يعرف أو

  .ج من الفرج الذي يعترب ثقباًخرو

وصاف غاليب ال ن األ أل،وصافن باألكمل ين إ وم بهكعرف املين ح أنه إذا  يفإشكالمث ال 

 به ما أفىتكواجده بدوي،  إىل االنصراف و،وصافاأل املين احلاصل بفاقد على م معلقكاحل ودائمي،

وجوب الغسل ا مع انتفاء  و،م باجلنابةكة احلناطليها إلإه الرجوع شتبه فالوجا إذا أما: مث قال. اجلواهر

  . تعني الثايناألول ى انتف فإذانزال املين اتفاقاً،إ والسبب فيها منحصر يف الوطي و،العلم

  .املوضوعات إىل سائر الطرقكون كالعالئم طريق عادي، فتفإن ، كذلكهو و: أقول



١٦٦

مل ينفع خروج مين  ،هي مل تبلغو زلنأف فلو أدخل يف اجلارية  نفسه،نساناالعتبار مبين اإل مث إن

ال  دلةن األع مما جذبته الرحم مث لفظته مل ينفع، ألاملوض على منتأساحقتها ف إذا ماكالرجل منها، 

  .مين نفسها إالّ تشمل

 نترلا وةكمناء من احلرفظهر عليه آثار اإل ـ ما اتفق يف زمانناك ـ لد حلادثلو جف مين الوو

 يف كفي ذلكمث الفتور بعد النعوظ بدون خروج املين، مبا لو مل جيف املين خرج، فهل ي الشهوة،و

صورة املتعارف،  إىل ية منصرفةمناء املقيدة لآلأدلة اإل و،)احكبلغوا الن( غري بعيد، لصدق ،البلوغ

  .مك يف غريه حماآلية إطالقف

م به كطريق عريف مل يردع عنه الشارع، بل ح ألنه ،ىفك كفيما ش نه مينألو أخرب أهل اخلربة بو

يؤيده  ويد، ذا ألنه ،مىنأنه أال يبعد قبول قوله ب و،غريه وعرابيسأل الناس األ: )عليه السالم(يف قوله 

  .كغري ذل واحلمل وقبوله باحليض

  . الغسلكعليها بذل وأن مناء املرأة،إ على مث يف املقام روايات تدل

أهله مما  أو سأل الرجل جيامع امرأته أنه ،)عليه السالم(علي  إىل  بسندهمثل ما رواه اجلعفريات،

نزلت أ فإنأصاا،  ا إذ املوضعكتغسل ذل أن املرأةعلى  وعليه الغسل،:  قال،دون الفرج فيقضي شهوته

  .)١(نزل الرجل فعليها الغسلأما كمن الشهوة 

طلحة قالت للنيب  أيب م سليم امرأةأن إ :) اهللاماهمحر(ابن فهد  و عن فخر احملققني،عن الغوايلو

 ، الرجلىرأت ما ير إذا املرأة من غسل على  هل،اهللا ال يستحيي من احلقن إ :)صلى اهللا عليه وآله(

  .)٢(رأت املاء إذا نعم: )صلى اهللا عليه وآله(قال 

                                                

 

 



١٦٧

النيب  ض نساءبع إىل أتت نساء: قال أنه )عليه السالم(عن ابن فهد، روي عن أمري املؤمنني و

هؤالء النساء ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( نساء رسول اهللا ىحدإ فحدثهن، فقالت )صلى اهللا عليه وآله(

ي من ي اهللا ال يستحفإنليسئلن، : )صلى اهللا عليه وآله( فقال ،رهك عن شيء يستحني من ذكن يسألنجئ

صلى اهللا عليه ( قال ،ل هل عليها غسل الرجى يف منامها ما يرى يف املرأة ترىيقلن ما تر: احلق، قالت

 ظهر منها ما يظهر من الرجل فإذا :قال أن إىل ماء الرجلكن هلا ماًء نعم عليها الغسل، أل: )وآله

  .)١(فلتغتسل

  .)٢( مثلهسالمعن دعائم اإلو

غري مجاع  أو من أنزل يف اليقظة من مجاع: ) السالمعليهم( عن الدعائم، قالوا ىخرأيف رواية و

  .)٣(امرأة فعليه الغسل أو من رجل

 يف املرأة تري يف املنام مثل ما يري )صلى اهللا عليه وآله(أمرأة سألت النيب  أن روي: عن املعتربو

  .)٤(الرجل على عليها ما: نعم، فقال:  أجتد اللذة ؟ فقالت)صلى اهللا عليه وآله(الرجل؟ فقال 

 ىعن املرأة تر )صلى اهللا عليه وآله( سألت النيب )محها اهللار(م سلمة أن إ :الفاضل و الشيخىروو

مل تعلم  وعبها الرجل فرتلت املادة منهاإذا ال و فلتغتسل،كرأت ذل اإذ : فقال، الرجلىيف منامها ما ير

 ،كذلكلو ساحقتها فرتل منها ف و عدم البلوغ،األصل ف،من مائه الذي دخل فيها أو هل هي منها

   اأعلمت  ا إذاإ: احلاصلو

                                                

 

 

 

 



١٦٨

  .انت دون العاشرةكن إ ومت بالبلوغ،كا مين حأ وها،ؤما

  .ما عرفتك فغري ظاهر، كبذل مل تبلغن إ وجيب عليها الغسل بعد بلوغها، وأما القول بأا مين

  



١٦٩

هو بلوغ مخس عشرة سنة  و،بالسنـ ذا يعلم البلوغ ك  ـو: قال يف الشرائع ):٢مسألة (

  . تسعىنثلألو: قالأن  إىل ،ركللذ

وهو بلوغ :  اهلاللية، ولذا قال العالمة يف القواعدشهراملراد األ أن ال خالف يف وإشكالال : قولأ

  .ىنثتسع يف األ و،ر هالليةكمخس عشرة سنة يف الذ

  . هو املعهود يف شرعناكن ذلاملعترب من السنني القمرية دون الشمسية، ألو: كقال يف املسالو

 املعهود من الشرع، ألنه يف سائر التحديدات القمرية، وااملراد بالسنة هن: قال يف اجلواهرو

 إىل أنه النصرافهكو ، عشر شهراًا اهللا اثندن عدة الشهور عنإـ املعروف عند العرب، مث استدل بو

  .شهر القمرية ال الشمسيةهي يف األ إذ )١(منها أربعة حرم: بقرينة قوله سبحانه ،القمرية

 دد السننيعقدره منازل لتعلموا  والقمر نوراً وشمس ضياًءلاهو الذي جعل : قال سبحانهو

  .)٢(القمر إىل  عائد)قدره(:  قولهفإن احلسابو

طالق املواقيت إ فإن ،)٣(هلة قل هي مواقيت للناس واحلج عن األكلونأيس: قوله سبحانهو

مرتبطة بالشمس يف  اللتهاون إ الزرع، حيثكقات باستثناء ما استثين، مما يرتبط بالشمس ل ميكيشمل 

  .اةكالز

  : ثرية مروية عن طرق العامة واخلاصةكور روايات كاعتبار السن املذ على يدلو

  مل كاست أنه إذا )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب رة، كالتذ ومثل ما روي عن اخلالف

                                                

 

 

 



١٧٠

  .)١(أخذ منه احلدود وما عليه وتب ما لهكاملولود مخس عشرة سنة 

صلى اهللا عليه (رسول اهللا  على  بن عمر عرضعبد اهللان إ :خر اآل)يه وآلهصلى اهللا عل(النبوي و

مل  وهو ابن أربع عشرة سنة فرده وحدأعرض عليه عام  و،هو ابن ثالث عشرة سنة فرده و عام بدر)وآله

  .هو ابن مخس عشرة سنة فأجازه يف املقاتلة وعرض عام اخلندق ويره بالغاً،

السري مما جيعله حجة، حيث التعدد من أهل اخلربة  و أهل املغازي هذا احلديث مجاعة منىقد روو

  .الذين رووه

مصار تاباً لألك ي علعجلأ: اتبه فقالك ىالعزيز ملا حدث به دع عمر بن عبدن إ :ثرعن عيون األو

لوهم عن أظروا من فرضت له فأسنافخوام أ وبنائهمضون ألفريست  إيل يقدمون رجاالًفإنلها، ك

 كان دون ذلكمن  و،اقضوا هلم يف املقاتلة وفرضوا لهأمخس عشرة سنة فان منهم ابن كمن سنام، فأ

  .)٢(فرضوا هلم يف الذريةأف

  . معروفاً عندهماألمران ك أنه  علىوهذا يدل

سيد أ و،يد بن ثابت وز،سامة بن زيدأحد أ عرض عليه يوم )صلى اهللا عليه وآله(أيضاً أنه وروي 

 اليوم كرد يف ذلمجلة من من ن إ و عشرة سنة، أبناء مخسمه وزهم يوم اخلندقجاأ ، مثبن ظهري فردهم

  .)٣(زيد بن أرقم وسعيد اخلدري،أبو  والرباء بن عازب،

  العزيز العبدي، عن محزة بن محران  يف صحيح ابن حمبوب، عن عبدو

                                                

 

 

 



١٧١

 ود التامة،يؤخذ باحلد أن الغالم على جيب مىت: ، قلت له)عليه السالم(جعفر  أبا سألت: قال

 اإذ : فقال، حد يعرفكفلذل: ، فقلتكأدر ومخرج عن اليتإذا  : فقال،يؤخذ ا ويقام عليهو

خذت أ وخذ اأ وقيمت عليه احلدود التامةأ كنبت قبل ذلأ أو شعرأ أو بلغ مخس عشرة سنة، أو احتلم،

اجلارية ليست مثل ن إ : قال،اتؤخذ هل وتؤخذ ا و جتب عليها احلدود التامةفاجلارية مىت: ، قلتله

جاز أمرها  وليها ماهلا،إدخل ا وهلا تسع سنني ذهب عنها اليتم، ودفع  وتزوجت إذا اجلاريةن إ الغالم،

 جيوز أمره يف الشراء الغالم الو: ، قالا وأخذ هلا وقيمت عليها احلدود التامةأ والبيع، ويف الشراء

  .)١(كينبت قبل ذل أو يشعر أو ،حيتلم أو غ مخس عشرة سنة،يبل حىت ال خيرج من اليتم والبيعو

ان كقد  والعقل، ويج أعضاء اجلسميوجب رشدها بتهنه إ  حيث،ةلعل للدخول ا مدخلي: أقول

ويؤيد ما رأيناه يف القبائل يف العراق، كقاية هلم عن االنزالق،  ود الصغاراألوال واملتعارف تزويج البنات

 تزويج كذلك ويت،ناسي اآلكيده حسن الؤما يك بعائشة، )صلى اهللا عليه وآله(  تزويج رسول اهللاكذل

انت ك عائشة أن يكما حكانا رشيدين جسماً، ك إذا ، خصوصاًكغري ذل إىل ،)عليه السالم(القاسم 

صلى اهللا (ماً تشبه رسول اهللا سانت رشيدة جك حيث )عليها السالم( تزويج فاطمة كذلك و،كذلك

  الفاصل بني عباسانك و،)عليه السالم( تزويج اجلواد كذلك ومنطقها، وخلقها ولقها خ يف)عليه وآله

 قد جعل اهللا سبحانه البنات أسرع بلوغاً لقابليتها، وما يف بعض التواريخ،كعشرة سنة،  يتابن عباس اثنو

   الولد،كدارة ا ليست لإلأو

                                                

 



١٧٢

لذا ينجب الرجل ولو بعد  وف الولد، لضعف أجهزا، خبالحاالً ولسرعة حتطم املرأة مجاالًو

  .أيضاًو نادر ه ويف القرشية، إالّ ،بله غالباًق وأما املرأة فال تنجب بعد اخلمسني، بل، الشيخوخة

  .غريه، فال مناقشة يف سندها وملن راجع اجلواهرخيفى ما ال كصحيحة،  الرواية أن خيفىال و

بلغت تسع  إذا اجلارية:  قال) السالمعليه(جعفر  أيب ، عنهصحيح أو ناسيكوحسن يزيد ال

 زوجه أبوه إذا الغالم: قلت: ، قالهلا وقيمت عليها احلدود التامةأ وزوجت وسنني ذهب عنها اليتم

املة كأما احلدود ال: فقال:  قال، احلالك تللىيقام عليه احلدود وهو ع ، أوكدخل بأهله وهو غري مدرو

بني مخس  و ما بينهك فيؤخذ بذل،مبلغ سنه على لهاكد يف احلدود ن جيلّكاليت يؤخذ ا الرجال فال، ول

  .)١( بينهمنيمال تبطل حقوق املسل و يف خلقه، فال تبطل حدود اهللا،عشرة سنة

 أفيقام عليها احلدود،: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل: ثيخر أوصحيحه يف حديف حسنه اآلو

 إذا نعم: قال ، النساء يف احليضك مدركمل تدر وننيا هلا تسع سإ ، احلالكهي يف تل وتؤخذ او

قيمت احلدود التامة عليها أ وليها ماهلا،إهلا تسع سنني ذهب عنها اليتم، ودفع  وزوجها على دخلت

 إذا الغالمن إ خالد، أبا يا: )عليه السالم(:  فقال، اجلاريةى جمركفالغالم جيري يف ذل: ، قلتوهلا

يشعر يف وجهه أوينبت يف عانته قبل  أو سنة، بلغ مخس عشرة وكأدر إذا هيار لخلان اكزوجه أبوه 

  ، كهو غري مدر ودخل ا وجه أبوه زوفإن: ، قلتكذل

                                                

 



١٧٣

ن كل واليت يؤخذ ا الرجال فال، املةكأما احلدود ال:  قال، احلالكهو يف تل وأيقام عليه احلدود

  .)١(سنة  ما بينه وبني مخس عشرةك فيؤخذ بذل،قدر مبلغ سنه على لهاكجيلد يف احلدود 

نه يفيما ب:  قال،م يؤخذ الصيب بالصيامك يف )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:صحيح ابن وهبو

  .)٢( فدعهك هو صام قبل ذلفإنسنة،  أربع عشرة وسنة، وبني مخس عشرة

ون كي أن نكال مي إذ ة،ربع عشرد بعد األكتأن إ و مترين،كقبل ذل أن عن النهاية روايته، مما يفيدو

  .ليف متردداًكالت

ن الزمان املتوسط كال مل يإ وقلون األكي أن ميتنع وون البلوغ حينئذ بأحدمها،كفي: قال يف اجلواهر

ا يف التضييق ماملتقدم عليه ولعل الفرق بني املتوسط بينهما و،كثرونه األك مترينياً، فيتعني كثربني األ وبينه

 خبالف ما تقدم ، عشرةسمربعة عشر واخل الصيب يضيق عليه فيما بني األفإنمرين، الت إىل وعدمه بالنسبة

  .ىانته ،ه ال يضيق عليه لبعده عن البلوغفإنعليه من الزمان، 

  .كيؤيده الروايات اليت تقول بالصوم قبل ذلو

ل كواو  أو والفإنمنه،  أو  معىنرادةإان الالزم كبالواو  انت الروايةكلو  أنه مما تقدم يظهرو

  .ىخرتقوم مقام األ واحدة

   ،م يؤخذ الصيب بالصالةك يف )عليه السالم( عبد اهللا أبا خر، سألت اآلهيف صحيحو

                                                

 

 



١٧٤

بني  وفيما بينه:  فقال،صياملم يؤخذ باكويف : ، قلتسبع سنني وست سننيبني فيما : فقال

 كبين فالن قبل ذللقد صام ا و فدعه،ك هو صام قبل ذلفإنأربع عشرة سنة،  ومخس عشرة سنة

  .)١(تهكفتر

:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاره، عنكالعباس بن عامر، عمن ذ إىل سنادهإعن اخلصال، بو

ست عشرة سنة إىل الصوم ما بني مخس عشرة سنة على يؤدب الصيب)٢(.  

أن  إالّ ست عشرة سنة، إىل  يؤخذ بالصيام ما بني أربع عشرةالغالمن إ :روي:  قال،عن املقنعو

  .)٣(ك قبل ذلىيقو

  .صحابهذا القول هو املشهور بني األ مث إن

م عليهما كتسع حى نثاأل ور مخس عشرة سنةكم لبلوغ الذكاحلن إ :رامةكقال يف مفتاح الو

 ،ردبيلي األت وآيانافرت العرك ورةكحجر التذ وظاهر نوادر قضاء السرائر والغنية، و يف اخلالفمجاعاإل

 عليه العمل، و بالتسع شهور،ىنثيف األ واً،إمجاعون كاد يكر هو املشهور، بل كيف الذن إ :كيف املسالو

مذهب  أنه يف املقتصر و،ىر عليه الفتوكيف الذ أنه يضاح النافعإيف  والتسع، على مجاعيف السرائر اإلو

يات صحاب عليه، وهو ظاهر آ األإمجاعشف الرموز ك وظاهر جممع البيان وصحاب،اجلمهور من األ

  .املشهور أنه غاية املرام ويف املختلف و،االستر آبادي

  ، حيث مل ينقل فيهما مجاع اإلىاللمعة بدعو وبل قد تشعر عبارة الشرائع

                                                

 

 

 



١٧٥

  .مجاع اإلكاملسال ورةكظاهر التذ و خاصة،ىنثر مع نقلهما له يف األكخالف يف الذ

  .مشعر به، بل هو معلوم وح ظاهراً من صريإمجاع عشر ثىنات املسألة اإمجاعادت تبلغ ك: مث قال

  .شعار اإلإطالق مع كذل على بل رمبا يزيد: قال يف اجلواهرو

مجلة ن إ ، حيثلها دليالًكال فليست إ و، بعد فهم املشهور الروايات املتقدمة دليالًىفكو: أقول

عرفت وجه ما  على املقنع ظاهران وصال نعم مرسل اخل.ماهلاك ال ةمنها ظاهرة يف دخول اخلامسة عشر

  .الظهور فيهما

 بل أبعد منه القول ،ما فيهخيفى  فال ،هذا القول على العقل وتابكبداللة ال: أما قول اجلواهر

مال ك و،كذلك ربع عشرةاأل و،الًماك وقوال يف املسألة اخلمس عشرة دخوالًاأل أن بعدأيضاً  مجاعباإل

ا دم أ إالّ ،ائل بهاختلف يف الق أو عضها،يعرف قائل بمل ن إ وقوالهذه األ والعشر، و،الثالث عشرة

  .مجاعاإل

احلديثة والشهرة احملققة القدمية وبورةفاحملقق يف املسألة بعض الروايات ا.  

  . عدم البلوغ قبل الدخول يف السادسة عشرةاألصل، فكالش إىل لو وصلت النوبةو

ظاهر الفقيه يف باب انقطاع يتم  وعلي، أيب قول ربع عشرةالقول باأل أن رامةكقد نقل مفتاح الو

 فاية، بل عن ظاهر التهذيبكال وكاملدار وردبيلياألكليه بعض متأخري املتأخرين إأنه صار ك واليتيم،

اه كح و،تبهماكابن سعيد يف بعض  و ابن محزةىنثاملخالف يف األ و، قوالًكاه املداركح و،االستبصارو

  قوالًىكوعن جممع الربهان ح ،الث عشرة بالث قوالًرك يف الذكعن املسال واللمعة عن املبسوط،

  .اه اخلراساينكالقول بالعشر ح وبالدخول يف اخلمس عشرة،

  مها يف نسبة بعض غري وقد ناقش السيد العاملي واجلواهرو



١٧٦

  .ليهمإاملنسوب  إىل قول األكتل

: ، قلت له)لسالمعليه ا(جعفر  أيب محزة، عن أيب ان، فقد استدل لقول غري املشهور خبربكيف كو

 مل فإن: ، قلتبع عشرةأر ويف ثالث عشرة،:  فقال،الصبيان على امكحم جتري األك يف كجعلت فدا

  .)١(ام جتري عليهكح األفإنان مل حيتلم، كن إو : قال،فيهماحيتلم 

يؤدب  و الصيب سبعاً،يرىب: قال أنه ،)عليه السالم(ما رواه الصدوق يف الفقيه، عن أمري املؤمنني و

ان بعد كما  وثالثني، وعقله يف مخس وعشرين سنة، و طوله يف ثالثىمنته ويستخدم سبعاً، وسبعاً،

  .)٢( فبالتجاربكذل

 سبع كلزمه نفسأ ويؤدب سبع سنني، و يلعب سبع سنني،كدع ابن: )عليه السالم(وعن الصادق 

  .)٣(خري فيه ه مما الفإنال إ و أفلحفإنسنني، 

ينتظر : )عليه السالم (املؤمنني قال أمري: )عليه السالم( عبد اهللا أبو ، قالبن يزيدى خرب عيسو

عشرين  وىحدينتهي طوله إلو ،ربع عشرةحيتلم أل و،يفرق بينهم يف املضاجع لعشر والصيب لسبع سنني،

  .)٤(بالتجارب إالّ عشرين و عقله لثمانىينته و،سنة

ى أت اإذ : قال، جتب عليه الصالةم مىتعن الغال سألته :)عليه السالم(موثق عمار، عن الصادق و

مثل  اجلارية و عليه القلم،ىجر و فقد وجبت عليه الصالةك احتلم قبل ذلفإنسنة،  عليه ثالث عشرة

    هلا ثالث عشرة سنةىأتن إ كذل

                                                

 

 

 

 



١٧٧

  .)١( عليها القلمى فقد وجب عليها الصالة، وجركحاضت قبل ذلأو 

: تعاىلنا حاضر، عن قوله اهللا أو أيب ، سأله)عليه السالم(  بن سنان، عن الصادقعبد اهللاوعن 

بلغ أشده إذا حىت)قال)٢  :االحتالمحنوها، فقال وحيتلم يف ست عشرة وسبع عشرة: فقال: ، قال: 

 أو ون سفيهاًكيأن  إالّ جاز أمره وتبت عليه السيئات،ك وتبت له احلسنات،كأتت عليه عشرة سنة إذا 

  .ضعيفاً

أتت عليه  إذا ال،:  فقال)حنوها وأتت عليه عشرة سنة إذا :فقال(:  بعد قوله،هذيب روايتهعن التو

  .)٣(ثالث عشرة سنة

تبت له كبلغ الغالم ثالث عشرة سنة إذا  : قال،)عليه السالم(خر، عن الصادق موثقه اآلو

ا حتيض لتسع أ كلفت، وذلكذا بلغت اجلارية تسع سنني إ وعوقب، وتبت عليه السيئة،ك واحلسنة،

  .)٤(سنني

دخل يف  وبلغ الغالم أشده ثالث عشرة سنةإذا  : أيضاً)عليه السالم(خر، عنه يف صحيحه اآلو

تبت له ك وتبت عليه السيئات،ك ومل حيتلم، أو احملتلمني، احتلم على ربع عشرة وجب عليه ما وجباأل

  .)٥(سفيهاً أو ون ضعيفاًكيأن  إالّ ل شيءكجاز له  واحلسنات،

يثغر إمنا الغالم ن إ ركب أبا يا: ركيب بقال أل أنه ،)عليه السالم(علي  إىل سنادهإعن اجلعفريات، بو

مل عقله يف مثان كيست وعشرين، ومل طوله يف أربعكيست وحيتلم يف أربع عشرة سنة، ويف سبع سنني،

  ان بعد كما  ووعشرين سنة،

                                                

 

 

 

 

 



١٧٨

  .)١(هو بالتجاربفإمنا  كذل

بلغ الغالم أشده ثالث  اإذ : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللابن سنان، عنعن اخلصال، عن و

تبت ك و احتلم أم ال حيتلم،،احملتلمني على ربع عشرة سنة وجب عليه ما وجبدخل األ وعشرة سنة

  .)٢(ل شيء من مالهكتبت له احلسنات، وجاز له ك وعليه السيئات،

 عن نا حاضرأ وسأله:  قال)عليه السالم( أيب عبد اهللا عن العياشي يف تفسريه، عن ابن سنان، عنو

أن  إالّ جاز أمره وتب عليه السيء،كتب له احلسن وكبلغ ثالث عشرة سنة إذا : قالأن  إىل اليتيم،

  .)٣(ضعيفاً أو ون سفيهاًكي

بلغ الغالم مثان سنني فجائز أمره إذا  : قال،)عليه السالم(ري كموثق حسن بن راشد، عن العسو

  .)٤(كذلكذا مت للجارية تسع فإ واحلدود، وقد وجب عليه الفرائض و ماله،يف

إذا  : فقال،جتوز شهادة الغالمىت  م)عليه السالم(مساعيل بن جعفر إ سألت :أيوب اخلزاز أيب خربو

 دخل بعايشة )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :فقال:  قال،جيوز أمرهو: قلت: ، قالبلغ عشر سنني

 ان للغالم عشر سنني جاز أمرهك  فإذاون امرأة،كت حىت يةرليس يدخل باجلا وي ابنة عشر سنني،وه

  .)٥(جازت شهادتهو

  : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللالرمحان بن صحيح عبدو

                                                

 

 

 

 

 



١٧٩

ذا بلغ الغالم عشر سنني جازت وصيتهإ)١(.  

ه جيوز يف فإنالغالم عشر سنني  على ىأتإذا  : قال)عليه السالم( جعفر أيب صحيح زرارة، عنو

  .)٢(حق فهو جائز وحد معروف على ى أوصوتصدق أ أو عتقأماله ما 

 ،سألته عن وصية الغالم هل جتوز:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللابن حازم، عن موثق منصورو

  .)٣(ان ابن عشر سنني جازت وصيتهكإذا  :قال

بلغ الصيب  اإذ :)عليه السالم( عبد اهللا أبو ، قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللالرمحان بن  عبدموثقو

  .)٤(ذا بلغ عشر سنني جازت وصيتهإ ولت ذبيحته،كأمخسة أشبار 

 قال ،، يف الغالم ابن عشر سنني يوصي)عليه السالم(  أيب عبد اهللابصري، عنأيب  وأيوب أيب موثقو

  .)٥(أصاب موضع الوصية جازت اذإ :)عليه السالم(

حضره  ا إذالغالمن إ : يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،صحيح حممد بن مسلمو

  .)٦(مل جتز للغرباء ورحام جازت وصيته لذوي األكمل يدر واملوت فأوصي

ث  بثلىأوص وبلغ الغالم عشر سننيإذا  : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللا عن،بصري أيب صحيحو

   ىأوص وان ابن سبع سننيكذا إ وماله يف حق جازت وصيته،

                                                

 

 

 

 

 

 



١٨٠

  .)١(من ماله باليسري جازت وصيته

 ،ان قد عقلك إذا جيوز طالق الغالم:  قال)عليهما السالم(بن مسلم، عن أحدمها  موثق حممدو

  .)٢(مل حيتلمن إ ووصيته وصدقتهو

 مبلغ كمل يدر وه املوتكأدر إذ الغالم: قال) عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ابن سنان، عنو

  .)٣(ز لغريهممل جي ورحام جازت وصيته لذوي األى،أوص والرجال

  .مهاغري والعتق وخر يف الوقوفأذه املضامني روايات و

ن عشر سنني  اب،كيف غالم صغري مل يدر: )عليه السالم(بصري، عن الصادق  أيب ن يف صحيحكل

ال ترجم، :  قال،انت حمصنةكن إ و:ل لهي، قالامكأة احلد رجتلد امل وم دون احلد جيلد الغال،مرأةا بزىن

  .)٤(كحها ليس مبدركن الذي نأل

الغالم له عشر سنني، فيزوجه أبوه يف صغره، : )عليه السالم( عبد اهللايب صحيح احلليب، قلت ألو

حتبس  أن ، أما طالقه فينبغيفصحيح جأما التزوي: )عليه السالم( فقال ،هو ابن عشر سنني وأجيوز طالقه

  .)٥(مرأتهاان طلق ك أنه  فيعلمكيدر حىت مرأتهاعليه 

   عن ابن )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،سحاق بن عمارإصحيح صفوان، عن و

                                                

 

 

 

 

 



١٨١

  .)١(طمثت إذا ذا اجلارية عليها احلجك وحتلم،ا إذا سالمعليه حجة اإل:  قال،عشر سنني أحيج

  .قدمةتالروايات املكمخسة أشبار،  على األمرروايات تعليق يف بعض الو

بلغ الغالم مخسة إذا  :)عليه السالم(املؤمنني  ، قال أمري)عليه السالم(وين، عن الصادق كوخرب الس

  .ن بلغ مخسة أشبار قضي بالديةكمل ين إ وأشبار اقتص منه،

 ما يف البحارك ـ اخلليفة الثاين إىل نسب مبا يإلزام أنه جلما ألإأنه تاب الوصية كرنا يف كقد ذو

 الزمان، كن موقتاً يف ذلكمل يالبلوغ  أن جلأل أو عناق مجلة ممن بلغ مخسة أشبار،أمن أمره بضرب ـ 

بني  وان بينهكن إ و،غالباً  فقرر الشارع ما يناسب البلوغ ارتفاعاً، العمرونوا يهتمون بسينكحيث مل ي

  .)٢(العمر واالحتالم ونباتاإلكم واقعي كهو ح أو مخسة أشبار عموم من وجه،

ثرة هذه الروايات، كللروايات املعينة خلمس عشرة مع  ن عدم عمل املشهور بالروايات املنافيةكل

لبعضها روايات  أن خر، معقوال األشذوذ األ و،)عليه السالم( مامم أخرب لقرب متقدميهم من اإلأمع 

تب كالذين عملوا ببعض الروايات املخالفة قد أفتوا خبالفها يف أن  إىل ضافة باإل،ما عرفتكصحيحة 

 منها، داللة مجلة أو التهافت بني الروايات املتخالفة بنفسها، وشذوذ بعضها، وضعف سند و،ىخرأ

قبل ا يلزم جعلها استثناًء من  إذا باب الوصية والعتق والوقوف، مماكبواب اختصاص بعضها ببعض األو

   ال قوال ،مكاحل

                                                

 

 



١٨٢

رفع : املؤالف وعند املخالف ،لما قيك حيان للرواية املتواترةثري من األكمنافاا يف  و،طالقباإل

بعض مراتب ى  حبمها علبني روايات املشهور و، مما لزم اجلمع بينهاحيتلم حىت القلم عن الصيب

الروايات ثرة مثل هذه كس، لك خبالف العخذ ا يوجب طرح روايات املشهورن األليف، ألكالت

  .غريمها والصومو املرتبطة بالصبيان يف أبواب الصالة

أعط الفقري : سه، مثلك، فهما عأكثر وأقلحديد بشيئني تروايات الكسمان من الروايات قفال

ن إ ، حيثقلمر باألال لألن جمك مل يكثرال فلو وجب األإ، وقلفي األكديناراً، وأعطه درمهاً، حيث ي

  .أكثرن جمال جلعل البلوغ ك ي ملقلان باألك إذا البلوغ

 خبالف ما قبلها، حيث ،ام يف اخلامسة عشرةكحل األكوم بكالبلوغ احمل إذ ،س فله جمالكأما الع

 االستصحاب و،السرية القطعية والشهرة احملققة وات املتقدمةمجاعاإل إىل ضافةله بعض املراتب، هذا باإل

  .)عليهم السالم(أهلها  إىل  الرواياتك علم تل يوجب ردكل ذلك ،ما تقدمك ليهإوصل اال ن إ

غريمها متنع عن احتمال التقية يف روايات  والشهرة احملققة واتمجاعما عرفت من اإل مث إن

  .قال مبقالتهم مجع من العامةن إ واملشهور،

روايات املشهور باملخالفة جلميع مذاهب العامة،  على احتمال ترجيحهاو: لذا قال اجلواهرو

أمحد  وحممد بن احلسن ويوسفأيب  والشافعي ووزاعي نصوص اخلمس عشر املوافقة ملذهب األخبالف

ساطني، سيما مع معروفية ما يقع منهم تقية بني األ على ك يدفعه استبعاد خفاء مثل ذل،بن حنبل

ن القطع من الفقيه ك، بل مي)قد أعطاه من جراب النورة(: ان بعضهم يقول لبعض حىت كخواصهم

ما يلحنونه يف أقواهلم بعدم صدور نصوص اخلمس عشر مصدر  ومام العارف بلساملكس لاملمار

  ها عن الباقر  أن أكثر على،التقية



١٨٣

زمان القائل  على  متقدم)عليه السالم( الباقر نزما و،)عليه السالم(الصادق  و)عليه السالم(

التقية منه ن إ لين قكل .وزاعيا األ عد)عليه السالم(ذا الصادق ك ومس عشر من أهل اخلالف، بلباخل

وزاعي منها، بل مل  من فقهاء احلجاز والعراق دون الشام اليت األ)عليه السالم(من الباقر  و)عليه السالم(

 أمجع ا املخالف مل، بالتسعىنث النصوص حتديد بلوغ األكيف مجلة من تل أن على . منهىن حبيث يتقكي

ما كاالحتمال،  على األمربين فيها   التقية اليت لودم خروجها خمرجع على  شاهدىهو أقو و،عليه العامة

 اتصاله باملنصور و باعتبار معروفيته عند العامة،ان محل خرب ابن سنان عليها أوىلك ،اختاره بعض احملدثني

 خبالف )عليه السالم(ثرة وقوع التقية من الصادق ك والرشيد من خلفاء بين العباس، واهلادي واملهديو

 ،غريه و النصوص املتعددة اليت فيها الصحيحكعارضة لتل، فالريب يف قصورها عن امل)عليه السالم(لباقر ا

  .ىانته

  .ره حمل تأملكان بعض ما ذكن إ ووائد،فقد نقلناه بطوله ملا فيه من الو

: قال ،الدخول يف السادسة عشرة ومال اخلامسة عشرةكاعتبار  على مجاع اإلكظاهر املسال مث إن

  باالستصحابفي الطعن فيها عمالًك فال يى،نثالتاسعة يف األ و،مال السنة اخلامسة عشرةكإيعترب و

 ال عرفاً، و ابن مخس عشرة سنة لغةًىخرية ال يسمن الداخل يف السنة األأل وصحاب، األىفتوو

  .ىانته ،تفاء بالطعن فيها وجه للشافعيةكاالو

ليه إمال ن إ ون العمل به،كفاية الدخول ال ميك  يفىالفتاو و النصوصظهور بعض أن منه يعلمو

  .آخرون واحلدائق وردبيلياأل

 غريهم تفاصيل طويلة يف وجوه التضعيف والعالمة وتب احملققكر شراح كان، فقد ذكيف كو

  .اهللا العامل و الطالب مراجعتهاى فعل،اجلمعو



١٨٤

 من تسليم املال ،امكحل األك  إىلسائر التحديدات أمر واحد بالنسبةكحتديد البلوغ بالسن  مث إن

 ،احلج عليه والصيام ووجوب الصالة و،رفع احلجر عنه وعتقه، ونذره وهوقف وصحة وصيته و،ليهإ

 كذل والبلوغ الذي هو أمر واحد، على لها تترتبكغريها، ف إىل ضائه،ق وتقليده وجواز شهادتهو

 االحتالم، ونباتاإل وليف بني السنكتجلملة من النصوص اليت توحد ال لمام،ك الظاهر من مجاعلإل

  . السرية املستمرةيهلع وذهان املتشرعة،أوز يف كهذا هو املرو

بعض املستثنيات الذي  و،رنا من مراتب التأديب والتمرينكما ذ على خبارختالف األحتمل اإمنا و

ر ك مما ذكغري ذل  إىلمباح، على اجتمعوا إذا شهادته يف مثل ما وتهليف، مثل صحة وصيكال يرتبط بالت

  .ل يف موضعهك

 وأن ليفات،كالتحديد بالسن خمتلف يف الت أن من) محه اهللار(اشاين كي عن الكما ح أن منه يعلمو

  .رآه وجه التوفيق بني النصوص املختلفة، غري ظاهر الوجه ألنه ل شيء هو التحديد الوارد فيه،كاحلد يف 

 العلماء مع فإنافة، كية، بل املسلمني مامإل امجاعره خمالف إلكما ذ أن  اجلواهرىقد ادعو

 وأن ليف،كالبلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به الت أن  على جممعون،اختالفهم يف حد البلوغ بالسن

ليف يف غريها، بل هو معلوم من عمل كليف يف العبادات هو الذي يثبت به التكالذي يثبت به الت

  .ىانته ،مصاراأل وعصاراملسلمني يف األ

 ال )عليهم السالم(اء املقاربون لعصرهم ه الفقكمع ذل وليف خمتلفاً،كون التكي أن نكهل ميو

  .)عليهم السالم(  ممن سلفهم من معاصريهمكيتلقون ذل

تابة ك من ، الرواياتك ما يف مجلة من تل،حنوه وان، فمما يؤيد املراتب يف التمرينكيف كو

تب كالسيئة ت أن وضوح وجل املراتب،ألإالّ ليس  كاختالف ذل أن السيئات، مع وضوح واحلسنات

   كذلك واحلسنة ،عليهم



١٨٥

 خرة بالزناال شيء عليه يف اآل أنه الطفلة ون القول بأن يعرف الطفلكال فهل ميإ، وكقبل ذل

 لعدم مأمون من العقاب دنياً ألنه  خفية،كب ذلك ال يرتكمع ذل وما أشبه، والقتل والسرقة واللواطو

  .تب عليهكال ي أنه يعرف ألنه خرةآ و،هاالطالع علي

  .ال حسنة له أنه نه يعرفأ هل يستعد لعمل طاعة وكذلكو

  .ليف والثواب والعقابك يف أصل التخبار وجه اجلمع بني األةوزات املتلقاكفالعرف يرون بعد املر

  



١٨٦

  . بتسعىنثبلوغ األ أن غريمها وقد تقدم عن الشرائع والقواعد ):٣مسألة (

 أن ر منكلذلمراده ما تقدم يف مخس عشرة و ـ عليه العمل وهذا هو املشهورو: كلقال املسا

بلوغها  أن على وليه يف املرأةإذهبنا  خالف ما على طبق خمالفوناأو: قال ـ  فيهاطعنالاملراد متامها ال 

  .ىانته ،اختلفوا فيما زادإمنا  وون دون مخس عشرة سنة،كي بالسن ال

الغنية  و عن اخلالفكذل على مجاعرامة اإلكاية مفتاح الكر حكلذقد تقدم يف مسألة سن او

  . وآيات االردبيلي وغريهمنافرت العرك ورةكوالسرائر والتذ

: ةمخس وسيلة ابن محز وصوم املبسوط،هب، خالفاً لالذي استقر عليه املذنه إ :واهريف اجلو

 التزويجعلى  أبو اعترب واحها،ك يف نذا ابن محزةك و،تاب احلجركالشيخ رجع عنه يف أن  إالّ ،فبالعشر

  .احلمل مع التسعو

هو بلوغها الوقت الذي  و،ليهاإانت رشيدة سلم الوصي ك و بلغت التسع فإذا:قال يف السرائر

  عشرية،ينث، بغري خالف بني الشيعة االحيل للبعل الدخول ا واح،كنفسها عقد الن على تعقد أن يصح

إمنا  وبلغت تسعاً، إذ الدخول باجلارية على ، مما تدلكذل على ات الدالةبرية من الروايكقد تقدم مجلة و

  .حتيض لتسع

جاز أمرها  وليها ماهلا،إبلغت اجلارية تسع سنني دفع إذ  :)عليه السالم(يف الفقيه، قال الصادق و

   .)١(قيمت احلدود التامة هلا وعليهاأيف ماهلا، و

  .غريها من الرواياتإىل 

                                                

 



١٨٧

  .مل أجد به رواية مسندة: يف اجلواهر ويه الشيخ، فقد استدل له برواية مرسلة،لإأما ما ذهب 

عليه (أمري املؤمنني ن إ ،)عليه السالم(براهيم، عن الصادق إنعم رمبا يستدل له برواية غياث بن 

  .)١( ضمنت فعل فعيبفإن:  قال، من عشر سننيقل جارية ألأال توط:  قال)السالم

بعض  على  مما يوجب محلها،كات والشهرة احملققة متنع عن ذلمجاعاإل وثريةكالالروايات أن إالّ 

  .احملامل

  .)٢( قد دخل بعائشة قبل جتاوز التسع)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :ورد بل قد

