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  الةكتاب الوك

  

  

هي ظاهرة عند الوجدان  اليتة ي االعتبارمورنوع خاص من األ، سرهاك ووهي بفتح الواو

شرح االسم من  و،الذهن إىل بيتب من باب التقركما يف مجلة من الكلفظ آخر لها بيوتبد، والعرف

  ). سعدانة نبت (ليقب

  .وهو استنابة يف التصرف: الةكقال يف الشرائع يف عقد الو

 ة والقراضيعة والعاريالودكة كيات املالمانشمل األي ،االستنابة مبرتلة اجلنس(: كيف املسالو

ة ال استنابة يحداث والإة يالوص و،ا استنابة يف احلفظ خاصةإعة في الودد التصرفيخرج من ق و،هاريوغ

أنه أراد ك و،في مندرجاً يف التعرةاملساقا واملزارعة وحنو القراض يبق و،األمرفهي خارجة من أول 

 ،هرياملقصود بالذات غ وةيالتزام أو ةينها ضمياالستنابة ف ألن ،االستنابة يف التصرف بالذات فتخرج هذه

   .ىانته )ان حسناًكد يلو صرح بالقو

 ،الة جمردكالو واالستنابة استفعال أن  من جهة،الةك الورياالستنابة غ فإن ى،فخيما ال : هيفو

الة كالو معىن و،ابةياالستنابة طلب الن معىن فإن ،ةيبعنا إالّ سكالعكارد  مبعىن أيتياالستفعال ال و

نا أ: قولي أن صحيلذا  و،الةك الوريابة غيالن أن  إىل مضافاً،ءعطا اإلنيب و الطلبنيفرق ب و،هاؤعطاإ

  ت ينبت عن فالن امل



٦

ال  و، تربعاًكفعل ذلإمنا  و،ةيال الوص والةكت الويعطه امليمل  وإن ،ارتهيز أو صالته أو  صومهيف

  . بضرب من ااز إالّ ،ل عنهكينا وأ: قولي أن صحي

 ، االستنابة املخصوصةشرعاًو، ضيهي التفوو( :ث قالي حف اجلواهري ما يف تعرأيضاًعلم يمنه و

ال  إذ ، حمل نظرأيضاًالشرع  و اللغةنيمث فرقه ب، )أيضاً اإلذنشمل يفإنه ، الةكض أعم من الويالتفوفإن 

  . قررها الشارع اليتالة املعروفة مبعناها هي كالوإمنا  و، املقاميفة يقة شرعيحقى ل عليدل

  .يف هذا التعريف نظر من وجوه(: قال أنه وعن التنقيح

فها ا يوز تعرجي فال ،لكاالستنابة صفة قائمة باملو و،لكي صفة قائمة بالوريالة للغكالون إ :األول

نغي ي ف،ل هو االستنابةكيالتو و،لكي هو التوكذل وف العقد الشرعييان املقصود بالتعرك وإن ،نهمايلتبا

  . لكيالتوى  علنيل الدالالقبو وجيابل هو اإلكيالم التوكر اليتقد

  . هايالة فكان الويه التصرف مع جريطلق عليقوال ال اً من األريثكن إ :الثاين

   .ىانته )الفاسد وحيالتصرف أعم من الصحن إ :الثالث

، هما العطاءيل كان معىنكالة كالو وابةيلو ترادف الننه إ :األولى رد علي إذ ،ره نظركما ذين فكل

 عم من القوىلمث املراد بالتصرف األ، خر اجلانب اآليفخر اآل وهذا اجلانب  يفحدمهاأون يك أن ال

  . ها فاسدةيف وحةيها صحي فذلكك أيضاًالة كالفاسد فالو وحيحونه أعم من الصكأما  ،الفعليو

  ـما أشبه وحظ شرح االسملو وإن ،إشكالر كل ما ذكففي  لوحظ الدقةن إ ،حال أي ىعلو

 هميرد عليان ك وإن ، بشرح االسمأقربف يالتعار أن  منينيصولاأل ولفقهاء مجاعة من اما هو بناءك

   أو  من الشراحقيالتدقأن 
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  . فال بأس بهـ  خالف ذلكى ورة علكفات املذيالتعر يف نيمن املؤلف

) لكّو( و،فعالباب اإلى عل) لكأو( و،جمرداً) لكو( غ أمثالية بالصرياملادة الواحدة املتغ مث إن

 فارد، اتيها خصوصيان فك وإن ،واحد ل هي مبعىنباب التفعى عل) لكّتو( و،ليتفعباب الى عل

 ليالتفع أن ماك ،ادة املعىنيزى تدل عل ادة املبىنيز أن باب من ،ادةيز الثاينيف  إالّ أن فعال مبعىنباب اإلو

ان ك  وإن،التصرفو في مثل التصر،الثاين الفاعل و،ه املفعولي لوحظ ف إالّ أن األولل مبعىنالتفعو

  . فهم منه اجلانبانيالمها ك

رمبا استدل  أنه ماك، م يف موارد متعددةكيلمة يف القرآن احلكفقد استعمل هذه ال، انكف كيو

ن املناقشة كميان ك وإن )٢(اذْهبوا ِبقَِميِصي هذا ،)١(فَلْيأِْتكُم ِبِرزٍق ِمنه: الة بقوله سبحانهكللو

  املعىنرية بغميرك الياتل يف اآلكيالتو فإن ،شرعاً وة عرفاًيالة االصطالحك من الوستيا لأهما بيف

اِهللا ى وعلَ: أو ،)٣(يتوفَّاكُم ملَك الْموِت الَِّذي وكِّلَ ِبكُم :تعاىل و قوله سبحانهمثالً، املقصود هنا

  .ل العقديكيالتو س مبعىنيل )٤(لونكلُ الْمِتوكتويفَلْ

ذلك ك و،اإلذنبل لعله ، الةكمن الو أنه ىدل عليمل  ،)٥(فَلْيأِْتكُم ِبِرزٍق ِمنه: قوله سبحانهو

الة ال كنما الوي ب،بعدم القبولال يزول   فإن اإلذن،اإلذن والةك الونيمن الواضح الفرق ب و،صية القميآ

  . تنعقد

                                                

  . ١٩اآلية : الكهف) ١(

  . ٩٣اآلية : يوسف) ٢(

  . ١١اآلية : السجدة) ٣(

  . ١٢اآلية : الرعد) ٤(

  . ١٩اآلية : الكهف) ٥(
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أذنتك : قال له إذا أما، الةكالوعنوان ن له حق التصرف بيكمل ، مل أقبل: فقال، لتكك و:فلو قال

تصرف ذلك ي أن  لهذنهإ ذناآلرفع يما دام مل فإنه ، ال أقبل: فقال، ذاكتعمل  أن  أو يف،يف دخول داري

  أن اإلذنىنا نرك السابق يفان ك وإن ،ةيتب الفقهكهذا املبحث يف بعض ال إىل وقد أملعنا، التصرف

  .واحد الة مبعىنكالوو

  . الةكجواز الويف  إشكالمث ال 

،  اجلملةيفالة كجواز الوى مصار علاأل وعصارع األيمة يف مجقد أمجعت األ: رامةك مفتاح اليفو

تب االستدالل كوقد طفحت عبارات ، مة األنيال خالف يف جوازها ب أنه السرائر وويف املبسوط

  . مجاعالسنة واإل وتابكتها باليمشروع وجوازهاى باالستدالل عل

  . تابكوقد عرفت حال ال، سألة  يف املمجاعوجود اإل يف إشكالفال ، هذاى علو

 يف )السالم وهم الصالةيعل(ستأيت مجلة من أقواهلم  و،عمالً و فهي متواترة قوالًالرواياتأما و