بصري، عن  أبو ىفقد رو، رناه ما يف مجلة من الروايات من الترديد بني التسع والعشركيؤيد ما ذو

  .)٣(عشر أو يأيت تسع سنني حىت زوجها على ال تدخل املرأة: قال أنه )عليه السالم(الباقر 

  .)٤(عشر أو يأيت هلا تسع سنني،حىت  ال يدخل باجلارية:  قال)عليه السالم(خرب زرارة، عنه و

 أو تتم هلا تسع سنني، حىت ال تدخل باجلارية:  قال)عليه السالم( لزرارة، عنه ىخرأيف رواية و

  .غريها إىل ،)٥(عشر أو تسع: مسعته يقولو:  قال،شر سننيع

هلا تسع سنني  ووجهاز على دخلتإذا  :ناسي املتقدمةك الةعلي، فقد استدل له حبسن أما أبو

  قيمت احلدود التامة أليها ماهلا، وإدفع  وذهب عنها اليتم

                                                

 

 

 

 

 



١٨٨

  .هلا وعليها

 أيب قولن إ :رامةكال ففي مفتاح الإ ويالزمه، ففي الصحيح ،أما احلمل فلعلّه استفاده من الدخول

  .شاذ ال مستند له يعل

  .ذا هناك وماهلا، ال الطعن فيها،كاملراد باخلمس عشرة  أن قد تقدمه مث إن

فاية الطعن يف اخلمس كعدم  على صحاب األإمجاع كاملسال ورةكظاهر التذ: رامةكيف مفتاح الو

مة ك احلاىظواهر النصوص والفتاو وصول األى مقتض وهو،ماهلماكإبد من  عشرة والتسع، بل ال

 يف اخلرب )صلى اهللا عليه وآله(قد قال رسول اهللا  و،عادةً وعرفاًالصدق  وم املتبادركبالبلوغ ما حب

دخل ا وهلا تسع إذا  :ربما يف اخل و.)١(ةمل املولود مخس عشركاستإذا  :تبنا مستفيضاًكاملروي يف 

  .ىانته ،ك ذل فهما صرحيان يفسنني

مل  إذا نساناإل أن ماكذا، كهو لة ال يقال له سنةماكن له سنة كمل ي إذا الولد أن يؤيدهو: أقول

 ظاهر يف )٢(هلا تسع: )عليه السالم( فقوله ،ذاكه واملة، ال يقال له عشرةكن له عشرة دراهم كي

  .املكالتسع ال

 من كقبل ذل أو ،من الشهر صباحاً ل يوم أواولد إذا مال اخلامسة عشرة والتاسعةكمث الالزم 

 ،ك ذلى العرف يرفإنحنومها،  وأيامقامة عشرة إ واحليضكالليايل املتوسطة  والعربة بالنهارات إذ ،الليل

قد  وذا يوماً،كث يف املدرسة كم أنه من ليله صدق أو  دخل املدرسة من أول صباح يوم السبتفإذا

  غريها  وافكاالعت والصالة وهارةتب الطك يف كالم يف ذلكرنا بعض الكذ

                                                

 

 



١٨٩

ل كمال كإالالزم  أن انت الوالدة أول الصباح حبجةك إذا الصباح إىل ة ليلةمضمي إىل حاجة فال

  .يوم أربعاً وعشرين ساعة

 ظهر ىلإولد ظهر أول شعبان ف ا إذمال، مثالًكانت الوالدة يف بعض النهار فالالزم اإلك ا إذأما

  .عريف وليس بدقي ألنه ل سنة بشيء ما،كتأخر الظهر  و وال يالحظ تقدماملة،كأول شعبان أتت سنة 

  .ذاكه و،وسط الشهر إىل ملكولد يف وسط الشهر، حيث ي إذا منه يعلم حال ماو

 أو فات منه مث بقدر ما أو ،األولكملته ثالثني كن الشهر تاماً، ففي تكمل ين إ و:قال يف اجلواهر

لها كالسنني  وسار الشهوركرمبا قيل بان و،األولساطني  األمها عند بعضنقص، احتماالن، أظهر

  .هو ضعيف والعدد يف اجلميع، إىل يرجع وهلة فيبطل اعتبار األ،األولسار الشهر كبان

  . القاعدةىمثله هو مقتض إىل رناه من االعتبار من يوم يولدكما ذ: أقول

رؤي اهلالل  ف برؤية اهلالل، مثالً اختالكان هناك و،نه بلوغاًكمس ونه والدة،كاختلف مس إذا أما

نه احلايل، سواء كمس أو فاق الغربية ليلة اجلمعة، فهل يعترب مولدهيف اآل وفاق الشرقية ليلة اخلميس،يف اآل

ملت كن السنة ان ال يبعد اعتبار الوالدة، ألكن إ و احتماالن،،سكالع أو الغرب، إىل انتقل من الشرق

  .ملتكبأن السنة : يقالحىت  ، اليومكمثل ذل إىل عرفاً، وال ينتظر

حمل   سنة، فالقاعدة سنةسيارته مثالً أو ان آجر دابتهكذا لوك و عدم البلوغ،األصل فكنعم لو ش

  .ذاكه وجياراإل

 إىل  للسري من خراسانخامس رمضان مثالً إىل  السيارة من خامس شعبانكجرتآ: ذا لو قالكو

  راسان ة رابع رمضان خكان خامس رمضان مك وة،كم



١٩٠

  .ما أشبه أو انت قريبةكإذا  إالّ  اهلالل قبل رؤية البالد الشرقية، اللهمىالبالد الغربية ترن إ حيث

 أن كش خراسان، أما اجيار الدار فال إىل ةكجيار من مان اإلك إذا ،سكالم يف العكمنه يعرف الو

  .ببلد آخر نة الكالعربة مبحل الدار السا

  



١٩١

 ونان دليلنيكاحليض فليسا بلوغاً يف حق النساء، بل قد ي وأما احلمل: ئعقال يف الشرا ):٤مسألة (

  .هسبق على احلمل دليالن واحليض: يف القواعد وسبق البلوغ،على 

وما بلوغاً كما ال خالف يف كسبق البلوغ،  على وما دليلنيكال خالف يف : كقال يف املسالو

  .أخبارلف عليه يف عدة كام املكبأنفسها، أما احليض فقد علق الشارع أح

  .)١(خبمار إالّ ال تقبل صالة حائض: )صلى اهللا عليه وآله(قوله ك

 الوجه إىل أشار وهذا، إالّ  منهاىري أن بلغت احمليض ال يصلحإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(قوله و

  .فنيكالو

آخر  إىل ق البلوغ،سبلى  عن الولد خيلق من مائهما، فهو دليلنزال، ألأما احلمل فهو مسبوق باإلو

  .المهك

قوال يف هذا رامة مجلة من األكر مفتاح الكدليل سبق البلوغ، وقد ذ أو ما بلوغأختلفوا يف قد او

رة كعن التذ و،مجاعما دليالن باإلأخر، بل عن جممع الربهان  يف اجلانب اآلىخرأمجلة  واجلانب،

  .خالفاًان دليل البلوغ ال نعلم فيه كماحليض يف وقت اإل

  .احليض بلوغأن على  مجاعن من جانب آخر عن الغنية اإلكل

وما بلوغاً كن اجلمع بأن املراد من كمي: ، مث قالىالفتاوكمجاعات متصادمة ظاهراً فاإل: قال

 هسبق على دليلني واشفني عنه حقيقة،كانا كن إ وام البلوغ يف الشرع عليهما،كبأنفسها تعليق أح

  ). اهللاهمحر(المه كآخر   إىلنزال والسن،باإل

  .وما بلوغاًكعدم  على قد مجع اجلواهر مجلة من الروايات الدالةو

                                                

 



١٩٢

 ،ل حالك على ثالث يتزوجن:  قال)عليه السالم( الصادق نالرمحان بن احلجاج، ع خرب عبدك

  .)١(ني من تسع سنأقلهلا  ىأتإذا  : قال،هاما حدو: ، قلتمثلها ال حتيض وضعد منها اليت مل حتو

ر من مجلتها اليت كذ ول حال،ك على ثالث يتزوجن:  أيضاً)عليه السالم(، عنه ىخرروايته األو

ا ال فإمل تبلغ تسع سنني،  ما:  قال،كذلكون ك يمىتو: قلت:  قال،مثلها ال حتيض ومل حتض،

  .)٢(مثلها ال حتيض وحتيض،

يئست من  قد أو ،كيها الرجل وهي مل تدراجلارية يشتر: حدمهاقلت أل:  بن عمرعبد اهللارواية و

  .)٣( ال يستربئها،ال بأس: )عليه السالم( قال ،احمليض

 تبت عليه السيئةك وتبت له احلسنةكبلغ الغالم ثالث عشرة سنة، إذا  : سنان بنعبد اهللاموثق و

  .)٤(حتيض لتسع سننيإمنا  كذل و،كذلكذا بلغت اجلارية تسع سنني فإ وعوقب،و

 ، عن الرجل يصلي يف ثوب واحد)عليه السالم( عبد اهللا أبا سأل أنه نس بن يعقوب،خرب يوو

  .)٥(ال جتدهأن  إالّ ،اخلمار إالّ حاضت إذا ال يصلح للحرة:  قال،فاملرأة: ، قلتنعم: قال

 ،مل تطمثو يف رجل ابتاع جارية: قال أنه )عليه السالم(  أيب عبد اهللاالصحيح، عنكويف احلسن 

  فليس عليها ل باحلانت صغرية ال يتخوف عليها كن إ :قال

                                                

 

 

 

 

 



١٩٣

  .)١( عليها العدةفإنمل تطمث  وانت قد بلغتكن إ وشاء،ن إ ليطأها وعدة

 ال حيمل مثلها، و يف الرجل يطلق الصبية اليت مل تبلغ،) السالماعليهم(مرسل مجيل، عن أحدمها و

ليس عليها : قال ،ال يلد مثلها وتفع حيضهاار ويئست من احمليض املرأة اليت قد وان دخل ا،كقد و

  .)٢(دخل مان إ وعدة،

  .)٣(حتبل مثلها ال عدة عليها اليت ال:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب موثق حممد بن مسلم، عنو

:  قال، عن اجلارية ال خياف عليها احلبل)عليه السالم( عبد اهللا أبا خرب منصور بن حازم، سألتو

ةليس عليها عد)٤(.  

اشتراها  إذا مل تبلغ احلبل و، يف اجلارية اليت مل تطمث)عليه السالم(خرب ابن يعفور، عن الصادق و

   .)٥(ليس عليها عدة يقع عليها: )عليه السالم( قال ،الرجل

  : غريها من الرواياتإىل 

يئست أو  فأما اليت مل حتض :قال أن  إىلل حالك على س يطلقنمخ :)عليه السالم(الرضوي ك

  .)٦(يهالان مثلها ال حتيض فال عدة عكن إ وجهني، على من احمليض فهو

ال يقبل : )صلى اهللا عليه وآله(، قال رسول اهللا )عليه السالم(علي  إىل عن اجلعفريات، بسندهو

  .)٧(ختتمر حىت اهللا صالة جارية قد حاضت

                                                

 

 

 

 

 

 

 



١٩٤

ال يقبل اهللا صالة : قال أنه )عليه وآلهصلى اهللا (روينا عن رسول اهللا :  قال،سالمعن دعائم اإلو

  .)١(ختتمر حىت جارية قد حاضت

 فإنسبق البلوغ،  على احليض دليل أن  اجلمع بني الروايات يف احليض يعطيفإنان، كيف كو

  .املبني على يلزم محله ين ممااألمر ما حيتمل منها وبعد التسع مثل الرواية الثانية، أنه منها ما هو ظاهر يف

 أن رناه سابقاً منكال ينايف هذا ما ذ واملين دليل البلوغ، و،ين املرأةمب إالّ ونكاحلمل فال يأما 

 ون، بل باالنصبابكاحلمل ليس مبجرد الت إذ ونه يف الداخل،كفي تكخروج املين من الولد بلوغ فال ي

  .داخل الرحم، فهو حنو من اخلروجإىل 

م ببلوغ املرأة كوقعا حي إذا ماأسبق البلوغ  على ا داللتهممعىنو: كان، فقد قال املسالكيف كو

  .م بصحتهكقبلهما، فلو أوقعت عقداً قبلهما بال فصل حي

تأخر  وون بينهما تقدمكي أن نكي، فمن املمالعلّوالسبق ن ال تالزم بني السبق الزماين كل: أقول

ة كالبلوغ من قبيل حر ويضون احلكي أن نكمن املم أن ماكآن، حيث ال يقع متام العقد حال البلوغ، 

  . فصل يف الزمان ال فمع العلية،ة اليدكحر واملفتاح

:  قالتفإن ،احكجياب يف النلو بقدر اإل وعلمنا بالسبق للبلوغ بقدر العقد، إذا ثرنعم يظهر األ

جياب من طرفه ان حال اإلكن إ و ـيف عقد البيع مثالً ـ فاية قبول جامع للشرائطكقلنا ب أو ،كحتكنأ

  :س جامعاً، فقال البائعلي

                                                

 



١٩٥

  .قبلت: بلوغها قبل احليضن آ ن بالغة، فقالتكهي بعد مل ت و،كبعت

  .ىالم قليل اجلدوكل حال، فالكعلى و

موا يف باب احليض بأن الدم احلاصل قبل كصحاب حاحملقق وغريه من األن إ : قالكاملسال مث إن

 فينتفي كذلكان ك اذإان بعدها، وكم به ما كيعترب يف احلإمنا  وان بصفته،كن إ وون حيضاًكالتسع ال ي

  .ليهإبعدها ال يفتقر  وقبلها ال اعتبار به ألنه فائدة داللته،

 رأت ما هو بصفته جامعاً لشرائطه يف القلة إذا افإ ،تظهر فائدته يف اهول سنها: يقال أن نكميو

ونه قبل التسع مع كم بكهذا ال حين سبق البلوغ، أل على ون دليالًكي وونه حيضاً،كم بكثرة حيكالو

ون احليض ك على بعد التسع سنني، ويتناوله داللة النصوص إالّ يقع مثله ال أن  علىاقترانه بداللة الغالب

  .عرفاً وحيض لغةً ألنه ام،كحموجباً لأل

  .ان مما تنفع املقامكمتاب الطهارة قاعدة اإلكرنا يف كقد ذو: أقول

  



١٩٦

لو خرج  وم ببلوغه،كل لو خرج منيه من الفرجني حك املشىاخلنث: عقال يف الشرائ ):٥مسألة (

  .م بهكمن أحدمها مل حي

يهب ملن يشاء : يف قوله سبحانهلحصر ل ،، غري ظاهر الوجهىنثأوال  رك ال ذىوجود خنث: أقول

  .ىنثأ أو ركذا م إ صنف ثالث، فهو وال يظهر من الروايات وجود،)١(وركيهب ملن يشاء الذو ناثاًإ

قسم ثالث،  أنه  علىت ال يدلالبن ورث نصفي سهم الولده يف اإلعطائإورد يف الروايات من  ماو

 اثنان ىما لو ادعك وما يف درمهي الودعي،كمن باب قاعدة العدل الواردة يف الروايات  أنه بل الظاهر

 ماك ،ال بينهمامات، حيث يقسم امل وما لو أقر لواحد من اثنني مبالك و،تاب القضاءكما يف كشيئاً، 

 صاحب املالن إ ،تاب اخلمس حيثكغريه يف  و بالقاعدة اجلواهر وقد أفىت،قرارالوصية واإل: تايبكيف 

ن إ حيث و من موارد قاعدة العدل،كغري ذل إىل ،كما أشبه ذل اة أوكما عليه مخس أوز أن مل يعلم إن

م كان مشتبهاً غري مايل، حيث حتكإذا  م الشارع القرعة يف املقام، خبالف ماكرث مايل مل حيأمر اإل

  .كغري ذل إىل ،األمربه عليه تاش وةكربالء أومكيف  ون يوم عرفةكي أن نذر أنه القرعة، مثل

 عن أبيه )عليهما السالم(سحاق بن عمار، عن جعفر بن حممد إ إىل سنادهإ ب،ليينك الىفقد رو

 بال منهما مجيعاً، فإن يورث من حيث يبول، ىنثاخل: ان يقولك )عليه السالم(علياً ن إ ،)عليه السالم(

  .نصف عقل الرجل ومل يبل فنصف عقل املرأة و ماتفإنفمن أيهما سبق البول ورث منه، 

  .)عليه السالم(البختري، عن الصادق  أيب رواية مثلهو

                                                

 



١٩٧

تياط يلزم عليه االح أنه  أول،كاملش ىوجود اخلنث على ان من مثل هذه الروايات داللةكم أي يفو

 حلاقإمن أشد العسر، بل روايات  أنه من الواضحو، )١(يتزوج ال أن ليفني طول حياته، خصوصاً يفكبالت

ال  أنه  على دليل،أولد من زوجته بالرجال و الذي ولدت من زوجهاى اخلنثكذل )عليه السالم(علي 

  . من أظهر املصاديق لهكان ذلكال إ ول،ك مشىخنث

احلرج  وبني عدم وجوب االحتياط للعسر الشديد ول،ك املشى اخلنثعليه فاجلمع بني عدم وجودو

رها الفقهاء يف كعيني بالعالمات اليت ذتن الكمل مي إذا القرعة يف التعيني، إىل ما اللجوءإ يقتضي ،يدكاأل

 أن ون االختيار بيده يفكاالختيار بأن ي أو ،لكمر مشأ لكن القرعة ل، ألىاث اخلنثرث من مريباب اإل

ذا إو، م يف مثله بالتخيريكالعقل حا وذورين، بني احملاألمرمن دوران  ألنه ،ىنثأ أو راًك نفسه ذجيعل

  .يف سلسلة العلل ألنه م الشرع،كم العقل حكح

 أنفسهم على الناس مسلطون أن ون االختيار بيده، بدليلكن االستدالل لكميأنه  إىل ضافةباإل

 أو ىنثأجيعل نفسه  أن ليس للرجل ف،نفسه على  مسلطاًنسانان اإلكيء م الشارع بشك مل حيفإذا

  .ك يقتضي ذلنسان اختيار اإلإطالقن فكمل ي إذا م، أماكن الشارع حس ألكبالع

مرأة بعد ال بكيف يتزويج املشكامهم، فكأح على ، الأنفسهم على الناس مسلطون: ال يقال

  .نه رجلأعدم علمه ب

ه تبع ومن جعل نفسه مسافراً، حيث حقق املوضوعكان ك ،جعل نفسه رجالًنه إذا إ :نه يقالأل

   األمر ىبتداًء، منتهمه اكح على تسلط أنه م، الكاحل

                                                

 



١٩٨

 م بالتسلطكاحل على ، فهو تسلطنه بالسفر جيعل نفسه مسافراً، وهنا باالختيار جيعل نفسه رجالًأ

 بسبب قاعدة ىن اخلنث، ألن جمال للقرعةكاملقام مل ي على مسلطون إطالقذا حتقق إ واملوضوع،على 

  .خروج املال بسبب قاعدة العدل عنهكل، كالتسلط خرج عن املش

 على الشهرة ورناه،ك الصناعة ما ذىمقتضأن  إالّ ،شيء من التأمل إىل  حمتاجةتانكن إ واملسألةو

  .ما عرفتكما ليس حبجة  إىل انت مستندةك أن خالفه غري ضارة بعد

قال العالمة يف :  قال يف الوسائل، وردت بعض الرواياتىثبلوغ اخلن  ففي باب،انكيف كو

 عالمة كان هناك فإن ينظر، )صلى اهللا عليه وآله( عند آل الرسول ىاخلنث: عقيل أيب قال ابن: املختلف

 على ه يورثفإن، كأشبه ذلما  أو ،حلية أو احتالم، أو حيض، أو ، من بولىنثر من األكيتبني ا الذ

  .)١(كذل

هو الذي :  فقال،سأل عن املؤبت أنه )عليهما السالم(بن علي عن احلسن الواعظني، وعن روضة 

ال إ حاضت وبدا ثديها، وىنثأان كن إ وراً احتلم،كان ذك فإنه ينتظر به، فإن، ىنثأ أو ر هوكال يدري ذ

ري فهي ص بول البعكما يتنكص بوله كتنن إ ور،ك أصاب بوله احلائط فهو ذفإناحلائط،  على لقيل له ب

  .)٢(امرأة

  .كذلكن ك بيده مل ياألمران كلو  و،تنصيف مرياثهما له على الرواية دلت: ال يقال

 ىعطاء اخلنثإ يف إطالقال  و فال عموم له،مات قبل االختيار إذا هو فيماإمنا التنصيف : نه يقالأل

   عائميف مثل رواية الد إالّ ،ما حنن فيه حىت حبيث يشمل

                                                

 

 



١٩٩

  .ا رواية جديدةأا نفس الرواية السابقة، ال أ الظاهر ،ا ليست حبجةأ  إىلافةضهي باإلو

رث، ال العمل بقاعدة يمها يف اإلكلزم حت مةكانت حمكا لو أ ىيؤيد عدم القرعة يف باب اخلنثو

 ر القرعة يف باب من ليس له ما للرجلك ذ)عليه السالم( ماماإل أن ىالعدل، بل يؤيد عدم القرعة يف اخلنث

  .)١(رثه بالقرعةإ يف )عليه السالم( مامم اإلكما للمرأة، حيث حو

  .ال قاعدة العدل ،أيضاًمة هنا ك احمليانت هك لىقرعة مساغاً يف باب اخلنثانت للكفلو 

 بأن قلنا مبقالة ،الصنفني أي اختيار جعل نفسها من أو  مل نقل بالقرعةفإنحال،  أي ىوعل

ما  ونتوء الثدي واللحية واحليضك ،عرفاً نوثةاأل أو ورةكم بالذك عالمة حتى ظهر للخنثفإناملشهور، 

 على امكحلشارع علق األى عرفاً، وانثأ أو ركذ ألنه كذل وما تقدم يف بعض الروايات،كم به ك ح،أشبه

 ركذ أنه  روايات تعينيكذل على ما دلكاخلالف،  على ن دليل شرعيكمل ي إذا املوضوع العريف، فيما

  .ىنثأأو 

  : مورأن مجع املسألة يف كميو

  .طالق لإل،هو بلوغ وان هلا عانة واحدة،كن إ ،العانة على يشعر أن :األول

  .هو بلوغ أيضاً والعانتني، على يشعر أن :الثاين

ون عورا زائدة ال كن كمن املم إذ ليس فيه دليل، و،ىخرأحدمها دون األ على يشعر أن :الثالث

 شعار أصليتان، فاإلثل هذا، بل لعل له عورتان الشعر ال يشمل مالقإط عدم البلوغ، واألصلأصلية، ف

العورة بقول مطلق، ال يف  على شعاراإل إىل نصرافةشعار له، المها ال يوجب مشول دليل اإلاحدإعلى 

  .بعض العورة مل ينفع، حيث ال يشمله الدليل على ىشعر غري اخلنثألذا لو  و،اجلملة

                                                

 



٢٠٠

خراج غري املأوف، لشمول إ ىفك ،حنوه وحتراقوفاً ال خيرج الشعر ال العانة مأان بعضك إذا نعم

  .الدليل له

  .طالق أدلته إل،هو بلوغ وميين منهما أن :الرابع

ال يعلم هل  ألنه فيكال ي أو االحتالم، ومناءفي لصدق اإلكهل ي وميين من أحدمها، أن :اخلامس

خرج  إذا  لدليل االحتالم، مثل ماون مشموالًكخرج منها ال ي إذا  حيث،مثل ثقبة أو هي عورة حقيقية

 إذا ماك، كدراان عرفاً عالمة اإلك إذا نهأيبعد التفصيل املتقدم يف االحتالم ب  ال،من ثقبة يف ظهره مثالً

  .ن بلوغاًكمل ي الإ و،لوغبحنوه، فهو  وحليلان يف ثقبة اإلك

  .مجايللم اإلهو بلوغ للع و،مناءاإل وشعارالسادسة عشرة بدون اإل إىل يصل أن :السادس

العلم  أو نه امرأة،أصالة العدم بعد عدم العلم ب أل،ليس ببلوغ والعاشرة، إىل يصل أن :السابع

  .ل ليس أحدمهاكقلنا بأن املش إذا بالعدم

شعرت أ أو ،ىخرمن األ مىنأ ومهااحدإما لو حاضت من كحوال السابقة، ما مجع من األ: الثامن

  .ذا أحوال السن مع أحدمهاك و،ىخر األىنمأ ومهااحدإالعانة يف 

 تعارضهما إىل ن خروجهما يفضيأل ـ كما يف املسالك ـ احليض وأما ضرر اجلمع بني املين

 ان اجلمع الكمإعدم  إذ ما فيه،خيفى مين رجل، فال  وال يتصور حيض صحيح إذ سقاط داللتهما،إو

ختني أقر بأن األ إذا ماكان بينهما تناف، كن إ، فهو يترتب عليهما، وكيالزم عدم وجود الزمهما املشتر

 م الرجم عليهكح أو خر،أن من التزويج بأربع كله زوجة، فال يتم أن يبطل  التنايف بينهما الفإنزوجته، 

  .مثلة من األكغري ذل إىل ،يروح ونه يغدو عليهماأقد اعترف ب وزىنإذا 



٢٠١

ر لتعارض كاملين من فرج الذ واتنباحليض من فرج اإلبلوغ بعدم ثبوت  فقول بعض العامة

نوثة يف هذا احلال فتبطل ال باأل وورةكم بالذكهلذا ال حي وخر،ل واحد منهما اآلكسقاط إ واخلارجني

لذا ذهب  وهو وجه يف املسألة،: كقال يف املسالن إ و غري ظاهر الوجه،،تعارضتا إذا البينتنيكاللتهما د

  .م بالبلوغ ماكاملشهور يف احل

 إىل م بالنسبةكال يقضي بعدم احل نوثةاأل وورةكالذ إىل م بالنسبةكعدم احل:  اجلواهروقال يف

  . ضرورة عدم التالزم بينهما،البلوغ

عانة  على شعرتأ أو ،كذلكحاضت  أو  منهما،مىنأ فإن نوثة،أ أو ،ورةكانت له آلتان ذكمث لو 

 ىنثاأل يف العاشرة أو ر،كسة عشرة يف الذبلغ الساد  أو،انت عانتانك إذا العانتنيعلى  أو واحدة هلما،

  .إشكالبلغ، بال 

 مل كش إذا ، أماكذلكم كان احلكمنياً،   مسي حيضاً أوفإنحصلت العالمة من أحدمها،  إذا أما

أما املمسوح الذي ليس له فرج  وون هي عانة زائدة،كت أن شعرت عانة، الحتمالأ إذا ذاك وينفع،

بلغ السادسة عشرة  شعرت عانته، أو أاحليض املعلوم، أو أو  املعلوم، خرج من فرجه املينفإنأيهما، 

  .العاشرة إىل  بلغت يف الوصول،نه امرأةأعلم ب إذا نعم، ال فالإم بالبلوغ، وكح

 ،البلوغ على  ملا تقدم من داللة احلمل،ان بلوغاًكمها احدإ فحملت من ،ولو فرض المرأة رمحان

 كن يف ذلك للمرأة، فحملت يف رحم املرأة، مل يىخراأل و للرجلمهااحدإان لشخص رمحان ك إذا أما

  .حلقها بالرجالأ وى حبمل زوجة الرجل اخلنثماملذا مل يبال اإل و محل،ونه رجالًكداللة الحتمال 

ن احلمل بلوغها، أل على  دليالًكن ذلك مل ي،وضع طفل يف رحم فتاة مل تبلغ فربته أن ولو فرض

  .من محل آخر، واهللا سبحانه العامل من نفسها دليل البلوغ ال

  



٢٠٢

 أن هو والرشد،) يه رفع احلجرلأي الذي يتوقف ع(الوصف الثاين : قال يف الشرائع ):٦مسألة (

  .ون مصلحاً ملالهكي

صرفه  وفساد املالإيفية نفسانية متنع من كأما الرشد، فهو و: )بعد اعتباره الرشد(قال يف القواعد و

  .بأفعال العقالءيف غري الوجوه الالئقة 

  : ربعةدلة األاشتراط الرشد يف رفع احلجر األ على يدل: أقول

  .)١(ليهم أمواهلمإدفعوا ا آنستم منهم رشداً ففإن: قال سبحانه

رة كج احلق، بل والتذ وجممع الربهان وكاملسال ورةكالتذ وي عن الغنيةك حمكذل على مجاعاإلو

  . بقسميه عليهمجاعاجلواهر اإل يف وحنيفة،أيب إىل  حيث نسب اخلالف يف بعض فروع املسألة

بقاء املال يف إ وجل حجر السفهاء،امللحدون قوانني أل حىت لذا وضع العقالء و،دليلأيضاً والعقل 

املصاحل على و صرفة عليهم وق البخالءيجل سحب املال من صنادما وضعوا قوانني ألكصناديقهم، 

  .يده على تداول يف غري الصالح قبض لصالح، فمن منع التداول أون املال جيب تداوله يف االعامة، أل

املرجع فيه و: لذا قال اجلواهر وليس املراد بالصالح الصالح الشرعي، بل ما يراه العقالء صالحاً،و

  .لفاظ اليت ال حقيقة شرعية هلا، وال لغوية خمالفة للعرفما يف غريه من األك ،العرف

  .تفسري الشرائع للرشد قد طفحت به عبارام أن غريمهاو رامةكمفتاح ال ور هوكوقد ذ

   . فيه عند العرفكش النه إ :وعن التنقيح

  . صحابره األكنه هو الذي ذأ وهو الظاهر املتبادر منه عرفاً،: عن جممع الربهانو

   .)عليه السالم(هو املروي عن الباقر  و،صالح املالإ والعقلنه إ :وعن جممع الربهان

                                                

 



٢٠٣

  .)١(حفظ املالنه إ :اآلية يف تفسري )عليه السالم(البحرين، عن الصادق عن جممع و

عليه (يف آية لوط  و)عليه السالم(براهيم إيف آية  قاًارشد مصدغري ال الرشد هنا أن  يعلمكمن ذلو

عن  ومقابل القزم جسمياً، أنه عن بعضهم يف ما و،الرشد اهلداية أن شافكما عن ال و،)السالم

قد تبني الرشد من : قال سبحانه، خالف الغينه إ عن النهاية والصحاح واالهتداء،ه نإ :القاموس

رراً يف مسألة املادة الواحدة للهيئات كرناه مكما ذكان اجلامع واحداً، كن إ و،كغري ذل إىل )٢(يالغ

 ،ك وغري ذلمالياً وعقيدياً و رشداً جسمياًك هنافإن ما هنا،كللمصاديق املختلفة  األوىلب و،املختلفة

  .التربوي وغريها واالجتماعي واالقتصادي والرشد السياسيك

  : ثريةكيات املشترطة للرشد، فهي اأما الرو

ن إ وهو أشده، وانقطاع يتم اليتيم باالحتالم: ، قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللافعن هشام، عن

  .)٣( مالهوليه  منهكضعيفاً فيمس أو ان سفيهاًك وشدهرمل يونس منه  واحتلم

 ،ليها ماهلاإسألته عن اليتيمة ميت يدفع :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن العيص بن القاسم، عن

  .)٤(احلديث وال تضيع ا ال تفسدأعلمت إذا  :قال

 الغالم املفسد على حيجر أن ىقضنه إ :)عليه السالم(املؤمنني  صبغ بن نباته، عن أمريعن األو

  .)٥(يعقلحىت 

                                                

 

 

 

 

 



٢٠٤

نستم آ فإن: ل عن قول اهللا عزوجلئس أنه )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن الفقيه، روي عنو

  . )٢(يناس الرشد من حفظ املالإ:  قال)١()ليهم أمواهلمإدفعوا امنهم رشداً ف

ر العلم كسائر ما يذك دائر مدار الرشد األمرليه، فإيناسه طريق إو املناط الرشد، أن الظاهر: أقول

 حالل أو ،قذر أنه تعلم حىت  طاهركل شيء لكونه موضوعياً خالف املتفاهم عرفاً، مثل ك إذ فيه،

  .كغري ذل إىل ،حرام أنه تعرفحىت 

 ن رشيداًكمل ي إذا ضمن وان رشيداً واقعاً،ك إذا يعلم رشده مل يضمن هو ال وليهإ دفع  فإذاوعليه

فدفع مث  ـ حسب املتعارف ـ آنس منه الرشد إذا بعدم الضمان: يقالأن  إالّ زعم رشده، اللهمن إو

يشمله مثل  دليل اليد ال واحملسنني من سبيل، على ما وعمل بالطريقة العقالئية، ألنه تبني عدم رشده،

  .هذا غري بعيد و،كذل

ون كيأن  إالّ جاز أمره: يف حديث )عليه السالم(احلسني اخلادم، عن الصادق  أيب ةيف روايو

  .)٣(فاًضعي أو سفيهاً

  .كذل على من الروايات الدالة قد تقدم مجلةو

نه ضعيف عن كدارة، فرمبا يفهم الصحيح والسقيم ل والضعف يف اإل،السفه يف العقل أن الظاهرو

  .تنفيذه

  ذا بلغ إو: قال يف حديث أنه ،)عليه السالم(  عبد اهللايب أوعن ابن سنان، عن

                                                

 

 

 



٢٠٥

  .)١(ون سفيهاً أوضعيفاًكيأن  إالّ ،ءتب عليه السيك وتب له احلسن،كثالث عشرة 

قرأ القرآن  إذا يف ويل اليتيم :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاروينا عن: قال أنه ،سالموعن دعائم اإل

نفق منه أ وليهإن له عقل يوثق به مل يدفعه كاحتلم ومل ين إ وليه ماله،إنس منه الرشد دفع أو وواحتلم

  .)٢(باملعروف

 احتلم  فإذا يتم بعد احتالم،ال: )عليه السالم(روي عن العامل : )ه السالمعلي(وعن الرضوي 

أن  إىل حالته على انكال إ و،ليه مالهإفع ونس منه رشد د أفإنبري، كال والوسط وامتحن يف أمر الصغري

  .)٣(يونس منه الرشد

 آنستم منهم فإن :تعاىل، يف تفسري قوله )عليه السالم(عن الصادق  براهيم،إعلي بن  يف روايةو

حيبس عنه  أن جيوز ال وان رشيداً،ك إذا ليه مالهإ فقد بلغ فيدفع كان ذلك فإذا :قالأن  إىل ،رشداً

  .)٤(ماله

  فالىان يف يده مال بعض اليتامكمن : قال أنه ،)عليه السالم(جعفر  أيب اجلارود، عن أيب وعن

ون كقامة الفرائض وال يإ ووجب عليه احلدود ولم احت فإذالم،تحي واحكيبلغ الن حىت يعطيه أن جيوز

  .)٥(ليه املالإدفع : قال أن ىل إمضيعاً

  .الوصية وغريمها و مما جيده املتتبع يف باب احلجركغري ذلإىل 

  ره غري واحد من كقد ذ وما يفهمه العرف،كة كان ملكالرشد حيث  مث إن

                                                

 

 

 

 

 



٢٠٦

 السخاوة واحلزم وةجاعمثال الشأات، ك امللسائركة هلا درجات كاملل والفقهاء بعبارات خمتلفة،

 ،الالزم مالحظته بقدره أن  أو،ةكأول حصول املل أو ،بري اربكة اليت يف الكغريها، فهل العربة بامللو

  ؟ل مرتبةكفالرشد له مراتب يعطي ماله له بقدر 

 إىل لونم ال يصأيف بالصبايا كلصبيان فيف ا حىت الغالب أن ، لوضوحاألول إىل ن الذهابكال مي

ونس منهم الرشد أ وبلغوا إذا هم ماهلمءعطاإيطلق الشارع  أن نكبعد سنوات، فال مي إالّ  املرتبةكتل

  . املرتبةكبدون تقييد ببلوغهم تل

 إذ ال يبعد،أنه  إالّ عطائه بعض ماله،إمل يقيد بنه إ ، حيثطالقان خالف ظاهر اإلكن إو خرياألو

 هاكمالأيعطي طفلة عمرها عشر سنوات  أن رادة الوسط منه، فهل يصحإى لع املقال وتدل قرائن احلال

عمره ثالث عشرة  و حال طفل بلغكذلك وشرط، وقيد نقودها اليت ورثتها من مورثها بال وعقارهاو

م به كم به العقل حكلما حك و،هو الشارع ومة سيد العقالءكخارج عن حأنه  إىل ضافةباإلنه إ ،سنة

  .ورك املذطالقالضعيف يقيد اإل إىل ية من عدم التسليمالروايات تبعاً لآلورد يف  الشرع، ما

 احلال يف سائر اختياراته كذلكعطي من املال بقدر رشده ال مطلقاً، وأان رشيداً ك  فإذاوعليه

من  إىل ما هو ديدن العقالء بالنسبةك ،طالقاإل وأن الشارع أراد التوسط بني احلجرك وأمثال زواجه،

  .رشده ولغاً رشيداً يف أول بلوغهيرونه با

 إىل شارةإ ،بريكال والوسط والصغري امتحن يف أمر: )عليه السالم(لعل ما تقدم، عن الرضوي و

  .كغري ذل إىل ،)١(ر الوثوقك ما تقدم يف الروايات من ذكذلك و،كذل

                                                

 



٢٠٧

  .يف الرشدينا ال أنه كش احلج، فال واخلمس واةكالزكأراد البالغ صرفه يف الواجب  إذا أما

ثري البن أخ يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب املال، فمنعه كان عنده مال ك رجالًن إ : الغوايلىقد روو

من و: ) وسلمصلى اهللا عليه وآله(يدفع ماله، فقال  أن  فأمره)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل  فترافعا،منه

نفقه يف سبيل اهللا، فقال أ ماله خذ الفىتأخبثه، فلما  أي هؤه حيل ردفإنذا كيطع ربه ه وسهيوق شح نف

 ،)صلى اهللا عليه وآله(يف يا رسول اهللا ك: فقيل ،بقي الوزر وجرثبت األ: )صلى اهللا عليه وآله(النيب 

  .)١(والده على  الوزرىيبق وجر،ثبت للغالم األ: فقال

  .)٢(ظهره على التعب والرضا لغريه،: يف حديث آخرو

  .نفاق فلم ينفقان واجباً عليه اإلك أنه هوالدى  علون الوزرك ظاهر فإن

سائر كان ك وأن  رشد دفع اليه ماله، فإذاالرشد يراد به العريف ال الشرعي، أن قد تقدمه مث إن

  .انه ال دليل عليها و،الم يف الشتراط العدالةكسيأيت ال والعصاة يصرف سيئاً منه يف غري املباح،

 مما ينافيه كحنو ذل واملباالة و،االعتناء به وعدم تبذيره واملال حفظهصالح إاملراد بو: قال يف اجلواهر

سب به فقد مينع اعتباره يف الرشد عرفاً من غري فرق كالت وما تنميتهأ ،تليق حباله عمال اليت الالعرف باأل

  .ىانته ،بني أوالد الرؤساء وغريهم

 إىل  دون زمان، لزم املنع بالنسبةزمان أو ان رشيداً يف شيء دون شيء،كلو أنه  مما تقدم يظهرو

  .كذلكغري زمان  وغري ما رشد فيه

                                                

 

 



٢٠٨

فيه تردد، وقد ) ره اجلواهركما ذكأي يف الرشد، (وهل يعترب العدالة : قال يف الشرائع ):٧مسألة (

  .كاختلفوا يف ذل

 رةك التذما يفك ، أهل العلمأكثر عند :)وال تعترب العدالة(عند قول العالمة  رامةكقال يف مفتاح ال

  .جممع الربهان وما يف املقتصرك كثرعند األو، كاملسالو

، املشهورإنه فاية كال ويف الروضة وبل عليه عامة من تأخر،:  قالكثراأل إىل يف الرياض بعد نسبتهو

 ارم يف الغنية،كاملأبو  والراوندي يف فقه القرآن، و،املبسوط وواملخالف الشيخ يف اخلالف :قال أن ىلإ

  .المهكآخر  إىل تابيه مترددك عليه، واحملقق يف مجاعاإل يف الغنية ورشاد، يف شرح اإلسالمفخر اإلو