  . كذل

صلى ( ت رسول اهللايرب فأتيخ إىل أردت اخلروج: قال أنه ،عبد اهللابن  عن جابر، قد روي الغوايلو

لي فخذ منه مخسة كيت ويتأإذا  :فقال، ربيخ إىل د اخلروجيرأين إ: قلت وهيسلمت عل و) وآلهاهللا عليه

  .)١(ترقوتهى دك علية فضع يمنك آى ابتغ فإن ،عشر وسقاً

 يفانت ك وبةيم حبأاح كقبول ن يف يرية الضميمأل عمرو بن ك و)صلى اهللا عليه وآله( أنه رويو

  ة خالة يمونة بنت احلرث اهلاللياح مكرافع يف قبول ن ل أباكو و،احلبشة

                                                

  . ٢ ح من أبواب نوادر الوكالة٢٠ الباب ٥١٠ ص٢ ج:املستدرك) ١(
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ل السعاة يف قبض كو و،ةيضحل عروة بن اجلعد البارقي يف شراء شاة األكو و، بن العباسعبد اهللا

   .)١(الصدقات

هذا : قال وعمر أو ركب أيب  يف جملسالًيخاه عقأل ك و)ه الصالة والسالميعل(اً يعل أن رويو

  .ه فليلى ما قض و،يه فعليعلى ل فما قضيعق

  .)٢( بن جعفر يف جملس عثمانعبد اهللال كوو

حد ال أل ك إذ ،ل ظاهرةكيالتو إىل شدة احلاجة أن  بالعقل حبجةكذلى استدل مجاعة عل وبل

 أن نكمي إذ ى،باملدع يفيل ال يالدلن إ :قالين رمبا كل، فعالمن األإليه تاج حيع ما ينه مباشرة مجكمي

 سالمذلك من قبل اإلى ان العرف عليجر وةية القطعريالس يف  شكنعم ال، الةكان الوك ماإلذنأخذ ي

  . ما هو واضحك سالماإل ري ويف غسالم ويف اإل،وميالوإىل 

 أن قد تقدم و، ذلكيقاعاإل وزان يف العقديامل و،كذلكروا يالعرف  ألن ،الة عقدكالو مث إن

  .قرره أنه  إىلمضافاً، بطلهيمل  ألنه الشارع قرر العرف

ون يك أن علم جوازيمنه  و،هما عقد عرفاًيلك ألن ،باملعاطاة أو غةيجراء العقد بالصإ نيفرق بال و

  . هريخر بغاآل والقبول باللفظ أو جيابحد من اإلأ

ما  أو استنبتك أو لتكك و:قولهك ،القصدى  دال علإجيابمن ال بد يف حتققه و( :الشرائع يف قال

وأما القبول ، جياباإليف ى فكجابة اإلى دل عليأشار مبا  أو ،منع: فقال، لتينكو: ولو قال، كذلل كشا

ع يالب يف لتكك و:قال إذا ماك، ون بالفعليكقد  و،ما شاه أو تيرض أو قوله قبلتكقع باللفظ يف

   .ىانته )فباع

  ال  إذ ،القبول باللفظ و بالفعلجيابون اإليك أن ركذي أن هيان علكن كل

                                                

  . ٣ ح من أبواب نوادر الوكالة٢٠ الباب ٥١٠ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  . ٤ ح من أبواب نوادر الوكالة٢٠ الباب ٥١١ ص٢ ج:املستدرك) ٢(
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  . قبلت: عها فقاليب يف الةكبعنوان الوأعطاه السلعة  إذا ماك، فرق

 أو يف القبول فقط أو  فقطجيابسواء يف اإل، ةتف باملعاطايكالم من مل كعلم وجه النظر يف يمنه و

  . حي صحربعةقسام األل األك أن القاعدةى مقتض فإن ،هما معاًيف

شارة لو باإل وهمايدل عليالقبول ما  وجياباإلل من كفي يف يكهل و( :رامةكمفتاح ال يف قال

ال خالف يف كفاية ذلك  أنه الرياض واملفاتيحيف  ،الرضا يف الثاينى الفعل الدال عل و،األولاملفهمة يف 

القبول  وجياباإلفي يف يك أنه ةيفاكال وويف جممع الربهان، رةكالتذ عن الثايننقل حكايته يف  و،فيهما

ذا ك و،جامع املقاصد واللمعة وريالتحر ورةكالتذ وتابكال والشرائع وظاهر املبسوط و،شارةاإل وتابةكال

لو قال  أنه جامع املقاصد ورةكالتذ وتابكال ون يف الشرائعكل،  من اللفظجياباإلال بد يف  أنه املراسم

ما كشارة بالعجز د اإليقيمل  و،جياباإليف ى فكق يالتصدى دل عليأشار مبا  أو ،نعم: فقال؟ لتينكو: له

القبول من  وجياباإلال بد يف  أنه حيالتنق وهإيضاح والنافع ولةيالوس وايفكظاهر الو ريدها به يف التحريق

   .ىانته )ر بعدهكه مما ذريحنوه غ وقبول وإجياب إىل فتقريايف ك اليفقال ، اللفظ

: قوهلم فإن ،اللفظ إىل اجياالحتى ما بعده عل وايفكره عن الكما ذيال داللة ف بأنه ربينت خأو

  .راد به اللفظي أن قبول أعم من وابإجي إىل فتقري

  . القبول إىل تاجحي الذي ال يقاعاإليف قبال  أنه املراد أن لعل: أوالًإذ 

ها ي فأيضاًاملعاطاة  فإن ،هريغ وةيعم من اللفظأالقبول  وجيابباإلون املراد يك أن تملحي: اًيثانو

  د يي املنسوبة للشهنعم عن احلواش، قبول وإجياب
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   .ىقوهو األ و: قال،شارة مع العجزتفاء باإلكاال ومع القدرةاللفظ اعتبار ر يالتحرى عل

لو مقصوداً ا  واألول من اجلواب بنعم عن أيضاًره كه مبا ذيتفاء فكل االكشي قد(: مث قال اجلواهر

ى  علمل نعثر إذ ،جياباإله عن ياعتبار تأخر القبول فى بناًء عل، حتقق العقد بذلك حمل منع فإن ،نشاءاإل

 أنه ماك ،هايل عليعها ال دليمجخصوصية لعقد الوكالة من بني العقود اجلائزة، ودعوى االكتفاء بذلك يف 

 ،ه دونهي الالزم اعتبار اللفظ املخصوص فنيب ونهيالفرق بإمنا  و،ة ملفهوم العقد يف العقد اجلائزيال خصوص

   .ى انته)عيتحد املراد به يف اجلمينئذ فيحو

 من أكثرى ل عليال دل إذ ،في يف حتققهيكعقداً عرفاً ى سميما  أن القاعدةى تضمقن إ :هيذ فإ

 لزميوج ة يف اخلرالكل يف الويث ال دليح و،ليون بدليك أن بجيلي كخرج شيء من هذا الفإذا ، ذلك

ون ك و،الفعل وشارةاإل والقبولى عل جياباإل وجياباإلى وز تقدم القبول علجيسائر العقود كون يكأن 

  . ما أشبه أو واب بنحو نعماجل

نعم رمبا ، قق العقدحيالرضا ال  ألن ،ال يف القبول وجيابفي الرضا ال يف اإليكال  أنه مث الظاهر

  . ما توهمى س علينه لكل، ه بالرضا يف القبولؤتفاكرة اكتوهم عن التذ

  : ينيمعنى طلق عليالقبول ن إ( :رةكقال يف التذ

  .ضه الردينقو ،إليهوض ما فيالرغبة ف والرضا: حدمهاأ

  .سائر املعامالت وعيالنحو املعترب يف البى اللفظ الدال عل: الثاين

د مع يذن جدإناف يال بد من است ولو رد  حىت، دون الثايناألول الة القبول باملعىنكعترب يف الويو