 ال وال لغةً ون من مفهومه عرفاًكمل ي أن  روايات الرشد بعدإطالق ب:طالقاستدل القائلون باإل

مل  إذا بريكلا على غري العادل أول بلوغه ورشده حلجر على نه لو حجرأب وصالح املال،إة كمل الإشرعاً 

:  ولذا قال يف اجلواهر.ن امللزومكن الالزم مل يك مل ي فإذا،كوحدة املال ولوضوح املالزمة ،ن عادالًكي

عتربت يف االستدامة، وهو معلوم الفساد بالسرية القطعية يف معاملة يف االبتداء ال ت معتربةانكلو و

 روعدم التحجري بطعلى اإلمجاع  رةكلتذي عن اكمن هنا ح وغريهم، والفسقة وأهل الذمة واملخالفني

  .ىانته ،يستلزم تبذيراًالفسق الذي مل 

 نه القدر املتيقن،أب و، باالحتياط الذي هو سبيل النجاة:كأما القائل باالشتراط فقد استدل لذل

  غي الذي هو ضد الرشد املعترب  موصوف بالبأن الفاسقو



٢٠٩

 )عليهم السالم(روي عنهم   بضميمة ما،)١(مكموالال تؤتوا السفهاء أ: تعاىلاملال، وبقوله يف 

 انوا عصاة،كم  أل)٣(سيقول السفهاء من الناس: بقوله سبحانه و،)٢(شارب اخلمر سفيه أن من

يتصرف يف  أن ان تصرف يف تبذير سفهائياً مينع الشارع عن تسليمه املال فأي رادع للعاصيك إذا نهأبو

 قال ،براهيم يف تفسريهإعلي بن  اجلارود الذي رواه أيب خرب إىل ضافةإل النحو من التصرف، باكاملال بذل

 حىت ن يعطيه أجيوز ، فالىان يف يده مال بعض اليتامكمن  :)٤(ىوابتلوا اليتام: يف قول اهللا عزوجل

 شارب مخر ال وون مضيعاًكال ي وقامة الفرائض،إ ووجب عليه احلدود و احتلم فإذاحيتلم، واحكيبلغ الن

قد بلغ فليمتحن  أنه انوا ال يعلمونك  فإذاشهد عليه،أليه املال، وإنس منه الرشد دفع آ  فإذاال زانياً،و

  .احلديث ان رشيداًك إذا ليه مالهإ فقد بلغ فيدفع كان ذلك اذإنبت عانته، و وبطهإبريح 

الحتياط يف عدم  معارض با،يقاوم الدليل الأنه  إىل ضافةاالحتياط باإل إذ ،ىال خيف ل ماكيف الو

 ما تقدم، فالغيكالرشد له معان  وون املرجع القدر املتيقن،كي حىت مجالإال  ومنع الناس عن أمواهلم،

  الثانية،اآليةمثله  وأخص منه،أنه  إىل افةض باإل،شارب اخلمر ليس بسفيه وليس يف قبال الرشد املايل،

  االحتمال  ومقابل الرشد املايل، الثالثة، ال السفاهة اآليةهو يراد من سفه نفسه يف و

                                                

 

 

 

 



٢١٠

  .عطاءان رشيداً مالياً ال مينع لتحقق موضوع اإلك إذا بل القطع

صحاب جبواز بيع ه، وقد صرح األرك منإسالم يف كرياً يشوونه ضركن كمي: أما قول اجلواهر

  .الزبيب ملن يصنع اخلمر والتمر و،صناماخلشب ملن يعمل األ

 أن نكذا مجع بني املنع هنا واجلواز يف اخلشب أمإ ون عرفت،ره مكقد ذ وكيف يشكنه إ :ففيه

  .اسبك يف املكالم حول ذلكقد فصل ال ومث عرفاً، اإللىال فالبيع تعاون عإ وون اجلواز لدليل خاص،كي

ما عرفت مما ال  إىل ضافةالعدالة، باإل على شرب اخلمر ال يستدل به والزنا أي خص،التفسري باألو

عليه ( للنساء يف رواية الباقر هردافإ بقرينة ،راهةكال على يبعد محله ا احلديث الذي القاومه هذي أن نكمي

أي و: ، مث قالالنساء ال وها شراب اخلمروتؤت ال: )عليه السالم( فقال اآلية، حيث سأل عن )السالم

  .)١(سفيه أسفه من شارب اخلمر

 به غري واحد، بل ما أفىتك باقياً، احلجران كالرشد  و البلوغنافلوص مل جيتمع ا فإذاان،كيف كو

  .برياتكالنساء ال وبارك عليه، ولو طعن يف السن بأن بلغ مبلغ الرجال المجاعالظاهر اإل

  .بلغ مخساً وعشرين سنة، فغري ظاهر الوجه إذا ليه مالهإيدفع  أنه عن بعض العامة من أما ما

 ك اختلف الناس يف ذلفإنعرف، ال إىل ولكما عرفت، فهو موكالرشد أمر عريف ن إ حيثو

أخذ بعرف  ،ان أحدمها عرفاً غري متشرعةك وعراف األتاختلفن إ وليه ماله،إمل يسلم  وتساقط اجلانبان

  .ازهم أخرب باملرادات الشرعيةكم بسبب ارت أل،املتشرعة

                                                

 



٢١١

ن ل بعرفه، ألك، فالظاهر أخذ عرف لبنان مثالً ويرانإعرف كالمها متشرعة كان ك إذا أماو

مور بعضها للدقة يف األن إ حيثفراد، بل أحياناً ختتلف اتمعات عطاء الرشد لألإاملناخات ختتلف يف 

 املسألة حباجة و اتمع،ك املطلوب يف ذلهم الرشداالقتصادية ال يعترف برشد غري أمثاهلم، لعدم رشد

  .أكثرتأمل إىل 

ايسة يف كامل على  ليعلم قوته،التصرفاتيعلم رشده باختباره مبا يالئمه من و: قال يف الشرائع

تعتين  وأن ذا ختترب الصبية فيعرف رشدها بأن حتفظ من التبذير،ك وحتفظه من االخنداع، و،املبايعات

يثبت  وات املناسبة هلا،كمبا يضاهيه من احلر ، أوكمن أهل ذل تانكن إ باالستنتاج و،باالستغزال مثالً

  .النساء يف النساء وبشهادة الرجال والرشد بشهادة الرجال يف الرجال،

ثارها آيعرف ب ةكالرشد ملن إ ، حيثإشكالال  و فال خالف فيهكأما اختبار الرشد بذل: أقول

 احملقق بأن السفيه قد يعتين باالستغزال على لك فال يش،غريها والسخاء والشجاعةو العدالةك

مطلقاً، فهو مثل  المه الكا هو املنصرف من مكة كاملل إىل ان طريقاًكاملراد منهما ما  إذ االستنتاج،و

ون كقدام قد يل بأن اإلكيستش السخاء، حيث ال على البذل دليالً والشجاعة، على قدام دليالًجعل اإل

  .البخل وانا يف غاية اجلنبكن إ وجل فائدة أهم،البذل أل و،لالضطرار

  .تاب الشهاداتكرناها يف ك ذدلة مماطالق األإلالنساء، ف ودة الرجال يف الرجالأما قبول شها

 مجاعاإل والشهرة احملققة إىل ضافةأما قبول شهادما معاً والنساء اردين يف النساء، فهو باإلو

قبول شهادن فيما ليس اطالع الرجال  على دلة الدالةدلة، مندرج يف األ بعض األإطالق وىاملدع

   اجلواهر إشكال وعليهن،



٢١٢

ل شيء مثله ك إذ صحاب عليه ظاهراً، حمل تأمل، االعتضاد باتفاق األخيلو من حبث لو ال نه الأب

  .عليها عسراًأن  إالّ نقيصة واختلف العسر زيادةن إ و،كذلكهنا  و،عسرن إ ون اطالع الرجالكمي

 جيز شهادة النساء يف الغالم صاحأ: قال) عليه السالم(  أيب عبد اهللا داود بن سرحان، عنىرو

  .)١(ليه الرجال جتوز شهادة النساء فيهإ شيء ال ينظر لكمل يصح، ويف أو 

أيضاً النفاس  واحليض و منقوض بأن العذرة،خ يف املقاماأل وباألكناً للرجال ك مماألمرون كو

  .ن للزوج، فاملراد الضرورة النوعية ال الدقيةكمم

  .تاب الشهاداتك يف كالم يف ذلكرنا تفصيل الك فقد ذ،انكيف كو

تعيني نفسه أيهما  إىل  فهو أحدمها، لزم الرجوعىال قسم ثالث يف اخلنث أن  عرفتحيث قده مث إن

  .كم تابعاً لذلكون احلك القرعة، فيوأ

  .ليهإما ذهبوا  على الظاهر، فهو مبين على النساءكنه إ  قوهلمماأ

 دليل بعد ال والرواية، واآليةطالق علم هو برشده، إلن إ ليه املال جائزإمني تسليم األ أن والظاهر

 أنه أما. غريه وصلينفع لأل قول الصغري ال أن  يفكش مل يعلم فال إذا اشتراط شيء آخر، أما إىل العلم

  :  احتماالن،مكقامة البينة عند احلاإ أم الالزم ،ه مالهؤعطاإقامت البينة لديه فهل جيوز له إذا 

  .مكاحلا إىل ج عدم االحتيااألصلن البينة قائم مقام العلم شرعاً، فأل: األول

  .م يف الشهادةكالعتبار احلا: والثاين

   على دليل ال إذ  أقرب،األولو

                                                

 



٢١٣

، ىيقونه إ :لذا قال اجلواهر ومنه املقام،ن إ يقال حىت اشتراطه مطلقاً أو م يف املقام،كاشتراط احلا

 ول احلال مث استدل بالسرية القطعية يف معاملة جمه،ليهإتعسر الوصول  أو مكخصوصاً مع تعذر احلا

  .المهكآخر  إىل تقصر عنه، البينة الو

  . والرشد يثبت بالبينة،ل من البلوغ بعالئمهكف

مل يردع عنه  و لالعتماد عليه عند العقالء،،ان أهل خربةك إذا الثقةببل رمبا حيتمل الثبوت 

  . )١(تقوم به البينة أو تستبني،حىت : )عليه السالم( صدقه بقوله الشارع، بل قد

 ثبت به ما ه،حنو وثبت به النسب إذا هفإنمل يفد العلم، ن إ وطريق عقالئي ألنه ذا الشياع،ك وبل

االشتراط  وأن  الصناعة عدم اشتراطه بالعلم،ىمقتض أن تاب الشهاداتكرنا يف كقد ذ و منهما،أقلهو 

  .هو املشهور عند املتأخرين

 دلةاملنصرف من األ وا بالغة،أمل يثبت  أن  بعد،ء يف احليض ال ينفع يف املقامقبول قول النسا مث إن

  .البالغة

غراض الصحيحة عند  الذي يصرف أمواله يف غري األ،ان، فالسفيه هو املقابل للرشيدكيف كو

ه يف اشتراء اللحم احلرام، ل صرف من له رشد املال ما فإذااحلرام، أو ال يقيد أحدمها باحلالل و،ءالعقال

 أنه ماكذا سائر احملرمات، ك و سلب رشده،كال يوجب ذل ،اجلري مثالًكرام احل ولعدم مباالته باحلالل

ل يف يوم واحد كله يف األكاشتراء مشاهرته كصرف غري الرشيد ماله يف غري املتعارف من احلالل إذا 

 عدم تسميته كيوجب ذل ، النفقة مثالً  سفهائياً، حيث يبقي بقية الشهر بالحبيث يعد عند العقالء عمالً

 يف عدم حتققه مبجرد كش العرف الذي ال إىل مرجع السفه: لذا قال يف اجلواهر وسفيه، وري رشيدغ

  .الصرف يف مطلق املعاصي

                                                

 



٢١٤

 شراء اخلمركاستلزم فسقه التبذير ن إ أنه ي عن التحرير،كح  يظهر وجه النظر يف ماكبذلو

  .ليه شيء لتبذيرهإم يسلّ الفاسق، ال على النفقة وآالت اللهوو

 الفاسد، فهو غري رشيد، إىل يتوصل ا وان ينفق أمواله يف املعاصي،ك إذا  الفاسق:رةكالتذعن و

  .اًإمجاعليه أمواله إال تدفع و

 قلابري العكان مال زيد الك جل السفه، بل لوعطاء ألر غري عدم اإلكجل منع املنعطاء ألعدم اإل ذإ

 يعد حينئذ من التعاون ألنه عطائه،إ يستبعد عدم  مل،رك منه صرفه يف املنهأخذ أنه إذا  فعلمإنسانعند 

أخذه قتل به ن إ أنه منيعلم األ وه يطلبهءان عنده سيف زيد وديعة فجاك إذا مث، فهو مثل مااإلعلى 

  .العدوان على تعاون ألنه ه،ؤعطاإمسلماً مل جيز 

  .حالصحي على غري املسلم و العمل مع املسلماألصلن فأل أما معاملة جمهول احلال،

  .)١(أحسنه على كخيأضع أمر : )عليه السالم(فلقوله : األولأما 

: قال سبحانه، خ أعم األفإنلغري املسلم أيضاً،  )عليه السالم(فالحتمال مشول قوله : أما الثاينو

أخاهم هوداً داعإىل و)٢(، مثود أخاهم صاحلاًإىل و)٣(.  

فار، مع كسائر املعامالت مع ال ووز البيع والشراءلذا جي وفار معاملة الصحيح،كال للسرية مبعاملةو

 يف باب األمرلذا مل يتعارف التحقيق عن  و،كما أشبه ذل أو غصبوه أو ونوا سرقوا املالكي أن احتمال

   حاتكاملنا واملعامالت

                                                

 

 

 



٢١٥

أصل  و بظاهر احلالمعاملة جمهول احلال عمالًعلى   اجلواهر السرية القطعيةىلذا ادع وغريها،و

  .ىانته ،كغري ذل والصحة

شتري أ وين أدخل السوقإ: )عليه السالم( قال ،انت أرض مسلم، أوسوق مسلمك ا إذخصوصاً

  .)١( هؤالء ال يسمون أن أكثرين أعلمإ واجلنب

 كيعد ذل  فال،حنوهم والزهاد و يف وجوه الرب يليق بزعماء الدينلا مجيع املصرف أن مث الظاهر

 الرجل ىحينما  .لئال يتبيغ الفقري بفقره: )عليه السالم(قد قال  وبغريهم،سفهاً، بينما اليليق  وسرفاً

ان ك ك فعل غريهم ذل فإذا،)٢(البالغة ورة يف جك يف قصة مذ)عليه السالم(يقتدي به  أن البصري عن

لت نفسه الشريفه فرت على  ثوبه ولف احلصري)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا ىلذا أعط وسرفاً، وسفهاً

 أياماً جائعاً ىيبق) صلى اهللا عليه وآله(ان ك و،)٣(ى القرآن لتشقكطه ما أنزلنا علي: قوله سبحانه

بقوا ثالثة أيام  وسرياأل واليتيم ونيك أهل بيته املسىأعط وبطنه الشريف، على حجر ااعة فيشد

عليه (علي  انك ووا اخللق،لبست ث و ليلة زفافها ثوا اجلديد)عليها السالم(أعطت فاطمة  وجائعني،

  .الصباح إىل مل ينم ليلة من الربد أنه يف احلرية، بل ورد  يرجتف برداً)السالم

 السيد إشكال وان م خصاصة،كلو  وأنفسهم على انوا يؤثرونك من قصص الذين كغري ذلإىل 

ما ك ـ مشل املورد إذا همامل وهم قانون األفإنيثار حمل منع، اإل على الطباطبائي يف ثاين جملدي العروة

  .أحياناً سفهاً و،ان سرفاًكن كذا مل يإ ومثوبة، يثار فضيلةان اإلك ـ )عليهم السالم(فيهم 

                                                

 

 

 



٢١٦

  .)١(مة أحد من هذه األ)صلى اهللا عليه وآله(ال يقاس بآل حممد : )عليه السالم(قال 

  . الثايناألمرهي من  إمناغريه يف هذا املقام  ورها اجلواهركالروايات اليت ذ أن منه يعلمو

  .)٢( قواماًكان بني ذلك ومل يقتروا ونفقوا مل يسرفواأ إذا الذينو: قال سبحانه

  .)٣(ل البسطكال تبسطها  و،كعنق إىل  مغولةكال جتعل يدو: تعاىلقال و

  .)٤( ماذا ينفقون قل العفوكيسألونو: قال عزمن قائلو

  .)٥(قتارإسراف وال إ الوسط من غري: )عليه السالم(عن الصادق و

.)٦(ما فضل عن قوت السنة: )عليه السالم(عن الباقر و

  .)٧(قوت السنة خيزنان كزهده  على )عليه السالم(سلمان  أن :قد وردو

  .الفضل عن الغىن أو هل والعيالما فضل عن األ: عن ابن عباسو

جييء : أصاا يف بعض الغزواتملن أتاه ببيضة من ذهب  قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(وعن النيب 

  مناإفف الناس، كله يتصدق به وجيلس فيكم مباله كأحد

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢١٧

  .)١( الصدقة عن ظهر غىن

وفق  ان أحسن والك أنفق ما يف يده يف سبيل اهللا ما رجالً أن لو: )عليه السالم(عن الصادق و

اهللا حيب ن إ اأحسنو و،ةكالتهل إىل مكال تلقوا بأيديو:  يقولتعاىل وكللخري، أليس اهللا تبار

  .)٢(احملسنني

هذا : فقال، قبضها بيده وىفأخذ قبضة من حص، اآلية هذه ىتل أنه  أيضاً،)عليه السالم(عنه و

هذا : لها، مث قالكفه ك ى فأرخىخرأ، مث قبض قبضة تابهك يف تعاىلره اهللا كقتار الذي ذاإل

  .)٣(هذا القوام: الق و بعضهاكأمس و بعضهاى فأرخىخرأ، مث قبض سرافاإل

، مث أربعني ألف درهم ان له مال ثالثني أوك رجالًن إ : أيضاً)عليه السالم(عن ابن صبيح، عنه و

: ، قلتهمؤة الذين يرد دعاثون من الثالك في،مال له  الىوضعها يف حق فيبق إالّ  منهاىيبق ال أن شاء

له أمل : يا رب ارزقين، فيقال: مث قالفقه يف وجهه، نأفان له مال كرجل  أحدهم :من هم؟ قال

  .)٤(كرزقأ

 ا حقهأتوو :، سألته عن قول اهللا عزوجل)عليه السالم(احلسن  أيب نصر، عن أيب عن ابنو

عليه ( أيب انك وفيه مجيعاً،كيتصدق ب أن اجلذاذ وسراف يف احلصادمن اإل: يقول أيب انك: ، قالاآلية

 القبضة ، أعط بيد واحدة:فيه صاحكيتصدق ب أنه  أحداً من غلمانهىحضر شيئاً من هذا فرأ إذا )السالم

  .)٥(الضغث بعد الضغث من السنبل وبعد القبضة،

                                                

 

 

 

 

 



٢١٨

مزارع،  وعدة بساتني إىل ل فقري يذهبك و،ن عدة فقراء يأتون أيام احلصاد ألكذلو: أقول

  .ال يضر صاحبها وعطاء املتوسط ينفع الفقريفاإل

 أوتوا حقه يوم حصادهو: تعاىل عن قوله )عليه السالم( عبد اهللا أبا، سأل رجل خرب ابن املثىنو

 إذا انك وان له حرث،ك و،)عليه السالم(نصاري، مساه فالن بن فالن األ انك: )عليه السالم(فقال 

  .)١( سرفاًكعياله بغري شيء، فجعل اهللا ذل و هوىيبق وجذه يتصدق به

ر عليهم ما يأمرون به الناس من خروج كل الصوفية عليه أنملا دخنه إ : أيضاً)عليه السالم(عنه و

  .)٢(نيكاملسا والفقراء على  عن ماله بالصدقةنساناإل

  .)٣(كقدم الفضل ليوم فاقت و،ك من املال بقدر ضرورتأمسك: )عليه السالم(علي  عنو

 من كصيب وال تنس ن،خرة  اهللا الدار اآلكوابتغ فيما أتا: أنه مأخوذ من قوله سبحانهكو

  .الدنيا

 يف ؤما عال امر:  يف حديث)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : )عليه السالم(عنه و

  .)٤(اقتصاد

 فقه يف الدين،تال: ثالث خصالعلى  إالّ  املرءال يصلح:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعنو

  .)٥(النائبة على الصرب وحسن التقدير يف املعيشة،و

  .)٦(تعد فال ختلف وقصد فال تسرف، تكنأالعقل : )ليه السالمع(علي  عنو

  .)٧(ما ال سرف يف اخلريكخري يف السرف،  ال: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب و

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢١٩

نا رمبا أ ،سرافإليس فيما أصلح البدن :  يف حديث)عليه السالم(ارم، عن الصادق كوعن امل

  .)١(احلديث ضر بالبدنأسراف فيما أتلف املال واإلإمنا به،  كمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلأ

 أكثردواًء  و خري من تعرضه للمرض الذي يوجب مجوداً عن العمل،كصالح البدن بذلإ: أقول

  . غالباًك من ذلقيمةً

 تقتر، ال واتق اهللا وال تسرف:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت: جذاعة، قالعلي بن  عنو

 على يعذب اهللا الن إ ر تبذيراوال تبذ: قال اهللا وسراف،التبذير من اإلن إ  قواماً،ك ذلن بنيكلو

  .)٢(القصد

قد  وة يف النهار عند وجود النور،ءضاليهما، مثل اإلإالزيادة غري حمتاج  واألصلون ك قد ي:أقول

افترقا،  إذا التبذير جيتمعان وفسراليل، واإللليه دون الزيادة، مثل زيادة النور يف اإ حمتاجاً األصلون كي

عليه (ليها أيضاً، ولذا قال كف زيادة اسرمن اإل وريد من التبذير الزيادة يف الفرع،أر االثنان كذ إذا أما

  .سرافالتبذير من اإل: )السالم

:  قالكعنق إىل  مغلولةكوال جتعل يد:  يف قوله)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ابن سنان، عنو

  .)٣(ذاكه: قال وبسط راحته، ول البسطكال تبسطها : ، فقالذاكه: قال ودهفضم ي

  .العطاء وخذاأل على يقدر  الكذلكالضام  إذ يف الشح، العنق غاية إىل الضمن إ حيث: أقول

                                                

 

 

 



٢٢٠

  .)١( قواماًكن بني ذلك وتقتر، ال وتسرف ال: )عليه السالم(يف حديث آخر عنه و

  .)٢(تالفإال  وال خبل وسراف،إال  ومنع ال: قال أنه ) وآلهصلى اهللا عليه(وعن النيب 

به سوء حسن التدبري، وجن وأراد اهللا بعبد خرياً أهلمه االقتصادإذا  : قال)عليه السالم(علي  وعن

  .)٣(سرافاإل والتدبري

  .)٤(سرافاإل وجتنبوا التبذير وم بالعفاف،ك أنفساوحلّ: )عليه السالم(قال و

  .)٥( وال يرحم فقره املسرف ال حيمد جوده،فإن ،السرف ذر: ) السالمعليه(قال و

  .)٦(سرافإاالقتصاد  على زاد ل ماك: )عليه السالم(قال و

  .)٧(سرافإفاف كما فوق ال: )عليه السالم(قال و

  .ثريةك من الروايات الكغري ذلإىل 

 على وه اخلري ليس تبذيراًصرف املال يف وجن إ :الم القواعدكحيمل  أن  فالالزمهذاعلى و

جممع البيان، بل عن  و فيما عن ظاهر جممع الربهانكذلك األمر أن ماكاملنصرف منه،  ألنه املتعارف،

  .املشهور أنه كاملسال

ئمة بعض األ وبةحاابر الصك من املستفيض خروج مجاعة من أكذل على ره دليالًكأما ما ذ

قراص  باأل)عليه السالم(قصة صدقة أمري املؤمنني  و اخلري، مرات من أمواهلم يف)عليه السالم(احلسن ك

 )عليه السالم(املهم، فقد خرج احلسن  وهم من باب األكبار قد يفعلون ذلكال أن مشهورة، فقد عرفت

  ف أمواله نص ومهرات، عن مال

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢٢١

عليه ( ىعطأ وقراصهم فبقوا صائمني بال فطور ثالثة أيام،أل ك )عليهم السالم(ما أعطوا كت، مرا

  .كغري ذل إىل  مثن بستانه مبا مل يبق عنده شيء،)السالم

 لضرب املثل ،تقدمي الغري ويثارحالة الثورة حالة تقتضي اإلن إ ، حيثأكثر عن الثائرين كمثل ذلو

  .مور األكبأمثال تل إالّ نكمي استقطاب الناس مما ال وسوةواأل

عليهم (ئمة التسعة  ومل ير من األمور األك فعلوا تل)عليهم السالم(ساء كأصحاب ال أن ىلذا نرو

 يف بعض )عليه السالم( مامملع اإلأ ووض، وونوا يف حال ثورةكم مل يإ، حيث ك أمثال تل)السالم

ن إ ، حيث)صلى اهللا عليه وآله(بسرية جده   سار)عليه السالم( املهدي مامظهر اإل أنه إذا ثيحاداأل

  .ون يف حال الثورةك تك حني ذاماماإل

مل يشاهد   مبا)عليه السالم( وعلي )صلى اهللا عليه وآله(فعال الرسول أ وجه بعض كتظهر من ذلو

 وبه احليوان العاري،ك بالقلنسوة، ور)صلى اهللا عليه وآله(، مثل خروجه )عليهم السالم(ئمة مثله يف األ

  . زاجراًمراًآسواق دورانه يف األ وخصفه النعل، والتراب، على )عليه السالم(علي  نومو

 يف )صلى اهللا عليه وآله(من دخل عليه  أن ية التخيري،آيظهر من بعض التواريخ الواردة يف  وبل

 )صلى اهللا عليه وآله( أنه ظن مما ي،شيئاً من القرص وثالثة جلود الغنم و فيه صاعاً من شعريىغرفته رأ

ماحتاً  و يعمل زارعاً)عليه السالم(علي  انكما ك ،يعمل يف الدبغ وقت فراغه ول الشعري باملاءكان يأك

  .كغري ذل إىل تاجراً، و يعمل راعياً)صلى اهللا عليه وآله( والرسول ،جيارللماء باإل

  .كشف جانباً عن ذلك، ي)١(احلديث أئمة العدل على اهللا فرضن إ :)عليه السالم(علي  حديثو

                                                

 



٢٢٢

 سوة،ون األكي أن من يريد وة،د الثوريليف من يركليفه غري تك العادي تنساناإلن إ :احلاصلو

 فإن ليعدله، ثرياًكالدابة جراً  على  املنحرفمن جير احلملك ،يعدل االجتماع حىت يتطرف أن من يريدو

 كذلك ويصوم الناس رمضان، حىت أكثريصوم هو  أن صيام رمضان يلزم إىل خيرج الناس أن من يريد

  .غريمها ونفاقاإل و يف الصالةاألمر

  .اهللا سبحانه العامل وتفي منه ذا القدر،كا الباب طويل نالم يف هذكالو

  



٢٢٣

 أو وهب ذا لوك ومل ميض بيعه،) أي غري رشيد(احلال هذه  وباع لو: قال يف الشرائع ):٨مسألة (

  .مبال أقر

 ،مطلقاً أو مكحجر عليه احلا إذا معامالته و من عقودهكغري ذل ال وهؤوال شرا: قال يف اجلواهر

 عليه، مجاعن حتصيل اإلكخالف أجده فيه، بل مي الضابط املنع من التصرفات املالية، بال و،اخلالفعلى 

 بني العني ال وال، ناسب أفعال العقالء منها أو  بني ماك من غري فرق يف ذل،بل عن جممع الربهان دعواه

  .ىانته ،ىنثاأل ورك بني الذال والذمة،و

 احلجر، إطالق على دل  مل تنفذ تصرفاته املالية، ملام عليهكحجر احلا أنه إذا  يفإشكالال : أقول

 احتماالن، من ، اجلزئية أم المورمل حيجر فهل مينع عن التصرفات املتعارفة عند العقالء يف األ إذا أما

وجاز أمرها يف :  يف خرب محران)عليه السالم(الطفل وغري الرشيد، مثل قوله  على  أدلة احلجرإطالق

  .)١(الشراء والبيع

  .)٢(وجاز أمرها يف ماهلا: يف خرب الصدوقو

   .)٣(يبلغ أشدهحىت  : جيوز أمره يف جواب مىت)عليه السالم(قوله و

  . املنعإطالق ها ظاهر ممكغري ذلإىل 

 جرت السرية، خصوصاً كذل على ري، بلكمن تعارف املعامالت اليسرية عند املتشرعة من غري نو

ن إ ومفإ، )عليه السالم( الرضا مامذن اإلإ يعطي املال ب)عليه السالم(واد  اجلمامان اإلكلذا  وذن،مع اإل

  ونوا كمل ي

                                                

 

 

 



٢٢٤

 عدم االستثناء، واملوازين العامة على  يف أعماهلم االنطباقاألصلسوة، وأم أ إالّ طفالسائر األك

  . فتأمل،ني وغريهكقراصهما للمسأ) عليهما السالم(ان احلسنان مام اإلى أعطكذلكو

  اجلزئية،مورمثل هذه األ  ال،باركالكونوا ك بأن يمورل األك يف الروايات فاملنصرف منها األمر أما

  .بتالء املعامالت اجلزئية نوع افإن ،)١(ىوابتلوا اليتام: لظاهر قوله سبحانهو

 ميتحنهم باملمارسة ويأمرهم الويل باملساومة يف البيع أن يفية اختبارهمكأما قول املانعني بأن 

نه ظاهر أقد اعترف ب وخالف الظاهر،نه إ :العقد عقده، ففيهاألمر إىل  آل  فإذاتقرر الثمن، واملساومةو

 الصادر األمرون ك باالبتالء يقتضي األمر إذ ،اآليةفاحتمال الصحة لظاهر :  قال،رامةكيف مفتاح ال اآلية

رة، كموضع عن التذ و التحريرما يفك، القول بأن أفعال الصيب شرعي على من الصيب معترباً خصوصاً

  .ىانته ،خيفىال  فيه ما

منعه آخرون  والقيل، إىل ، حيث نسبهكما هو ظاهر املسالكان، فقد أجازه بعضهم كيف كو

روهة كتارة جعل معاملتهم م والشرائع تارة منع و،غريهم وكاملسال وجامع املقاصد وما عن املبسوطك

  .مما يظهر منه اجلواز

يف صحة العقد حينئذ و: يف القواعدو .اجلواز على استقر مذهبهن إ وع تردد،رة تردد نوكالتذو

  .إشكال

ون ك الظاهر يف وابتلوا: عدمه استظهاراً من قوله سبحانه وذن الويلإبعضهم فرق بني و

  رامة عن السيد كمفتاح النقله ما هو املشهور، خالفاً ملا كاالبتالء قبل البلوغ، 

                                                

 



٢٢٥

  علىوا عبارة العالمةلابن املتوج، حيث مح والشهيدو يضاح،ر يف اإلخالف و، الفوائدرتكالعميد يف 

  .بعد البلوغأنه 

 االبتالء حال اليتم أن الظاهر إذ ،ىال خيف فيه ما وبعد البلوغ،ونه كاحتمل  أنه ردبيليعن األو

ااز  إىل يصار الإذ  ،)١(يتم بعد احتالم ال: )صلى اهللا عليه وآله(ان يتيماً، وقد قال ك أنه ال ،حقيقة

بعده  نقطاع ماظاهر يف ا )حىت( فإنقبله،  الرشد ال واحكانقطاع االبتالء ببلوغ الن وأن مع عدم القرينة،

  .انت قرينةكإذا  إالّ عما قبله

نعله حىت (  مثل، لقرينة خارجيةك فذل)رأسهاحىت (  أما،)٢( مطلع الفجرحىت: قال سبحانه

 احلجر إىل ىدار بعد البلوغ ألان االختبك لو :ناف العررتك وي عن غاية املرادكان احملكلذا  و،)لقاهاأ

  .مجاعالبالغ الرشيد وهو خالف اإلعلى 

هو ظلم حمرم  و،البالغ الرشيد على انت بعد البلوغ مل يؤمن بعده احلجركلو : وعن جامع املقاصد

  .باالختبار قبل البلوغ إالّ ونكي فيجب التحفظ عنه، وال

  . عليهمجاع اإلىدعوأيضاً رامة كتاح اليف مفو

ن حفظ مال الغري بدون الرشد واجب، أل وليه بعد البلوغإوجوب تسليم املال ن إ حيثه مث إن

ان صريح مجاعة كلذا  و،مر جائزأليس ب واالختبار وجب، على  توقف معرفته بالرشد فإذارضاه حرام،

  .اآليةظاهر  هو وم الوجوب،ي عنهكماحكظاهر آخرين  ويكركال واملقداد والشهيدك

ليس طريقاً يف هذين  ألنه ،رشيدبليس  د أويرش أنه عرف إذا  طريقياً مل جيباألمران كنعم، ملا 

  بيه غري اليتيم أل حىت حفظ مالن إ حيث واحلالني،

                                                

 

 



٢٢٦

 قوله كذلك و، أخالقي)١(كبي ألكمال ونتأ: )صلى اهللا عليه وآله(قوله  وجيوز، بدون رضاه ال

ان خروجه ك إذا :، فال يقال)٢(فافعل كمال وكخترج من أهل أن كأمراوأن  :)هللا عليه وآلهصلى ا(

  .، فلزوم االبتالء يشمل غري اليتيم أيضاًاألوىلان حفظهما له جائزاً بكأمرمها واجباً ب

 اآليةباجلملة فاملناط يف  و، من باب املصداق الظاهر، فهو من باب املورداآليةر يف كلعله ذو

  .غري اليتيم أيضاً إىل مكهو الظلم باحلفظ، يعطيان انسحاب احل وخرلدليل اآلاو

 ملا ، فاالمتحان ليس بواجب،رشد حملذور عقلي أوشرعي وليه ولو بلغإن التسليم كمل مي إذا أما

  .طريق ال ذو إذ طريق طريقي فال أنه عرفت من ظهور الدليل يف

 الرواية والسرية، بل واآلية من ،ملتعارفة صح البيعشياء اذن له الويل يف األأ  فإذاان،كيف كو

معامالت العقالء، كانت كن إ و مل يصح،كانت املعاملة خارجة عن ذلك إذا يؤيده العقل أيضاً، أماو

  : احتماالن،جازة الحقةإ أو ذن سابقإان ك إذا هل تصح ون الشارع مل جيوز أمره،أل

ان كفعل  وارهنها، أو بع الدار يل قال له الوإذا فع مل جيوز أمره،الشار وأن أعمده خط أن من

عليه، و .ران شيئاًكالس وفعل النائم إذا ، حاله حال ماكنه بعد ذلكذنه لإفعله بدون  إذا ذاك والعدم،ك

   هأعطا إذا ماكذا مبال غريه، ك وفليس البطالن خاصاً مباله، بل

                                                

 

 



٢٢٧

  .قال تاجر به و، ماالًزيد

 الدية ال و يف باب القتلأوعمده خط ،قبله ذن وليهإ أو جازةإب ال ،املنصرف فعله بنفسه أن منو

  .هو املنصرف ما على عدم جواز أمره استقالالً ومطلقاً، مطلقاً، ورفع القلم يف اجلملة ال

 علم الرجل إذا ،السفهاء النساء والولدف: قال أنه ،)عليه السالم(رواه القمي، عن الباقر  يؤيده ماو

ماله الذي جعله اهللا  على نهمايسلط واحداً م أن ينبغي له ولده سفيه مفسد ال وفسدةة مهيامرأته سفأن 

ًقياماقال،معاشاً و ما يقوم به  :قولوا هلم قوال معروفا وسوهمكوارزقوهم فيها وا)١()فإن، )٢ 

  .املستفاد منه جواز التسليط يف غري السفيه

أن  إىل ضافة باإل،فسادليها اإلإسرع أ قليلة امليزان انتك  فإذان املرأة عاطفية،ر املرأة فألكأما ذ

ان عمره قبل البلوغ بيوم ك إذا ماكالبالغ سواء يف الرشد،  وهواملناط يف البالغ شامل لغري البالغ الذي 

  .ليه ماله بعد االحتالمإساً حبيث يسلّم يكان ك و بعد املعاملة بيوممىنأ أو ،مثالً

مال  مثالً بيسلم األ أن ذهان املتشرعةأل، بل هو خالف كش ماألمر فكل ذلكن مع كل وهذا

 مثل ىنر لذا ال و،برية، بل هو خالف ذوق العقالءكشياء البار يف األكمعاملة الكولده ليعامل  إىل نفسه

  .عند غري املسلمنيك حىت ذل

  ره املشهور، بل كما ذكه باطل فإنقراره باملال، إمما تقدم ظهر حال و

                                                

 

 



٢٢٨

  .ليه لعدم رشدهإيسلم  ه الفإنليه، إ للمناط يف تسليم املال كذل وف منهم فيه،ن يظهر خالكمل ي

 على انكن إ ومبا يستلزم املال أو قراره باملالإان ك إذا قراره من قبيل تصرفه يف املالإفعدم صحة 

  .ةقلاالع على أقر بأنه قتل حيث يلزم املال إذا ماكغريه، 

  .الم فيهك فسيأيت ال،لقراره مبا ال يستلزم املاإأما حال 

  



٢٢٩

 لنقصان ،انت غري رشيدةك إذا ،ر يف احلجرك من الذ أوىلىنثاأل: قال يف اجلواهر ):٩مسألة (

الظاهر  ولغت رشيدة، بنإ وض العامة بقاء احلجر عليهاي عن بعكمن هنا ح وسر اخنداعها،ي وعقلها

ما أ ،ذن الويلإ فال جيوز دون ،باملالدخول تزوجيها نفسها يف التصرفات املالية من جهة مقابلة البضع 

  .ىانته ،ن الصداق منهر فظاهر ألكالذ

  . فيهإشكالن فال يغري الرشيدى نثاأل وركاح الذكما عدم صحة نأ

قد عرفت جواب  وسلب عبارما، على دليل ال إذ ذن الويل،إجرائهما الصيغة بإنعم الظاهر صحة 

  .عدم جواز أمر الغالم ورفع القلم

 الدعاء والتلبية والصالة وما القرآنء صحة قراهيؤيد وذن الويل،إجراء سائر العقود بإ ذا يصحكو

  .إشكالحنوه حمل  وفعمشول دليل الر أو دلة لهول األ، فاحتمال املنع لعدم مشكغري ذلو

ن كمل ي إذا ،ما تقدمكدلة  بعد وجود األ،وجه له بلغت رشيدة الن إ وأما التزويج فاحلجر عليها

 ،كذلكبيد وليها  بيدها أمرها مطلقاً، أو أن  منكل هنااقوالم فيه حسب األكال فالإ و،جد ب أوهلا أ

 املالية حمل موردخال اجلواهر التزويج يف األإحمل البحث، وعن وهو خارج ، كغري ذل معاً، أو امهأو 

  .ىتالزم بينهما، فالدليل أخص من املدع ال إذ نظر،

مل  إذا ىنث أراً أوك الشامل للتزويج ذطالقمن مجلة من الروايات اإلاملستفاد ن إ :نعم رمبا يقال

 تقام عليه احلدود، مثل ما ال وجيوز أمره، السفيه ال و،قبال السفه رت الرشد يفكا ذن رشيداً، ألكي

تب عليه الشيء ك وبلغإذا  : قال يف حديث)عليه السالم(احلسني اخلادم، عن الصادق  أيب تقدم عن

  جاز



٢٣٠

ن كمل ي إذا مطلقاً معناه عدم جواز أمرهن إ ، حيث)١(ون سفيهاً أوضعيفاًكيأن  إالّ ه أمرهعلي

  .غريه إىل ،رشيداً

 غري مورجناز سائر األإهم عدم ضرر السفه الذي هو عدم الرشد يف ءبنان إ :يقالأن  إالّ اللهم

  .املالية

 ،شيء منه أي  مل يصح،نون الذي هو مرتبة من اجل،طلق عليه السفيه بقول مطلقأ إذا نعم،

 األول الثاين أخص من فإنالعرف يرون الفرق بني غري الرشيد والسفيه،  ولدخوله يف أدلة انون،

  .الطفل غري الرشيد الذي هو يف سبيل الرشيد على لذا يطلق السفيه وعندهم،

تعذر  و به ضرورةانك إذا السفيه أن  من،اح القواعدكرامة عن نكنقله مفتاح ال ما أن منه يعلمو

ح السفيه كن لو أنه رة منكعن التذ ما ويتزوج واحدة ال أزيد مبهر املثل، أن ه جيوزفإنالويل،  ومكاحلا

ن الصحة، ألاألقوى : )رمحه اهللا(قال الشيخ ، طلبه من الويل فلم يزوجه وليهإذن الويل مع حاجته إبغري 

 من له حق عند غريه فمنعهك ،يستوفيه بنفسه أن زيستوفيه بغريه جا أن  تعذر عليه فإذااحلق تعني له،

  . ىانته ، املديونىيستوفيه بنفسه بغري رض أن ان لهكليه، إيصل  أن تعذر عليهو

مل  إذا ،الم الشيخ يف السفيه املطلق غري بعيدك والبالغ غري الرشيد،إالّ  بقول مطلق يف مورد السفيه

 احلميد فال مثل عبد وكان مثلكن إ :)عليه السالم(وله م، لقكان احلاكن عدول املؤمنني الذين هم مكي

  .غريه إىل ،بأس

 غري مأذون يلنصرف ما ألنه ليه،إ من حقها رجع أكثرمهر السفيه أ أنه إذا  القاعدةىنعم مقتض

   مكل مورد مل يوجد احلاكالم يف كذا الك وفيه،

                                                

 



٢٣١

ما أشبه  أو التقاص أو جرح أو أراد االقتصاص منه لقتل إذا ماكليه، إان االحتياج ك والعدلو

حقوق  ، أوال يبطل حق مسلم ، أو مسلمئ حق امرىيتو ال أنه  على، للروايات الدالةكذل

 ئيطل دم امر الذا يف باب الدم يشمله ك و،ختالف عبارات الرواياتا على ،تبطل املسلمني ال

  .ة بني السفيه والسفيهكال فرق يف ذل و،مسلم

شمله دليل رفع ي اضطراراً ىيسم ما العرفية ال املراد بالضرورة أن فالظاهر ،ةأما قول العالم

رفع  إذا ونكيإمنا احدة قوله بالتزويج بو ويم،مان البد من التعكان مراده الثاين كن إ واالضطرار،

 يف ون أزيد، الكال ي أن مراده مبهر املثل أن ماكجاز املتعدد،  الّإ و،ما هو واضحك ك بذلاالضطرار

  .قلقبال األ

بنت، ا غانت هلا التتمة، ألك من مهر املثل أقلزوجت السفيهة نفسها ب أنه إذا مما تقدم يظهرو

 أن روه يف خيار الغنب منكذ مبثل ما ،دلة األىيار يف املهر هو مقتضاخل و،مثن املسترسل سحتفمناط 

  .لزوم العقد ضرري، فهو مرفوع بدليل نفي الضرر

 أنه  القاعدة من جهةىان القول به مقتضكن إ ويقولون باخليار يف املهر وحده،  المأنعم الظاهر 

  .تتبع أوسع، واهللا سبحانه العامل وأكثرتأمل  إىل انت املسألة حباجةكن إ وعقالئي ومل يردع الشارع عنه،

  



٢٣٢

 خلعه وظهاره ويصح طالقه) غري الرشيد والسفيه إىل بالنسبة(: قال يف الشرائع ):١٠مسألة (

  .انتهى ،تالفاملقتضي للحجر صيانة املال عن اإل إذ مبا يوجب القصاص، وقراره بالنسبإو

ل اجلواهر له دلذا است و،يشمله دليل احلجر  ليس تصرفاً يف املال، فالكل ذلك أن من الواضحو

 حنومها،و الصيد وعطاء له، فهو مثل االحتطابإ واخللع استيفاء للمال ال ، السامل عن املعارضاألصلب

واالحتطاب من  ان الصيدك رمبا نهأجعله، ينتقض ب  مما بدالًأكثران اخللع كنه رمبا أ فيه بشكالاإلو

 بدون إطالقان له ك إذا نهأل له اجلواهر بداست وختاره هلما، فائدة من املوضع الذي اأكثرموضع آخر 

 ىغريه بصدق املالية حينئذ فرياع واًيفرق بني اخللع مطلقأن  إالّ ، اللهم، فمعه بطريق أوىلعوض أصالً

  .كحنو ذل وجنسه وذن الويل مبقدارهإ

 الرجل يأخذ يف قبال الطالق فإنة، عاملختل وال اجلانبني اخلالعكاخللع مايل يف  أن الظاهر: أقول

  .تبذل يف الطالق ماله يف قبال املال، أويطلق، أو يبيع عمله أو أن فرق بنيأي  واملرأة تعطيه، واملال

ان باملثل ك إذا ك حىتذلكينبغي، بل املال  ما على ليس) بدون املثل(: منه يعلم بأن قول اجلواهرو

  .يف املسألة السابقة غريه يف عدم صحة تصرفه و مل يفرق اجلواهر بني املثلك منه، ولذلأكثر أو

 أن يصح ما الكاملال باطل،  والطالق صحيح: يقال أن يصح الاخللع نوع معاملة، ن إ حيثو

  .املال باطل، فليس املقام مثل االعتراف بالسرقة، حيث يقبل قوله يف احلد دون املال و البيع صحيح:يقال

ذا، فهل يصح كطلقها أعطاها  أنه إذا احكان الشرط يف الطالق املال، بأن شرط عند النكذا إو

   ليس مبايل، ألنه الطالق



٢٣٣

ن ل عمل يتبعه املال، ألكذا يف ك والصحة، عدميبعد   احتماالن، ال،ن يتبعه املالال يصح ألأو 

 إىل انت املسألة حباجةكن إ وتبعه املال، نه املال أوكاملنع عن تصرفاته املالية أعم من التصرف الذي ر

  .تأمل

ذا الطالق ك و،يعد تصرفاً مالياً ال أنه عطائها املهر، فالظاهران الطالق مستلزماً إلك إذا أما

  .نفقة الزوجيةلن نفقة العدة ليست جديداً، بل امتداد انفقة، ألعطائها الاملستلزم إل

 لذا ال ويقابل باملال، أنه  احتماالن، من،الالزم تدخل الويل  أو،رضاع ولدهاإهل حيق للسفيهة و

ونه ك ىير سائر خدمات البيت الك أنه منو رضاع بدون تدخل الويل،تؤجر نفسها لإل أن حيق هلا

  .عد الثاينيب ال و،تصرفاً مالياً

  .قرره الشارحان وغريهم والم يف الظهار يف الشرائعكقد تقدم ال ويالء فليسا مالياً،اإل وأما الظهار

 ، للعيوب املوجبة له،كان من حقه أوحقها ذلك إذا الم يف الفسخ، وهل هو جائزكنعم يقع ال

 املرأة تصبح بال و،ك املهر بذلن الرجل يتصرف يفالعدم مطلقاً أل وليس مبايل، ألنه حيتمل اجلواز مطلقاً

أما املرأة ، يسقط عن نفسه النفقة والرجل يأخذ املالن إ حيتمل التفصيل، حيثو، مهر يف الثاين ونفقة

األوليبعد  ال وا ختسر،فإ.  

  .قرار بالنسب فقد أطلق الشرائع قبولهأما اإل

قراراً مبثل إان ك إذا ذاك و،ابن عم أو ا أخمأقاال  إذا ماكال يتبع املال،   يف قبول ماإشكالال و

  .نفقة هلا ا زوجته متعة، حيث الأ

 أدلة قبول النسب وعدم حق طالق إل، املالنه مقبول يف النسب دوفإنأما النسب املستتبع له، 

  .األولمينع الثاين  حىت يناألمرمنافاة بني  ال والسفيه يف التصرف املايل،



٢٣٤

 معلوم، بل هو تالزمهما غريأن  إالّ خر عن اآلكال ينفان أحدمها كن إ و:كقال يف املسال

ه فإنا السفيه،  س لو أقركعالب و،ه يثبت به املال دون القطعفإن ، مرة واحدة من احلرزقرار بالسرقةاإلك

  .المهكآخر  إىل ،يقبل يف القطع دون املال

 ،سائر الفقراءكصاحل املسلمني ان املقر بنسبه مستحقاً أنفق عليه من بيت املال املعد ملك  فإذاعليه،و

 أن وجه الحتمال قرار السفيه ال يثبت شيئاً مالياً عليه، فالإن  ألكذل ونفسه، على انت نفقتهك الّإو

  .نفاق من مال املقراإل

قضايا  إىل  بالنسبةاألمريثبت إمنا  و من ماله،ىتعط  ال،ا زوجة دائمة لهألو أقر ب أنه منه يعلمو

بشرط  نه تزوجها متعةأقراره بإك ، ماليةبةقرارات اليت هلا شعذا يف سائر اإلك والية،الزوجية غري امل

أعطاه مائة،  و اهللا ولده خدم زيداًشاىفن إ نه نذرأقراره بإ وه يقبل يف املتعة دون املال،فإننفاق عليها، اإل

  . ويلزم عليه دون الثايناألوليف ه يقبل فإن

، األولي عن الشهيد كاجلواهر، خالفاً للمح وب الشهيد الثاينقرار بالنس يف اإلكلذا قال بذلو

ضرار إنفاق من بيت املال ن اإلأل وفرع ثبوت النسب، ألنه نه ينفق عليه من مال املقرأب: حيث قال

  .فيه ما عرفت وضرار بغريه،ضرار مباله مينع من اإلما مينع من اإلكباملسلمني، ف

 فإنقرار يف موضعه، مينع من نفوذ اإل احلجر ال إذ قراره،إ بيؤخذ أنه زال السفه فالظاهر إذا نعم

 أقر إذا ماكليس السفيه مسلوب العبارة، فهو  إذ ،قرار مانعان حني اإلكن إ وزال املانع، إذا قرار ينفذاإل

ن هنداً  ألو بعد مخسني سنة، أو ويشتريها أن حق له ه الفإننها زيد وقف مسجداً، كالدار اليت يسأن 

  زوجته  وطلقها إذا هفإنقراره يف احلال، أثر إل ن مما الهند متزوجة اآل وجته،خت زوأ



٢٣٥

م املمنوع بسبب كن موضوعاً للحن اآلكمل ي إذا حىت ويتزوجها، بل أن حيق له  البعد موجودة

غري  إىل يتزوجها، أن حيق له  ال،بنت أو ختأنه الط بزيد، مث حصلت لزيد أأقر ب إذا ماك ،قراراإل

  .كذل

قد  وامل،ك القلاقرار العإلرث تابع ن اإله مل يورث املقر له، ألهسف على مات السفيه إذا عمن

  .مات سفيهاً أنه فرض

 إذ ان له االختيار،كية، الد أو يوجب ختيريه يف القصاص ثبت له شرعاً ما أو أقر له مقر مث إن

ن أدلة معناه حجره عن االختيار، ألون أحد طريف االختيار مال شرعاً ليس ك و،السفه مل يسلبه االختيار

لذا قال يف  ووليه، إىل سلم وتار املال قبلاخ إذا أما، كان له ذلك اختار القصاص  فإذايشمله، احلجر ال

ان هو كن إ وان ماالًك اذإ: ليه، وأوضحه اجلواهر بقولهإ وال جيوز تسليم عوض اخللع :مثله الشرائع

ن له اختيار ك مل ي،طعامواإل، حيث التخيري بني الصيام رمضان مثالًذا أفطر يف شهر إالذي يوقع اخللع، و

  .هو تصرف مايل، بل عليه الصيام إذ طعام،اإل

ن املبدل منه مل يصل كدام أم بدل، فما ألنه الصيام، إىل وبةنتصل ال ال وحج فعليه الذبح، إذا أما

فعل  إذا ذاك واة،كو مثل اخلمس والزه إذ مينعه دليل احلجر، حىت منه ه تصرف من الشارع الفإنليه، إ

  .الصيامكان له بدل طويل كن إ وفارة،كيوجب ال ما

ن السفه يسلبه جاز، أل هبة مثالً له أجنيب يف بيع أوكولو و: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

  .صحةال على  غريه مندرجاً فيما دلى فيبق،اصةه خ متعلق التصرف، بل يف مالةأهلي م عبارته، والكح



٢٣٦

السفيه ممنوع عن التصرف  أن )١(مكوال تؤتوا السفهاء أموال: الظاهر من قوله سبحانه: أقول

 خرين، حيجر عليه من التصرف يف مال اآلكذلكما حيجر عليه يف التصرف يف ماله كموال، فيف مطلق األ

 أن ، وال يصحكس له ذلونه املالية فليؤون الصغري، أما شؤان له التصرف يف شكجداً  ان أباً أوك فإذا

ن التصرف يف بعض كيتم الما م واليته املطلقة، فينصرف عن ك أدلة احلان ظاهر ألماً شرعاً،كون حاكي

  . املاليةمورم يف غري األكيل احلاكون وكي أن نعم يصح، موراأل

ه ليكأنه يف قبال توكه خاصة، ية، فقول اجلواهر يف مالل يف تصرف مايل لآلكيو أن يصح ذا الكو

  .الةًك و أوقبال تصرفه يف مال غريه واليةًيف اهلبة، ال  أو جراء البيعإيف 

 يعد تصرفاً مالياً، بل الالزم  الكن ذل يف حيازة املباحات جاز، ألجعل له جعالً له أوكو نعم، لو

  .الة واجلعالة بالقدر املقرر له فيهماكالو يأذنه وليه يف مثل معاملةأن 

ن أما املضاربة فال، أل، املساقات وةرعاجارة واملز يف اإلكذلكما هو ك، مث شأن السفيه والعمل

  .هو ممنوع والسفيه يتصرف يف مال غريه فيها

اح من شرح العروة، مل كتاب النكالصغري والسفيه يف  إىل بالنسبة رنا قضايا الواليةكا حيث ذمث إن

  .ا البابغريه يف هذ والقواعدكرها مجع كذن إ ورارها هنا،كن وجه لتكي

  أدلة املنع، بل الالزمطالق صحيحة، إلأمورانت يف كن إ ووالظاهر عدم حقه يف الوصية بالثلث،

  هل للويل  وجييز له الويل،أن 

                                                

 



٢٣٧

غريه يف  ومما تقدم عن الشيخو، ليهإول ك مواألمر أن  من،جهان و،جازةحق املنع أم البد له من اإل

ان للسفيه التصرف كال إجازه فهو، وأ  فإذاال يبعد الثاين، و،لاح مبهر املثكاح، حيث له النكمنعه عن الن

منعه الويل من  إذا ذا احلال يف ماك وم الشرعي وعدول املؤمنني،كنه من استجازة احلاكبنفسه بعد عدم مت

  .ما أشبه أو جارة نفسهإتساب بكاال

ه مصلحته الذي سوغت اح الذي فيكذن له الويل يف النألو و: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

 خالف تالف املال، بالإ حبيث يؤمن معه من كحنو ذل والزوجة وعني له املهرن إ  جاز،ذن فيهللويل اإل

  .إشكال الو

ليس له  و التزويج مبا تريد،كل: قد يقول والم فيه،كقد تقدم ال وتتزوج، ال:  قد يقول له:أقول

 أنه الظاهرو غريها، تزوج هذه ال: قد يقول و،كمال التصرف يف كل: يقول أن ذن، فهو مثلمثل هذا اإل

 ماك يف خصوصيات زوجته، مكجيعل له احلق يف التح ال عدم حقه يف التصرفات املالية إذ ،كليس له ذل

انت سفيهة تريد ك إذا ما إىل  بالنسبةكذلك وطلقها، أو ،كتطلق زوجت ال: يقول أن ليس له احلق يفأنه 

 أو تزوج دواماً،: يقول أن منه ظهر عدم حقه يف و،كا الطالق وغري ذلتطلب من زوجه اح، أوكناإل

  .ةًمتع

ن يريد أة بيصعطاء النقإأما ، عطاء الزيادة عن مهر املثلإمينعه ب أن له أن  يفشكالينبغي اإل نعم ال

ل ال  سفهه يف املامامأحقه يف الوقوف  إذ  فال حق للويل،، تزوج به:الويل  فيقول، منهأقلهو الزواج ب

ه فإن ،الزوج حاضر و من املثلأكثرأرادت املهر  وانت سفيهةك إذا كس من ذلكبالع و صرفته فيه،مامأ

  .ان صالحكإذا  إالّ كحق له يف منعها عن ذل ال

  .ما هو املشهوركان، فالسفيه ليس مسلوب العبارة، كيف كو



٢٣٨

 من الشيخ، إالّ ىعليه الفتو أن املشهور، بل ظاهر بعضهم على حنوه فأجاز الويل جاز أو فلو باع

  .اهللا سبحانه العاملو

حق هلا يف  ما الك ،تصرف مايل ألنه انت املرأة سفيهة ال حق هلا يف هبة مهرها للزوج،كذا إو

 يعفون أن الإ: قال سبحانه، ان ذان للرشيدينكن إ وطلق، إذا عفو الزوج السفيه طلقت، أو إذا العفو

  .)١(احكيعفو الذي بيده عقدة النأو 

وال يطلق عنه بعوض : قال يف القواعد. يطلق عن السفيه أن  فال حق للويل،أما الطالق فهو بيده

   .وال غريه

 غريه، ومك بني احلاكفرق يف ذل ما الك. ع املقاصدماما يف جكاً إمجاع: رامةكمفتاح القال يف و

ة خصوص املعترب ويضة،ما يف املستفك، الطالق بيد من أخذ بالساقعموم  و،األصليدل عليه و

  .انتهى ،نطوقملاجلد با وباملستدل ا يف األ

ر يف كبنته الب جازةإ وله ،يف غريه  الممنوع عن التصرف يف املال ألنه طلق صح طالقه، إذا أما هو

  .جازته ليست تصرفاً مالياًإن  من مهر املثل، ألأقلح بكتن أن أرادتن إ واح،كالرضا بالن

نه ويل، أل إىل يعطي ما استحق عليه بدون حاجة أن له أن ة، فالظاهرلأقان السفيه عكذا إو

ا فارة ألكعطاء الإان له كن من الصيام كمل يتم وفطر عمداًأ إذا ذاك واة حق شرعي،كاخلمس والزك

   تشمل مثل  أدلة املنع الفإن، أكثر عطاء بالقدر العادل النعم الالزم اإل، كذلك

                                                

 



٢٣٩

  .لو لالنصراف وكذل

 حق العفو والدية، فهل له العفو، القصاص والدية، أو و مما له حق العفو، قاتلل ولده مثالًقت ولو

 االحتياط يف الثاين، و،األول القاعدة ى احتماالن، مقتض،خسارة مالية ألنه ال ليس مالياً حبتاً، أوألنه 

  .له حق العفو والقصاص والدية جرحه جارح مما إذا ذاكو

  .خسارة ماليةنه إ :يقال ، فالكله ذل أن  يفشكالينبغي اإل الأراد القصاص ف إذا أما

  . يف ذمة الغريملصلحة، وال يسقط ماالً إالّ يعفو عن الشفعة يل الوالو: قال يف القواعد

 فال يصح ،احكتاب النكرناه يف ك الذي ذباملعىن ،ن الويل وضع للمصلحة واضح، ألكوذل: أقول

  .خالفها على له التصرف

 ،فيه الصالح ه شفعاً مشفوعاً مباكباع شري إذا يأخذ بالشفعة أن السفيه و غري الرشيدوهل للصيب

قد تقدم عدم  و ماليان،نافما تصرليهما، ألك الظاهر العدم يف ،خذ بالشفعةيرفض األ أن هل له أو

 يلزم عليه ن للويل الرفض، بلكفعل صالحاً مل ين إ نعم، يف املتعارف حىت جازة الويلإب إالّ صحة تصرفه

  .جازةاإل

ال يصح للويل،  ماكسقاط، يصح له اإل ه الفإنيسقط،  ره العالمة من الكمنه يعلم وجه ما ذو

اح السفيه مبهر كالتفصيل املتقدم يف ن على ،سقاط مصلحة ومل يفعلها الويل صح لنفسهان اإلك إذا نكل

  .املثل

 ملا اشتهر بينهم من ،سقاط مصلحةان اإلكن إ وجازة،ليس للويل اإل أنه سقط هو، فالظاهرأ إذا أما

  . فتأمل،قاع الفضوليةيم قبول اإلدع

  



٢٤٠

 :الرجال يف ثالث ساعات على  الدخولاأرادو إذا العبيد وطفالستيذان األجيب ا ):١١مسألة (

  .ذنإوقات بغري لون يف غري هذه األبعد العشاء، ويدخ وقبل الفجر، وعند الظهر،

 هنا من باب كر ذلك، وقد ذلطفان حول األالم اآلكقليل االبتالء، فالالم يف العبيد كالن إ وحيث

 م باالستيذان مطلقاًكم غري احلكهذا احل واملراد به البلوغ، أن كش الذي ال ورمية،ك الاآليةر احللم يف كذ

  .باركم الكح وطفال،م األكح: مانكان هلن أزواج قبل الدخول، فهما حك إذا النساء احملارمعلى 

يا أيها : تعاىلهي قوله  ورمية،ك الاآلية فيه األصل، وىالفتو وطفال مورد النصم يف األكواحل

م ثالث مرات من قبل صالة كالذين مل يبلغوا احللم من ومكت أميانكم الذين ملكذنأمنوا ليستآالذين 

 م والكم ليس عليكمن بعد صالة العشاء ثالث عورات ل وم من الظهريةكحني تضعون ثياب والفجر

 يم،كاهللا عليم ح وياتم اآلك يبني اهللا لكذلكبعض  على مكم بعضكعليهم جناح بعدهن طوافون علي

اهللا  وتهام آيك يبني اهللا لكذلكذن الذين من قبلهم أما استكذنوا أم فليستم احللكطفال منذا بلغ األإو

  .)١(يمكعليم ح

تدخوا بيوتاً  يا أيها الذين آمنوا ال: هم باالستيذان للبالغني مطلقاً، فقد قال سبحانه فيكأما احلو

 مل جتدوا فيها أحداً فإن ،رون كم تذكم لعلكم خري لكأهلها ذل على تسلموا وتستأذنوا حىت مكغري بيوت

  .)٢(ما تعملون علياهللا مب ومك لىكزأم ارجعوا فارجعوا هو كقيل لن إ و،م كيؤذن ل حىت تدخلوها فال

   قل من تعرض له يفن إ وهفإنتيذان، أما وجوب االس: قال يف اجلواهر

                                                

 

 



٢٤١

ن عن ك ل،الشريعة املنسوخةكصار  حىت م به بني الناسكمن مث مل يشتهر احل وتب الفروع،ك

قالئد الدرر النص  و اجلواديةكاملسال وامكحآيات األ ونافرت العرك وروض اجلنان وجممع البيان والتبيان

  .عليه

تاب كمات، خصوصاً أصحاب احلديث يف ال املسلّرسإأرسلوه  وره آخرون أيضاً،كبل ذ: أقول

 قبل البلوغ م ماكح ـ منيكال احلك على يدل ويات يف سورة النور، واملفسرون يف تفسري اآل،احكالن

  .م العقل يف اجلملةكح إىل ضافة باإل،مجلة من الروايات ـ ما بعدهو

م ك منمن بلغ احللمو: )معليه السال(جعفر  أبو  قالمكنليستأذ: ففي صحيح ابن قيس يف آية

  .)١(ذنإب إالّ ك ذلى من سوىعل ه وابنته، والختأ ىعل مه، والأ على يلج فال

هم  :)عليه السالم(رمية، قال ك الاآلية يف )عليه السالم( عبد اهللا عن فضيل بن يسار، عن أيبو

 من بعد ،ثالث العورات عند هذه الالنساء والصبيان الذين مل يبلغوا يستأذنون وون من الرجالكاململ

 مككيدخلون مملو ومن قبل صالة الفجر، و،م من الظهريةكصالة العشاء وهي العتمة، وحني تضعون ثياب

  .)٢(واؤشان إ ذنإالثالث عورات بغري  م من بعده هذهكغلمانو

ن الذي وم،كميانأ تكيستأذن الذين مل:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاوخرب جراح املدائين، عن

 إذا ك خادمكليستأذن علي: قالأن  إىل م اهللا عزوجلكما أمركم ثالث مرات، كمل يبلغوا احللم من

  دخل  ذاإبلغ احللم يف ثالث عورات 

                                                

 

 



٢٤٢

 العتمة، ى بعد العشاء اليت تسمكيستأذن عليو: ، قالكان بيته يف بيتكلو  ويف شيء منهن،

  .)١(خلوة وا ساعة غرةفإ ، للخلوةكاهللا بذل مرأإمنا  ،م من الظهريةكحني تضعون ثياب ووحني تصبح،

 مكميانأت كالذين مل: تعاىل وك يف قول اهللا تبار)عليه السالم(  أيب عبد اهللا عنعن زرارة،و

 ال:  قال، يف هذه الثالث ساعاتفالنساء يستأذنّ: ، قلتهي خاصة يف الرجال دون النساء: قال

عليهم استيذان : ، قالمكمن أنفس:  قال،مكلغوا احللم من والذين مل يب،خيرجن ونن يدخلكول

  .)٢(استيذان من بلغ يف هذه الثالث ساعاتك

 مكميانأت كم الذين ملكليستأذن: تعاىل يف قوله )عليهما السالم(عن الطربسي، عن الصادقني و

  .)٣(أراد العبيد خاصة: قاال

 ابنته على يستأذن الرجلو:  يف حديث قال)لسالمعليه ا(  أيب عبد اهللاأيوب اخلزاز، عن أيب عنو

  .)٤(جتنيانتا متزوك إذا ختهأو

 على يلج من بلغ احللم فالو:  يف حديث قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن جراح املدائين، عنو

السالم  ويسلموا، حىت ذن، وال تأذنواإب إالّ ك ذلى سوىعل  خالته، والىعل خته، والأ ىعل مه، والأ

  .)٥(طاعة هللا عزوجل

خرج : نصاري قال األعبد اهللابن  ، عن جابر)عليه السالم(جعفر  أيب بن مشر، عن عن عمرو

  الباب وضع  إىل نايانته فلما ،معه أناو) عليها السالم(  يريد فاطمة)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

                                                

 

 

 

 

 



٢٤٣

  يا السالمكوعلي: )السالمعليها  (، فقالت فاطمةمكالسالم علي: يده عليه فدفعه، مث قال

من  وناأدخل أ: ، قالدخل يا رسول اهللاأ:  قالت،دخلأ :)صلى اهللا عليه وآله(، قال رسول اهللا

 ففعلت، مث ،ك فقنعي به رأسكيا فاطمة خذي فضل ملحفت: ، فقالقناع ي علليس:  قالت،معي

نعم يا رسول : قالت ،دخلأ:  قال، السالم يا رسول اهللاكوعلي: ، فقالتكالسالم علي: قال

 )صلى اهللا عليه وآله( فدخل رسول اهللا ،جابر:  قال؟كمن معو:  قالت،من معي وناأ: ، قالاهللا

 ىيل أر ما :)صلى اهللا عليه وآله(أنه بطن جرادة، فقال رسول اهللا كذا وجه فاطمة أصفر إ ودخلت،و

 اللهم مشبع اجلوعة: )صلى اهللا عليه وآله(، فقال رسول اهللا يا رسول اهللا اجلوع:  قالت، أصفركوجه

الدم ينحدر  إىل فواهللا نظرت:  قال جابر،)صلى اهللا عليه وآله(ة بنت حممد شبع فاطمأرافع الضيعة، و

  .)١( اليومك فما جاعت بعد ذل،وجهها أمحر داع حىت من قصاصها

  . الشدةكاملراد اجلوع بتل أن الظاهر: أقول

 فقال ،ميأ لى أستأذن ع:)صلى اهللا عليه وآله( قال للنيب رجالً أن روي: مع البيان، قالوعن جم

صلى ( قال ،ما دخلتلكفأستأذن عليها أ، ىا ليس هلا خادم فريإ: ، قالنعم: )صلى اهللا عليه وآله(

فاستأذن  :)صلى اهللا عليه وآله(:  قال،ال:  قال الرجل،تراها عريانة أن حتب: )اهللا عليه وآله

   .)٢(عليها

  . والبحار وغريمهاكاملستدركتب احلديث، كغريها من الروايات املوجودة يف إىل 

 انك املرأة، رجالً أو الرجل على ،غريباً  قريباً أو،ان، فالبالغ يلزم عليه االستيذان مطلقاًكيف كو

  . والعقلىوالرواية والفت واآلية طالقعلم بالرضا بالدخول، إلإذا  إالّ امرأة،أو 

                                                

 

 



٢٤٤

  . هلاكالرجل املال  علىمة تدخلارة املتقدمة خاصة باألررواية ز أن الظاهرو

املميز  إىل مك ال يبعد تعدي احل، البالغ غري الرشيدكذلك والبالغ، أو م الطفلكهل املميز يف حو

  .لوجود العلةأيضاً 

  أويلم غريك يف حانك النساء والرجال ان غري رشيد من جهة قضاياك فإنأما غري الرشيد، 

 من طالقم البالغ له، لإلكشبهة يف مشول ح ان من جهة املال فالكن إ ويبعد حلوقه بالطفل، ال وربة،اإل

  .غري حمذور

 مل فإن ،م يدور مدارهاكة، فاحللوا من باب اخلأالتعليل  ور من االنصرافاهوقات الثالث الظاألو

  . منعانت اخللوة يف غريهاكن إ ومنع، ن خلوة فالكت

  .كم بذلكح بعدمه، فال أو ذنعلم باإل إذا أما، كهو يف الشإمنا م باالستيذان كواحل

 الستر املرفوع، الباب املفتوح ذيك ،د لالستيذانمور فال الإ و،ون حمل خلوةكي أن يلزمو

 ما واخلانات والفنادق ونعم غرف املساجد، حنوها واملساجد واحلمامات وفنادقالكاحملالت العامة كو

  .ذناإل إىل أشبه حتتاج

غصبه الزوجان، فهل جيوز له  إذا ماكان املتعلق مبريد الدخول، كامل إىل مكاحلى هل يتعدو

 الغاصب ال وهكمل ألنه ،حنوه أو ون الدخول مغمض العنيكي أن يبعد نعم ال،  احتماالن،الدخول أم ال

  .غرفة املدرسةك حيث يغصبه غريه انإنستص ب حال الوقف املخكذلك ودلة منصرفة عنه،احترام له، واأل

 واملراد وليائهم باملنع،أل وطفال بالعدمليفني للذين يريدون الدخول من األك تكهنا أن والظاهر

  .غريها واآلية طالقعم، إلبالويل األ

  .املمنوعني عزروا وباركدخل ال ذاإ ودب،ان عليهم األكم كعالمهم باحلإطفال بعد ذا دخل األإو

  .خراآل على جة الدخولالزو وللزوجو



٢٤٥

  .ىخرأان للزوج زوجة ك إذا ل للزوجةكنعم يش

  .غريمها وءخبا وبني دار وركم املذكوال فرق يف احل

  .ىالفتو وور يف النصك للعلة املذ،مكن حك البيت مل يانت مجاعة يفكذا إو

 نإ شرائع هلاورات عند تعرض الك املذالم يفكسيأيت بعض ال وثرية أضربنا عنها،كيف املقام فروع و

  .تعاىلشاء اهللا 

  



٢٤٦

تاب القرض، كر اجلواهر تفصيله يف ك ذ،ذن املويلإب إالّ  ممنوع من التصرفكاململو ):١٢مسألة (

  .تاب الوصية من الشرحكرنا تفصيله يف كواملريض ممنوع من الوصية مبا زاد عن الثلث، وقد ذ

  .الوجه املنع وعن الثلث خالف بيننا،يف منعه من التربعات املنجزة الزائدة و: قال يف الشرائع

وقع بثمن  إذا ه يصحفإنالبيع، كاحترز بالتربعات عن املعاوضات يف مرض املوت : كقال يف املسال

 العتق واهلبةكاملنجزة املعجلة يف حال احلياة  و،حماباة فهي من مجلة التربعات على املثل، ولو اشتمل

 يف وقوع هذه و،كذلكجارة نفسه إ ونفسها بدون مهر املثلتزويج املرأة  و يف حال الثمن،ةاحملاباو

  .المهكآخر  إىل شبهها من أصل املال قوالن،و

 أنه ماكحدث تضخم أوترتل،  إذا ماك، كاعتبار ا بعد ذل  فال،االعتبار حبال املعاملة أن والظاهر

 كفعل ذلإمنا ن كبعشرة، لمثنه مائة  باعه ما إذا ماك ، مبقابل شيء يالحظ اموعةانت احملاباكإذا 

  . يسوي تسعني مثالهدفع واملشتري يدفع عنه الظامل، أن بداعي

ل كالروايات من  وعاظم،ل مجلة من األك إىل ان، فالقوالن يف املسألة مشهوران، ذهبكيف كو

نع ن العمل بروايات املاملعامالت حالة الصحة، ألك األصلمن  أنه  الصناعةىمقتضأن  إالّ ة،جانب متواتر

 اهةركال على ان محل املانعكمإسقاط روايات اجلواز، أما العمل بروايات اجلواز فيبقي صحة إيوجب 

 ماك العامة، أكثر احلمل بعيداً ملوافقتها ملذهب كن ذلكمل ين إ والتقية، على مل نقل حبملهان إ وحنوها،و

صحة املنجزات هو  واألصلان اخلروج عن كلذا  وغريه، وتبعه الوسائل ورة،كعن العالمة يف التذ

  ، شهراأل



٢٤٧

سعيد  والرباج ودريسإأبناء  والقاضي وليين والصدوق والشيخان والسيدانكليه الإحيث ذهب 

 شف الرموز نسبتهكصاحب الرياض، وعن  والطباطبائي واحلر العاملي وردبيلي واخلراسايناألو يبواآل

 شبهة فيه، بل يف هبة االنتصار اً، بل لعله الاملشهور بني القدماء ظاهر أنه عن الرياض و،كثراألإىل 

  . عليهمجاعالغنية اإلو

الشيخ يف  وي،عل أيب ي، بل عنكركال والفاضل والشهيدين وأما القول باملنع، فهو خرية احملقق

 أكثر به خباراأل أن عن املفاتيح واملتأخرين، عامة إىل ، بل نسبكثراأل إىل  نسبتهكاملبسوط، ويف املسال

 من كغري ذل إىل ،النصوص به متواترة أن يكركعن ال واملعروف بيننا، أنه  وعن الشيخ يف العتق،أشهرو

أقوال ن إ :اجلواهر وغريمها، بل يف اجلواهر ورامةكمفتاح الكرها شراح الفاضلني، كقوال اليت ذاأل

  . املنقول يف احلجية، خصوصاً بعد شهادة التتبع لهمجاعاإلكاملانعني 

الداللة  إىل ملاعرها مع اإلكحنن نذ و، بروايات هلا داللة وداللة هلا، نع بروايات القد استدل للمو

  .فيها

  .غري حجة، فليس املهم التحقيق يف السند وني حجةلتا الطائفكالسند، ففي أما 

:  يقولتعاىل وكاهللا تبارن إ :)عليهما السالم(محزة، عن أحدمها  أيب  خرب:فمما استدل به للمنع

 كأوسعت علي و،كوارو  ماكلم به أهلعلو ي  ما،ك بثالث سترت عليكتطولت عليم يابن آد

هذه  و،)١( فلم تقدم خرياًك ثلثكعند موت  نظرةك فلم تقدم خرياً، وجعلت لك عليكفاستقرضت من

  الرواية ظاهرة يف 

                                                

 



٢٤٨

  .ربط هلا مبنجزات املريض الوصية، وال

 ،له من ماله الرجل ميوت ما: )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:مثلها صحيح يعقوب بن شعيبو

  .له ثلث ماله: )عليه السالم(فقال 

  .)١(بصريأيب خرب  حنوهو

مل يوص ن إ وللرجل عند موته ثلث ماله،: )عليه السالم(الصادق عن  بن سنان، عبد اهللاخرب و

  .)٢(هؤمضاإالورثة  على فليس

 الثلث :ل من ماله عند موته للرج ما)لسالمعليه ا(احلسن  أبا  سألت:بن يقطني ي علصحيحو

  .)٣(ثريكالثلث و

عليه ( عبد اهللا أبا سألت:  السابري، قال بياععدم داللة روايةكداللة هلا،  هذه الروايات الو

  لفالنةكليإدفعته املال الذي ن إ :، فلما حضرت املوت قالت له ماالً عن امرأة استودعت رجالً)السالم

، فأحلف لنا ماهلا كعند الإنراه  ال وان لصاحبتنا مالكنه إ :ها الرجل فقالوااؤ أوليىتأ فماتت املرأة،و

انت متهمة فال حيلف، ك فإنانت مأمونة عنده فيحلف هلم، كن إ : فقال، أفيحلف هلم، شيءكقبل

 ماماإلن إ قول اوز، حيث على هذه الرواية أدل و.)٤(هلا من ماهلا ثلثهفإمنا ان، كما  على األمرويضع 

  .ان وصيةك إذ مل يصححإمنا  وون وصية،كال ي أن تقدير على صحح تنجيزها

   يف رجل حضره املوت ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللا عنعقبة،علي بن  خربو

                                                

 

 

 

 



٢٤٩

ما : )عليه السالم( قال ،قضاء منهليف اك، كجيريوا ذل أن  الورثة فأىب،اً ليس له غريهكعتق مملوأف

  .)١(هلم ما بقي و،ك الورثة أحق بذلكسائر ذل وه،ثلث إالّ يعتق منه

  .)٢(رب عقبة بن خالدحنوه خو

  .الوصية على اجلمع يقتضي احلملأن  إالّ داللتهما ظاهرةو

 بوصية ىاعتق رجل عند موته خادماً له مث أوصن إ :)عليه السالم(بصري، عن الصادق  أيب خربو

  .)٣(يبلغ الوصية يفضل من ثلثه ماأن الّ  إعتقت اجلارية من ثلثهأ ولغيت الوصيةأ ىخرأ

  .وصيةأيضاً  األوىلون كالظاهرة يف ) ىخرأ(لمة كيف داللة اخلرب نظر، حيث و

 منه يف ؤون المرأته عليه الدين فتربك عن الرجل ي)عليه السالم( عبد اهللا  سألت أبا:والد أيب خربو

ال بأس  و.)٤(ت شيئاًكانت تركن إ  ثلثها منكحيسب ذل وبل به له فتجوز هبتها له،:  قال،مرضها

  .براء غموضاإل و بني اهلبةهيف فرقأن  إالّ بداللته

  .حنوه خرب مساعةو

إذا  : قال، عن عطية الوالد لولده ببينة)عليه السالم( عبد اهللا خرب جراح املدائين، سألت أباو

  .)٥(أعطاها يف صحته جاز

مرض املوت خصوصاً حيث ظاهر املفهوم  رض العقل الرادة مإن احملتمل يف داللتها غموض، ألو

  .قيل بقرينة البابإذا  إالّ لكبطالن ال

                                                

 

 

 

 

 



٢٥٠

 أما :)عليه السالم(  فقال، عن عطية الوالد لولده)عليه السالم( عبد اهللا  سألت أبا:خرب مساعةو

  .)١(يصلح يشاء، فأما يف مرضه فال ان صحيحاً فهو ماله يصنع به ماكإذا 

  .د عن بعضاألوال لتميز بعض ،راهةكال على  حممول)حيصل ال(لعل و

بعضه  أو ون المرأته عليه الصداقك عن الرجل ي)عليه السالم( عبد اهللا ل أبوئ س:صحيح احلليبو

  .)٢(ال:  فقال،ه منه يف مرضهاؤفترب

ثاين،  من الوىلأ األولليس  والثلث، على زاد ما على بني املنع احملمول وراهةكأمره دائر بني الو

  .الرواية جمملة أن األمر فغاية )بعضه أو: (ر فيهكنه ذأ وخصوصاً

عتق عبداً له عند موته مل أ رجالً أن )عليهم السالم( ي علوين، عن جعفر، عن أبيه، عنكخرب السو

يستسعي يف ثلثي قيمته :  يقول)صلى اهللا عليه وآله(مسعت رسول اهللا : ن له مال غريه، قالكي

  .)٣(ةللورث

ما  وان يرد النحلة يف الوصية،كن إ :)عليهم السالم(بيه، عن علي أخر، عن جعفر، عن ربه اآلخو

  .أقر به عند موته

  .)٤(يف ثلثه إالّ املريض حمجور عليه :مرسل جامع املقاصد وغريهو

  .تب العامةك واخلرب املروي عن غوايل اللئايل،و

عتق ستة أعبد له يف أنصار  من األرجالًن إ( :يمحدتاب األكاقتصر عليه يف نه إ عن ابن اجلنيدو

   )صلى اهللا عليه وآله( فاستدعاهم رسول اهللا ،هم مال له غريال ومرضه،

                                                

 

 

 

 



٢٥١

  .)١() أربعةعتق اثنني وردأقرع بينهم فأهم ثالثة أجزاء فأجزو

 ،ته عند موته مبال لذوي قرابى، يف رجل أوص)عليه السالم(احلسن  يب أمساعيل بن مهام، عنإخرب و

 يف العتق يبدأ:  قال،يف يصنع به يف وصيتهكالثلث  على  به يزيدىان مجيع ما أوصك و،اًكعتق مملوأو

  .)٢(فينفذه

  .جنازون اإلكظاهر يف الوصية، فال داللة له يف ) مجيع( إذ يف داللته خفاء،و

 عن )المعليه الس( عبد اهللا  سألت أبا:منه يعلم وجه الضعف يف داللة صحيح حممد بن مسلمو

ميضي عتق : )عليه السالم( قال ، من الثلثأكثران ك و بوصيةىأوص وعتق غالمهأرجل حضره املوت ف

   .)٣(ون النقصان فيما بقيكي والغالم

  . من الثلثأكثرالوصية  وون جمموع التنجيزكظهور فيه يف  الإذ 

 :)عليه السالم( فقال ،ه يف مرضهكعتق مملوأ و من ثلثهأكثر بى يف رجل أوص:يؤيده ما يف حسنهو

قجاز العت والثلث إىل  الثلث يرد منأكثران كن إ)٤( .  