    التصرفإجيابفي يكل فكعلم املو
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ى نقل عنم سويمل  )صلى اهللا عليه وآله (لهم النيبك ونيالذ أن ك يف ذلاألصلو، هياملستناب ف

 يف اإلذني من االستنابة هو األصلاملقصود  ألن ،ابةحصول الغرض املطلوب من االستن ومرهأامتثال 

، لفظاًهو القبول  والثاين وأما باملعىن(: قال أن ىلإ )ل الطعامكأكالقبول لفظاً ى توقف علي فال ،التصرف

 )القبول اللفظي إىل فتقريال فإنه ، باحة الطعامإأشبه ف رفع حجر وباحةإنه  أل،شترطيال  أنه فالوجه عندنا

   .ىانته

 التصرف املستناب إجيابفي يكف:  لظهور قوله،لكيس مراده عدم فعل بعد التويل أن من املعلومو

ة يفاكد بصد أنه ال، اللفظ فقط إىل اجييف قبال االحت أنه  إىل،القبول اللفظي إىل فتقريال : قوله و،هيف

  . الرضا فقط

الة مبا كه من حتقق الويهم االتفاق علذلك ما ظاهر إىل العالمةى أن الذي دعك و:قال يف اجلواهر

  . حتققهاى صحته موقوف عل وبل جوازه، الةكعلي الذي هو أثر من آثار الول الفره املصنف من القبوكذ

  . ةالكول العمل عن وأقع ياً مل يان القبول فعلك إذا :قالي ال

قع يبعد ذلك  و،الةك خارجاً عن الوون الشروع يف العمل آناً مايك أن نع ممان ال: قالينه أل

 ،الةك يف الوله داخالًكس يل أنه ماك، الةكله خارجاً عن الوكس العمل ي فل،الةكحسب الوى العمل عل

مبثل ذلك يف امللك ما قالوا ك ،دلة األنيذلك مجعاً ب و،اإلذنناًمائي فهو من باب أما الشروع اآلو

  . اسبكامل يف خيما فصله الشكمثل ذلك  أو ،هينعتق عليمن ى من اشتريمائي فناًاآل

قع بعد ذلك الفعل متصفاً ينعقد العقد ويفبمجرد املظهر ، املظهر إىل تاجحي ن األمرإ :احلاصلو

  . الةكبالو

  ره املصنف كما ذو( :ث قاليالم املسالك حك يف بذلك ظهر وجه النظرو



١٣

 صحاب من األريثكالة هو الظاهر من عبارة كون القبول الفعلي هو فعل ما تعلقت به الوكمن 

   :ينيمعنى طلق عليالقبول ن إ :ها فقاليما فأ، رةك التذريغ يف منهم العالمةو

  . ضه الردينقوإليه ما فوض يالرغبة ف والرضا: أحدمها

الة القبول كالو يف عتربي و،سائر املعامالت وعيبال يف النحو املعتربى ه علياللفظ الدال عل: والثاين

فال ، رجعي أو فعلي أن ولو أراد، فعل بطلتأال  أو ،ال أقبل: قال ولو رد  دون الثاين حىتاألول باملعىن

 مل )صلى اهللا عليه وآله( لهم النيبكن ويالذ أن ذلك يف األصلو، لكذن مع علم املوإناف يبد من است

 ان معذوراًكتابة والرسالة وكفت الكشترط القبول اللفظي يمل  وإن :مره قالأامتثال ى نقل عنهم سوي

   .)ىانته ،التصرفيف 

 بل مع اقترانه بالرضا، في مطلقاًيكه ال يل فك وفعل ما القبول الفعلي مبعىن أن ىدل عليهذا و(

عدم ى تفاء ما علكالرتب اإمنا  و،جياباإل يف تابةكفت الك املراد بقوله و،ردي أن الرغبة ووقوعه قبلو

باحة إعترب فهي يمل  إذا أما، تابةكه اليفي فيكان عقداً حمضاً فال كلو اشترط  ألنه اشتراط القبول اللفظي

قتضي ياراً يشارة اخت باإلجياباإل يف تفاءكاجلماعة من اال وره املصنفكما ذ و،هايل ما دل علكفي يك

   .ىانته ،)ريلة مع أمن التزوالدال يف هماك الشتراأيضاًتابة كتفاء بالكاال

رامة يف رد كلذا قال مفتاح ال و،خالف املشهورى قل عليرة مل كالعالمة يف التذ أن ذ قد عرفتإ

  ).العامة وقل به أحد من اخلاصةيمل ى ما تركالمه كن إ( :املسالك

ما لو ك لةالرسا وتابةكتف بالكشرطنا القبول مل نإذا ( :رةكعند قول التذ رامةكمث قال مفتاح ال

   تابةك التفكمل نشترط القبول  وإن ،عيتب بالبك
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   .ىانته ) عنديقربهو األو، ان معذوراً يف التصرفك والرسالةو

 ،شارةاإل وتابةكالكها ي فةالة باملعاطاك الوإجيابتف يف كفظي مل نلشرطنا القبول ال إذا ناإمعناه (

 أن وجهه و،ون عقداً حمضاًيك ألنه ،ذلكلزمه ية يما هو أحد وجهي الشافعكشترط ذلك يمن ألن 

اشف ك الظاهر الاألمرناط بي أن فال بد، ذنهإب إالّ هيه من التصرف فري عصمة مال املسلم ومنع غاألصل

فعال ة األيغا و،نسان اإلريالقبول املعرب عما يف ضم وجيابان يف اإليهو القول والب و،عن املقاصد الباطنة

فت يف كمل نشترط يف قبوهلا اللفظ  وإن الشق الثاين معىن و،شأ التنازعمن وهو مثار االختالف والظن

ا معاطاشارة ألاإل وبل، تابة والرسالةكا الإجياىانته )باحة حمضةإ وة صرفة.   

يف  إالّ اتيقاعاإل وبل، عقودهنا وال يف سائر ال شترط اللفظ اليال  أنه فقد عرفت، انكف كيو

ى فمقتض وإالّ ،هريغ وإمجاع من دلةهما ببعض األياشتراط اللفظ فستدل بيث يالطالق ح واحالنك

بالعقودأوفوا ك ألن ،شارة والفعل واللفظتابة واإلكة وهي حتصل بالي العقود العرفظهر ما يف لها م

شك العرف ي ال ،قبلت أن :تابةكل بالكي الوورد، ذاكلتك يف فعل كو أن :هيلإتب كولذا لو ، ريالضم

  .الةكالوى عمل مبقتض إذا ذاكو، الةكققت الوقد حت أنه يف

 اليت أقاموها دلةاأل إذ ،أيضاً توجب اللزوم ةاملعاطا أن القاعدةى مقتض أن عيتاب البكقد قلنا يف و

ون يكوحنوه  )١( بالعقودأوفوا داخلة يف ةاملعاطاحيث إن ف، ة باملقصوديافكريا اللزوم غإجيالعدم 

  أما يف املقام ، للفظاكون كت أن القاعدةى مقتض

                                                

  . ١اآلية : املائدةسورة ) ١(
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  .  اللفظريغ و اللفظنيروه فال أثر هلذه اجلهة بكما ذى الة عقد جائز علكالوحيث إن ف

 جياب اإلنيرون لزوم االتصال بيوالعرف ال ، الة عقداً مأخوذاً من العرفكانت الوكث يمث ح