لذا استدل به بعضهم  و، بل املشهور يف نفوذ منجزات املريض،شهربل هذا اخلرب يؤيد قول األ

  .كلذل

قد حضره  واً،كعتق مملوأيف رجل   يقول)عليه السالم(احلسن  أبا  مسعت:موثق احلسن بن جهمو

يعتق منه :  قال، شيئاً غريهكمل يتر ومثائة درهمعليه دين ثال وقيمته ستمائة و،كشهد له بذلأ واملوت

له  ومثائة درهم ثلثها،له من الثالو مثائة درهم،يقضي عنه ثال و درهمائةله منه ثالمثإمنا  ألنه سدسه،

  .)٥(السدس من اجلميع

   كيصاء بذلات العتق اإلاحملتمل قريباً يف روايأن  إالّ ،الداللة فيها ظاهرةو

                                                

 

 

 

 

 



٢٥٢

  .المكيقع فيه ال حىت ىال يبق وعتق يذهب لشأنه غالباً،أ إذا الغالم أن يؤيده وال الفعلية،

 سألين:  قال،استشهد به لقول غري املشهورن إو ،)١(الرمحان بن احلجاج  صحيح عبدكيشهد بذلو

 بن ى لعيسمات موىلنه إ بلغين: فقلت؟ ابن شربمة وىليل أيب خيتلف ابن :)عليه السالم( عبد اهللاأبو 

 بن ىعيس  فسأهلما،املوت عتقهم عندأ ف،مثامأنه ب حييط ديكيل مماكتر وثرياًك عليه ديناً كتر فىموس

  .ك عن ذلىموس

  .ه قد أعتقهم عند موتهفإنالغرماء  إىل تستسعيهم يف قيمتهم فتدفعها أن ىأر: فقال ابن شربمة

يعتقهم عند موته وعليه  أن ه ليس لهفإن ،الغرماء إىل دفعهمأ وبيعهمأ أن أري: ىليل أيب قال ابنو

يه لان عك إذا ثري فال جييزون عتقهكعليه دين  وهذا أهل احلجاز اليوم يعتق الرجل عبده ودين حييط م،

  .ثريكدين 

ا هللا ما و، قلت ذا القول مىتىليل أيب سبحانه اهللا يا ابن: قال والسماء إىل فرفع ابن شربمة يده

  .طلب خاليف إالّ تهقل

  ؟عن رأي أيهما صدر: )عليه السالم( عبد اهللا أبو فقال

  . دينهىقض و فباعهمى، هوكذل ان له يفك وى،ليل أيب أخذ برأي ابن أنه بلغين: قلت: قال

  ؟ مكفمع أيهما من قبل: )عليه السالم(فقال 

  .كبعد ذل ربمةرأي ابن ش إىل ىليل أيب رجع ابن و،مع ابن شربمة: فقلت

هذا :  فقلت له،ان قد رجع عنهكن إ و،ىليل أيب احلق لفي الذي قال ابنن إ ما واهللاأ: فقال

تدخل فيه  لتقولن بأشد ما: ، فقالكقايسأأنا :  قلت،هات قايسين:  فقال،سر عندهم يف القياسكين

دينه مخسمائة  و ستمائة درهمقيمة العبد و غريه ماالًك عبداً مل يتركرجل تر: ، فقلت لهمن القياس

يأخذ الورثة  ومخسمائة درهم، يباع العبد فيأخذ الغرماء:  قال،يف يصنعكعتقه عند املوت أدرهم ف

   ،مائة درهم

                                                

 



٢٥٣

أليس : ، قلتىبل: )عليه السالم( فقال ،أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه: فقلت

 : قال،عتقهأ للعبد بالثلث من املائة حني ىأليس قد أوص: ، قلتىبل:  قال،شاء للرجل ثلثه يصنع به ما

ماله ملواليهإمنا العبد ال وصية له ن إ،دينه أربعمائة  وان قيمة العبد ستمائة درهمك فإن:  فقلت له

 ال وتنيائيأخذ الورثة م ودرهم  يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائةكذلك: )عليه السالم(  فقال،درهم

  .لعبد شيءون لكي

ون كي حىت ، ال وصية قطعيةكنه حيب ذلأون الوصية ندباً من املوصي بكت أن يبعد ال: أقولـ 

 ثري عند الناس،ك لزاماإل عمل الوارث بعد املوت ال إىل  الندبفإن زاد عن دينه يعتق، العبد بقدر ثلث ما

  . ـ  وصية أيضاًىيسمو

من هنا :  فقال)عليه السالم( ك فضح،ائة درهممثدينه ثال ودرهم العبد ستمائة  قيمةفإن: قلت

ان ك أو مال الورثة، و مال الغرماءىاستو إذا  واحداً ومل يعلموا السنةاًئشياء شي جعلوا األك أصحابىتأ

ن يوقف آلا ف،وجهها على جيزت وصيتهأوصيته و على  مل يتهم الرجل، من مال الغرماءأكثرمال الورثة 

  .)١(ون له السدسكي وون ثلثه للورثة،كيو ون نصفه للغرماء،كهذا في

  .الشارع أراد التقليل من الوصية لنفع الورثةن إ ر بالورثة، حيثاضراإلبه يراد ) يتهم(: أقول

 قال:  قال،)عليهم السالم(بائه آوين، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن كروي الصدوق، عن الس

اخلمس : قال و، لنفسه باخلمسىزوجل قد رضن اهللا عالوصية باخلمس، أل: )عليه السالم(علي 

  .)٢(الربع جهد، والثلث حيف واقتصاد،

                                                

 

 



٢٥٤

 ، بالثلث فقد أضر بالورثةىمن أوص:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن محاد بن عثمان، عنو

  .غريمها إىل ،)١(ك بالثلث فلم يترىمن أوص واخلمس أفضل من الوصية بالثلث، والوصية بالربعو

  .جنازه إاملراد بالعتق الوصية، ال أن الصريح يفك ذيل احلديث فإنان، كيف كو

 ة بنت خالتهما عند موامام قاال أل)عليهما السالم(احلسنني  أن  من:ما يف الروايةأيضاً يؤيده و

مسي الوصية   مما،)٢( فجعلت تشري برأسها نعم، فأجازا وصاياها،عتقت فالناًأ: عتقلت لساااقد و

  .تاسعة من املنتتاب الوصية يف املسألة الكرنا احلديث يف كقد ذ و،عتقاً

 غالبها غري ظاهر ،بالغض عن ضعف سند بعضها ،ورةكالروايات املذ أن ان، فقد عرفتكيف كو

عمل  و، مع صحة سند مجلة منها،الداللة، خبالف روايات املشهور اليت هي صرحية يف النفوذ مطلقاً

  . مبعنييهاألصل إىل يدع احتياجاً ال ااملشهور ا مم أو شهراأل

دامت الروح يف   أحق مباله مانساناإل: )عليه السالم(  أيب عبد اهللا عن،شعيب أيب ففي صحيح

  .)٣(بدنه

 فإندام فيه الروح يبني به،  امليت أحق مباله ما: )عليه السالم(موثق الساباطي، عن الصادق و

  .)٤(الثلث إالّ بعدي، فليس له: قال

 على احملمول ،)٥(له فهو جائزك به ىأوص إذا دام فيه الروح حق مباله ماأالرجل : خراآلوموثقه 

   جنزه يف حياته، مثل األمرون ك أو جازة الورثة،إ
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مكم اهللا يف أوالدكيوصيغريه و.  

 ،دام فيه شيء من الروح صاحب املال أحق مباله ما:  أيضاً)عليه السالم(الثالث، عنه  هربخو

  .)١(حيث شاء يضعه

:  قال،دام فيه الروح يبني به امليت أحق مباله ما: قال له ،أيضاً )عليه السالم(موثقه الرابع، عنه و

 ،الثلث إالّ  به فليس لهى أوصفإننعم)٢(.  

أبانه إذا  : فقال، أيضاً، يف الرجل جيعل ماله لرجل يف مرضه)عليه السالم(موثقه اخلامس، عنه و

  .)٣(جاز

هو ماله :  قال،جيعل ماله لقريبه أن الرجل له الولد يسعه: )عليه السالم(خرب مساعة، قال له و

  .)٤(يأتيه املوتأن  إىل به ماشاءيصنع 

 شاء وهبه،ن إ ،دام حياً شاء ما يعمل مباله ما أن لصاحب املالن إ :بصري مثله، وزاد أيب يف خربو

الفضل أن  إالّ ،الثلث إالّ  به فليس لهى أوصفإن ،يأتيه املوتأن  إىل هكشاء ترن إ وشاء تصدق به،ن إو

  .)٥(يضيع من يعوله، وال يضر بورثته ال أن يف

أبان به ن إ : قال،، يف الرجل يعطي الشيء من ماله يف مرضه)عليه السالم(رواية املرازم، عنه و

  .)٦( به فهو من الثلثىأوصن إ وفهو جائز،
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ن كمل ي وهكعتق مماليأنصار  من األعاب رجالًنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله( ليين، عن النيبكرواية الو

  .)١(ففون الناسك يتاً صبية صغاركتر: )صلى اهللا عليه وآله( فقال ،له غريهم

 مباله ماىل أو امليت:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ، عمن أخربه،كالسما أيب رواية ابنو

  .)٢(دامت فيه روح

دام  صاحب املال أحق مباله ما:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا مسع أبا أنه ،ىمار بن موسعن عو

  .)٣(فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء

دامت الروح يف   أحق مباله مانساناإل:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاحملامد، عن أيب عنو

  .)٤(بدنه

 قال لرجل )صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ : بن صدقةيف رواية مسعدة) عليه السالم( عن الصادقو

 صبية صغاراً كتر: قال و)صلى اهللا عليه وآله( فعابه ،ن له غريهكمل ي وهكعتق عند موته مماليأ نصارمن األ

   .ففونكيت

 على محلها الوصية، أو إىل ة بسببها عن ظاهرهالداألغريها من الروايات اليت البد من صرف إىل 

  . العامةىفتو ألنه  بعضكذل على ما محلهاكالتقية، 

  .)٥(نفوذ املنجزات مطلقاً على مجلة من الروايات املطلقة الدالة إىل ضافةباإل

، عن رجل مريض أقر عند املوت لوارث بدين )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:والد أيب مثل خرب

  .)٦(احلديث كجيوز ذل:  قال،له عليه
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حدمها فالن أل ويف رجل أقر عند موته لفالن :)عليه السالم( أمري املؤمنني  قال،وينكخرب السو

 مل يقم واحد منهما البينة فإن ، احلال، أيهما أقام البينة فله املالكتل على  مث مات،عندي ألف درهم

  .)١(ناففاملال بينهما نص

ضره املوت فدفع سألته عن رجل مسافر ح:  قال)عليه السالم(عن الرضا  خرب سعد بن سعد،و

ليه إثري فادفعه ك ال وهذا املال لفالن ابن فالن ليس يل فيه قليلن إ :رجل من اجلار، فقال له إىل ماالً

 يدري صاحبه ما الذي محله ال و،األمرمل يأمر فيه صاحبه الذي جعله له ب ويصرفه حيث شاء، فمات

  .)٢(يضعه حيث شاء:  قال،يف يصنعك كذلعلى 

  .انتتيوالد اآلأيب  وروايتا عبادو، )عليه السالم(حوص، عنه مساعيل األإعد، عن مثله رواية سو

 ىن املوصم، ألكحلاا إىل  يرجع أمرهكان جمهول املالكرده املقر له  لو إذ ان املراد شاء امليت،كن إ

  .يف شاءكليه يتصرف فيه إ

  .)٣(غريها من الرواياتإىل 

سائر  و،أنفسهم جائز على قرار العقالءإاملشهور، لعموم ما هو كقراره مطلقاً، إمنه يعلم نفوذ و

داللة  ر ملذهبه روايات الكما ذكمنع،  أو إشكالختلو من  قد ناقش اجلواهر فيها مناقشات ال ودلة،األ

 ضعف مجيع منه يعلمو: ليه، مث قالإيرجع  أن  من شاء التفصيلىالم يف املقام، فعلكأطال ال وفيها،

   ها طرحأكثر ل منها أوكقرار املستلزم مسألة اإل أي ة،قوال يف املسألاأل
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  : النصوص أوبعضهاأكثر

  .ال فمن الثلثإ و،األصل من ى مضان عدالًكن إنه إ :منها

 مع عدم كذلكالثاين  و، مطلقاًاألصلول من قرار لألالوارث، فاإل وجنيبالتفصيل بني األ: منهاو

  . محزةي عن ابنكهو احمل و،معها من الثلث والتهمة،

بدوا من  وجنيب مع التهمةلأل وقرار للوارث من الثلث مطلقاً،اإل أن ما يف النافع من: منهاو

  .األصل

ان عليه دين حييط ك وان بعنيكن إ و،األصل من ىان بدين مضكن إ أنه ما عن املفيد من: منهاو

  .قرارهإان متهماً مل يقبل كن إ و مأموناً،ان عدالًكن إ قرارهإة قبل كجبميع التر

 عدمه وان مأموناًك أن املريض يف مضي االقراره وما عن التقي من عدم الفرق بني الصحيح: منهاو

  .ان غري مأمونكأن 

اشتراط  و،األصلانتفاء التهمة يف املضي من  وط العدالةاالقاضي من اشترو ما عن النهاية: منهاو

  .قوال عشرةدت األرمبا عو: قالأن  إىل  يف املضي من الثلث،اًانتفائهما مع

 يف املفتاح فإن ،ل ما فيهكر كمل يذ و،رامةكقوال من مفتاح الالظاهر أخذ اجلواهر هذه األ: أقول

  .عشرة إىل اهاأ

ن االعتماد عليها بعد ك ال ميةوركقوال املذاأل أن السبب ورناه من النفوذ مطلقاً،كاملتعمد ما ذو

عليه (قوله  وروايات املشهور، اتإطالقك ،القبول على دلة الصحيحة الدالةوجود األ و،تضارب أدلتها

قاريرهم من أالسرية املستمرة بني املتشرعني يف قبول  وبل. أنفسهم جائز على قرار العقالءإ: )السالم

  .املرض والصحة إىل غري نظر

  ، يف رجل فرط يف )عليه السالم(  أيب عبد اهللاففي صحيح عباد بن صهيب، عن



٢٥٩

 ىاة، مث أوصكفرط فيه مما يلزمه من الز  حياته، فلما حضره الوفاة حسب مجيع مااته يفكخراج زإ

و هو مبرتلة دين لإمنا  ، مجيع املال منك خيرج ذل،جائز:  قال،من جيب له إىل  فيدفعكخيرج ذل أن به

  .)١(اةك به من الزىيؤدوا ما أوص حىت ء ليس للورثة شي،ان عليهك

، عن رجل مريض أقر عند املوت لوارث )عليه السالم( عبد اهللا باسألت أ: والد، قال أيب صحيحو

  .)٢(احلديث كجيوز ذل:  قال،بدين له عليه

 السرائر والغنية واملراسم وايفكهو النفوذ مطلقاً قول ال وهذا القولن إ :رامةكقال يف مفتاح ال

  املنعقدمجاعيا السرائر باإلاستدل له وصا و عليه،مجاعقرار السرائر اإلإيف و شف الرموز،ك واجلامعو

براء ذمته من حق عليه يف حال إقراره يريد إنه بأغريه ب وأنفسهم جائز، على قرار العقالءإ أن على

 قراره بقيت ذمته مشغولةإبه، فلو مل يقبل  إالّ ليهإن التوصل كال مي و)يف حال مرضهأو : أقول(، هتصح

  .انتهى ،املبسوط واخلالف هذا القول ظاهرن إ :مث قال. المها مفسدةك وبقي املقر له ممنوعاً من حقهو

 إذا هفإن ،ليهإ ال جيعل له سبيالً و بشيء،نسانلف الشارع اإلكي أن يعقل نه الأوقد يستدل له ب

 ماإن الوقت واسع، فالالزم  تسجيله اوناً، بل ألكن تركمل ي وقبال أو تعلق حق به يف نفس مرض املوت

   إذ ،األولن االلتزام بكمي حيث ال وقراره،إينفذ  أو  فال جيب عليه،كم ذلكن حيرفع الشارع يده عأن 

                                                

 

 



٢٦٠

 املضاربة والبيع والرهنك ،ثريةكام الكحأقواله ما يصلح لتقييد أدلة األ وأدلة التقييد ليس يف

  .قراران البد من التزام نفوذ اإلك ،غريها واجلعالةو

 قرار،بني أدلة عدم نفوذ مطلق اإل وية،األولام كحيقع التعارض بني أدلة األ: ن شئت قلتإو

 أقوال، عشرة إىل يتأا أ فقد عرفت ،ةتتقرار متشقوال يف عدم نفوذ اإلاأل إذ ،األوىل ال تقاوم الثانيةو

باستثناء ما اخترناه  ـ قوال أهم األفإنقرار، عن نفوذ اإل إالّ صيحم فال ،ما ستأيتك طربةضالروايات مو

 الّإان متهماً وكن إ قراره من الثلثإو: ره العالمة يف القواعد من قولهكما ذ ـ قرار نفوذ اإلإطالقمن 

  .رأي على لوارث أو جنيبان ألك سواء األصلفمن 

 تبه،كنف يف صامل واحملقق يف الشرائع والقاضي وخرية الشيخ يف النهايةنه إ :رامةكقال مفتاح الو

 نسبه الشهيد الثاين واخلراساينو: املفيد، قال إىل ايننسبه الشهيد الث وتبهما،كالشهيدين يف بعض و

: قد عرفت نوع تردد القواعد لقوله ويعدون عشرة، رهم الك فهؤالء الذين ذ،كثراأل إىل اشاينكالو

  .) رأيىعل(

تلف رأيه يف خنفس الشيخ قد ا و، آخرالقاضي قوالً والشيخ إىل غاية املراد نسبأن  إىل ضافةباإل

تب كخرين رأوا مجلة من اشاين واآلكال أن ما يف الشرائع، والظاهر  غري قوالًى النافع يراحملقق يف وتبه،ك

حنوها يف  أو قوال املختلفة متنع عن انعقاد شهرةمثل هذه األو ،كثراأل إىل حنوها فنسبوه والعالمة واحملقق

  .هي مضطربة والروايات املفصلة إالّ  فلم تبق،املسألة

له  أن  بعض ورثتهى عن رجل أوص)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ل قا،فعن منصور بن حازم

  .)١( لهىان امليت مرضياً فأعطه الذي أوصكن إ :عليه ديناً، فقال

                                                

 



٢٦١

 عن امرأة استودعت )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن العالء وأيوب، أيب مثله روايةو

ها ؤ أولياى فأت،ماتت املرأة و، لفالنةكليإال الذي دفعته املن إ :، فلما حضرها املوت قالت ماالًرجالً

 ، شيء أفيحلف هلمكلنا قبل حلف لنا ماا فكعند إالّ ان لصاحبتنا مال وال نراهكنه إ :الرجل فقالوا

 افإمنان ك ما على األمريضع  وحيلف، فال انت متهمةكن إ وت مأمونة عنده فليحلف هلم،انكن إ :فقال

  .)١(ههلا من ماهلا ثلث

 عن رجل أقر لوارث له وهو مريض )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا:  قال،مساعيل بن جابرإوعن 

  .)٢(أقر به دون الثلث إذا جيوز عليه:  قال،بدين له عليه

عليه ( فقال ،الرجل يقر لوارث بدين: قلت:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن احلليب، عنو

  .)٣(ان ولياًك إذا جيوز: )السالم

جيوز عليه :  قال،هو مريض و عمن أقر للورثة بدين عليه)عليه السالم(سألته :  قال،عن مساعةو

  .)٤(ان قليالًك إذا ما أقر به

 رجل إىل امرأة أوصت: )عليه السالم(ري كالعس إىل تبتك:  قال،عن حممد بن عبد اجلبارو

 صفر وشبه وشعر و البيت من صوفهلا من متاعان ك ما كذلك ورهم،أقرت له بدين مثانية آالف دو

ة كحيج عنها من هذه التر أن أوصت ووصيتها، على شهدتأ وليهإ ىهلا أقرت به للموص ل ماك وحناسو

  يف ك فلم ندر ،ت زوجاًكتر وماتت املرأة و، هلا أربعمائة درهمةتعطي موال وحجتان،

                                                

 

 

 

 



٢٦٢

تب هلا ما كي أن أة استشارته، فسألتهاملر أن اتبكر كذ و،األمراشتبه علينا  وخروج من هذا،

 بشهادة كتك له بدين حييط بتركقرارإب إالّ  هلذا الوصيكتكتصح تر ال:  فقال له،يصح هلذا الوصي

 كأقرت للوصي ذا الدين، فرأي وهذا، على تبت له بالوصيةك وينفذ ما توصيه به، أن يهتأمر والشهود،

عليه (تب خبطه ك ف،اهللا شاء نإ لنعمل كتعيفنا ذل وهذا عن كمسألة الفقهاء قبليف  كأدام اهللا عز

ن كين إ وشاء اهللا، نإان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً، فيخرج الدين من رأس املال كن إ :)السالم

  .)١(فكمل ي أو ىفكالدين حقاً أنفذ هلا ما أوصت به من ثلثها 

ما أثر به  ون يرد النحلة يف الوصية،اك أنه :)عليه السالم(علي  وين، عنكقد تقدمت رواية السو

  .)٢(بينة رده ثبت وال عند موته بال

أقر املريض  إذا قرار له بدين، يعينإوصية لوارث، وال  ال: )عليه السالم(رواية مسعدة، عنه و

  .)٣(كحد من الورثة بدين له فليس له ذلأل

  .غريها من الرواياتإىل 

 ىقد مسعت فتوو ،ر حال املرضكبدون ذ ار يقيد مطلقاًقراإل أن  علىدل هذه الروايات بني ماو

قرار إخالف يف مضي  ال إذ غريب،نه إ :قال يف اجلواهرو، طلق التقييدأبعضهم مبضموا، حيث 

  . مطلقاًاألصلالصحيح من 

  لتقييد بالنفوذ يف التقييد يف حال املرض، وا على دل بني ماو

                                                

 

 

 



٢٦٣

  .اًانا مها يف نظر العرف شيئاً واحدكن إ و،قر غري املتهمبامل أو باملقر املرضي، أو املال القليل،

  أيب عبد اهللا رواية الدعائم، عنىعل الّإره بعضهم غري ظاهر، كما ذ على نعم تقييد النفوذ بالعدالة

ينظر :  قال،قر بالدين يف مرضه الذي ميوت فيه لوارث من ورثتهيسأل عن الرجل  أنه ،)عليه السالم(

 قرارهإ مل جيز كخالف ذل على انكمن وقراره، إ مأموناً من احليف جاز ان عدالًك إنفيف حال املقر، 

   .جييزه الورثةأن إالّ 

  .قرار مطلقاً نفوذ اإلىنف بني ماو

  .ن أزيد من الثلثكين إ و أيمل جيز الورثة مطلقاً، إذا هنفا بني ماو

 قد محل الشيخ و االعتماد،نكيف ميك ـ لف غري عريفكن اجلمع بتكأمن إ و ـمع هذا التشتتو

  .)١(غريها والتقية على غريه بعض هذه الرواياتو

  

                                                

 



٢٦٤

 أو امليت دين مستوعب، على انك إذا ةكهل حيجر الوارث عن التصرف يف التر ):١٣مسألة (

  : لاأقو و احتماالت،لكيف ال أو  يف قدر الدين،،حيجر عليه يف غري الدين املستوعب

قضي  مث إناستوعب، ن إ و،قرب الصحة دين، فاألكهنا وةكرث الترلو رهن الوا: قال يف القواعد

  .انتهى ،قدم حق الديان الّإ واحلق

 ،ة متعلق حق امليتكالترأن  إالّ يفهم منها عرفاً الدين ال و أدلة الوصيةفإنره، كما ذكالظاهر و

 ممنوع مطلقاً يف التصرف فيها أن الوارث، أما والوصي على  بنحو جيب وفاء هذين،الديان وصيتهيف و

 فال ،ما يقابل الوصية وما يقابل الدين إىل ستوعب بالنسبة امليف اجلملة يف غري أو غريه، أو ستوعبامل

  .دلةيفهم من األ

ية من ع فيه، حيث السرية القطشكال، فال ينبغي اإلوصيةً أو غري املستوعب ديناً إىل أما بالنسبة

ثرياً ك أن املوت، مع على  أمواهلم بعد موم تصرفهم السابقورثتهم يتصرفون يف أن  علىافة املسلمنيك

احلوانيت مبجرد  وثاثاأل وخراج الورثة من الدارإالدين، فهل مسع أحد ب وهم هلم الوصيهأكثرمنهم بل 

دينه، بل الزم عدم جواز  إىل يضمن امليت ضامن بالنسبة أو الوصية، ويصفوا الدين حىت موت مورثهم

ن إ وخراج الثالثة حلنها واحد،إ على دلة الدالةن األفن، ألكخراج الإقبل ك حىت  ذلالتصرف عدم جواز

 قال الصادق ،ك من ذلأكثرعدم فهم  إىل  أوالضرورة إىل  مستندكفن ضرورة لقلنا هل ذلكل يف اليق

  .)١(فن من مجيع املالكال: )عليه السالم(

                                                

 



٢٦٥

 يف مثن كجيعل ما تر:  قال،فنهكمثن عليه دين بقدر  وسألته عن رجل مات: عن زرارة قالو

  .)١(كيه مما ترليقضي ما ع وفونهكيتجر عليه بعض الناس فيأن  إالّ ،فنهك

فن، مث الدين، ك به من املال الؤأول شيء يبد:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاوين، عنكعن السو

  .)٢(مث الوصية، مث املرياث

لزوم  إالّ  الرواياتهصية، فهل يفهم العرف من مثل هذورة يف باب الوكخر مذأمثله روايات و

  . بدون حجر الوارث عن التصرف يف املالموروفاء هذه األ

 نهألذا قالوا ب والفهم اللغوي، ال والدقة العقلية  ال،العرف اعترب فهمه إىل الم ملقيكالن إ حيثو

 يب،ك املفردات اخلالية عن التراللغة تفسر أن كالوجه يف ذل وتعارض العرف واللغة قدم العرف،إذا 

  . املفرداترائن تغري من معىنقيب توجد كيف الترن إ يب يعطي املفردات داللة خاصة، حيثكالترو

ن بعض حمشي ك يف املفصل، لكب، خالفاً البن مالكصوليون بالوضع للمراأل ولذا قال البالغيونو

  .ليه أيضاًإ صحة النسبة ىفاية نفكال

عدم جواز  على )٣(دين وصية يوصي ا أو من بعد: ة قوله سبحانهمنه يعلم عدم داللو

املراد لزوم ن إ ذا، حيثك رحبه بعد ضرائب الدولة  ماكزيداً ميلن إ التصرف، فهي مثل قول العرف

مل يؤد الضريبة أخذت الدولة من ماله بقدر  إذا نعم، غريه أو  الربحكان من ذلكعطاء الضرائب، سواء إ

  الضريبة طلبه من تما 

                                                

 

 

 



٢٦٦

  .ال فمن غريهإ و،كنت من ذلكن متإ

صلى اهللا عليه (الرسول  أن ،دين غري مستوعب عدم حجر املال بسبب وصيه أو على الذي يدلو

 ،يينتقضي د: )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله(بدليل قوله  ـ ان مديوناًكقد  و تويف)وآله

مع و ـ ان مديوناً عند الوفاةك) صلى اهللا عليه وآله( أنه  على دلتىخرأبأدلة  ورواية، على بفتح الدال

  . عن التصرف يف ماله قبل أداء دينه)صلى اهللا عليه وآله( مل مينع وارثه كذل

مل مينع ورثته عن التصرف  وان مديوناً سبعمائة ألف عند استشهاده،ك )عليه السالم(علي  كذلكو

  .يف ماله

وردت  واعذ وماً شرعياً لشاعكالوصية ح وجل الدينيف املال ألان منع الورثة عن التصرف كولو 

يقع  و،خالفه على انت السرية القطعيةكو شعارات،بعض اإل إالّ ون لهكي ال أن ثرية، الكفيه الروايات ال

 إذا ةكبيان حال التر على فقه املسألة يتوقفو: رامةكقال يف مفتاح ال حىت بري،كفيه هذا االختالف ال

قد  وى،الت اليت تعم ا البلوكهي من املش و،غري مستوعب أو مليت دين مستوعب هلاا على انك

  .انتهى ،تاب الواحد بل يف الباب الواحدكمن الفقيه الواحد يف ال حىت ىاضطربت فيها الفتو

تعلق حق  أن لمكت إىل غري املستوعب، ظهر حال املستوعب، بال حاجة ومن ما تقدم يف الوصيةو

 كتل على باب آخر بدون دليل إىل حالة بابإمن نه إ ، حيثكغري ذل أو رش،األ أو نالرهكالديان 

  .يفهم منه عرفاً ماى ل باب لريكمهما، بل الالزم مراجعة دليل ك وحدة حىعل  وال،حالةاإل

:  بقوله سبحانه،يف املستوعب أو به ظهر وجه النظر يف استدالل من قال باحلجر، سواء مطلقاًو

امن بعد وصية دين أو  يوصي)رره سبحانه أربع مرات كقد  و،)١  

                                                

 



٢٦٧

ال يؤدون حق امليت يف  و، ملاالًكلون التراث أكشيء ال يرتبط م فيأ أنه يداً، لئال يزعم الورثةكتأ

  .الديان يف طلبهم ووصيته

 ضمار، بل عنإبغري  أو ضمارإالسند يف بعضها صحيح بو ،مبا رواه املشايح الثالثة، عن البزنطيو

 أينفق عليهم ،عليه دين و عياالًكيتر ول عن رجل ميوتئس أنه ،)عليه السالم(احلسن  أيب البجلي، عن

مل يستيقن فلينفق عليهم ن إ والذي عليه حييط جبميع املال فال ينفق عليهم، أن استيقنن إ : قال،من ماله

  .)١(من وسط املال

اته يف حياته، فلما كخراج زإرجل فرط يف ، يف )عليه السالم(  أيب عبد اهللابصحيح عباد، عنو

 إىل ، فيدفعكخيرج ذل أن  بهىاة، مث أوصكان فرط فيه مما يلزمه من الزكحضرته الوفاة حسب مجيع ما 

 حىت  ليس للورثة شيء،ان عليهكهو مبرتلة دين لو إمنا  ، خيرج من مجيع املال،جائز:  قال،من جتب له

  .غريها وةاكقائل بالفرق بني الوصية بالز ال أنه بضميمة، )٢(اةك به من الزىيؤدوا ما أوص

عليه (املؤمنني   أمريىقض:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللابصحيحة سليمان بن خالد، عنو

  .)٣(املقتول دين على نكمل ي إذا سهامهم وتاب اهللاك على يرثها الورثة أنه  يف دية املقتول)السالم

  :  االحتماالت فيها ثالثةام قالوأ اآلية االستدالل بىعل يردو

  .جيوز التصرف فيها قبله هلهما، فالاملراد بعد وصوهلما ألن إ :األول

                                                

 

 

 



٢٦٨

  .لهبجيوز ق  فال،تعيينهما وون املراد من بعد عزهلماكي أن :الثاين

ون كي ول،كيف ال أو  فيجوز التصرف فيما يفضل،من بعد وجودمها يف املال الواسع: الثالث

  .ضامناً

  .ني يتم املطلوباألولبأحد  و،ن الثالث خالف الظاهركل

 )عليه السالم( وعلي )صلى اهللا عليه وآله(تصرف ورثة النيب  وقطعيةلما تقدم من السرية ان إ :فيهو

بقرينة  كذلكا ناً، فهإمجاع وهو ال مينع التصرف ضرورةً وفنكالكون الدين والوصية ك وتهما،كيف تر

  .اليت تقدمت بعضهاوحدة السياق يف الروايات 

از املوصني لزوم كالوصية حسب ارت و،الوصية بقرينة السياقكين دالن أ و،صحيحة البزنطيو

ان مقصوده كيعطي ثلثه للفقراء  أن ى أوص فإذا،ة خصوصيةكيف عني التر أن ، الىما أوص إىل الوصول

انت خصوصية، كإذا  إالّ ،ةكيسه ليأخذ بدله من الترك الوصي من هأعطان إ وليهم،إوصول هذا القدر 

 فن املتقدمة،كرواية االجتار بال وما أشبه، أو به للطالبتك أو  ثلثه اخلاص للفقراء،عطاءإبى أوص إذا ماك

يف ماليات  ـ العرف ال يفهم أن قد تقدم والثالث، خصوصاً ىناملعتية تعطي آلاخر بعض الروايات األو

  . الثالثاملعىن إالّ  ـحنوها وولةالد

م مال كح على ما باقإ الشريفة اآلية ظاهر ىة مبقتضكره بعضهم بأن التركما ذ أن علممنه يو

 اآليةعرفت من ظهور   بعد ما،، غري ظاهر الوجهاألولقائل بالثاين فتعني  ال و،الغرماء إىل منتقل أو امليت

 طائهم الدينعإيتصرفون فيه مع لزوم  و الثالث، فاملال للورثةيف املعىن ـ غريه وبقرينة العرفـ 

  .من غريه أو فن منهكال والوصيةو

  .ما يأيت تفصيلهك ،مهكل حكترتل فل تضخم أوو ذا ظهر مناء أإو



٢٦٩

ان االستدالل ا للحجر يف غري كمإعدم  إىل ضافةا باإلأالبزنطي  االستدالل بصحيحة على يردو

 إالّ ن ظاهراً يف نفسه يف احلجراكن إ وعدم االنفاق يف املستوعب أن ا دليل عدم احلجر،املستوعب، أل

عطاء إان مع ك إذا ما نفاق املتلف للدين، الاإل إىل رناها توجب صرفهاكالقرائن اخلارجية اليت ذأن 

نفاق املتلف، فهي اإل إالّ يفهم منها العرف ال على عرض مثل هذه الرواية إذا لذا والديان من مال آخر،

 املتعلقة مورسائر األك ـ بل، حيث فهم العرف فيهماإرين يف ست وعش وبل شاة، يف مخس من اإل:مثل

  .واحد ـ باملاليات

مل  إذا ..يرثها( و)ليس للورثة شيء(ـ  ف،خريني يظهر اجلواب عن االستدالل بالروايتني اُألكوبذل

ان له ك إذا ماكرث الذي هلم بدون أداء شيء يف قباله، فهو سائر اإلكمعناه ) املقتول دين على نكي

 يتصرف فيه، بل معناه ال أنه ف، وليس معناهليس يل مائة من األ: ان مديوناً مائة، يقولك ودرهمألف 

 قوله ىيف املستوعب الذي هو مقتض حىت رمبا يؤيد جواز التصرف ولف طلق له،األباقي كليس أنه 

  : غريه و،)١(ة امليت لورثتهكتر: )عليه السالم(

ن إ :قلت:  قال)عليه السالم(احلسن  أيب محزة، عنيب  أعلي بن الصدوق، عن وما رواه الشيخ

 قضاه بقي فإنليس يعلم به الغرماء،  و شيئاً وعليه دين،كتر و ولداً صغاراًكتر و ماتك من مواليرجالً

  . ولده على أنفقه:  فقال،ولده وليس هلم شيء

  .)٢(عن محيد بن زياد)  اهللاهمحر(ليين كورواه ال

  .يف املستوعب حىت صحة التصرف على نه دال أالإ ،يصال حق الغرماءإده بان يلزم تقييكن إ وهفإن

                                                

 

 



٢٧٠

يب مجيع ماله أل أن ن عمرب أخو رومي اىأوص: ما رواه عمرو بن سعيد، قالأيضاً يؤيده  وبل

، )عليه السالم(جعفر  أيب وضع الوصية بني يدي أنه خربين روميأف:  قال عمرو،)عليه السالم(جعفر 

 ك لتوهب و،ذاكامحل : يقول و،قف:  عليه فيقول يلؤقرأ فجعلت ، أخيك لىهذا ما أوص: فقال

وهبت يل  و الثلثكليإأمحل  أن أمرتين: أخذ الثلث، فقلت لهإمنا   فإذاالوصية، على أتيت حىت ذاك

  .)١( ال تبع شيئاًك من غلتكامليسور من على ،ال:  قال،كليإمحل أ وأبيعه: ، فقلتنعم:  فقال،الثلثني

ان كإمنا  وحنوه، و ببيعال تبديالً ون خالفاً للوصيةكم البيع مل يد من ع)عليه السالم( ما أمره فإن

  .جازة التعجيل يف الدفعان الالزم لوال اإلكليه بتأخري الدفع، بينما إ ىمن املوص جازةإ

 عشرين، مثرة تساوي ىأعط و مائة،ىان لزيد بستان يسوك  فإذا،األصلنماء حاله حال ال مث إن

عشرين للديان،  وعطاء مائةإعليهم  و،النماء واألصلان للورثة التصرف يف ك ،عشرين وان دينه مائةكو

  .ك ذل، أو غريمن الثمر سنة سنة مع رضي الديان أو ،سواء من مال آخر

ل للديان، حاله كان الك ،عشرين و مائةى، مث تضخم بأن ساوان البستان مائة عند املوتكذا إو

  . عليه بعد موته، حيث تصرف ديته يف دينهجىن قتل أوذا  إحال ما

  .الدين للورثة على ان الثالثون الزائدكمخسني  وذا صار مائةإو

ن عليهم ك مل ي،صري من الورثةقعشرين مث ترتل فصار مائة بدون ت وان البستان يساوي مائةكذا إو

 على تقدير انطباقها على حنوها واةكذه من الز جيوز هلم أخ،امليت عشرون على شيء، بل بقي للديان

  ن صرف يف ك بأن مل ي،دينه

                                                

 



٢٧١

  .كغري ذل إىل املعصية،

 قدم حق الديان، فهو الّإ وقضي احلق مث إن :المه املنقول يف أول املسألةكأما قول العالمة يف آخر 

ضاً يف بع  أوالًك ،حيث لزم صرف شيء منهاة، كباع الوارث الترنه إذا إ أيضاً، حيث القاعدةعلى 

 أو ،م مثالًكاحلاكفن كمن يلي ال أو الديان، أي صاحب احلق، وبعضاً يف الوصية، أو ،فنكال أو الدين

مل جيد بدهلا من  إذا اة املبيعةكم للزكتباع احلااك ،ة يف فسخ البيعك التره يتبعفإنالوصي مل جيد احلق، 

  .دفع احلق إذا  حق التصرفىالشارع أعطن إ ، حيثكاملال

 مل جيد املستحق  فإذابدهلا متعلق احلق، أو ةكالتر أن كش ال إذ مل يدفع فالتصرف فضويل،ا  إذأما

وهي  بيه داران ألك  مثالً،خذ من املبدلان األكمإدام  البدل ما إىل تصل النوبة البدل اتبع املبدل منه، وال

 إذ دار الولد، ب الر األم يفسخ داك احلافإنباعهما،  وان له دارك وبقدر قيمتها مديون،و، تهكل ترك

 البدل مطلقاً، واألصلنه يساوي  أعطاء البدل، الإللوارث إمنا  وة،كبالذات يتعلق بأصل التروأوالً  احلق

  .حنوها واةك يف باب الزكذلكو

 وهو ،الورثةإىل  مع الدين املستوعب حىت ةكه انتقال التران، فقد ظهر مما تقدم وجكيف كو

 شفعته وصاياه وقضائه والقواعد يف مواريثه وجامع الشرائع و عن املبسوطرامةكاه مفتاح الكالذي ح

جامع  و،وصاياه ويضاححجر اإل و،حجرها ورةكرهن التذ واملختلف وقضاء التحرير و،رهنه وحجرهو

 ،مواريثه وكقضاء املسال و،املواريث ويف الرهن و،حواشي الشهيد و،الوصايا واحلجر واملقاصد يف الرهن

  ظاهر حجر  و،ف اللثامشكمواريث و



٢٧٢

  . يف وصاياهمجاع اإلىجامع املقاصد ادع و، عليهمجاعرة اإلكالتذ

 اخلالف واملبسوطك ،الورثة إىل ال تنتقل وم مال امليتكح على ىة تبقكالترن إ :خالفاً ملن قال

ة يف العالم و،القصاص والقضاء والشرائع يف املواريث و،باب قضاء الدين عن امليت ووصايا السرائرو

هو  و،املختلف يف وصاياه و،يضاح يف رهنهإلقال به ا مال أو و،الشهيد يف مرياث الدروس و،رشاداإل

يف السرائر  واملفاتيح، وفايةكال وكما يف املسالك، كثرالنهاية وفقه الراوندي وهو مذهب األ وظاهر املقنع

  .الغرماء ال و الورثةكتدخل يف مل ة الكالتر أن خالف يف ال

يأذن  أو يويف الدينأن  إىل القولني مينع الوارث من التصرفعلى ن إ :رامةك مفتاح المث قال

ظاهر السرائر يف قضاء دين امليت، وهو  وكاملسالويضاح اإل يف قضاء مجاع اإلك ذلىكقد ح والغرماء،

  .ما يشهد به التتبعك كذلك

  .مثله ليس حبجة وأن تقدير تسليمه معلوم االستناد، على مجاعاإلن إ : أوالً:فيهو

 بل التتبع :الم السيد العاملي املتقدمكيف رد  لذا قال يف اجلواهر و غري موجود،مجاعاإلن إ :ثانياًو

بل ويف باب : جامع املقاصد يف باب احلجر، قلت ومن الحظ القواعدعلى خيفى ما ال كشاهد خبالفه، 

  .الرهن وغريه، وقد تقدمت عبارة القواعد

قبل  واًإنسانان ك بظنه صيداً فىرم إذا ماك ،ت يف حياته ما أورث الضمان بعدهفعل امليه إذا مث إن

يعد فعله، فيشمله الدليل، بل مل  ألنه  القاعدة ضمانه،ى مقتضفإنتة، كليه مات الرامي سإوصول السهم 

اء دان عليه األكة ك مل يتصرف الوارث يف الترفإنحينئذ  و يف الضمان،إشكاليظهر ممن تعرض للمسألة 

  منها، 



٢٧٣

  .رناهكذ ما على من غريها أو

طعمه أن إ و ضمن يف ذمته،،أشبه ما أو لهكة طعاماً فأكانت الترك إذا ماكتالف، تصرف باإلن إو

  .الوارث على ون الضمانك يكذلك ف، الغريكالغري بدون علم ذل

صرف الشخص  مثل مسألة تفليس ،أيضاًيضمن  ال أنه تصرف فيه الغري مع علمه، فالظاهر إذا أما

  .بدهلا أو عليه نفسهاإمنا  و،للوارث التصرفن إ قلنان إ ليهإملا يقدمه الغاصب 

 أخذه من الوارث فإن ،خذ من الغاصباألك أنه ل من بابكاآل على القول باملنع يلزم على نعم،

 إىل ن له الرجوعكل مل يكأخذه من اآلن إ ون الوارث قدمه بنفسه،ل، ألكاآل إىل ن له الرجوعكمل ي

  .ورة يف باب الغصبكسائر الفروع املذ إىل ،الوارث

 ة أوكعطاء نفس الترإملا تقدم من اختياره يف  ،ه الوارث فهوك تدارفإنحنوه،  ون تصرف بالبيعإو

ما استدل به الشيخ كضرر،  ، لدليل الكيبعد ذل  ال،ه فهل للمطالب فسخ املعاملةكمل يتدارن إ و،بدهلا

الدين يف كا إ: يقالأن  إالّ اللهم:  قال،مال اليه اجلواهر وغريه به يف خيار الغنب، و) اهللاهمحر (ىاملرتض

  .انتهى ،له حقاً يف اجلملة وأن ه تضرر الغرمي،ؤاخليار الذي منش على التسلط

املفسوخ  ومل جيدها أخذ بدهلا،ن إ و وجد العني أخذها،فإنامليت،  على ذا فسخ صاحب احلقإف

  .رثالوا إىل عليه يرجع

  .تفي منها ذا القدرك ن،ثريةكيف املقام فروع و



٢٧٤

 ما مثله اجلواهر مبا لوكعصيانه  ما مثلناه بالرمي، أوكفرق بني عدم عصيان امليت بفعله  اله مث إن

 ،كذلكانت قد سرت جنايته ك  فيها بعد موته، أوىان حفر بئراً يف طريق املسلمني عدواناً فتردك

 ون مع العصيانكي أن  هذا املثال يصلحفإنتلف هو الثمن مثال، أ أن العيب بعدمثلهما ما لو رد مبيعه بو

  .ن قصد قتل املسلمأون مع العصيان بكي أن نكمثال رمي السهم مي أن ماكبدونه، أو 



٢٧٥

 الوجه و فيه تردد،،ظهور سفههبيف السفيه ) أي احلجر(هل يثبت : قال يف الشرائع ):١٤مسألة (

  .مكم احلاكحب إالّ يزول ذا الك ويثبت، الأنه 

  :  أربعةرامة يف املسألة أقواالًكر يف مفتاح الكقد ذ: أقول

 القواعد والشرائع وقد نقله عن املبسوط وم،كم احلاكح على زواله ول من احلجركتوقف : األول

 ليه يف غايةإمال  وأنه ظاهر الغنية،كو:  قال،سالمرشاد لفخر اإلشرح اإل وجممع الربهان ورةكالتذو

 ،رشادنه صرحيه يف تعليق اإلأاملشهور، مث أيده هو ب أنه ردبيلي عن احملقق الثاين املقدس األىكح واملراد،

  .خالف هنا إىل ره املبسوط ومل يشركذو: قال

ينتفي بانتفائه، حيث يقطع  وم، بل يظهر احلجر بظهور السفهكاحلا إىل عدم االحتياج: الثاين

 رشاديف تعليق اإل والرياض، وحاملفاتي وفايةكال وكاملسال والروضة وصدهو خرية جامع املقا و،يناألمرب

  .قويأنه 

  .ما عن اللمعةكم، كم احلاكح على يتوقف زواله والسفه،يثبت مبجرد نه إ :الثالث

  .الم الشهيد يف غاية املرادكيظهر من نه إ : قال يف جامع املقاصد،س الثالثكع: الرابع

س يف كع و،توقف يف زواله ومكم احلاكح على  يف التحرير بتوقفهجزمو: رامةكمث قال مفتاح ال

 يف سالممل يرجح فخر اإل و،جزم يف زواله من دونه ومكم احلاكح على رشاد فتوقف يف ثبوتهاإل

ورة، كقوال املذأخذ منه اجلواهر األ و،) اهللاهمحر(المه كاملهم من  انتهى ،الشهيد يف حواشيه و،يضاحاإل

  .من راجعهعلى خيفى  ما الك

   مك احلتالروايات علق وياتن اآلقرب القول الثاين، ألاألو



٢٧٦

هو  ماكم، كن احلكن املوضوع مل يكذا مل يإ وم،كان احلكان املوضوع ك  فإذاالسفه،على 

  .مكح ول موضوعك القاعدة يف ىمقتض

  .يةاألولالقاعدة  على ون دليل وارداًك، فال ياألولسيأيت ضعف أدلة القول و

م كم الشارع بتغيري احلكحإذا  إالّ ،املوضوعات على ام املعلقةكحل األك يف األمر ذاك وبل

ان واقعاً كن إ وم ذهب حقه،كاحلاعند لو حلف  أنه ما قالوا يف مسألةك ،مكم احلاكالواقعي بسبب ح

يتغري  اقعي الم الوكاحل أن تضيق ي،)١(اقتطعت له قطعة من النار: )صلى اهللا عليه وآله(ال فقوله إو ثابتاً،

  .يةاألولم أيضاً، حبسب القاعدة كم احلاكبسبب ح

  .م بالسفهكم احلاكا باطلة، ولومل حبإ أي  بأن زيداً سفه مل جيز له معاملته،نسانذا علم اإلإف

 م موضوعاً أوك احلاأ بأن قطع خبط،م عليه اشتباهاًكم احلاكحإمنا  وليس بسفيه أنه ذا علمإو

  .بالسفه، فمعاملته معه صحيحةم عليه ك مل حي،ماًكح

م بعد بالرفع عنه كم احلاكم بالسفه لواقع سفهه، مث ارتفع السفه، مث مل حيكم عليه احلاكذا حإو

  .مكم تابع للواقع ال للحكن احلجازت معاملته، أل

ي سالمم اإلكت من قبل احل يف موارد قوانني وضع،الواقع ومكم احلاكلة بني حكنعم رمبا تقع املش

م كوضع احلا إذا يوجب اهلرج، مثالً املورد ال أن نسان، فيما علم اإلىالفوض واملرج و عن اهلرجاًتفادي

مشتقاته،  وعدم بيع احلليب منع التجول، أو أو طفاء الضياء يف الليايل،قوانني إل العادل قوانني املرور، أو

عدم  باجلواز، أو الّإالبلد  إىل يءأوعدم ا  

                                                

 



٢٧٧

 خمالفة املرور توجب اصطدام السياراتن إ ، حيثكما أشبه ذل صديرها أوت واسترياد البضائع

 فيلقي عليها القنابل القاتلة، طفاء توجب رؤية العدو احلارب للبلدقوانني اإل وموال،األ ورواحذهاب األو

قوانني الصحة توجب  وتنتشر يف البلد، قوانني منع التجول توجب االغتياالت، حيث الفئات العاثيةو

 قوانني االسترياد ورقابة، البلد حيث ال إىل فاركقوانني ايء توجب جميء عيون ال و،كاهلال و الوباءخطر

  .جل حتطيم االقتصادفار باملرصاد ألك، حيث تقف بالد السالمالتصدير توجب حتطيم االقتصاد لبلد اإلو

 الشراف الفقيه تحت ،هامبختلف شعب جرائيةاإل وقضائيةلا و املشرعةى مما تضعها القوك غري ذلىلإ

 كش ه الفإنون القانون يف احلقيقة يف مصلحة املسلمني، كتصويب أهل اخلربة احمليطني به، مما ي والعادل،

 يف كش ال أنه ماك جعله، ى القانون يف مورد العلم بوجود املصلحة امللحوظة لدكيف لزوم اتباع ذل

مة األ على الالزم والالزم عليه جعل القانونلمصلحة فم وضع لكن احلا، ألكالشى لدلزوم االتباع 

 يف كر الفقهاء ذلكما ذك، ان حمتمالًك إذا  حيرمبنفسهحيرم  ماكضرار اإل و،جيوز ن الرد عليه الاتباعه أل

  .كما أشبه ذل أو من الصوم أو مسألة اخلوف من الطهارة املائية

 منتصف الليل، حيث ال خوف ءحلمراشارة ااإل على ضرر، مثل املرور  بأن النسانقطع اإل إذا أما

ال علة فال معلول،  ألنه ،ال أو م املشروعكاحلا على رد ألنه  حمرم،ك، فهل ذلكما أشبه ذل أو ،اًإطالق

 ضرار السابقة،هم يوجب األمعل على اعتماد الناسن إ ، حيثاألولان حيتمل كن إ وال يبعد الثاين،

ون خرق القانون حراماً، كور ك املذاألمريتبع  والتتبع، وليد من التأمزم إىل حباجة ولة،كاملسألة مشو

   .ال م أحيث أمر به الفقيه العادل



٢٧٨

 ،جراء العقابإاملهم يف  وهمم يلزم عليه مالحظة األكاحلا أن املخالفني، فالظاهر إىل أما بالنسبة

ما ك ،ركنهي عن املنلا و باملعروفاألمرلي ك مما يدخل حتت ،ما أشبه أو ان تعزيراً أوتغرمياًكسواء 

ومن ، ل يوم عشرة آالف مرةكخيالف قوانني املرور يف العاصمة  مثالً ،غريه وتاب احلدودكرناه يف كذ

 ك، فالالزم ترسالمقوانني اإل وسالمل يوم يوجب تشويه مسعة اإلك إنسانجلد عشر آالف  أن الواضح

  . )١(جب الغيبة عن نفسهرحم اهللا من : )عليه السالم(م، فقد قال كاحلا على كمثل ذل

 مما ،احلديث )٢(الناس يقولون أن لو ال :يف قصة املؤامرة ضده )صلى اهللا عليه وآله(وقد قال 

  .كغري ذل إىل ،سالم بعدم تشوه مسعة اإلسالميظهر اهتمام اإل

 على الدفع متوقفن إ  حيث،)٣(ليهم أمواهلمإدفعوا ا آنستم منهم رشداً ففإن: قال سبحانه

ل بأا يف الصغري الذي ك شامل للمقام، فال يستشاآليةمناط و ،ما تقدمك رشد الذي هو خالف السفهال

بريكيف السفيه ال  المل يبلغ بعد.  

م، كر احلاكخالفه بدون ذ والسفه على منطوقاً ويه مفهوماًم يف اآلكان، فقد علق احلكيف كو

  .هو مقصود وفالالزم تقييدها به بالدليل

   )٥(فليملل وليه:  قولهىلإ )٤(ان الذي عليه احلق سفيهاًك فإن: هقال سبحانو

                                                

 

 

 

 

 



٢٧٩

  .مكر للحاك الوالية مبجرد السفه بدون ذتعاىلثبت أفقد 

م كر احلاكجعل السفه مانعاً بدون ذنه إ  حيث،)١(مكال تؤتوا السفهاء أموالو: قال سبحانهو

  .أيضاً

تعليق أن إال  ن مفهوماً اصطالحاًكمل ين إ وهفإن، األوىل اآليةاملفهوم يف كيتني املفهوم يف اآلو

  :  يظهر وجه االستدالل بالرواياتكبذل والوصف مشعر بالعلية، خصوصاً يف مثل املقام، على مكاحل

سألته عن املرأة املعتوهة الذاهبة العقل :  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللارواه احلليب، عن مثل ما

  .)٢(ال: )عليه السالم( قال ،هاتصدق وأجيوزبيعها

وال تؤتوا : تعاىل يف قوله )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن يوسف بن يعقوبو

  .غريمها مما تقدمإىل ، )٣(تثق به من ال:  قالمك أموالءالسفها

  مثل،إشكالفيها  أو ما تقدمإىل بعض االستدالالت اليت ترجع  إىل حاجة ال أنه رناه يظهركمبا ذو

مل جيز التصرف ن إ و،اآليةن الرشد شرطاً وهو باطل بكم مل يكم احلاكجاز التصرف مع عدم حن إأنه 

ن أب و،يزول املشروط بزوال الشرط أن ن اشتراط جواز التصرف بالرشد يقتضيأب و،ثبت املطلوب

  .انتهاًء وم ابتداًءك عدم االشتراط باحلااألصل

 صل عدم احلجر بدون حجره،أانتهاًء ب وم ابتداًءكاما يظهر ضعف االستدالالت الشتراط احلك

ماله  على م فتسلطهك مل حيجر احلا فإذاأمواهلم على الناس مسلطونن أب و،هك بدون فكصل عدم الفأو

   ،االبتداء إىل هذا الدليل بالنسبةو ،يقتضي صحة تصرفاته

                                                

 

 

 



٢٨٠

ن ن السفه أمر غامض ألأب و.االنتهاء إىل وهذا بالنسبة ،مكيرفعه احلا حىت الستصحاب احلجرو

روا مثله كما ذك ،مكيف مثله البد من حسم احلا وستنباطيا فاملوضوع ،السفه شيء أن ى يرإنسانل ك

الذين يريدون التعامل  ونسان وقع نفس اإلكيف وم حيجركان احلاك نه لوأب و،الغناءو الوطن ونيةيف اآل

 الناس ال وف،كي حىت مل يرفع سفهه أو ،فكي حىت سفيه أنه  ال يعلموه إذ ،احلرج ومعه يف العسر

  .يعاملون معه ال حىت  سفههيعرفون مىت

 بصحة التصرفات الشاملة لتصرفاته اليت فعلها يف زمن سفهه ك االستدالل لذل:رامةكالمفتاح يف و

  .قبل التحجري عليها

  .نه أصل الصحةأك: أقول

اعتربنا  إذا خصوصاً و، الناس سفهاء أكثر إذ،البلية وىان جمرد السفه حجراً لعمت البلوكنه لو أبو

  .العدالة يف الرشد

 تسلط الناس مرفوع بأدلة السفه، و ال يقاوم الدليل،األصل فإن فى،ال خي ل ماكيف الو

سائر كليس السفه غامضاً بل هو  و،السفه على مكاالستصحاب ال جمال له بعد ظاهر تعليق احلو

فراد غامضة أشياء له أوضح األ هو واملاء أن  حىت،فراد غامضةأ وفراد واضحةأاملواضيع العرفية، هلا 

 فإن ،ره مجع من الفقهاءكذن إ والمكون بعض املوضوعات استنباطية أول الك و،شبهأما و ربيتيةكالك

  .ما تقدم وجههكاملعيار يف املوضوعات العرف 

  مطلقاً،كذلك مكيسبب جعل احل عسر الشخص الأن  إىل ضافه باإل،)لوال( يظهر جواب كبذلو

انت جهة ك ذاإ إالّ ،ماً عاماًكا توجب ح أ ال،م يف مواردهاكلضرر يرفع احلرج وااحل ودليل العسرإذ 

م من ك احلايخش وت الوباءءجا إذا تب الفقه مباكما مثلناه يف بعض كم، كم احلاكسبب ح خارجية مما

مصاحل املسلمني  على قائمأنه   بضميمةال ضرر دليل فإن ،حنوه وتلف الناس بسبب شرب احلليب

  جازة يعطي اإل



٢٨١

  .له يف املنع عن تعاطي احلليب مطلقاً

  .الشرع و الناس سفهاء خالف العقلأكثر و،صالة الصحة ساقطة بالدليل املتقدمأو

 على زواالً و اجلواهر عدم توقفه ثبوتاًىلذا قو ومما تقدم يظهر وجه النظر يف القولني املفصلني،و

  .مكم احلاكح

 إىل  يف عدم االحتياج فيهماإشكال الطفل فال وانون إىل ما بالنسبةأالسفيه،  إىل له بالنسبةكهذا 

قد استظهر نفي الرتاع يف املقامني يف موضعني و: رامةك قال يف مفتاح ال،زواالً م حجراً والكم احلاكح

زوال  أن رةكظاهر التذ و، من الشهيد يف أحد املقامنيكذل على مجاعاستظهر اإل و،من جممع الربهان

أيضاً رة كالتذ والتحرير و مث نقل عن املبسوط،م ضروريكم احلاكاحلجر عنه ببلوغه رشيداً من دون ح

  .مكاحلا إىل ياجتعدم االح

م يف رفع احلجر عن كاباء احلراجع اآل أن مل يسمع إذ ،ما ادعاه من الضرورية يف حملهو: أقول

  .الوصي أولياء وب واجلدون األك ى مقتضكرشدهم، بل ذل وطفال ببلوغهماأل

 ،مساوياً أو ان عدم االحتياج يف السفيه أوىلك ،مكاحلا إىل حيتاج يف حجره ان انون الك إذا مث

  .ل أدلة انون تأيت يف السفيهكن أل

 األصلال فإ و، عمل عليهصلٌأن اك فإن يف سفهه، ك مع شخص شنسانعامل اإله إذا مث إن

  .شبهأما  أو غاصب أنه  يفكمع ش املعاملةك ،مل يعلم املانع عنه صالة الصحة ماأ الصحة جلريان

روره يف مسألة كما ذكالم فيه، كالتقارن جري ال واملعاملة ومل يعلم التقدم ولو علم بالسفهو

 حيث جيري ،سفه أم ال أنه  يف نفسهنسان اإلكلوش صالة الصحة ماأمثله يف جريان  و،جمهول التاريخ

  .العدمأصل 

  . بينهمااألمررمبا يشتبه  إذ ،رماًك أو طرفه يعلم أعماله سفهائياً أن مل يعلم املعامل أنه إذا منه يعلمو

  



٢٨٢

 ،إنسانالسفه يوجب احلجر تلقائياً فعامله  أن رناه منكذ ما على األمران ك إذا ):١٥مسألة (

مفتاح  وره اجلواهرك وقد ذ،دمما تقكبطالن عقد السفيه  على دليل ال إذ انت املعاملة فضولية،ك

  .رامةكال

المهم كالظاهر الذي استفاده غري واحد من  و،غريمها والعالمة واحملققك ،طلق البطالنأخالفاً ملن 

  .جازةالبطالن لوال اإل

  .ذن الويلإابن الرباج منع جواز بيع السفيه ب ونعم عن الشيخ

 األمرتوقف  إىل ما الشرائع فحيث ذهبأ ،ال بطلتإ و،جاز الويل املعاملة فهوأ فإن ،انكيف كو

جازة إمراده مع عدم  أن الظاهر و،ان البيع باطالًك إنسانحجر عليه فبايعه  إذا : قال،مكحجر احلاعلى 

ن حترمي كمي أنه ردبيلي بل عن األ،كبال خالف أجده يف شيء من ذل: قال وفسره به اجلواهر ماك ،الويل

  . انتهى ،ان فيه منع واضحكن إ وورة البيع والشراء معه،يقاع صإجمرد  و،أصل املعاملة معه

تنازعاً  واالًكشإيوجب  ال حىت الشارع أراد سد باب معامالت السفيه أن ولعله فهم التحرمي من

  .نه حمل منعكل

 كذل وجازة،وقت اإل إىل  بالنسبة،عدم مفسدة  أو،انت مصلحةك إذا جازةجيوز للويل اإلمث إمنا 

 ى باع السفيه داره مبائة وهي تسو فإذا،م املصلحة قبله ما الكال م املفسدة قبله،  فوقت النفوذألنه 

 مائة، مث صارت ىانت تسوك أنه إذا ماكجازة،  صحت اإل،مائة إىل جازةمائتني، مث ترتلت يف وقت اإل

  .تني مل تصح االجازةائجازة ميف وقت اإل

 ان تالفاً،كذن صاحبه إضه ببق وتلفن إ واده البائع،ان املبيع موجوداً استعك فإن: قال يف الشرائع

  .انتهى ، حجرهكفن إو

ال  و،مل يقع ما يوجب االنتقال وهك ملكاملل إذ ، فيه وال خالفإشكال استعادة البائع ال: أقول

  و الرهن وةرجااإل والشراء و بني البيعكفرق يف ذل



٢٨٣

  . اجلميعغريها، لوحده الدليل يف وةاملساقاواملضاربة  واملزارعة

ه هو فإن ، غري واحدكذل إىل ذهب وم بعدم الضمان،كالم يف فرعه الثاين، حيث حكالإمنا و

 بأن كوجهه يف املسال وفاية،كال وجامع املقاصد ورةكالتذ والتحرير والقواعد واملنقول عن املبسوط

  . فهو مضيع ملاله، العلمه بأن العرض املبذول منه ثابت أم والبائع قصر يف معاملته قبل اختبار حاله

، من غري فرق بني طالق بدون دليل خمرج له عن اإل، شامل ملا حنن فيهاليدعلى  ن إطالقإ :فيهو

  .ال دليل يف املقام وبدليل إالّ م التصرفكالسفه ال يرفع ح إذ جهله، والسفيه إىل علم الرافع

ليف هلما، لدليل رفع القلم كت البهيمة الكما طفل الذي ال مييز ألال وانونكليس املقام و

انقلبت فقتلت  إذا خروج الضمان عن فعل الظئر النائمةكخرج،  ما إالّ ليفكت ول وضعكاملقتضي لرفع 

ما السفيه الذي مل يدل حنوه، فال يقاس  وة لعمد الصيبقلاقد ثبت بالدليل حتمل الع وغريه، والرضيع

 كون ذلكفيه منع و:  بقولهكولذا رد اجلواهر املسال قط،عدم صحة تصرفاته املالية فعلى  إالّ الدليل

  .انتهى ،مسقطاً، حلرمة املال مع عموم أدلة الضمان

 فتخصيص اللمعة ،املوضوع أو مكاجلاهل باحل ومنه يعلم عدم الفرق بني املعامل مع السفيه العاملو

الذي خيتلج يف صدري :  قال، حيثكمبثل ذل)  اهللاهمحر(ردبيلي حتصيص األ والضمان باملعامل اجلاهل،

 ليه عاملاًإم ون املسلّكيأن  إالّ عدم صحة التسلط والسفيه بعدم صحة هذا العقد، أي ،ضمانه مع علمه

  .إشكال حمل ،انتهى ،ياهإقبضه و

 اجلهل من السفيه وفرق بني العلم  حيث ال،الضمان يف سائر املواضعكالضمان هنا ن إ :احلاصلو

  .ذنهإبدون  أو كذن املالإيه ب قبضه السف،من طرفهأو 



٢٨٤

ذن للسفيه اآل أو  بأن املباشر املعطي، ظهر وجه النظر يف االستدالل لعدم ضمان السفيهكبذلو

 متاعه يف الشارع فأتلفته املارة، حيث ال ضمان هلم، ىمن ألقكهو تالف، ف من السبب يف اإلىأقو

  .من أتلف عن مثله والنصراف دليل اليد

  الىون املباشر أقوك ودلة له،ن وجه لعدم مشول األكلف مل يك مقلاف حيث علتاملن إ :فيهإذ 

بعدم : ه فسرق السارق متاعه، فهل يقالب له يشمل املقام، فهو مثل من مل يغلق باإطالق على دليل

  .صاحب املتاع على العرف يلقون باللومن إ ضمان السارق، حيث

  . خراج السفيه عنهاإليل يف د مة، حيث الكية حماألولدلة األن إ :احلاصلو

صرح يف ن إ وتلف املال،أ و احلال فيما لو اقترض السفيهكرنا يظهر لكمما ذو: قال يف اجلواهر

  .ل حالك على الضمان فيهبعدم أيضاً القواعد 

ذا لو ك ه:قال أن ، إىلفهي ضائعة الإ و،وجدهان إ يسترد البائع سلعتهو: قال يف القواعد: أقول

ل ما يتضمن كذا ك وتالف،اإل على قراض تسليطرامة بأن اإلكعلّله مفتاح ال وملال،تلف اأ واقترض

  .انتهى ،تالفاإل على التسليط

 ى منتهفإن الم،كلونه تسليطاً ال يوجب البدل فهو أول اكتسليط، أما  أنه  يفكال شنه إ :فيهو

  . النهي عن تسليط السفيهاألمر

علم من إذا  إالّ ،ن النهي ال يوجب البطالنك ل،)١(مكوال تؤتوا السفهاء أموال: قال سبحانه

  .يف يوجب عدم الضمانكما أشبه، ف أو اخلارج سلب العبارة

  .أتلفه، فمن أين يأخذ البدل وهقرض إذا :ال يقال

                                                

 



٢٨٥

   :ه يقالنأل

  .بني أخذ البدل و ال تالزم بني القرض:أوال

  .جازة الويل يف القرضإن كمي: ثانياًو

  شيئاًكقرض فقرياً ال ميل إذا ان حاله حال ماك مل يرتفع فإن بعد رفع احلجر عنه،يتبع به : لثاًثاو

  .البدل على مل حيصل املقرضن إ ويبطل القرض، النه إ مات، حيثو

أتلفا  إذا م السفيه يف وجوب الضمان عليهماكانون ح وم الصيبكحو: رامةكأما قول مفتاح ال

حصل يف أيديهما  انتفاء الضمان عنهما يف ما وف يف أيديهما،غصباه فتل أو ذنه،إمال غريمها بغري 

  .القرض والبيعكباختيار صاحبه 

دلة  لألإطالقمييز حمل نظر، لعدم الطفل الذي ال  ويشعر انون الذي ال على الضمانن إ :ففيه

 ليفاًكهلما تدليل رفع القلم شامل  و فهما أشبه باحليوان،،تلف، يشمل الضمان فيهماأمن  واليد على مثل

النقض ببعض  أن ماك دليله، إطالقاجلنون خالف  والقول بأن الوضع ال يرفع بالصغر ووضعاً،و

الصالة  واحلجكليفية كام التكح ببعض األالنجاسة غري وارد بعد نقضه أوالً والطهارةكام الوضعية كحاأل

  .ال دليل فيه مبا ك ثبت بدليل خاص فال يقاس ذلكحلّه بأن ذل ووالصيام يف الصغري،

  



٢٨٦

  .ال يضمن أنه الوجه وتلفها ففيه تردد،أ فةلو أودعه وديع: قال يف الشرائع ):١٦مسألة (

  : دلةغريهم جبملة من األ واستدل له الشارحان و،كرشاد يف ذلتبعه اإلو

  . ماله يف البحرىون مبرتله من ألقكفي، )١(مكال تؤتوا السفهاء أموال: مثل قوله سبحانه

  .صالة عدم الضمانأب و من املباشر،ىب أقوبأن السبو

 يستبضع رجالً أن  أراد)عليه السالم( الصادق ماممساعيل بن اإلإ أن من: مبا رواه يف الوسائلو

 كاستبضعه فاستهل و فخالف،ان يشرب اخلمرك كن ذل، ألك عن ذل)عليه السالم( عبد اهللا أبو هاهنف

 اللهم اجرين: يقول و فجعل يطوف بالبيت،مساعيلإبنه امعه حج  و)عليه السالم( عبد اهللا ماله، فحج أبو

اهللا  و فال،بين مه يا:  فهمزه بيده من خلفه، فقال له)عليه السالم( عبد اهللا اخلف علي، فلحقه أبوو

، فقال يشرب اخلمر فائتمنته أنه كقد بلغ و،كال خيلف علي و،كيأجر أن كل اهللا حجة، وال على كمال

 اهللا عزوجل يقول يف ،يا بين: ين مسعت الناس يقولون، فقالإين مل أره يشرب اخلمر إيا أبه : مساعيلإ

 املؤمنون ك شهد عند فإذايصدق للمؤمنني، ويصدق اهللا:  يقولونيؤمن للمؤمنني ويؤمن باهللا: تابهك

 فأي مك السفهاء أموالاوال تؤتو: تابهكاهللا عزوجل يقول يف ن إ  وال تأمتن شارب اخلمر،،فصدقهم

 على ال يؤمتن وشفع، إذا خطب، وال يشفع إذا شارب اخلمر ال يزوجن إ سفيه أسفه من شارب اخلمر،

  .)٢(ال خيلف عليه ويأجره، أن اهللا على ن للذي أئتمنهكها مل يكمانة فاستهلأ على ئتمنهامانة، فمن أ

                                                

 

 



٢٨٧

 فقد ثبت ،يعط منه أومل ،ماله حمجور عليه أن املفروض و،ضمن فهل يعطي من ماله إذا نهأبو

  .ىال خيف ل ماكيف ال واملطلوب،

  .ما تقدم يف املسألة السابقةك ،يةال داللة لآل أن :األول على ذ يردإ

  .ىالصغر وىربكمن املناقشة يف الأيضاً مبا تقدم : الثاينعلى و

  .غريمها ومن أتلف واليد على إطالقهو  و،يقاوم الدليل  الن األصلإ : الثالثىوعل

  : بأن الرواية بال داللة فيها: ابعالرعلى و

   .ن الفقهاء ال جيعلون شارب اخلمر سفيهاًأل: أوالً

   .امكح ال األ،اقيرشاد بقرينة السيف اإل الرواية ظاهرةن إ :ثانياًو

  .عدم الضمان على مل تدل: ثالثاًو

احلسن  أبا تمسع:  قال،سناد، عن مسعدة بن زياد بن جعفر، يف قرب اإلعبد اهللارواه  يؤيده ما و

 ،فالناً يريد اليمن أفال أزوده مبال ليشتري به عصب اليمنن إ يا أبه: بيه يقول أل)عليه السالم( ىموس

ن اهللا ، ألكمل ختلف علي و،ذهب مل توجر عليهان إ األ:  قالومل: ، قالتفعل يا بين ال: فقال

 فأي سفيه أسفه بعد النساء من م قياماًكلم اليت جعل اهللا كوال تؤتوا السفهاء أموال: عزوجل يقول

:  قال)صلى اهللا عليه وآله(، عن رسول اهللا )عليهم السالم(بائه آحدثين عن أيب ن إ ينشارب اخلمر، يا ب

اه اهللا عزوجل ألنه اهللا ضمان، على من أئتمن غري أمني فليس له يأمتنه أن قد)١( .  