ل والقبول كويالغائب  فإن ،قدح يف الصحةي مل جيابولو تأخر القبول عن اإل(: قال يف الشرائع، القبولو

  ).تأخري

 وإن فييكبل ، ال يف القبولشترط االتصيال و( :رامة عند قول العالمةكقد نقل ذلك مفتاح الو

 جامع املقاصد وحيالتنق واللمعة واإلرشاد وريرة والتحركالتذ والشرائع والسرائر وعن املبسوط(): تأخر

وز القبول عندنا جيرة كيف التذ و،ايفكالم الكة يو قضه و،ةيفاكال وجممع الربهان والروضة واملسالكو

 إىل أسندهنه إ يف املسالك و،ها يف جامع املقاصديعنه ف يكقد ح و،مجاعظاهره اإل والتراخي والفورى عل

  . )هيال شك ف أنه يف جممع الربهان و،عندنا: قال أنه قد عرفت و،هي علنيتك ساصحاباأل

 ى علنيمجع املسلمأ وهلذا ،وقت شاء إىل أي ؤخري أن هل و،حلالقبل يف اينه إ( :قال يف املبسوطو

  . )١()الة انعقدتكل ذلك بعد مدة فقبل الوكي مث بلغ الول رجالًكو إذا الغائبأن 

ها ما ريغ ونا مل جند يف شيء من النصوصإ(: ث قاليالم اجلواهر حكجه النظر يف علم ويمنه و

 أن نبغييفال ، حنو ذلك واإلذن وعالماإل واألمره من باب عيون مجيك أن نكميبل ، الةكونه وكقتضي ي

، ليكي وأنت ولتكك و:خرقول آلييف احلاضر الذي  الة حىتك القبول يف الوريستفاد منه صحة تأخي

نبغي التأمل يف فساد ي فال يفاخلطاب العرى جار جمر ريمما هو غ، قبلت: قول بعد سنة مثالًيت مث كسيف

  ، بل ظين عدمه، ال أظنهوـ  همإمجاعمت ن إ منع، االستدالل املزبور

                                                

  .٣٦٦ ص٢ج: املبسوط يف فقه اإلمامية: انظر) ١(
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 ،ان مقطوعاً بفسادهك وإالّ ،ان هو احلجةك  ـرناهكما ذكرهم البحث يخصوصاً بعد عدم حتر

   .ىانته )األمر واإلذنله من ك ،نئذ بعضهم مع بعضي حنيما من الغائبو

  .ح باخلالفصريسألة مل جند خمالفاً يف امل إذ ،ما عرفتكهم إمجاعن الظاهر حتقق إف

 بل، دلةشمله األيالة عرفاً فك وعدي  للبعضنيل بعض الغائبكيتو أن نك عرفتأ إىل ضافةهذا باإل

وقد ، قبلت: أقل مث قال أو أكثر أو نيومي أو وماًير ك فذهب فف،لتككو: ان حاضراً فقالك إذا كذلكو

 ،) حمل نظريفاخلطاب العرى جمر جار ريغ(: وقوله، الةكو أنه ال شك يففإنه ، التهكوى ل علكاملو يبق

  . عرافها األيتلف فخيات ال يقاعالعقود واإل فإن ،يف هذه اجلهةه ريغ ويف اخلطاب العرنيال فرق بإذ 

ل الغائب من كيل املصنف اجلواز بتويتعل(: الشرائع بقولهى  املسالك علإشكالعلم النظر يف يمنه و

لو قلنا  إذ ،الغائب مع تأخر القبول فرع جواز التراخيل كيجواز تو ألن ،لو من دورخيتأخر القبول ال 

جواز ى دل علياً فإمجاعل الغائب جائز كيتو أن ولو أراد، ل الغائبكيصح تويته مل يبوجوب فور

 مجاعاإل: قالي إالّ أن د الغائبي قريجواز التراخي من غى  علأيضاً مجاعن االستدالل باإلكالتراخي أم

   .ىانته )ره أحدكذيواقع يف الغائب خاصة ومل 

ل كيون توك إىل لكي التوأدلة اتإطالقما عرفت مستفاد من ضم كل الغائب كيذ جواز توإ

  .دور يف املقام فال، ؤخذ من الشرعيم كواحل، ؤخذ من العرفيفاملوضوع ، لكيالغائب عرفاً تو

املتعارفة عند الفقهاء ة ريتابة جند السك تتحقق يف الأيضاًالة كالون أ ول الغائبكيرناه يف توكوملا ذ

   أو ،من يف اهلند إىل الة من يف العراقكتب الويك مثالً، ناس بعداءالة ألكتبون الويكم أ
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ل عين يف قبض كيهو و: قوليالة فكتب لفظ الويكو، ةيمها من البالد النائرييف غ أو ايقيفرإيف 

ره أحد كستنيوال ، ما أشبه ذلك أو ضاءام بالقييف الق أو ،ةي احلسبموريف تصدي األ أو ،ةياحلقوق الشرع

  . نيار عدوه خمالفاً للموازكرأوا االستن إذا بل، من املتشرعة

تب كفإذا ، لينكو أن انسان إىل تبكف، ناء ل من بلدكيان الوكهو ما لو  و،سكعلم العيمنه و

 ،أيضاًالة كالونه فإ، جياباإلى  القبول علمي يف مثال تقد،حةيالة صحكلي رآه املتشرعة وكيأنت وإليه 

  . لك فأجابه بنعمكيهل أنا وإليه تب كذا لو كهو

  



١٨

وقت  أو شرط متوقعى  فلو علقت عل،تقع منجزة أن ومن شرطها(: قال يف الشرائع :)١مسألة (

  ). التصرف جازريشرط تأخ والةكنعم لو جنز الو، متجدد مل تصح

ما يف ك(:  التصرف جازريرط تأخش والةكلو جنز الو: رامة عند قول العالمةكويف مفتاح ال

 جامع املقاصد وحياللمعة والتنق واإلرشاد وريالتحر ورةكالتذ والنافع والشرائع والسرائر واملبسوط

يف و، هحيهو صر أو هي علمجاعيف ظاهر جامع املقاصد اإل و،ةيفاكال والربهان واملسالك والروضةو

   .ىانته )هيال نزاع ف وخالفذا املسالك ال كو ةيافكال وجممع الربهان ورةكالتذ

 إنشاءالعقد  فإن ،بدونه ال عقد ألنه ،الظاهرى ي علإمجاعالة كز الويوجوب تنج أن ىفخيوال 

 ،ال وجد أوي أن ماإون معلقاً بل يك أن نكميالوجود اخلارجي ال  أن ماكف، هينافيق يالتعل و،ادجيإو

  .ذلك الوجود االعتباريك

 لفخر اإلرشادويف شرح ، اصد عند علمائنا أمجعويف جامع املق ،عند علمائنانه إ رةكويف التذ

، الزمة أو انتكذا سائر العقود جائزة كو، ةيمام اإلدصح عنيالشرط ال ى الة علكق الويتعلسالم أن اإل

، ل واضحي مرتبط بدلرينه غإ واملشهورنه إ ةيفاكمع ذلك قال يف ال و،هيال خالف ف أنه ة املراميوعن غا

 مجاع بل اإل،هيخالف أجده ف بال: ويف اجلواهر ،)رمحه اهللا( يردبيلن تأمل موالنا املقدس األاكولعله مل

  . هيه عليبقسم

وقت متجدد مثل طلوع الشمس بطلت  أو ،مجيء فالنكشرط متوقع ى علقه عل هذا فلوى وعل

  .الةكالو

هو مناف  و،لكيلتول بعد زمان اكيالتو إىل ؤليق يالتعلن أ و،مجاع واإلاألصلواستدلوا لذلك ب

  .تسبب العقودى السبب املستفاد مما دل على ملقارنة ترتب املسبب عل

والعرف ، دلةمومات األ وال أصل يف املقام بعد ع،ف املؤنةي خفنشاءاإل إذ ى،فخيال  ل ماكويف ال

  ى فخيال  ماكالة بذلك ك حتقق الوقتضيي
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نه مناف ملقارنة ترتب أ ولكيمان التول بعد زكيالتو إىل ؤليق يون التعلكو، من راجعهمى عل

: قولي أن نيفأي فرق ب، هين بعد حصول املعلق علعل السبب اآلجي إذ ،تام ريالسبب غى املسبب عل

 ،ذاكلتك كو: قولي أن نيب و،ديبعد جميء ز أو تتصرف يف أموايل بعد طلوع الشمس أن أذنت لك

ة كالشر إىل ذا بالنسبةكه و،ديبعد جميء زأو  نسان بعد طلوع الشمسجعلت اجلعالة إل: قولي أن نيبو

  . ذلك ريغ وةواملضاربة واملزارعة واملساقا

تزوجتك : قولي مثال ،عد املسبب عن السببعدم صحة بى القطعي عل مجاعاح قام اإلكنعم يف الن

  . طالقذلك يف الكو، من بعد شهر

  .القاعدة الصحة ىمقتض وإالّ ،البطالن فهوى علل يان دل الدلكل مكن إ :واحلاصل

ورة من ك املذدلةث علمنا ما يف األيفح، ورةك املذدلةاأل إىل  استندوامحيث إ،  حمل نظرمجاعواإل

حمتمل االستناد لظهور احتمال  ريغمجاع بأنه اإلى بق اعتماد عليالة املعلقة مل كة الويعرف و،وجوه النظر

  .االستناد

 اتطالقاإل إذ ،مجاعاإلى املدار علف(: ورة قالكذ املدلةل يف األكث أشيحرامة كويف مفتاح ال

صلى اهللا ( النيب ألن ،جوازها معلقة إىل وذهب مجع من العامة(:  قال،)مجاع اإلاعد العمومات تقطع ماو

أنت : قال إذا نهوأل ،ثياحلد )١(د بن حارثةيقتل فز فإن ،م جعفركريأم: يف غزاة مؤتة قال )عليه وآله

  إالّ إمجاعلي دلال ألنه ،قال به أو يردبيلمال املقدس األإليه و، قدم احلاج صحذا  إع عبدييلي يف بكيو

 ق مبجيء شهري التعلنيد فرقاً بجيال نه إ :وقال، ز تصرفه بعد حصول الشرطجو أنه  مع،رةكالتذ

   دجيال نه إ :قال و،بعد شهر إالّ ل بهكز مع املنع عن فعل املويالتنجو

                                                

  . ٧٥ ص٢ ج:املغازي للواقدي) ١(
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ون يكو اجلهالة وقيقبل التعلية يالوصاكة يبل هو وال، الًكيتوس يل بأنه ريم التأ ورد...ه فائدةيف

 ،ه معلقيما حنن في والعقد ف...هو جائز وه معلقيه منجز والتصرف فيالعقد ف: نقول أو ....ىشور

   .ىانته )١()زهيتنج وق العقدي تعلنيفرق بو

ل جائزاً مع كيهو أهم من التو وريان التأمكلو  بأنه ريأرادوا االستدالل بالتأمإمنا م أن الظاهر كل

الة ك الونيل يف الفرق بكي الذي أشردبيلاملقدس األ أن روالظاه ،ق أوىليل بطركي جاز التو،قيالتعل

 نيرون الفرق بين العرف ال  أأرادإمنا  ،ل عن التصرفكياملنجزة املمنوع الوبني الوكالة  واملعلقة

 فإن ، لظهور الفرق باالعتبار،نهما واقعاًيال فرق ب أنه ال، الةكالو دلةهما مشمول أليلكن أ و،نياألمر

  . الة هناككقتضي عدم الوينما االعتبار يب، بدون تصرفالة كون هنا ويك أن قتضيياالعتبار 

  : الفرق بقولهعدم ى ل علكث أشيهذا أشار صاحب اجلواهر ح إىل أنهكو

بعد شهر  إالّ هيهو نائب ف ه عدم وقوع مايط علاشتر وإن االستنابة حصلت بتمام العقدن إ :هيف(

الته اليت تظهر له مثرا كال تنايف و فإنه، ل بعد التصرفكالة الذي أمره املوكل الثابتة وكي حنو الومثالً

 أنه قتضييوجه ى نهما علي بصحابان هذا هو السبب يف فرق األكو، هاريغ والتلفى دعوك ذلك ريبغ

   .ىانته )ذلككوهو  ،ق يف الشيءيس من التعليل

القاعدة صحة ى مقتض و،إشكالور كان يف الفرق املذك وإالّ ، فهومجاعمت اإل فإن ،انكف كيو

  .همايلك

ما يف ك ،حصول شرط جاز أو وقت إىل  التصرفريالة وشرط تأخك فلو جنز الو،حال أي ىوعل

 اإلرشادو ريالتحر ورةكالتذ والنافع والشرائع والسرائر وعن املبسوطرامة كال ونقله مفتاح ،القواعد

   .ةيفاكال وجممع الربهان واملسالك والروضة وجامع املقاصد وحياللمعة والتنقو

  يف و

                                                

  .٢٣-٢٢ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ١(
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  .هي علمجاععن جامع املقاصد اإل و،بالخالف: اجلواهر

ذلك  و،هيال نزاع ف وال خالف أنه املسالك وةيفاكال وجممع الربهان ورةكعن التذ احملكي أن ماك

 مثل ني بأيضاًالتصرف فرقوا  أو الةكق يف الوي التعلنيوللفرق ب، ه التصرف ال العقديق علاملعل أن لوضوح

  ألن األول،بطليث ي ح،ذاكلتك بشرط ك ونيب و،صحيث يح، ذاكك يشرطت عل ولتككو: قوله

  .هايق فيالثاين تعل و،الةكقاً يف الويس تعليل

 من شرطت نيتيفكيلتا الكصح يق ية التعلقلنا بصحن إ حيث إنه، الم السابقك الأيضاًأيت هنا يو

  .بشرط وكيعل

القاعدة القول بصحة ى ان مقتضك، الةكيف الو أو ق يف التصرفيعلم هل التعليمل ه إذا مث إن

الة مل كنا عبارة يف ويرأ إذا ماك، ق يف التصرفيون التعلكنتج ذلك ي و،صالة صحة العقود أل،الةكالو

  . همايمراده أ أن تلفظ بلفظ مل نعلم إذا ذلككو، شرط التصرفو  أالةكالشرط هل شرط الو أن نعلم

 ،اإلذنم كغ التصرف حبي احتمل تسو،الشرطى فسد العقد لتعلقها علوإذا  :القواعد قال مث إن

 أن له والة بطلتكلو رد الونه إ جامع املقاصد ويضاحاإل ووعن املختلف، قرباألنه إ رةكعن التذو

  .اإلذنتصرف بي

الة كالو يف ما لو شرطكصار  و،زل بفساد العقدي حاصل مل ألن اإلذن( :قالنه إ ةركويف التذ

هو  و،صحيباع ن إ نكول، الة تفسدكالو فإن ،شر من مثنهلك الع أن ىذا علكبع :  فقال،عوضاً جمهوالً

أنه ( ركوذ، )عقد فاسد يف  الضميناإلذن بصح لفساد العقد وال اعتباريوالثاين ال ، ةيحد وجهي الشافعأ

 يف اإلذنم يالتسل وعيتضمن الب وإن ،هيز للمشتري التصرف فوجي ع الياملبإليه سلم  أو عاً فاسداًيباع ب لو