 كذلكن لسن أ يف عداد شارب اخلمر، مع وضوح النساء جعلن سفهاء أن وجه التأييد: أقول

  مال عقوهلن كاملراد عدم إمنا  و،شرعاً وال عقالً

                                                

 



٢٨٨

 ،غريه مساعيل أخوه أوإهو  وفهام الغريإسأل أباه بقصد إمنا  ماماإل أن الظاهر وعقول الرجال،ك

  .ى يا موسك بيمينكما تلو: هو من سئوال العارف، حنوو

 مساعيل لوالده،إخمالفة  على اشتماله إىل افاًضرواية بعدم اجلابر هلا، مال على  اجلواهرإشكالأما 

 إذ  يف جوازه له، فغري ظاهر الوجه،إشكال يه عن الدعاء الذي الإىل  واملعلوم من ورعه خالفه،و

 )عليه السالم(بيانه كرشادياً إان ك مامأمر اإلو بسند صحيح،)  اهللاهمحر(ليين كالرواية صحيحة رواها ال

  .ن معصوماًكجاللته مل ي على مساعيلإ وعدم استجابة دعائه،

  .مبا تقدم يف املسأله السابقة: اخلامسعلى و

جممع و  والروضةكاملسال وجامع املقاصد ورةكما اختاره التذك القاعدة الضمان، ىعليه فمقتضو

  .انفظهر قوة القول بالضم: تبعهم اجلواهر قالو ـ رامةكما يف مفتاح الك ـ الربهان

ني بالغ األولن لضمان، ألاتالفهم للوديعة إالصيب املميز يوجب  واملفلسك فالسفيه ،انكيف كو

م ضمانه دان حيتمل عكن إ و:الثالثو .ختصصها حىت أدلة الضمان على مها ال يرددليل حجر و،قلاع

 أن بعد ،ةقلاان حيمله العكن إ و ـضمانه يف باب الدياتأن  إالّ أن عمد الصيب خطأل ولرفع القلم،

 ـ وز يف أذهام وحدة البابكاملرن إ ما يراه عرف املتشرعة، حيثكالضمانات من باب واحد 

 أنه إذا تالفاته بدون وديعة، ولذا يرون عرف املتشرعةإساير كستظهار ضمانه يف هذا الباب ايوجب 

  .حصل له مال إذا يف املستقبل أو ضامن يف ماله حاالً أنه سر شيئاً عمداًك

  .يتحمل هو يف باب الديات ال:  يقالال



٢٨٩

 على وز املؤيد بباب الديات يتقدمكهذا املر و للدليل املفقود يف املقام،كعدم حتمله هنا: نه يقالأل

 يف باب أاخلط إذ ن االستدالل به للمقام،كمي  الأعمده خطأن  إىل ضافة، باإلأعمده خط ودليلي الرفع

  .الضمانات ال يوجب رفع الضمان

 أنه  علىبالتفريط، بناًء و بل، ضمانه باملباشرةىان الصيب مميزاً، فقد يقوك إذا أماو: يف اجلواهرقال 

 عليهم يف احلفظ، االعتماد على املباشرة بعد استمرار السرية هنا على عنها املنع قوة السبب هنا يقصر ال

لذا  ون منعها،ك عليه مي توقف صدق التفريطىدعو ومهال،باإل حىت ليف ال ينايف الضمانكعدم التو

  .انتهى ،هاحنو والناسي والغافل ويضمن الساهي

 يف كعمومات أدلة الضمان يش وما عرفت،ك عدم ضماما األصلانون ف وأما الصيب غري املميز

احليوان عرفاً، فما عن بعضهم من الضمان مطلقاً كما فإا، بل ال يبعد انصرافهما عنهما ممشوهلا هل

  .تبعهما اجلواهر عدم الضمان والتحرير ورةكاختار التذضعيف، ولذا 

 أبو لئس: هاشم اجلعفري، قال أيب  يف باب اشتراط العقل يف البيع، عنكاملستدررواه  يؤيده ماو

ان مؤذياً فهو يف كن إ :)سالمه عليه وصلوات اهللا ( فقال، عن انون)عليه السالم (ريكحممد العس

  .)١(نعاماألم كال ففي حإ و،م السباعكح

  يف يضمنان الدم؟كف: ال يقال

  .لدليل خاص: نه يقالأل

االنصراف  إىل ضافة باإل،سه يف الثاينكع واألولوز يف كغريه هو املر وعليه فالفارق بني املميزو

  دلة الضمان عن غري أل

                                                

 



٢٩٠

  .املميز

يؤيده ما  واحليوان،كغري شاعر  ألنه غري ضامن أو دلة، األطالقران ضامن مطلقاً إلكوهل الس

:  فقال،ران الذي جيب عليه احلدك السحد  مالئ س)عليه السالم(علياً ن إ :رواه اجلعفريات، بسنده

ختاً من زوجةأ وال ،يعرف مساًء من أرض ال ويعرف ثوبه من ثياب غريه، ران عندنا الذي الكالس ،

  . )١(ال عتاقه و طالقهال وهؤالشرا وهذا ال جيوز بيعهن إ :)عليه السالم(قال جعفر بن حممد 

عدم تعمده  ودلة له،االختيار يف مشول األكن ما باالختيار أل ،األولشربه ففصل بني تعمد  يأو

  .فالثاين

  .احتماالت

الدم  أن قد عرفت إذ الضمان هنا مطلقاً، على يدل ضمان القتل يف حال النوم يف مسألة الظئر الو

 أو ته،قلاععلى  أو من أراق، على لذا جعله و، يطلال: قال و فقد حصن الشارع الدم،مه خاصكح

ان كن إ والتأمل، إىل املسألة حباجة وبيت املال، وةقلاالع على  املالياتكذلكليس  و بيت املال،لىع

  .ره اجلواهركما ذك ،حنوهم والناسي والغافل والساهيكالضمان  وزكاملر

 به أفىت و،ما دلت عليها الروايةك، ىركصحة عقد الس ـ ولو تأييداً ضعيفاً ـ يؤيد الضمانو

  العرض،كالشارع أراد عدم انتها أن وجه الضعف احتمال ومثلها، أنه عاظم، وجه التأييدمجع من األ

  . ما حنن فيهكذلكليس  ولذا صحح عقدها،و

  .دلة األطالقاملوضوع الضمان، إل أو مك يف عدم رفع اجلهل باحلإشكالال ه مث إن

السبب   ألنسر،كه بالِركامل على قرار الضمانأن  إالّ ، فال يبعد ضماما،اهركاإل وأما االضطرار

   ىير راه الكاإل و دليل االضطرارفإنمن املباشر، ى قوأ

                                                

 



٢٩١

ثر من أل ك القاعدة يف حديث الرفع ىمقتضن إ قلنان إ وأدلة الضمان، على رودمها واملتشرعة

  .هإطالق خالف كن ذلكم، لكرفعاً للح الّإراه ي قد استراح من الو ،ما استثينإالّ  وضع أو ليفكت

 أن ماكزماين، فدواري األالسفه املبعض حاله حال اجلنون األ أن هو وبقي شيء يف أصل املسألة،

دواري السفه األ إىل بالنسبة ال ، الالزم يف املقامكذلك ،عدمه ومه تابع ملوضوع اجلنونكل زمان حك

 له الكان سفيهاً يف الصرف غري املوزون يف مأك إذا يه السفه، مثالًما ف إىل بالنسبة زماين فحسب، بلاأل

ما كصالة عدم صحة حجره يف غري متعلق سفهه،  أل،لكصرفه يف املأ على مالبسه، حجر أو يف معامالته

 العمل كه يف ذلكعمل خاص، حيث ال يعتين بش إىل ان بالنسبةك إذا كثري الشكروا شبهه يف كذ

  .اهللا العامل وتأمل، ومل أر من تعرض له، إىل انت املسألة حباجةكن إ و،لمل عكيف  اخلاص ال

 حجره كما تقدم، مث عقل مبا انف على م أياهكحلجر احلا أو جل سفهه،حجر السفيه أله إذا مث إن

جازة معامالته إيصح له  أنه قد تقدم وسائر العقالء يف معامالته،كان ك ،ياهإم ك احلاكلف أو تلقائياً

  .ك ذلغري إىل قراره السابق،إما صح له تأييد كا مبرتلة الفضولية، ة ألالسابق

لذا قال اجلواهر  واخلالف،على  ،م لهكبعد حجر احلا أو احلجر تلقائياً إىل  عاد،السفه إىل  عادفإن

قلنا بتحقق السفه به  و حجره حبصول الرشد، مث عد مبذراًكف لو أنه ال خالف يف: مازجاً مع الشرائع

 ضرورة اقتضاء وجود العلة ،ذا دائماًكه عاد احلجر عليه  ولو عاد، حجرهكزال ف لو ور عليه،حج

  .وجود املعلول

  بني  ألنه م احلاجر يف زوال احلجر لزم الفحص،ك احلاكلو شو: أقول



٢٩٢

جراء إمل يتبني له فالظاهر لزوم ن إ وبتحقيق موضوعه، إالّ عدمه أو احملذورين، فال حيق له احلجر

  .ستصحاباال

 كاحتمل ارتفاع احلالة السابقة، فليس ذل إذا االستصحاب على حق له يف املضي ال أنه والظاهر

  .سهكذا عك واحلجر مع زوال السفه حرام، إذ بقاطع، الإاستصحاب الطهارة الذي يدوم ك

 القضاء: تايبكرنا تفصيله يف كما ذكه، ك احلال فكم ثان يف ذلكحيق حلا م الكذا حجر حاإو

  .ببعض املناسبات ،أحياء املواتو

  



٢٩٣

  .باجلد لأل وبانون لأل وية يف مال الطفلالالو: قال يف الشرائع ):١٧مسألة (

 رشاداإل والتحرير والتبصرة ورةكالتذ والنافع والشرائع وقول املبسوطنه إ :رامةكقال يف مفتاح ال

 اخلالف عنه يف ىنف و،غريها وايةفكال وجممع الربهان وكاملسال وجامع املقاصد والروضة واللمعةو

  . عليهمجاعرة اإلكيف التذ ومة، األإمجاعان عليه كيف جممع الربهان  وفاية،كال وكاملسال

  .املناطب متواتر النصوص ولو كذل على يدلو: أقول

  عن الرجل يزوج ابنه)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،كاملل مثل صحيح الفضل بن عبد

  .)١(ال: )عليه السالم( قال ،بجيوز طالق األ: ، قلتال بأس: )عليه السالم(ال  ق،هو صغريو

 عن الصبية يزوجها )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،مساعيل بن بزيعإصحيح حممد بن و

 عليه( قال ،ليهاإ األمر أو  جيوز عليها التزويج،يدخل ا زوجها أن رب قبلكهي صغرية فت وأبوها مث ميوت

  .)٢(جيوز عليها تزويج أبيها: )السالم

 زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائزإذا  : قال،)عليهما السالم(بن مسلم، عن أحدمها  صحيح حممدو

  .)٣(ابنهعلى 

 بزوج األإذا  : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللايم، عنكصحيح هشام بن سامل وحممد بن حو

  .)٤(يعاً يف حال واحد فاجلد أوىلان مجك فإن ،ولان التزويج لألكاجلد و

                                                

 

 

 

 



٢٩٤

انوا ك إذا البنات وبننيال على باء جائزيج اآلوتز:  قال)عليه السالم(علي  عن الدعائم، عنو

  .)١(ربواك إذا صغاراً، وليس هلم خيار

  :  الروايات الواردة يف باب البيعكذلك واح،كغريها من الروايات الواردة يف باب النإىل 

بينه قرابة،  و عن رجل بيين)عليه السالم( ىاحلسن موس أبا سألت:  قال،ن رئابمثل ما رواه اب

 فيمن يشتري منهم ىمل يوص، فما تر وجواري، وغلماناً وكلي مماكتر و، أوالداً صغاراًكتر ومات

نظر  وان هلم ويل يقوم بأمرهم باع عليهمكن إ :فقال:  قال، يف بيعهمىما تر وم ولد،أاجلارية فيتخذها 

ال بأس :  فقال،م ولدأيمن يشتري منهم اجلارية فيتخذها  فىفما تر: ، قلتهميان مأجوراً فك ومهل

فيما يرجعوا فيما صنع القيم هلم الناظر  أن  فليس هلم،باع عليهم القيم هلم الناظر فيما يصلحهم إذا كبذل

   .)٢(يصلحهم

  .رةالسرية املستم و، القطعيمجاعاإل و،غريها من الرواياتإىل 

 ىيدل عليه الروايات الواردة يف حبث أموال اليتام أنه رامةكما يف مفتاح الك: قد قال يف الرياضو

  .ثريةكغريمها من املباحث ال والوصيةو

رجل  إىل ىسأل عن رجل أوص أنه ،)عليه السالم(بن مسلم، عن الصادق  مثل موثق حممد: أقول

ال : )عليه السالم( فقال ،بينهم وون الربح بينهكي وأن ل،يعمل باملا أن ذن عند الوصيةأ ومباهلم وبولده

  .)٣(هو حي وكذن له يف ذلأأباه قد  أن بأس به من أجل

   :حني حضرته الوفاة فقال أيب دعاين:  قال،ر الطويلكصحيح خالد بن بو

                                                

 

 

 



٢٩٥

  اهللا أيب عبد علىخلتفد ،ليلي له أيب ر منع ابنكمث ذ ،اعمل به ورا الصغكخوتإمال اقبض يا بين 

ليلي فال  أيب أما قول ابن: )عليه السالم( فقال ى،ما تر:  فقصصت عليه قصيت، مث قلت له)عليه السالم(

  .)١( ضمانكبني اهللا عزوجل فليس علي وكما فيما بينأ وستطيع رده،أ

جر مبال ولده تي أن وصي للوصيذن املأإذا  :قال أنه ،)عليه السالم( عن الباقر ،وعن الدعائم

  .)٢( احلديثضمان عليه  والكفال فله ذلطاأل

  .كبي ألكمال وأنت: )صلى اهللا عليه وآله(قوله  إىل ضافةباإل

  .ثريكهو  وغريها و،)٣(ولده ب جاريةرواية اشتراء األو

  .)٤(تاب اهللاك ببعض يف رحام بعضهم أوىلأولوا األ: يدل عليه قوله سبحانه وبل

مما  بأنه ولده املقر ومسه يف املشتبه،ارجت القرعة بخالذي بهة م ولد الشكح أن  يفإشكالال ه مث إن

  .نه ولدأم بكن الشارع حورة، ألكام املذكحواحد يف األ ،مسع منه شرعاً

، والشارع مل  وعقالًولد عرفاً ولغةً ألنه الزاين، إىل  بالنسبةكذلكم كاحل أن أما الزنا فال يبعد

 كذلكم كعليه فاحل واح،كروايات حرمة الن وداخل يف آياتنه إ ارثه، ولذا قالوإقطع إمنا  ويقطع ولديته

  .فيه

  : ثالثة أقسام على السفه ومث اجلنون

  اجلد  وبال خالف يف والية األ وإشكالال  وان يف حال الصغر،كما : األول

                                                

 

 

 

 



٢٩٦

  .  أدلة الوالية وغريهطالق إلكذل واح،كغري الن واحكعليه يف الن

ان كجمنوناً، سواء  ومل يرشدا، بل ظال سفيهاً واحكلغا النب أي الصغر،انا متصلني حبال ك ما: الثاين

  .مع البلوغ أو ل البلوغبق

  .سفه بعد مدة جن أو وعقل و بأن رشد،رشد وان مع فاصل عقلكما : الثالث

  .مكالوالية هلما ال للحا أن دلة األإطالق ىمقتض أن فقد عرفت: أما الثاين

 ىنف و،مجاعن الوالية هلما يف البالغ املتصل جنونه بالصغر باإلوكن إ :رامةكقال يف املفتاح ال

  .غريها وجممع الربهان وكاملسال ويف جامع املقاصد يكاخلالف احمل

العقل، فالذي  وجتدد جنونه بعد البلوغن إ أنه فقد اختلفوا فيه، فعن جامع املقاصد: أما الثالثو

  .مكالوالية عليه للحا أن يقتضيه صحيح النظر

  .كاح املسالكعن ن وله ما عن جممع الربهان،مثو

  .مكاحلا إىل أمره أن نزاع يف ال وخالف ال أنه :عن جممع الربهان يف مقام آخرو

 ،ن واليته عامةأل وسائر الواليات،كم كون للحاك فت،ثبوا هلا على دليل نه الأاستدل له بو

 م أوىلكاحلا أن م، وال ريبكاحلا و أبيه دائر بنياألمرن أل والدليل، إىل ب حينئذ حتتاجوالية األو

ل كيف الأن  إالّ ه،غري ورامةكذا يف مفتاح الك ، من الوجوهكغري ذل إىل صالة بقاء انقطاع واليتهما،أل

  .ىال خيف ما

 انون املتصل جنونه بالبلوغ، بل والصغريين على اجلد وبتثبت والية األ: ىقال يف العروة الوثق

  .انتهى ،األقوى على لنفصاملو

ام، شف اللثك ورةكالتذ والتحرير ودالقواع وي عن النافعكوفاقاً للمح أنه رنا يف الشرحكقد ذو

  قد  و، عليهمجاع اإلىويف املستند عن بعض دعو



٢٩٧

، ركالبا على عمومات واليتهما واح،كمن بيده عقدة الن ورحام،األ أوىل بآية كهنا للنااستد

  .خرب زرارة و،ريكمرسلة ابن بو

ومة بواليتهما ك حم،تقدير صحتها يف نفسها على م، فهيكا للحاأدلة للقول بر من األك ما ذأما

  .)١(عليه

 يضاح النافعإاملشهور عن  أن ايةكح وطريف املسألة، على رةكني من التذإمجاعاية كيف اجلواهر حو

 إىل قوة رجوع أمرهريب يف  ال: املنفصل، مث قال واح بني املتصل جنونهكعدم الفرق يف باب النعلى 

 ، توافقهماحوطاأل ون،ما مل حتضرنا مجيعاً اآلفإ ، يعتمد عليهإطالقن يف النصوص كمل ي إذا مكاحلا

  .انتهى

 من غري فرق بني ،قسام الثالثة الصناعة، واليتهما عليهما يف األىمقتض أن  قد عرفتكبذلو

  .غريمها واملناط واآليةكات طالق لبعض اإل،غريه واحكالن

أنه  إىل ضافة باإل،ك بعض الروايات بذلدب واجلد يف الوالية، فقد عرفت وجو األكما اشتراأ

 كمال ونتأ: )صلى اهللا عليه وآله(رحام يف اجلملة، بضميمة املستفاد من قوله ويل األأ آية ىمقتض

سرية ال و)٣(ورك ويهب ملن يشاء الذإناثاً،يهب ملن بشاء :  مستدال بقوله سبحانه،)٢(كبيأل

  . عليهمجاع اإلكاح املسالكعن ظاهر ن واملستمرة،

م اجلد كان حك و،ا يف الواليةكانا موجودين اشترك إذا :رةكيف التذو: رامةكقال يف مفتاح ال

  قيل  وقيل بتقدمي اجلد، واقترنا،ن إ لعله يريد و،أوىل

                                                

 

 

 



٢٩٨

ات مجاعاإل و بل، يف التزويجكذل على أوسطها الوسط للنصوص املستفيضة الدالة وبالبطالن،

وصايا  و،والية اجلد على ب مقدمةوالية األ أن يهكرة، ففي حمك وصايا التذكاملخالف يف ذل وية،كاحمل

  .كاملسال

ب موهوب ن األ ال أل،غريه تقارنا يف التزويج أو إذا باأل على  القاعدة تقدم اجلدىمقتض: أقول

  . فقط، بل لبعض الروايات أيضاًكبي ألكمال ونتأ وللجد،

 بج األزوإذا  : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللايم، عنكحممد بن ح وصحيح هشام بن مسلم،ك

  .)١(ان مجيعاً يف حال واحدة فاجلد أوىلك فإنول، ان التزويج لألكاجلد و

 ،يزوجها من رجل أن اجلارية يريد أبوها: )عليه السالم( عبد اهللايب موثق عبيد بن زرارة، قلت ألو

  .)٢(احلديث ك بذلاجلد أوىل: )عليه السالم( فقال ،يزوجها من رجل آخر أن هايريد جدو

أن  إالّ بالعقد اجلد أوىلو :يف حديث )عليهما السالم(الصادق  ويف خرب الدعائم، عن الباقرو

  .كغري ذل إىل .)٣(ب قد عقدهن األوكي

لذا ال  وب أمس رمحاً،األن إ رحام، حيث األوىلأ، فهو آية كاملسال ورةكره التذكأما وجه ما ذ

  .بدام األ رث للجد ماإ

انت وحدها دليال كانت هي لو كن إ و آية اهلبة،حىت وورة، بلكن هذا ال يقاوم الروايات املذكل

  .يتنين املعارضة بني داللة اآلكميف املسألة أل

                                                

 

 

 



٢٩٩

جلد البطالن لو ا وبل من األكل  ثبوت الواليةى مقتض: النظر يف قول اجلواهرهمما تقدم يظهر وجو

  .اقترنا

  . فراجعها،احكتاب النكرناه يف الشرح يف كفروعاً ذن ااالقتر واللحوق ويف مسألة السبق مث إن

 إذا كذلك و يف تساويهما،إشكالخر بالشبهة، فال اآل واح،كان أحد الوليني له الوالية بالنكلو و

  .الشياع أو قرارخر باإلاآل وان أحدمها بالشاهدين،ك

  ما تقدم يف الزناى مقتض،الشبهة أو يقدم احلالل أو ،كذلكان أحدمها من الزنا، فهل هو ك إذا أما

  . هنا أيضاًكذلكأنه 

 أدلة تقدمي كيقاوم ذل ما منصوصان، فالب ألالوالية لأل أن أب جد، فالظاهر وان أبك إذا مث

  .املناط يف املقام أو طالقاإلهذا ب، لعدم العلم مبثل األ على اجلد

 مها موجودان، وأب اجلد إىل تصل النوبة أب جد، حيث ال وان أب وجدك إذا نه يعلم حال مامو

  . القاعدة تقدمي اجلدىأب جد، فمقتض وان جدك إذا ذاكو

عال ن إ وأب اجلد وجد اجلد إىل مك يف تعدي احل: قال،ره اجلواهركذ منه يعلم وجه النظر يف ماو

  .يه القائل يقتضإطالقلعل  وب نظر،مع األ

  .انتهى ،ب منه، لعدم انسباقه من األمن هو أدىن على نعم قد يتوقف يف تقدميه

 عالن إ و اجلدفإن ،ب األىعل، عالن إ ورامة بتقدمي اجلدكما يف مفتاح الكقد يقال  ذا ماكو

  .انتهى ي، بالتواطدىناأل وىعلاأل على مقول ألنه يشمله اسم اجلد،

   أن  بعد، غري تامكبي ألكمال وأنتـ  بكاالستدالل لذل أن ذ قد عرفتإ



٣٠٠

ب  أوتقدمي األ، مردداً بني تقدمي اجلد للروايةاألمربعد، مما جيعل  األنرث دو اإلقرب يأخذاأل

  .قرب أوىلاأل أن ى يراآليةعليه امللقى العرف ن إ رحام، حيثويل األأ آية كم يف ذلكيحف ،رثلإل

  .ب واجلدما مبرتلة األم أبوه ألأأقرب، ه  ألنان اجلد مع أبيه، فهل يقدم اجلدك إذا أما

لفقد ) اجلد على فال يقدم أب اجلد(قامته مقام اجلد إعدم األقوى لعل : رامةكقال يف مفتاح ال

 من جعله وجمازاً، الإب يصدق عليه اسم األ  اجلد الفإنهما يف الوالية، ك مع اشترا،النص املوجب له

ما اخترناه يف ك ، البعيدكليس بذل وم،ك يلزمه تعدي احل،حابناليه مجع من أصإما ذهب كحقيقة،  أباً

  .انتهى ،الروضة على حواشينا

 . االحترامىملقتض وكمال ونتأ: لرواية واجلد، وباجلد ملناط األ على تقدمي أب اجلد: أقول

  فإذابعد،قرب مينع األاأل أن  العرفىملقتض ورحام،ية أويل األرث وآلأبيه، لدليل اإل على تقدمي اجلدو

م دتقى ن العرف يرأبيه، أل على دمي اجلدال مل يبعد تقإ وخر فهو،اآل على علم بتقدمي أحد الدليلني

إالّ  الم توجب االتباع، حيثكون استفادته من الكالم، فتكليه الإ ىهو امللق وبعد،األ على قرباأل

  .قدر عقوهلم على لم الناسكنأن  و،بلسان قومه

  . واهللا سبحانه العامل، فيه نظر، واليةدىن مع اجلد األىعلون للجد األك هل ي:دعن جامع املقاصو

  



٣٠١

عن  وطها،الة اشتريما عن الوسك ،ب واجلد يف واليتهماهل يشترط عدالة األ ):١٨مسألة (

  .عن العالمة التردد يف وصايا القواعد وصح عدم الوالية مع الفسق،األن إ يضاحاإل

عن  وب واجلد، العبارات خالية عن اشتراط العدالة يف األن أكثرإ فايةكال ون عن جممع الربهانكل

 على مجاعرة اإلك، وعن التذمجاعاإل و النصىواليته ثابتة مبقتض أن الذي يقتضيه النظرن إ جامع املقاصد

  .لعل التحقيق عدم اشتراط العدالة: يف اجلواهر واح،كوالية الفاسق يف الن

 إىل  مل يشركمع ذل و الغالب عدم عدالتهما،فإن، طالقاإلو صل لأل،قربوهذا األ: أقول

  .السرية املستمرة وليه، بلإملاع ان الالزم اإلكان االشتراط واقعاً كاالشتراط يف النص مما لو 

خربه، فعدم  على باملناط يف عدم االعتماد ونه القدر املتيقن،أأما القائل باالشتراط، فقد استدل له ب

جيعل اهللا سبحانه الفاسق  أن يضاح من استحالةملا يف اإل و،ن أوىلوالتصرف يف الشؤاالعتماد عليه يف 

  .خالفه على غريه مع نص القرآن على اتهخبارإ وهاراتقرإأميناً تقبل 

فرض  على املناط غري مقطوع به والقدر املتيقن، إىل حيتاج حىت مجالإال  أن :األول على ويرد

  .شرعية ة والالستحالة ليست عقليااحتماله، و

  .فواضح: األولأما 

باء هو تالصق اآل و،مة الشارع التسهيل، خصوصاً مع وجود املربركن من حفأل: أما الثاينو

  .ثريينكد الاألوالون ؤش ثرة لتويلكن توجد العدول ذه المن أي وشفاقهم عليهم،إ وبناءباأل

   بقرائن م ولوك ظهر للحامىتنه إ :تبعه اجلواهرو قال يف جامع املقاصد



٣٠٢

  .منعهما من التصرف حسبة وحوال الضرر منهما عليهما عزهلمااأل

روا مثله يف اخلوف كما ذك ،يناألمرمجع بني  ألنه م ناظراً عليهما،كجعل احلا األوىلولعل : أقول

  .ما أشبه واملتويل للوقف ومن خيانة الوصي

ن الوصول ك مل ميغابا غيبةً أو جناإذا  ماكوصفاً  أو ماتا، إذا ماكاجلد ذاتاً  وبفقد األإن ه مث إن

ن إ يف الغيبة ورامة،كما يف مفتاح الكسفهاً، ففي املوت يقوم الوصي مقامهما بال خالف،  أو ليهما،إ

المهم يف صحة ك مستفاد من مجاعاإل و،يلكالوك ألنه انت الوالية له قطعاً،كأقاما واحداً مقامهما 

  .األوىلاملناط يف الوصي ب وتصرفاته، بل

 ن املوت انعدام الذات، ألالوصي، بل لعله أوىلك ألنه عينا مث جنا، فهل يبقي املعني، إذا أما

م، كم حمك والية احلاإطالقمل يقطع باملناط، ف ألنه م،كاحلا إىل ينتقل أو اجلنون انعدام الوصف،و

  . فتأمل،ريفن املناط عيبعد تقدم املعني، أل ان الكن إ واحتماالن، واالحتياط يف االنضمام،

 إىل انتقال الوالية يف املاليات وليس مبال، ما على  القاعدة بقاء واليتهماىتضقأما يف السفيه، فم

  .مكم حمك دليل احلاإطالقول بال حمذور خبالف الثاين، فدلة لألم، حيث مشول األكاحلا

  .مكن فللحاك مل يفإن فللوصي، ،ب واجلدن األك مل يفإن: قال يف الشرائع

  .ترتيباً و واليةًكال خالف يف ذل: رامةكيف مفتاح القال و

  .إشكالال  و، بلكبال خالف أجده يف شيء من ذل: قال يف اجلواهرو

ن بيد أحدهم كانوا متعددين ومل يك إذا ، أماإشكالم الشرع واحداً فال كان حاكن إه مث إن

  نصب أحدهم، ال حيق لغريه  أنه إذا  يفإشكالم، فال كاحل



٣٠٣

 ويل، كن هناكدلة تشمل ما مل ي، بل األك، لعدم مشول أدلة الوالية ملثل ذلاألول عزل منصوب

م بانتخاب الناس له مل حيق لغريه مزامحته، كان بيد أحدهم احلكن إ و،ك هلا يشمل مثل ذلإطالقلعدم 

قوله ك، ى اليه بأدلة الشوراألمرالشارع فوض  أن غريمها، من ومكاحل والسياسة: تايبكرناه يف كملا ذ

ان ك ةاء منتخبه للفقىم يف جملس شوركليهما احلك ان بيدكن إ وغريه، وخيتارواأن  :،)عليه السالم(

  .ية للدليل السابقكثراملنفذ ما يراه األ

ال حيق للخارج من  أن هذا يف منطقة، فالالزم و هذا يف منطقة،مكليهما احلكان بيد ك إذا أماو

 يوجب اهلرج املمنوع شرعاً، كن ذلخر، ألخالف رغبة اآل على ون املنطقةؤيتصرف يف ش أن املنطقة

  .غريها و)عليه السالم( الرضا مامما يستفاد من رواية اإلك

 أو م منطقة،كيف ح م، أوكليهما خارج احلك من :حوال اخلمسة للمسألة تبني األكبذلو

ون املرجع كية تأكثرث ال ان اثنني يف منطقة حيكما لو أضافة إ ب،مكأحدمها خارج احل أو منطقتني،

  .لكل أمر مشكا ل أل، االختالف القرعةىلد

يدل عليه  وجممع عليه، أنه الوصي بعدمها ال خالف فيه، بل الظاهر إىل ون النظركان، فكيف كو

ان كخر حياً أحدمها اآل و،ان وصي من أحدمهاك  فإذا،ات الوصية وبعض الروايات اخلاصة املتقدمةإطالق

يل كن الوخر، أليل أحدمها مع اآلك وكذلك وليس ى،الفتو واملستفاد من النص ألنه ه،الوصي يف طول

 مجاهلاإ من أقل ال ،، خبالف ما يستفاد من أدلة الوصايةكالة ذلكصيل، حيث يستفاد من أدلة الوألاك

للجد ن ك يف تزويج بنته فزوج مل يب مثالًل األكو أنه إذا كينتج ذل و،خذ بالقدر املتيقنلزوم األو

  .االعتراض



٣٠٤

 التزويج، هذا كمنع عن ذل واعترض اجلد إذا كب التزويج مل حيق له ذلأراد وصي األ إذا أما

  .هكان االحتياط ال ينبغي تركن إ و الصناعة،ىمقتض

 فيه والخالف، بل ظاهر إشكال وصيهما، فال ويلهماكبوين ووم يف طول األكأما والية احلا

  .ورة يف حبث والية الفقيهكاملذدلة العامة  عليه، لألمجاعاإل

الناظر ملن ال ناظر  والسلطان وصي من ال وصي له،: )عليه السالم(علي  ويف رواية الدعائم، عن

  .)١(له

 ورثة غيبا كتر وبوصيةى وصمن أ: )عليه السالم(، قال )عليه السالم(جعفر  أيب يف رواية، عنو

ن ك مل يفإن، )٢( للغيب يقاسم الوصييالًكل وك يو القاضيفإنالقاضي،  إىل كفرفع صاحب الوصية ذل

ن رجل مل يستبعد ك مل يفإنعدول املؤمنني، األمر إىل  وال يف متناول اليد وصل يالًكو والفقيه عيناً

  .فاية الثقةكرنا يف بعض املباحث كقد ذ و،عدول املؤمنات إىل وصوله

  .صلما أشبه، فال والية هلم لأل ومياجلد األ وعماماأل وماألك ،يبب واجلد األأما غري األ

 ،دريس ابن إي عنكحد، بل هو صريح احملأل) حني فقد من تقدم(ال والية حينئذ : يف اجلواهرو

جده، بل عن أخالف  خوال وغريها بالاأل وعماماأل وخوةغريها من األ وماأل إىل  بالنسبةكذلكوهو 

  .انتهى ،مة األإمجاعه  أنم، بل عن جممع الربهان عليه يف األمجاعرة اإلكالتد

   كرمبا يستدل لذل وبائها،م وآللألالوالية عن ابن اجلنيد ثبوت : أقول

                                                

 

 



٣٠٥

رحام، بل ويل األأآية  و،)١(وركيهب ملن يشاء الذ و،ناثاً إيهب ملن يشاء : بقوله سبحانه

صلى اهللا (اهللا اح بأن رسول كتاب النكمبا نقلناه يف أيضاً  كقد استدل لذل و،رثالثانية تشمل مراتب اإل

ائتمروهن يف و: )صلى اهللا عليه وآله(م ابنته يف أمرها، وقال أيستأمر  أن ع أمر نعيم ابن اخلنا)عليه وآله

  .بنان

انت اجلارية بني أبويها، كإذا  : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللابراهيم بن ميمون، عنإموثق و

  .)٢( منهاىبرض إالّ  مل يزوجهاانت قد تزوجتكذا إو فليس هلا مع أبويها أمر،

  .اجلد وبعدم والية غري األ على مجاع لإل،بعض مراتب االستحباب على ن الالزم محلهاكل

 ؟ يف الصيب يتزوج الصبية يتوارثان،)عليه السالم(جعفر  أيب بل ولصحيح حممد بن مسلم، عن

  .)٣(ان أبوامها اللذان زوجامها فنعمكإذا  :)عليه السالم(فقال 

  . الباقي حتت املفهومى فيبق،اًإمجاع وب غري الشامل للجد نصاًذ ظاهره عدم والية غري األإ

  .العقل ومجاعاإل والسنة وتابكثقام يدل عليه ال أو والية عدول املؤمنني مث إن

  .)٤(املؤمنات بعضهم أولياء بعض واملؤمنونو: قال سبحانه

  ،ان فيه نظركن إ وحيث أقام اجلدار،، )عليه السالم(بل قد استدلوا بفعل اخلضر 

                                                

 

 

 

 



٣٠٦

 يف خرق )عليه السالم(ذا فعله ك وحساناً،إان كاللزوم، بل لعله  على حيث ال داللة للفعل

  .هم واملهممن باب األ ور،كان من باب دفع املنك أنه ان من احملتملكن إ والسفينة،

  .)١(باليت هي أحسن إالّ وال تقربوا مال اليتيم: بقوله سبحانه وبل

  .)٢( احملسنني من سبيللىما ع: قوله سبحانهو

 بواب،روه يف خمتلف األك، حيث ذكصحاب، وال يبعد ذلاأل إىل ، فقد نسبه احلدائقمجاعأما اإل

  .تاً عليهكرامة ساكنقله عنه مفتاح الو

 م به الشرع،كم به حكيف سلسلة العلل، فما ح هو و،كاستحسانه لذلخيفى أما العقل، فال و

  .م اهللا عزوجلكان حكحينما وجدت املصلحة : هذا هو مراد بعض العامة، حيث قال أن هرالظاو

  .كذل على دالةأيضاً  خبار فاأل،انكيف كو

قاضي  إىل  من أصحابنا مات ومل يوص فرفع أمرهرجالًن إ : قال،، عن ابن بزيعففي الصحيح

جواري،  ومتاعاً وراً صغاة خلف ورثان الرجلك وماله، على وفة، فصري عبد احلميد بن سامل قيماًكال

ان ك وليه،إن امليت صري كمل ي إذ به يف بيعهن،لاحلميد املتاع، فلما أراد بيع اجلواري ضعف ق فباع عبد

 ميوت الرجل من كجعلت فدا: ، فقلت)عليه السالم(يب جعفر  ألكرت ذلك فذقيامه بأمر القاضي،

 رجل كيقوم بذل: قال أو ،لبيعهن  القاضي رجالً فيقيم،حد، وخلف جواريأ إىل يوصي أصحابنا فال

   يف ىن فروج، فما تربه أللمنا فيضعف ق

                                                

 

 



٣٠٧

  .)١(بأس احلميد بن سامل فال مثل عبد وكلثان القيم مكإذا  :)عليه السالم(؟ فقال كذل

 ـ ه عن الوسائلما يف هامشكعن زرعة عن مساعة  أو ، اجلواهر يفماك ـ وخرب مساعة ورفاعة

 كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلكعقار، و بار من غري وصية،ك و رجل مات وله بنون صغارسألته عن

  .)٢( فال بأسكثقة فقامسهم ذاقام رجل ن إ : فقال،املرياث

 ن الظاهر غري صحيح، أل)عليه السالم( مامذن من اإلإ كذل أن احتمال ومثله صحيح ابن رئاب،و

ذن عام إه فإن، كاحتمل ذلن إ وم، بلك يف ما ظاهره احلاألصلهو  ماكام، كحسائر األكم ك حكذلأن 

  .اليراد ذه اجلملة الشخصان فقط إذ ،احلميد مثل عبد وان مثلهكل من كل

  دائر بني العدالةاألمرن  أل،نه القدر املتيقنأب: رمبا يقال وره غري واحد،كما ذكأما لزوم العدالة 

  .األصل حتت ىصرف يف أموال الناس، خبالف الثاين فيبقصالة عدم التأ خمرج قطعاً من األولالثقة، فو

الثقة هو املتبادر من الرواية ن إ خذ بالقدر املتيقن، بلتصريح الثانية بالثقة مينع من األن إ :ففيه

 العريف غري األمرون الشارع خرج عن هذا كالوثاقة، ف عرفاً موراملهم يف مثل هذه األن إ ، حيثاألوىل

  .ظاهر

 والنص  إذ األصليف أهل اخلربه،)  اهللاهمحر(نصاري قال به الشيخ األن إ وتعدد قطعاً،وال يلزم ال

 أن نكمي و أيضاً،ةال دليل للزوم التعدد يف أهل اخلرب أنه رنا يف موضعهك، بل قد ذك مينع ذلىبل والفتو

  . باملناطةعدم لزومه يف أهل اخلرب على جيعل دليل املقام دليالً

                                                

 

 



٣٠٨

قد  ون القدر املتيقن خصوصاً، ألكان ال يظهر من النص ذلكن إ وميان اإلان، فالالزمكيف كو

العترة فضيوها، بل على  و)حنوها وامهكأي أح(فوه تاب فحركال على عرب عنهم باخلائنني الذين ائتمنوا

 ونكمن آية الر و من املناسبات املغروسة يف أذهان املتشرعة من مجلة من الروايات، بلكوغري ذل

  .افركيف ال حىت  وهي حاصلة،املهم الثقة أن  يدفعكبذلو غريها،و

مثل ما  ببعض القرائن ودارة،اإل واخلربة إىل أقرب ألنه  فال يبعد اشتراطه مع توفره،ونه رجالًكأما 

ونه ك واالحتياط، إىل  أقربكذل والرجل،كري كا عدم رشدهن الف تقدم من سفاهة النساء املراد

: )عليه السالم( بقوله كيتمسأن  إالّ ، اللهمطالقيوجب منع اإل  الكل ذلكان كن إ والقدر املتقني،

احلميد مثل عبد وكمثل،عليه السالم(بقوله  و(: قام رجلن إوز يف أذهان املتشرعة من بعد كباملر و

 ال كمع ذل وشعارات،مثال هذه اإلأيف الوصي وارد ن إ عليه ان يردكن إ و،مورالنساء عن هذه األ

  .ما أشبه عمتهم أو أو م أوالدهأ إىل بيوصي األ أن ، فيصحون رجالًكي أن ن بلزوميقولو

 إذ الثقة منهم، ون العدلكمل مي إذا الثقة منهن أو  يف صحة مزاولة العادلةشكالنعم، ال ينبغي اإل

غريمها يشملها من غري معارض يف صورة عدم  واحملسنني على ما و،باليت هي أحسنإالّ  آية

  .ان غري املرأةكمإ

ي عن كما حكه القاعدة، ال ياملشهور الذي تقتض ان، فعدم احنصار الوالية يف الفقيه هوكيف كو

ر كمل يذ و، حبالكال جيوز ملن ليس بفقيه تويل ذل: األولالتقي، حيث قال  واملفيد وابن ادريس بل

  .اً عن الدليليان خالكقيه العادل رادم مع وجود الفإ على  مل حيملفإن ،الفقيه والسلطان إالّ ناخراآل

  ولو دار 



٣٠٩

  .ىنر ما على بني العادل غري الفقيه حصل التخيري و بني الفقيه الثقة وهو غري عادل،األمر

  . لعدم وجود الفقيه العادل،رأيهم، فالظاهر تقدم العادل على أما

حنوه لتقدم  ورحامويل األأية آ بكدلة، فال يتمس األطالق إلهب وغرييفرق بني وجود القر وال

  .بأفضليتهى ن الفتوكأمن إ و،الغريب على القرب

 وال فرق فيها بني ،العدل ومكاحلا والوصي واجلد وبالوالية لأل أن ان، فقد عرفتكيف كو

السفيه  ومنفصال عنه، جنونه بالصغر، أو متصالً أو انون طفالًو ،املميز أىبن إ و،الطفل املميز وغريه

من  واملنفصل جنونه أوسفهه، أو أطال الفقهاء خصوصاً شراح الفاضلني يف املتصلن إ وبأقسامه الثالثة،

  .)تعاىلرمحهم اهللا (تبهم ك عفلرياجشاء التفصيل 

 نفس كيأذن بعد ذل أن الإ اللهم ،غري مأذون ألنه ،ان تصرفه باطالًكلو تصرف غري الوايل ه مث إن

الوالية حني  إىل ال حاجة إذ ن ولياً حني التصرف،كمل ين إ ويأذن وليه احملجور حينما رفع عنه احلجر أو

  .فايةكأحدهم  على  عدول فالظاهر الوجوبكان هناكلو  والتصرف ملا حقق يف حبث الفضويل،

 أقدم أحدهم دون فإنوغريه، . مكيضيعوا حبضرت يتام، فالاهللا اهللا يف األ: )عليه السالم(قال 

  .انهكمإالقرعة مع عدم  وانكم مل يبعد تقسيم العمل مع اإلحصل التشاحن إ و،إشكالخر فال اآل

  .خروجه لسقوط أحدمها باآل نه ال أولوية، فالفأل: األولأما 

  .اهللا سبحانه العامل ول،كل أمر مشكا لفأل: أما الثاينو



٣١٠

 إىل الرشيد بالنسبةكالسفيه  أن ال خالف يف: قال يف الشرائع مشروحاً يف اجلواهر ):١٩مسألة (

تيان ليه يف اإلإ أحرم حبجة وعمرة واجبة ولو بالنذر قبل احلجر وسفه مل مينع مما حيتاج  فإذاالعبادة،

أحرم ن إ وه،ليكو نفاق، بل ينفق عليه وليه أون من اإلكمي ن الكنفقة احلضر، ل على زادن إ وبالفرض،

  .ده فيهبال خالف أج ،أيضاًحضراً مل مينع منه  و استوت نفقته سفراًفإنتطوعاً، 

  .دلة األطالقالرشيد إلكون عباداته ك: أقول

ونه ك وسائر تصرفاته املالية،كهو  إذ املال منع، إىل له االستحبايبسه وغؤاحتاج وضو إذا نعم

 طالقما تقدم، إلكغريها  والسفيه ممنوع عن التصرفات املالية عقالئية أن  مينع يدفعهسائر الراشدين فالك

  .)١(ليهم أمواهلمإ آنستم منهم رشداً فادفعوا فإن: عاىلتأدلة املنع، مثل قوله 

ان كومنه رشد  نسؤاحتلم ومل ين إو :، يف خرب هشام بن سامل)عليه السالم(قول الصادق و

  .مهاغري و،)٢( عنه ماله وليهكيمسلفأو ضعيفاًَ سفيهاً 

النفقة لنفسه  وومهاحن والطهارة الواجبة واحلج الواجبكالواجبات  واخلارج و مطلقكمسا اإلفإن

ان يف كممن أيضاً لغريه  وون لواجيب النفقة فقط، بلكي أن يلزم نفاق الاإل أن الظاهر ووعياله باملتوسط،

نفاق عليهم  اإلفإننفاق علهيم، حنوهم ممن له شأن اإل وأخواله وأعمامه وخوتهإان يعيل ك نفقته، مثالً

  منع  وكقبل بذل إذا ماأ، كغري ذل  إىلدلة النصرافهاسفه ليس خمالفاً لأل أن بعد

                                                

 

 



٣١١

دلة ان املنصرف من األك أن له، فما املانع من القول مبثله يف املستحبات املتعارفة بعد دلةمشول األ

فلم مينعه من )  اهللاهمحر(ردبيلي املخالف يف املسألة خصوص األن إ :ن يف اجلواهركخالف املتعارف، ل

مة احلجر، ولذا مينع من كه مناف حلفإن ومل جند له موافقاً، ،سفراً عنها حضراًزادت نفقته ن إ واحلج

احتمال منعه من التصرفات املنافية مناف  و،كحنو ذل والقناطر وبناء املساجد والنذر بالصدقة بعني ماله،