 إىل امللكوإليه تصرف املشتري باعتبار انتقال الثمن  يف  ألن اإلذن،ديس جبيل و،هي علسليطالتصرف والت

   ،س حباصل هناي وشيء منهما ل،املشتري
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 ...لنفسه  الذناآلذن له يف التصرف عن أإمنا وهنا ، الثمنله سلم يلتصرف بنفسه لا يف ذن لهأإمنا و

 يان قد مسكن إ ىسقط اجلعل املسمي أن الةك بطالن الوريقلنا بالصحة وهو الذي اخترناه حنن فتأثفإن 

 وجب مهري وفسد الصداقياح كالن يف الشرط الفاسد أن ماكوهذا ،  املثلأجرة إىل رجعيو، له جعال

   .ىانته )١()احكالن يف ؤثريمل  وإن املثل

الة صح كصح الويمل اإلذن وإن از بكان ارتك فإن ،العرف إىل القاعدة الرجوعى ن مقتضكل

، صلصح التصرف لأليهما مل يأى از علكعلم االرتيمل  وإن ،صحياز بالعدم مل كان ارتك وإن ،التصرف

اخلارج  اإلذن يف ازكوجود االرتى توقف عليم ثبوت مقا و،ظاهر اللفظ إىل هيرجع في إثباتفهنا مقام 

ثالثة ى  علثباتمقام اإل و،عدمه ازك من االرتنيقسمى  فمقام الثبوت عل،اإلذنعدم  والةكعن الو

  . قسامأ

 ،اإلذنبعد فهم العرف بقاء يان ال ك وإن ،لماتكبعض ال يف ني املقامنيوقع خلط ب أنه علميمنه و

نهما يلعله خلفاء الفرق ب و،الةكبطلت الو وإن ،اإلذنعرفاً بقاء فهم من ذلك يه نإ( :اجلواهر يف لذا قالو

ه ال بل لعل، ةيلكيقصد االستنابة التو املرادة باإلذنفقدت  وإن ،ابة شرعاً عن املالكيالن يف هماكبعد اشترا

ذناً إانت ك الإ و،امكحأالة واختصت يف كوانت كت بصورة العقد يأدن إ نكول ،املعىن يف نهمايفرق ب

  إىلرجعيحاصل ذلك  و،اإلذنت يحنوه بق وقيالة بالتعلكوا وى كفمع فرض بطالن ما اقتض، الةكو ال

 أن قة ضرورةيترتفع احلق عم هنا من مشخصات الفرد اليت مع انتفائها الاأل أو خصاأل العقد باملعىنأن 

   .ىانته )ة عنهينسان لو ارتفعت مل ترتفع اإلد مثالًيمشخصات ز

   الذي هو يف اإلذن وإالّ ،ازكل االرتيلزم التمسك بذينه إ :هيرد عليان كن إو

                                                

  .١٦ ـ ١٥ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ١(
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 ن حىتيس أمريط وليمر بسأالة ك الذي يف ضمن الو إذ اإلذن،الةكرتفع بارتفاع الويالة كضمن الو

تباران واالع، ان هنالك اعتبارانك إالّ إذا طةي بسأمورة ي االعتبارموراأل فإن ،خراآل يحدمها بقأذهب إذا 

لو  أنه تحققيبذلك ، الةك الذي هو يف ضمن الواإلذن ريازاً غكذن آخر ارتإب إالّ يف املقاممتحقق  ريغ

، الةك واألمران ك إذا  خبالف ما،اًيل فضولكيان عمل الوكعلمه يل ومل كيذنه قبل تصرف الوإسحب 

 ضمن بفاسدهيحه يضمن بصحيما من باب إمنا و، الةكون مبالك الوك ال تأيضاًنة ي املعجرةاأل أن ماك

  . ما أشبه ذلكأو 

ما  وإىل ،الةك ال آثار الو،اإلذنترتب آثار يل كي وعمل الواإلذناز يف كبعد االرتنه إ :واحلاصل

ان جواز ك بأنه إذا نفسهى ل علكأشحيث إنه ، المه املتقدمكرة يف كرناه من الفرق أشار التذكذ

 نير من الصحة والفساد فأي فارق بيل تقدى كأثره ثابتاً علالة وكالتصرف الذي هو فائدة عقد الو

  .الفاسد وحيالصح

 بطليفإنه ، الة جبعلكانت الوك إذا ظهر يف اجلعليإمنا  و،اإلذنظهر يف يثر الفساد ال أن إ :وجوابه

  . املثلأجرةل كي الوقستحيو

 يف سحب أيضاًئدة فقد عرفت ظهور الفا وإالّ ،رة يف اجلواب من باب املثالكره التذكما ذو

  . ذلك ريويف غ، الةكالو

 ث قاليح، رةكالتذى ي علردبيلاملقدس األ وومما تقدم ظهر عدم جمال العتراض احملقق الثاين

الة كاجلعل خارج عن مفهوم الو ألن ،الةكعقد الوى  الفساد علإطالقتضح يهذا ال ى علنه إ( :أوهلما

ان عقدها كن من أركرفإنه  الصحة يف عقد املضاربة خبالف اشتراط، عترب يف صحة العقديوهلذا ال 

الة كمه بفساد الوكون حيكبل ، رأساً وصالًأره املصنف يف اجلواب النتفاء السؤال كسقط اعتبار ما ذيف

  ون فائدة ك و،ز التصرف معهيواحتمال جتو، والًأق يبالتعل
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  . )نياملتدافعكالفساد سقوط اجلعل 

م ببطالن كقد ح و،ر الشرطيتقدى علم علإمنا  اإلذنن أب: ه أوالًي علردي(: يردبيلقال املقدس األو

  . وز التصرفجيف كيف، ان الشرطكل ملكيالتو واإلذن

 ري املثل غأجرة أمره فلزوم قد بطل و،ما أمرى ه عليل فكما وفعل   لوجرةتلزم األإمنا  بأنه :اًيثانو

  ).ظاهر

 إذا بطالا والةك صحة الونيفرق بأي  أنه ب عنالعالمة يف اجلواالن كن أب: األولى رد علي ذإ

خروجه عن مسرح يف  والةكس لدخول اجلعل يف مفهوم الوين فليريال التقدى كقلتم جبواز التصرف عل

  .الم العالمةك

الم ك ألن ،ة له يف املقاميمدخل العلم ال أن يردبيل من احملقق األنيأول االعتراضى رد عليما ك

  .الم العالمةك مرتبط بريخل غإر الشرط يتقدى علم علإمنا  اإلذن بأن فقوله أوالً، وتالعالمة يف مقام الثب

 ،جرةلزم بطالن األيالة ال كاز فبطالن الوكرت حسب االأجرةأذن بإمنا  أنه ةيثانى رد علي أنه ماك

 ث اليح يف دخوله داره اإلذنك يف املقام اإلذنس يل و،ه بالعملريأمره غيالحترام عمل املسلم الذي 

  . جرة املستتبع لألاألمرل ي يف املقام من قباإلذنإمنا  و،أجرة

 مع اإلذنبقاء ى ظهر فساد املناقشة يف دعوي(: ث قاليح، رد احملقق إىل أن اجلواهر أشاركو

ثار بطالن امع صحة اآلجي فال ،ه أثريترتب عليالفاسد هو الذي ال  أن من املعلوم بأنه الةكبطالن الو

 وإن ل أثركال ، الة املفروض فسادهاكالوى ثار املترتبة علنئذ باآليورة اختصاص البطالن ح ضر،الةكالو