  .مة احلجركحل وام الشرع،كعموم أح وصحاب،ت األمالكل

احلجر يف السفيه واملفلس ورد  وأن ملنع، أدلة اإطالق االستدالل بكذل إىل يضاف أن نكميو: أقول

  .املفلس حيجر عن أمثال املستحبات أن بلسان واحد، مع وضوح

سألة امل وال أعراف هلذا الشرط وجهاً،:  قال،ردبيلي فاحلدائق وافق األأوالً ،خيفىال  ل ماكيف الو

يتصدق جبميع  أن نسانم جيوزون لإلإيف وك، كما اعترف به يف املسالكورة غري منصوصة، كاملذ

مينعون هنا من زيادة  و مع ما فيه من الضرر العظيم،، سفهاًكون ذلكال ي وأمواله وينفقها يف الطاعات

وجه ال  على كحنو ذل أو يبين مسجداًو يتصدق بصدقة أ أن  فلو أراد، ضرراًكون ذلكنفقة السفر ل

  .انتهى ،ليه، فما املانع منهإيدفع املال 

 قلاان للعكن إ ويتصدق جبميع ماله أن  فليس له،قلايقاس السفيه بالع ان الكن إ وره تام،كما ذو

 غري ظاهر كمنع صاحب العروة عن ذل و،يثارعد من اإلي، وهذا )عليه السالم(ما فعله احلسن ك، كذل

  .الوجه

   والزهراء والوصي وروه، فالنيبكسوة منعم لعله يف غري مورد األ



٣١٢

ال يتوقع من غريهم، حيث  يتوقع منهم ما أن من الواضحوسوة، أ انواك) عليهم السالم(احلسنان 

 إىل أنفسهم على انوا يفضلون غريهمكلذا  ويغرقوا يف الرتع ليعتدل غريهم، أن ان الالزم عليهمكم إ

) عليه السالم(مري األ ونفسه، حيث تصدق بثوبه، على  لف احلصري)صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن حد

 ني واليتيم،كاملس وسريعمت األأط )عليها السالم(فاطمة  وداً يف ليل العراق الشايت،ان يرجتف برك

احلسني  ول ماله،ك ى أعط)عليه السالم(احلسن  و.تغريت حالتهم من اجلوع وولداها، و زوجهاكذلكو

غريهم أصحابه مبا لومل يعط لبقي هلم املاء أيام عاشوراء فلم ميت ص و أعطي مياهه للحر)عليه السالم(

  .الدخانكبني السماء  وبريهم، ومل حيل بينهكمش جلد كمل ي وعطشاً،

  . هلم املاء قبل املنعى القرب بعد سقي احلر ليبقفلماذا مل ميأل: ال يقال

يسري حسب  أن  ـرناه يف بعض مواضع الفقهكما ذك ـ ماماإل على ان الالزمك: نه يقالأل

  . الم حمل آخركلتفصيل ال وحسب قدرته الواقعية، على رييس ما الكعلمه الواقعي،  على الظاهر، ال

لغري  و دون حالة غري الثورة،يف حالة الثورة وسوةذا ممدوح من األكان، فالسري هكيف كو

  . النهي احلرمة بل املرجوحيةليس معىن و،ك أخا عالء عن ذل)عليه السالم(علي  ىلذا  وسوة،األ

املستحبات خال عن الدليل، فهل  وعالةاإل وارفة يف الضيافةعليه فمنع السفيه عن املصارف املتعو

انت عادته ك إذا كذلك وسفه، إذا جرة احلمامي مينع عنهأان من عادته غسل اجلمعة بكنه إذا إ :يقال

   كذل على الرواية واآليةاء بل هالم الفقكمحل  نإفسفه،  إذا فلس مينع عنهبل يوم كالتصدق 



٣١٣

لذا مثلوا بنفقة احلج وهي  وثرية غري املتعارفة،كشياء اللمام األكف من املنصر إذ د،بعيف غاية ال

  .ما هو واضحكثري كشيء 

حنومها من غري واجب النفقة، وال  وأخيه وختهأله من يان يعكمن  إىل  احلال بالنسبةكذلكو

  .عمال السفهائية ال العقالئيةمة احلجر املنع من األكح أن ماك، ك يشمل مثل ذلإطالق

  .ال حيق مثله للسفيه  مبااملسجد مثالً ول ماله للفقريكعطاء إم، غري السفيه حيق له نع

 احلجر يف السفيه أن  وال نسلم،المكأول النه إ :فيه لذا مينع من النذر بالصدقة،و: وقول اجلواهر

عمال  األيعمل ال أن جلعطاء مال الناس، وهذا مينع ألإجل املفلس مينع أل إذ غرار واحد، على املفلسو

  .السفهائية

 لوجود أقلروه ك السفر املحىت و، بلهغري أو احلج إىل انت نفقة السفرك فإنمبناهم،  على أما

ان للحضر كن كثري، لك ولو بأكثرانت نفقة السفر ك إذا ذاك والتضخم يف البلد دون السفر مل مينع،

 ميرض مما حيتاج أنه بسبب أو  منه،الًان يف احلضر أخذ ماك إذا الظامل أن لو بسبب و،ك من ذلأكثرنفقة 

  .مثلة من األكغري ذل إىل العالج،إىل 

 حيمل أن يله، يلزمكو أو نفاق، بل ينفق عليه وليهن هو من اإلك ال مي:قول اجلواهر املتقدم مث إن

  .حنوه وسرافنفسه حمفوفاً خبطر اإل على هنفاقإان ك إذا ماعلى 

، بل املنصرف من كذل على ال دليل إذ  تسليمه املال،ن مانع منك مل يكذلكن كمل ي إذا أما

من ال تثق : )عليه السالم(عمال السفاهة، مثل قوله ألتاب التسليط املوجب ك يف أول الالروايات املتقدم

  .)١(به

                                                

 



٣١٤

انت كن إ وال دليل، بل ينفق عليه حضراً إذ ،كذل على  مل جيربأقلانت نفقته سفراً كه إذا مث إن

 فإننفاق عليه خالف املصلحة، اإل وه يف احلضرؤبقاإان كتعارف السفر، حيث  إذا فيما، اللهم أكثر

السبب  و،تالف مال بسببهإ ألنه ان ضامناً للزائد،كاحلضر  أو فعل الويل خالف املصلحة سواء يف السفر

  . من املباشرىأقو

  .ليهإسب ما حيتاج كنه تكأمن إ ذاكو: قال يف الشرائع بعد عبارته السابقة

 مال فيتعلق احلجر به تسبهكل عليه بأن ما يك اخلالف عنه بعض مشاخينا، مث أشى نف:يف اجلواهرو

 ن يف السفر دون احلضر، ولو بسببكسب حبيث ميكان الكإذا  إالّ  واردشكالاإل أن خيفىأيضاً، وال 

ان له مال كا  إذسب، خصوصاًكبالإلزامه لزوم  على ال دليل إذ تساب يف احلضر،كال يستعد لالأنه 

  .تساب دليل احلجركاال يشمل مثل هذا يعيشه فال

  .يوجد يف احلضر فيحتمل التفاوت ان له منفق يف السفر الك إذا ذاكو

سب الواقع ك الكان ذلكنعم لو :  يظهر وجه النظر يف بعض قيودات اجلواهر، حيث قالكبذلو

 ،شكالبصرفه زال اإل إالّ ن العودكه، ومل يقبل  أوان بعد التلبس مثالًك وحيصل يف احلضر، يف السفر ال

  .انتهى

يعمل حسب  أن أمورم ألنه نفقتهما متساوية فبانت أزيد مل يغرم الويل، أن ولو سافر باعتبار

  .احكتاب النكرنا شبه هذه املسألة يف كقد ذ وقد عمل ا، واملوازين العرفية،

 صرفها الويل عليه، فهو ،أكثرنفقة ىل  إ الويل، فاضطر يف السفرىالسفر بدون رض إىل لو ذهبو

  أدلة احلجر ال تشمل ن إ أمرض نفسه حيث إذا ماك



٣١٥

، فيشمله عموم كان السفه ال مينع ذلك إذا ون له حق التأديبكي أن ن ال يبعدك، لكمثل ذل

  .دلةاأل

  . جاز السفر، لعدم املانعأكثرمصارف أيهما  أن ولو مل يعلم

ليه يف إيهدي  أو  الزيادة،كليه هدايا بقدر تلإرجع أهدي  إذا نك لأكثران مصارف السفر كولو 

 لو احتاج مثله ما وتساب،كر يف االكلبعض ما ذ و،هدلة عن مثلالسفر مل يستبعد جوازه، النصراف األ

  .أشبه ما أو الدراسة، أو العالج أو السفر للترفيه الالزم عرفاً،إىل 

 مساوياً للحضر، للزوم كثران األكن إ و،قلتار األخأ ، نفقةأكثران للسفر طريقان أحدمها كلو و

  .مراعاة املصلحة

ي كهو حم و،حرامحلله الويل من اإل: جيوز، قال يف الشرائع  نفقة مماأكثرأحرم يف سفر ه إذا مث إن

 ،الصوم قوالن أو التحليل باهلدي أن يف وماله، على ة وعلله اجلوهر باحملافظ،التحرير والقواعد واملبسوط

  .ن حتليلكان متعارفاً مل يك إذا  حيث عرفت صحة حجهكنأ إالّ

 احك النحالان الالزم القول بعدم االنعقاد، حاله كما هو املشهور، كنه القاعدة، أقلنا بن إ نعم

 أو ج،ذن الزوإحجت الزوجة استحباباً بدون  إذا ماكفهو يستتبع املال،  أو ما أشبه، مما فيه املال والبيعو

 أو ذن الويل،إحرام بدون عقد اإل إذا  حال الصيبكذلك و،مثلةغريمها من األ إىل ،كذلكفت كاعت

  .كما أشبه ذل إىل ، املستأجراح مسنجري بدواأل

مال أزيد مما  إىل اف حباجةكان االعتك إذا ،الثالث إىل وصل وفكاعت إذا منه يعلم حال ماو

  .اليوم الثالث إىل وصلن إ واف،كحيتاجه يف غري حال االعت



٣١٦

 الإ وحرامه،إم هنا صحة كظاهر من تعرض للح: ره اجلواهر بقولهكمنه يظهر وجه النظر فيما ذو

ن عن شرطها، أل والنهي عن أمر خارج عن ذات العبادة، بل إذ ،كذلكهو  وحتليل الويل إىل مل حيتج

  .انتهى ،اً للزائدكان للويل التحليل تداركن إ واملندوب ال يشرط فيه املال فينعقد،

دلة التحليل خالف األأن  إىل ضافةتحليل، باإلالون له كي حىت جازةالويل ال حيق له اإل  إنمث

 إىل ان،كحتليل الغري حلج غريه مل يرد يف مأن  إىل ضافة باإل،ليس املقام أيهما واحلصر، واحلاصرة يف الصد

  .ورة خالف الصناعةك املذى مما جيعل الفتوكغري ذل

  :  احتماالت،للويل التحليل أو ،ىيبق أو ،من رأسولو حج مث سفه، هل يبطل 

   .رناهكملا ذ: األول

   .العمرة ومتام احلجإدلة أل: الثاينو

قول املشهور  على  بيقائه، أمايفكنشاء احلج فإحق ى قواأل أن قد عرفت وروه،كملا ذ: الثالثو

  . يف حتليل الويلنالماكفيأيت ال

ان معلقاً كه ءن بقامتام، ألناء رشد، فهل يلزم اإلثان سفيهاً فحج ويف األكس بأن كولو انع

 الستصحاب ىمراع أو ن له حق يف عقده،كمل ي ألنه قد صار ويل نفسه، أم باطلوجازة من الويل باإل

  . احتماالت، بنفسه من حق الويل حال سفههأوىل ألنه  أبطله،الّإ ومتهأ أراد  فإذا،ىونه مراعك

  



٣١٧

ما أشبه تصح من السفيه  والصدقة وجاحلكآثارها  ول العقالئيةعمااأل أن قد تقدم ):٢٠مسألة (

  .املفلس ونه فرق بني السفيهأ وولو لزم املال،

  .الصيامكغريه  أو ماالً فارةكان عليه الك مث خالف ،عهد أو نذر، أو  حلف، فإذاعليهو

  .ما يظهر منهمكخالف،  ال و فيهإشكالأخويه فال  وأما انعقاد ميينه

  قال)فيه تردد وفر بالصومكحلف انعقدت ميينه ولو حنث إذا ( :عند قول احملققيف اجلواهر و

هو ممنوع يف خصوص التصرف إمنا  ولف،ك مقلابالغ ع ألنه ،إشكال خالف فيه وال ال: بالنسبة االنعقاد

  .انتهى ،هذا ليس منه واملايل،

مال وهو ممنوع عن  ألنه فارةكعطاء إ عدم حقه يف :تردد احملقق فلوجود احتمالني إىل أما بالنسبة

فارة وجبت عليه كن الخراج املال ألإحقه يف  و،ثاين الشهيدين والعالمة وما عن املبسوطكالتصرف، 

صح له، مل يتم دليل  أو أعط املال،: ذا قال الشارع لهإ و املال وغري املال،نافالوجوب له طر وشرعاً،

 نكغريمها، ل واةكالز واخلمسك، حاله حال سائر املاليات، عطاء من املالزاء هذا التخيري، فله اإلإاملنع 

أدلة التخيري، خبالف مثل اخلمس حيث  على مكن دليل احلجر حامبناهم يلزم املنع عن املال ألعلى 

  .سكالع

تصرف له يف  مثل اخلمس ثبت عليه بغري اختياره فالن إ فيهو: ره اجلواهر يف رده بقولهكأما ما ذ

  .اختياره إىل ان سببه مستنداًكخبالف ما حنن فيه مما  ،تعاىلم به اهللا كاحلاإمنا  واملال،

تسب كال فلو اإ ورناه،كجل ما ذاختياره، بل أل إىل ون السبب مستنداًكجل  ألكليس ذلن أ :ففيه

  ن السبب أل وحبيث حصل املال لزم عليه اخلمس،



٣١٨

  .اةكذا يف الزكه ويسقط اخلمس، اختياره ال إىل مستند

حنث قبل  إذا  أما،حنث حال السفه إذا كذلكم كان احلك ،حنوه قبل السفه أو ان حلفكمث لو 

من تعذر  و احتماالن، من االستصحاب،،الصيام إىل سفه رجع إذا  أو بالتخيري باق،األمرالسفه، فهل 

  .مبناهم إىل الثاين أقرب وأحد شقيه،

يسفه، مث شافاه  أن  قبل، اهللا ولدهشاىفا  إذيتصدق ديناراً أو يصوم يوماً أن ماإ لو حلف مثله ماو

 ،حلف حال السفه إذا  يف ماههدع أو نذره، أو بعده، وهل ينعقد ميينه بالتخيري، قبل السفه، أو

  :احتماالن

أطري يف  أن  أوأصوم أن ماإاهللا و: قال إذا ماك فهو ،أحد شقي التخيري غري مقدور عليه أن من

  .اهلواء

  .نذر منعقداجلامع مقدور فال أن منو

تبعد  ن الك تعذر أحدمها بطل، ل فإذا،مل يتعلق باجلامع بل بأحدمهااألمرن ، ألاألولظهر واأل

  .أحدمها متعذر و،عمرو أو ائتين بزيد: قال الويل إذا ماكن التعلق باجلامع، فهو كمل ين إ والصحة،

 يف شهر هطارإف واره يف ظههعود وعهده وهفارة نذركيف  تعرف احلال كمن ذلو: قال يف اجلواهر

  .أقتل اخلطو: رمضان، بل قيل

نساب من استلحقه من األ على نفاقالم يف اإلكيقرب من هذا البحث النه إ :كبل يف املسال

  .انتهى ،قرارهإب

ان ك أو فارة بعد الرشد،كعطاء الإأراد  و،ذا حلف يف حال السفه، مث حنث يف حال السفهإو

عطاء املال إحمذور يف  قد انعقد احللف وال إذ عطاء املال،إ حمذور يف احلنث يف حال الرشد، فالظاهر عدم

  حنث يف حال السفه فإذارمبا يفرق بني احلنثني وه يف حال سفهه،ؤعطاإان احملذور كإمنا  ويف هذا احلال،

  باحلنث وجب عليه  ألنه عطاء يف حال الرشد صام،أراد اإلو



٣١٩

  .وقع احلنث حال الرشد فالتخيري إذا ه، خبالف ماءالصوم فاالستصحاب يقتضي بقا

 يقال بلزوم الصيام، ، حيث الفارة حال الغىنكحنث حال الفقر، مث أراد ال إذا مثل مانه إ :فيهو

 زال املانع عمل املقتضي عمله وهو  فإذالعدم املقتضي، مل يأمره باملال لسفهه، الإمنا الشارع ن إ احللو

  . أدلة التخيريإطالق

فارة حال رفع كأراد ال وبعده، أو حلف حال فلسه مث حنث حال الفلس إذا املفلسذا احلال يف كو

  .اهللا سبحانه العامل واحلجر،

  



٣٢٠

  .يعفو أن لو وجب له القصاص جاز: قال يف الشرائع ):٢١مسألة (

ما كين، األمرالواجب يف العمد ال أحد  أنه على  بناًء،إشكالخالف وال  بال: وقال يف اجلواهر

بعد فرض أيضاً ن القول جبواز عفوه عليه ك عليه، بل ميمجاع اإلكف عندنا، بل ظاهر املسالهو املعرو

  .انتهى ، تصرفاً مالياًكذلعد عدم  والتخيري

فو، ففي املقام شائبة العوالقصاص واملال : اين عليه أحد الثالثة أو للويل أن  يفإشكال ال: أقول

ان له حق كقلنا بعدم الشمول ن إ واملال، إالّ ن لهك مل يك مثل ذل قلنا بأن أدلة احلجر تشمل فإذااملال،

  .خرينين اآلاألمر

 إذا حق له يف قبول التنظيف ه الفإن ،باختياره هارينظف د أو يعطيه ديناراً أن مثله ما لو نذر زيدو

  .قبل بأن دليل احلجر شامل ملثل هذا املال أيضاً

 الويل عن الدم حيث أوجب ىعف إذا دة يف مسألة مامال بعض الروايات الوار أنه الذي يؤيدو

  .عطاء دين امليتإ عليه )عليه السالم(

قتل وعليه  عن الرجل ي)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: بصري، قال أيب ليين، عنكرواه ال مثل ما

أصحاب الدين ن إ :)عليه السالم( فقال ،عليه دين ويهبوا دمه لقاتله أن وليائهليس له مال، فهل أل ودين

يضمنوا ك حىت أرادوا القود فليس هلم ذلن إ وه دية القاتل فجائز،ء وهبوا أوليافإنهم اخلصماء للقاتل، 

  .)١(ال فالإ و،الدين للغرماء

  .تاب الوصيةكرنا تفصيل املسألة يف كقد ذو

                                                

 



٣٢١

  ).أي العفو (،له لو وجب له دية مل جيزو: مث قال الشرائع

  .من التصرف املايل املمنوع ألنه ،إشكالخالف وال بال : قال يف اجلواهرو

فضها،  أو رهاًك ا زىن إذا املرأة إىل املهر بالنسبة ورشاأل و حال الضمان يف مالياتهكذلكو: أقول

 احلال يف احلق الذي يقابل باملال، مثل حق كذلك و،ةمثلغريها من األ إىل رش، األكحيث عليه بذل

  .أوضحف كملنه إ قيل إذا ، أماكليس مبل  أنهاملشهور من على التحجري

 املردد األمربه، فليس مبايل حبت، فهو مثل  وأن تبيعه للضرة أن نعم مثل حق القسم، حيث هلا

  .بني املال وغريه

  



٣٢٢

 مع الغبطة مل يصح، الى يتصرف الويل مع الغبطة، فلو اشتر وأن :قال يف القواعد ):٢٢مسألة (

  . باقياًكون امللكيو

الضابط : رةكالتذ يكلذا قال يف حم والسفهاء، واانني وى بني أموال اليتامكفرق يف ذل وال :أقول

  .املصلحة ووجه النظر على ون التصرفك واانني اعتبار الغبطة، وىموال اليتاميف تصرف املتويل أل

 كفرق يف ذل نه الأ و،خالف فيه بني املسلمني مما ال أنه رةكظاهر التذ: رامةكقال يف مفتاح الو

  .مينهأ ومكاحلا والوصي واجلد وببني األ

 ،لشخص أو ن جعل املتويل لشيء ألكذل وليهم،إوصلت النوبة  إذا عدول املؤمنني وبل: أقول

التقربوا مال و: قوله سبحانه إىل ضافة، باإلك من ذلأكثرتشمل  عرفاً، فأدلة الوالية الذلك معناه 

ون قرينة كتعسره مما ي أو  لتعذره،حسن مطلقاًيراد األ ال أنه بعد وضوح ،)١(باليت هي أحسن إالّ اليتيم

 قوله كذلك واحتياط، أو قوي أنه يراد أشبه مما ما و)حوطاأل( و)ىقواأل(: رادة احلسن، مثل قوهلمإل

  .لمام لفظ املصلحةكثر يف ك ولذا ،)٢(يأخذوا بأحسنها: سبحانه

االستدانة مع  إىل افتقر ا إذيرهن ماله أن جيوز له أنه يفخالف عندنا  ال: كي املسالكقال يف حم

عن حجر  واحلظ للصغري، واالحتياطوجه ى عل إالّ يصح تصرفهم اخلمسة ال أن عن املبسوط واملصلحة،

  .يرن له من نفسه أن باع مال ولده عن نفسه نسيئة إذا بحيتاج األ رة الكالتذ

                                                

 

 



٣٢٣

  .بوابغريها من عبائرهم يف خمتلف األ إىل ،كذل ماله مسلماً مع الغبطة بىذا لو اشتركو

 ،سئل عن رجل ويل يتيم فاستقرض منه أنه  بسند صحيح،)عليه السالم(قد روي عن الصادق و

انوا يف حجره فال بأس كان يستقرض من أموال أيتام ك )عليهما السالم(احلسني علي بن ن إ :فقال

  .غريها من الروايات إىل ،)١(كبذل

 أو  أبدام يفة عرفاً، سواءحل تصرفات الويل للثالثة مراعاة املصلكالالزم يف أن   يظهركبذلو

ن يدرسه ما أكجياب باإل أو ،ن مينعه عن دراسة ما ال مصلحة فيهأكسواء بالسلب  وأمواهلم، أو حقوقهم

  .كاملل واحلق إىل  بالنسبةكذلكفيه الصالح، و

ه ك باع مل فإذاوجه للبطالن، ال إذ باطل، فضويل ال أنه  باقياً، فاملرادكان امللك: ما قول العالمةأ

 عقل انون أو أو رب الطفلك إذا  أوجييزه، أن مث صار الترتل مما صار فيه مصلحة صح له مثالً خبسارة

  . دليل الفضويلطالق إل،رشد السفيه فأجازه صح

  

                                                

 



٣٢٤

على النفقة  لهكتأ  الاستنمائه قدراً وجيب حفظ مال الطفلو: قال يف القواعد ):٢٣مسألة (

  .إشكال

 الرواية و إىل اآليةضافة باإل،كحة، بل الويل وضع لذلل يف وجوب العمل باملصإشكال ال: أقول

  .كذل على  الدالمجاعاإلو

عليه (لذا خرق  و، سواء بتخريب املالاألولماله قدم  أو  بني حفظ نفس الطفلاألمردار ه إذا مث إن

 ،كما أشبه ذل أو خاف غرقه لثقلها فقذفه يف البحر، وان يف السفينةك إذا ماكفنائه إ أو  السفينة،)السالم

  . ضرورةكشمل مثل ذل تأدلة املنع الو

ه فإن) هي أحسن(ل ماله، بل مثل هذا يشمله كمل يصرف عليه ن إ مرض ما أوجب تلفه إذا ذاكو

  .باليت هي أحسن إالّ مل يقربه

  . فاحتماالت،جيب حسب املتعارف أو ،ب مطلقاًجي ال أو ،ما االستنماء فهل جيب مطلقاًأ

منصوب  أنه من وجيب، تساب والكا أنه ينشأ من: )إشكال(يضاح يف شرح قوله ي اإلكقال يف حم

 ،نصب الويل لدفعهما و،الطفلى ضرر عظيم عل وه مفسدةكن ترأل ومت املصاحل،أهذا من  وللمصلحة

  .ىانته

يتجر  أن ب لهحيست: رةكالتذ يك، فقد قال يف حمأما دليل عدم الوجوب وهذا دليل الوجوب،

 أو  أباًان الويلكصيباً من الربح، سواء نجيعل له  ومن يضارب له به إىل يدفعه ويضارب به ومبال اليتيم

 ،كالضحا وعائشة وعمر و)عليه السالم(علي  به قال وم،كأمني حا ماً، أوكحا أو وصياً، أو ،جداً له

أبعد عن  ون خزنه أحفظ له،، ألكراهية ذلكروي عن احلسن البصري من  ما  إالّعلم فيه خالفاًنال و

  .انتهى ،التلف



٣٢٥

ان ك إذا ن فال يلزم، بلكرمبا مل ي وان االجتار مصلحة فيلزم،كرمبا  أنه فهو: أما دليل الثالثو

هما، قإطالأحد القولني السابقني ب على ال دليل إذ ، الصناعةىهذا مقتض وذا تضرر ضمن،إ ومفسدة حرم

  .لفظي يف اجلملة بل لعل الرتاع

  .)أحسن(: تعاىل قوله دلة، وقد تقدم معىنمنصرف عن األ ألنه يلزم، ماء فالنأما املبالغة يف االست

ن إ املؤن وله النفقةكه حبيث ال تأؤجيب عليه استنما: رة قولهكرامة عن التذكقد نقل يف مفتاح الو

  .انتهى ،طلب النهاية ونماءجيب عليه املبالغة يف االست ال و،نكأم

ال إو املفسدة، أو ن املبالغة مصلحة حبيث يعد خالفه خال عن املصلحةكمل ي إذا مراده ما: أقول

ان كوضعه يف غريه  إذا ان وضع املال يف اشتراء العقار رحبه مخسني يف املائة، بينماك إذا ماكان الزماً، ك

  .ان خالف املصلحةكيف الثاين جعله  إذا هفإن ،عشرين يف املائة

ان رحبه كفن، كيف بيع ال أو جعل يف احلنطة إذا  مثالً،األمرهل التراجيح الشرعية تتدخل يف و

  . احتماالن،ان عشرين يف املائةكروه كجعل يف عمل غري م إذا مخسني يف املائة، بينما

  .ن التخيريكاً، وميحمرم ون غبناًكمل ين إ ونصاف،ان االسترباح بالقدر الزائد خالف اإلك إذا ذاكو

  .جرة مثالًأ أقلالثاين  و،عمل البزاز أو ذا يف جعل نفس الطفل يف عمل احلناطكو

مبا يراه  إالّ لفاًكليس م ألنه مل يضمن، لو عمل الويل حسب الصالح عرفاً فظهرت اخلسارةو

  .ك وغري ذلالوقف ومال الوصاية وانون و احلال يف مال السفيهكذلك و،العرف أحسن، ال بالواقع

  .تاب القضاءك الوسائل يف كما يف مستدرك ،العمل بالظاهر:  لرفاعة)عليه السالم(علي  يف روايةو



٣٢٦

ان جترياً، وقد كإمنا  وطبق املصلحة مل يضمن على انكعمله  أن  فظهر،حة بزعمهلف املصللو خاو

  .رتبط باملقامجرة من مال الطفل بعض ما يتاب الوصية يف مسألة أخذ الوصي األكرنا يف كذ

  .فالالزم حسب املتعارف الإ و، من باب الغالب)له النفقةكقدراً ال تأ(قوهلم  أن مما تقدم يعلمو

سباط بن سامل، حيث سأله عن مضاربة أخيه يف مال ابن أخيه أ يف خرب )عليه السالم(قال الصادق 

تلف فال ن إ حييط مبال اليتيم مال كخيان ألكن إ :نه يدفع الربح لليتيمأ و،الصغري الذي هو وصي له

  .)١(ن له مال فال يعرض ملال اليتيمكمل ين إ وأس به،ب

  .ان االجتارمصلحةكن إ ، فال يراد به اجلواز املقابل للوجوباحلظريف مقام توهم  أنه من الواضحو

من : الق أنه ،)صلى اهللا عليه وآله(بن العاص، عن النيب   بن عمروعبد اهللاأما ما رواه العامة، عن 

  .)٢(له الصدقةكتأ حىت هكيتر ويل يتيماً له مال فليتجر به وال

ليس يف نقديه  إذ ضعفه خمالف ملا عليه أصحابنا، على وهو: بقوله رامةكفقد أجاب عنه مفتاح ال

  .لو اجتر له الويل استحب  ال وجوباً وال استحباباً، نعم،ةاكمن ز

ع عن نان أحدمها أرجح حبد املكن إ وسواء ختري،عدمه  ول من االجتاركان ك  فإذاان،كيف كو

   وفضل،أ الطرف كان ذلكال إ والنقيض لزم،

                                                

 

 



٣٢٧

ال خصوصية،  إذ ،اجلد، حال اليتيم وبالطفلة حيث هلما األ والطفل وانون ومال السفيهحال 

ون كيبعد  مل يصطلح عليه بالسفيه، بل الن إ و يلزم القول يف البالغ الذي مل يرشد بعد،كذلك وبل

م وضع للمصلحة، فالالزم كن احلان االجتار به قبل التقسيم، ألك يف مال املفلس، حيث ميكذلكالم كال

  .مراعتها

القصاص تابعاً  والعفو ويف أخذ الديةالكالم ان كانون،  والسفيه والطفل على ذا جينإو

  .للمصلحة أيضاً

  .ذا انونك و الطفل، فليس يف ماله شيء،جىن إذا أما

 جعل اخليار لوليه لزم عليه مراعاة  فإذاخمرياً بني الثالثة، عمداً ان اين عليهك السفيه جىن إذا منع

  .حاألصل

يستحب له  ويستأجر من يعمل، أن باالستنماء، فله أي  تربع الويل به،فإن: القواعد قال مث إن

ا تربع أجنيب حبفظ مال الطفل ذإ وذا يستحب شراء الرخيص،ك وطلب متاعه بزيادة مع الغبطة، إذا البيع

  .ىانته ،إشكال على جرةن له أخذ األكمل ي

  .ما تقدمى قد ميتنع عل وفقد جيب الإفاملراد به املتعارف، و: األولم كأما احل

قول  واً،إمجاعمباشرته  على يقدر فيما ال للوصي االستنابة أن :رةكمنه يظهر املراد من قول التذو

ه جيوز له االستنابة، نقلهما يف فإنمثله  مل جتر العادة بتويل أو فعلهى يقدر مثله علال  أما ما: جامع املقاصد

  .رامة مؤيداً هلماكمفتاح ال

رة ك فال يناقض ما عن التذ،ان رجحان بدون منع نقيضكيراد به ما  أن فالالزم: م الثاينكأما احلو

  حممول نه إ ، حيثكذلكالشراء  ومن وجوب البيع



٣٢٨

عن جامع املقاصد جيب بدل يستحب يف  يكان احملكن إ وع املنع عن النقيض،الرجحان، مى عل

  .تابكعبارة ال

  .ضرار بالطفلوجه لإل ال إذ  القاعدة،ىفهو مقتض: م الثالثكأما احلو

  .ال يأخذ أن األوىلن إ : وعن احلواشي،جرةب أخذ األلأل أن صحاألن إ :يضاحنعم عن اإل

لثبوت  و،جرة ضرراً معهاتعد األ ان مزيد الشفقة فالكوه مبعلل ويضاح،اإلك وعن جامع املقاصد

  . القواعدإشكالالة، ولعله وجه صواليته باأل

 يف إشكال ال أنه المهمكقضية و: رامة مث قالك مفتاح الكل ذلكمل يرجح، نقل نه إ رةكوعن التذ

  .جنيبعدم جواز أخذ الوصي مع تربع األ

 مبثل كيتمسأن  إالّ ،يةاألولالوالية يف خرق القواعد  وان مزيد الشفقةك مهمل يعلم وج: أقول

الويل  وعدم الفرق بني الوصي وىلاأل ف،فيهما تأمل و،كبي ألكمال وأنت و،)ل باملعروفكفليأ(

  .السفيه والطفل وللمجنون

 ذا أمينهك وطالق دليله الشامل له، إل،جرةأخذ األ وجتاراال له إذ ،كذلكم كاحلا أن منه يعلمو

  .املؤمننيعدول و

ن واليته يف مورد قدام، ألنفع، مل جيز اإل أو استنابة ضرر أو بنفسهمباله عمله  أن  الويلكلو شو

  . أدلة واليتهطالقباجلواز إل املصلحة، فال يقال

  .أقلحيسب عليه  أن ينبغي واله يف النفقة،يجيوز خلطه مع عو: مث قال القواعد

  جواز اخلط،األصل ف،توحيد اليتيم على  دليلال إذ  القاعدة،ىمني مقتضكال احلك: أقول

قد يستحب، بل  إذ عم من تساوي الطرفني،ن يراد جبواز اخلط األ أال بد وحسان،إ ألنه أقلحساب و

  ان التوحيد مرجوحاً ك إذا جيب



٣٢٩

  .للوحشة وداب االجتماعيةيوجب له االبتعاد عن تعلم اآل ألنه ،ما هو الغالبك

طوم بلون يف كيأإمنا  ظلماً ىلون أموال اليتامكن الذين يأإ: تعاىلله ملا نزل قو أنه :وقد ورد

فردوها أ وى أموال اليتام)صلى اهللا عليه وآله(اهللا  جتنب أصحاب رسول ،)١(لون سعرياًصسي وناراً

 ولو شاء ،اهللا يعلم املفسد من املصلح  و،م كخوانإختالطوهم فن وإ: تعاىل وزل اهللا سبحانهنأف ،عنهم

  .خيالطهم أن م يف املداقة معهم فأجازكشدد علي أي )٢(مكعنتأل

  .رةكالتذ ومني التحريركصرح باحلو: رامةكقال يف مفتاح ال

  .حمسنة وعادلة وجائرة: ثالثة أقسام على املخالطة أن خيفىوال 

اليتيم مثن عشرة  على هم مع اليتيم عشرة فيجعل ويشتري مائة ذراع من القماش أن :فاجلائرة

  .ذرعأمخسة  الّإ كيستهل ال أنه  مع،ذرعأ

ل أحياناً كفيما يأ م عشرةياليت على ل بدينار، فيجعلكيشتري املأ وونوا عشرة،كي أن :العادلةو

  .أكثرأحياناً  وأقلأحياناً  ومثلهم

  .ما يف املثال الثاينكمثلهم  أنه احلال و،أقلاليتيم  على جيعل  ما:احملسنةو

له مال جيعل  ون بني أبويهكيإمنا  ون يتيماًكملا مل ي والسفيه أيضاً، ونونور جار يف اكم املذكاحلو

  .املناط إىل ضافةورين، باإلكاملذ على  أدلة والية الويلىمقتض ألنه عليه حصة من ماله،

جرة الصغري نصف أ وبوا السيارةك ر فإذاالويل ضامن بقدر جوره عليه، أن  مبعىن،جيوز واجلائرة ال

  .خر مضموناًان النصف اآلك فأخذ منه بقدره بريكجرة الأ

  .النص والعقل يف اجلملة السرية املستمرة ورميةك ال إىل اآليةضافةاملخالطة باإل على يدلو

                                                

 

 



٣٣٠

ختالطوا ن وإ:  عن قوله اهللا عزوجل)عليه السالم( الصادق ىفقد سأل عثمان بن عيس

يتام يف حجره فليخرج األ على ان الرجلكذا إ :، قالىيعين اليتام: )عليه السالم( قال مكخوانإف

  .)١(لون مجيعاًكيأ و منهم فيخالطوهمإنسانل كخيرج ل قدر ما على من ماله

 فإنالصغري بقسطه، على  وبري بقسطه،كال على  حسب،صغراً ورباًكاختلفوا  وىلو تعدد اليتامو

  .ما عرفتك ،هم طفل صغرينبار الذين بيكال إىل  بالنسبةكذلك أنه ماك القاعدة، ى هو مقتضكذل

بعضهم  وباراًك و صغاراًىان يتامكن إ أرأيت: )عليه السالم(ناين للصادق كالصباح ال أبو وقد قال

ل ك ىسوة فعلكأما ال: )عليه السالم( فقال ،ماهلم مجيعاً ول من بعضكآبعضهم  و من بعضىأعل

  .)٢(بريك من الأكثرل كيأ أن كش الصغري يوفإنأما الطعام فاجعله مجيعاً، و، سوتهك مثن إنسان

حنوها لليتيم، بأن مات  وان بعض الداركن إ و،اآليةما يف كاملخالطة املتعارفة ال بأس ا  مث إن

:  الدار، فال يقالكتل إىل صدقاء الذهاباأل وقرباءبار من األك جاز لل،ب فورث الصغري بعض الداراأل

  : السرية بل ضرورة املتشرعة بعض الروايات و إىل اآليةةضافيدل عليه باإل و مناف حلق الصغري،كذلن إ

، فسأله رجل ضرير البصر، )عليه السالم(  أيب عبد اهللانت عندك:  قال،اهليكمثل ما رواه ال

 نشرب من مائهم وبساطهم على أخ لنا يف بيت أيتام معهم خادم هلم فنقعد على نا ندخلإ: فقال

  ن الطعام من طعمنا فيه مأرمبا  وخيدمنا خادمهم،و

                                                

 

 



٣٣١

 نسانبل اإل: تعاىلقد قال اهللا :  فقال، اهللاك أصلحىفيه من طعامهم، فما تر وعند صاحبه

 :إىل مكخوانإن ختالطوهم فإو: تعاىلم، وقد قال اهللا كعليخيفى تم ال نأف نفسه بصريةعلى 

مكعنتأل، عليه السالم( مث قال(: ان فيه كن إ وفال بأس،م عليهم فيه منفعة هلم كن دخولكمل ين إ

  .)١(ضرر فال

يقبل قول  و،كقرب يف الوصي ذلاأل و مثله فعله،ب االستنابة فيما يتوىلوليس لأل: قال يف القواعد

التلف من غري تفريط، سواء  والقرض هلا والبيع للمصلحة وماله أو الصيب على نفاق باملعروفالويل يف اإل

  .انتهى ،إشكال على غريه أو  أباًانك

عدم  على دلي مما جرت العادة مبثله، فدليل الوالية ك بأن ذلهأما عدم االستنابة فقد عللو: قولأ

 أن حيق له تب الك أجلسه الويل يف امل فإذا،نساناإل على جرة، فهو مثل سائر الواجبات امللقاةأخذ األ

 على حقوق الولد على دل يؤيده ما و شيئاً،استناب غريه بالذهاب به أخذإذا  ألنه جالسهإيأخذ أجرة 

  .جرة منهب مل حيق له أخذ األفعل ما وجب عليه جتاه األ إذا ن االبنأما كوالده، 

 ماكجرة،  حق له أخذ األ،عرفاً  يف جمانية الواليةن داخالًكب، ومل ياأل على يعد حقاً ال نعم ما

استنمائه  وفظ مالهينصب عن ولده قيماً حل أن بجيوز لأل: رةكاح التذكحق له جعل النائب، فعن ن

  .جرة املثلأوحراسته ب

  .تاب الوصاياك فيه يف المكأما الوصي فقد تقدم الو

  عمل  إذ قرب، النه إ :، ففيهكقرب يف الوصي ذلاألن إ :أما قول العالمة

                                                

 



٣٣٢

ن إ :فيهو، رامةكما يف مفتاح الك ،بنه قائم مقام األ أالإدليل لعدم احترامه  املسلم حمترم، وال

  .يوجب عدم احترام عمله القيام ال

 رةكالتذ والة الشرائعكي عن وكهو احمل وأمني، ألنه ره القواعد فوجهه واضح،كأما بقايا ما ذو

  .فايةكال وكاملسال وجامع املقاصد والقواعد والتحريرو

  .اهللا املوفق العامل وتاب،كيراده يف هذا الإهذا آخر ما أردنا و

  قم املقدسة

  الشريازي حممد بن املهدي احلسيين

   هجري١٤٠٣ األول ربيع ٤



٣٣٣
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