مثل هذا ى ام يف مثل العقود الناقلة علكحالشك يف ترتب األى دعو و،اإلذن نيب ونهاياً بكان مشترك

ه ال كلك مالمى صالة بقاء املال علأ و،ريخصوصاً مع خمالفته لقاعدة حرمة التصرف يف مال الغ، اإلذن

   .ىانته )اإلذنحمصل هلا بعد فرض حتقق 
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المهما كبأن يف  قال اجلواهر وإن ،اضيرة وال الركالم التذكش يف يال تشو أنه وبذلك ظهر

  .شاًيتشو

ان كما يفقد أهدر العامل عمله بقدر النقض ف ،ىاملسم أو  املثلأجرةهل  أنه الم يفكالى بقينعم 

 :قال لهفإذا  ،همايلكللمثل يف  فال وجه ،عن املثلى ادة املسمي ز ماله بقدراإلذنهدر أما ك، أقلى املسم

ما حقه نصف يف، ناريك ربع ديأعط: قال أو ،ناريما حقه نصف ديف، ناراًيك ديت وأعطينس هذا البكا

 ،نينار يف الصورتينصف دى سويان العمل كن إ ،نار يف الثاينيربع الد واألولنار يف ياستحق الد، ناريد

  . عادته فال داعي إل)الفقه(الم يف ذلك يف بعض مباحث كل اليرنا تفصكقد ذو

 وهو اإلذندعي عدم ي فالقول قول من ،الةكخارجاً عن الو ،ذن أم الإان كهل  أنه ولو اختلفا يف

  . تهيأعرف بن ألنه ،لكاملو

 مراآلالم كان لك ألنه إذا ،ذنهإص من تبعة لخنفعه يف التيعريف مل المه ظهور كان لك إذا نعم

ما  أو متسخر أو المي من جمازكين ما أردت ظاهر إ: قولي أن ق لهحيالمه مل ك بأمورظهور فعمل امل

  . الرواياتما يف كمرنا بالظاهر أُ أن بعد ،)١(لقاعدة الغرور، أشبه ذلك

  

                                                

  . ٦ ح من أبواب العيوب١ الباب ٦٠٣ ص٢ ج:املستدرك) ١(
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له كو و ول،الغرر ينتفي لوصفه ىل إ افتقر،له يف شراء عبدكولو و(: قال يف الشرائع :)٢مسألة (

  ). والوجه اجلواز،قولى صح عليمطلقاً مل 

ما ك( ):نتفي معظم الغرريون معلوماً نوعاً من العلم ليكأن ( :رامة عند قول العالمةكويف مفتاح ال

 اهول بال واملبهمى فال تصح عل، ون معلوماًيك أن شترطي: فقال ...اضيالر وحيصرح بذلك يف التنق

ولقد ، خ يف املبسوطياملخالف الشإمنا  و،املبهمى املعظم جوزوه عل أن علموست .ىانته ،ما أعلميخالف ف

 طالققرب جواز اإليتاب سكيف اله مث إن . من عرفتري فلم أجد من اشترطه غصحابتب األكتتبعت 

نعم قال يف . ما ستعرفكض قتضي بفساد باب القرايهذا الشرط اشتراط  أن ىاملبهم على ل علكيالتوو

ع الوجوه اليت تتفاوت باعتبارها يون معلوماً من مجيك أن شترطيال  أنه خالف يف ال :جامع املقاصد

مل  أنه ريرة غكالم التذكهو  و،ناسبه املساحمةيدفع احلاجة ف والة عقد شرع لالرتفاقكالو فإن ،الرغبات

  .رامةكالم مفتاح الى ك انته)ها اخلالفينف في

أما ما ، موجباً للبطالن وون ممنوعاًيكغرراً عرفاً ى سميما  أن القاعدةى فمقتض، حال أي ىعلو

من شرطها و( :الم الشرائع املتقدمكولعله لذا قال يف اجلواهر عند ، بطالنهى ل عليذلك فال دلكس يل

أمر ى عل أو ،يني تعريلتك من غكو حنو ،هيالة فكة الويشك يف مشروعيوجه ى ام علعدم التوغل يف اإل

املبهم ى تصح عل اض الي الريفولعله املراد مما ، حنو ذلك و،تعلق يبيمما شيء ى عل أو ،مورمن األ

   .ىانته )ما أعلميخالف ف واهول بال

 مل )الوجه اجلواز و،قولى صح عليله مطلقاً مل كولو و(: ره الشرائع من قولهكما ذ أن والظاهر

  ، تعارف عند العرفي  واهول الذي الرد مثل ذلك املبهمي
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 ،ننايه خالفاً بيأجد ف ال( :ولذا قال يف اجلواهر، ةي العرفموراألى  منصبة علالرواياتكام لمكن إف

 أنه ى عل)١(شاة  عروة البارقي بشراء)صلى اهللا عليه وآله (خصوص أمر النيب و، وعمومهادلة األطالقإل

 ،لقهما بنحو ذلك يف جواز تعإشكالال  وخالف ن الي الذ،األمرو اإلذنل الذي هو قسم من كيمن التو

   .ىانته )لك ملصلحة املونيالشاة املوافق وتعلق غرض مبطلق العبديرمبا  أنه ىعل

ولذا قال ، ةيدون العرفيريإمنا و، اجلهل وامدون املوغل يف اإليريلمات ال كم بأمثال هذه الإف

ولو ، ستقص يف الوصفي مل وإن اًكيفي لو قال عبداً تريكو(: العالمة يف القواعد بعد عبارته املتقدمة

 ،رةكالتذ وري عن التحرمجاعي اإلكالعبد التر إىل رامة بالنسبةكونقل مفتاح ال، ) اجلوازقرب فاألأطلق

فإنه ، قول عبداًي أن  أو،اًكيعبداً تر: قولي أن نيفال فرق ب، ار هو عدم الغررياملع أن ان قد عرفتكوإن 

  . ن غرر عرفاً صحيك ملوإذا ، صحيهما مل يأ  يفان غرر عرفاًكإذا 

يل عبداً  اشتر أو ،الًكين فقد جعلتك وين العبديحد هذأيل  اشتر: لو قال له أنه علميومن ذلك 

ر يمل  إذا ل ذلكك صح ،ما أشبه أو ةيجار أو يل عبداً اشتر: قال أو ،نيبألف أو سوي بألف درهمي

شترط يفال ، موراألغرر يف مثل هذه ث ال يعرفنا ح إىل ما هو احلال بالنسبةك، غرراً ذلك يف العرف

  . ما أشبه ذلك أو انكم أو أي زمانأي  يف أنه ع منيات البيخصوص والعلم بقدر الثمن

له ى فاشتر، يل شاة اشتر: قال يف العراق فإذا، طالقشمله اإليفعل ما ي أن لكيوز للوجي إمنانعم 

  ، صح ذلكي له مل  شامالًطالقإلن ايك ومل ،يف احلجاز

                                                

  . ١ ح من أبواب نوادر عقد البيع١٨ الباب ٤٢٠ ص٢ ج:املستدرك) ١(
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 ،اميهذه األ أو ،هذا الشهر أو إىل ،سبوعهذا األ إىل افهرص مما ان،يل شاة اشتر: قال إذا كذلكو

  . الشاة بعد مخسة شهورى فاشتر

ه يف ألن ،صح ذلكيال : ث قاليح، طالق اإلعن املبسوط يف احملكييف علم وجه النظر يمنه و

تصح  لما الكض يس النقكلزمه بعيو ،اًإمجاعه صح مباشرته بالفعل يل فكيلما صح التوكنه  وأل،غرراً

ل كشأولذا ، هيل فكيصح التويشراء اهول ال تصح مباشرته فال  و،هيل فكيصح التوي مباشرته بالفعل ال

له يف شراء كويل مل كاملو و،باشر شراًء جمهوالًينه عند الشراء فلم يعيل كيرامة بأن الوكه يف مفتاح اليعل

  . ما هو ظاهركل كينه الويعيشراء عبد له مطلقاً يف كبل و، عبد جمهول

ان ك بأنه إذا عنه يكما حيث احتمل فيح، ديل الشهيوقد علم من ذلك وجه النظر يف تفص

  .ان هو اخلدمة افتقرك وإن ،الغرض هو االسترباح ألن ،الوصف إىل فتقرياملقصود من العبد التجارة فال 

اخلدمة  أن ماك، انيعاناً بتفاوت األيحأناً ي بتفاوت تفاوتاًي أيضاًاالسترباح ن إ :هيف أن لوضوح

 طالقصح اإليوال ،  يف باب اخلدمةطالقصح اإليرمبا  إذا ،ل حمل نظري التفصإطالقف، ختتلف اناً اليحأ

  .يف باب االسترباح

لما كف،  مدار الغرراألمرداروا أ إمناو، طالقالبطالن اإل أو دوا من الصحةيريم مل أن الظاهر كل

ون خالف يف يكال  أن بعديولذا ال ، باحوهأن يف نظرهم غرر يكلما مل كو، نظرهم غرر منعوهان يف ك

  . سألة  يف املمجاعواقعها من وجود اإلى  اليت تقدم بعضها علمجاعون دعاوي اإلكت و،سألة امل

  ز لتطرق جي مل ،ريثك وليل قلى كلتك علكو: ولو قال(: القواعد قال مث إن
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   .ىانته )نضبط التصرف باملصلحةي ووزجي :ليق و،من الضررمن عدم األ والغرر

  .همري وغيضاحاإل واملبسوط و اخلالفاألولقد قال بو

رمبا  ألنه ،ماًيذلك غرراً عظيف  ألن ،صحي مل ريثك وليل قلك يف ل رجالًكوإذا ( :املبسوط يف قال

طلقهن يزوجه بأربع وي أن  من ذلك،ذهاب ماله إىل ذلكى فرمبا أد، نه الوفاء بهكميال  لزمه بالعقود ما

 :قال أن ىلإ )هذاى وعل، خرأزوجه بأربع ي مث ،ل واحدة منهن نصف مهرهاكغرم لي ف،ه قبل الدخوليعل

  . )نفعهي وضرهيع ما يتناوله مجي له ذلك فأطلق ألنه ،نواع التصرفأ من ذلكريغإىل (

جممع  وجامع املقاصد وحيالتنق ودهشرحه لول واإلرشادرة وكعن التذ يكفهو حم: أما القول الثاين

  .كثرمذهب األنه إ ريخاأل يف بل، ة واملسالكيفاكال وريالتحر والربهان

ة وفقه يالنها وايفكال واملراسم و ففي املقنعة،همحيصر أو نيهو ظاهر الباق( :رامةكويف مفتاح ال

 ، عنهايالسرائر فيما حك واملختلف وكشف الرموز والنافع وعئجامع الشرا والغنية والوسيلة والراوندي

  من احلدودقرارما يوجبه اإل إالّ شياءمجيع األ يف  تعميمهاي الوكالة يقتض أن إطالق النافعإيضاحكذا و

ادة ي مع ز،ةيايف والغنكما يف الكوجب حداً يما   وإالّ،الراونديفقه  والنهاية و كما يف املقنعةاألميانو

   .ىانته )لةي وحنوها الوس،ةيما يف الغنكب يالتأد

فالتعدي عنها خارج عن مقصود ،  عرفاً هلا معاين خاصةلفاظاأل ألن ،القاعدة هو الثاينى مقتضو

  . الة املطلقةكوم الويال إىل ولذا اعتاد العرف، نيلمكاملت

  عدم  وضافة اإلني بأيضاًبعضهم كسألة امل رة يفكل التذيتفص أن علميومنه 
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  .ظاهر الوجه ريغ، ضافةاإل

األقوى نفسه ف إىل ضفهيمل  فإن ،ريثك وليل قلك يف لتككو: قالإذا ( :المه كيك حمقال يف

يف  وأ ، إيلمر هوأل ك يف لتككو: نفسه فقال إىل ضافةر اإلكولو ذ، ةيلفظ مبهم بالغا ألنه ،البطالن

 كيلإفوضت  أو ،يأمور من ريثك وليل قلكب وأ ،ع حقوقييمج وأ ،تعلق يبيل ما كيف  وأ ،يأمورل ك

 املتعلقة مورفصل األ أو ،ف شئتكيمايل  يف لي مطلقاً فتصرفكيأنت و أو ،اء اليت تتعلق يبيشع األيمج

ى فصل علي ومل ،دييعتاق عبإ وق زوجايتيي وتطلكع أماليب يف لتككو: ابة فقاليها النيبه اليت جتري ف

أقمتك : قال وأ،  التصرفاتجناسأفصل يمل  و،هيناب فيمما   إيلمر هوأل ك يف لتككو: قال أو ،ما تقدم

فالوجه عندي ، يل التصرف يف ما أو ،وز يلجيل تصرف ك يف لتككو أو ،ل شيءك يف مقام نفسي

   .ىانته )عياجلم يف الصحة

ون اللفظ مبهماً يك ال أيضاًاملضاف  رييف غ ذإ، ئاًيؤثر شي  الضافة وعدم اإلضافة بأن اإلرينك خبإف

له التصرف  ما وراد به مالهي أنه ما أشبه أو ريثك وليل قلكمثل  يف ونريالعرف  فإن ،ره العالمةكما ذك

قرائن املقال تدل كل قرائن احلا فإن ،العامل يف ريثك وليل شيء قلكشمل ي ريثك وليل قلك أن ال، هيف

  .نيلمكمقصود املتى عل

وجد يهل  لربن جاء من افسألنا م،  من البحراديخر صاآل وحدمها حطاب من الربأجاء اثنان فإذا 

 إىل األمر  انصرف،وجد شيءيال نه إ :ال الثاينولو ق، احلطب إىل األمر انصرف ،ال: فقال ،شيء

عدم جميء  إىل نصرفيث ي ح،يف جواب هل هناك شيء، ال :السفن ذلك حال قول محالكو، ديالص

   عبداً مملُوكاً ال يقِْدر علىضرب اللَّه مثَالً: وقد قال سبحانه، حوال من قرائن األذلك ريغ إىل ،السفن

   أنه ه السادة اليقدر عليالذي املراد الشيء  أن فمن الواضح ،)١(شيٍء

                                                

  . ٧٥اآلية : النحل )١(
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 أن ماك ،شبه ذلكأما  وفتحها ونيغمض الع ولمكالتنفس والت اً حىتإطالقء يشى قدر عليال 

  . ةيعدم القدرة العقل ة الياملراد عدم القدرة الشرع

 :راً وقاالكعمرو ب وديخاطب ز أو ،ليكيما وكحدأ :عمرواً وقال وداًيل زكخاطب املو إذا مث

ان كلو  أنه  ولو،الةك لعدم تعارف مثل هذه الو،صحي مل ،ماكحدأل كحدنا وأ :قاال وأ ،لكك وحدناأ

  . لهطالقتعارف لصح لشمول اإل

حد أشتراء ا أو ، يلنيهاتى حدإاح كن وأ ،زوجيتى حدإطالق  يف لكينت وأ :قال إذا ماأ

 يف تعارفيشبه ذلك مما أما  أو ،اشتراء دار يل أو ،طالق زوجيت أو ،ارهاجيإ أو ،اشتراء دار أو ،نيالدار

 فهم العرفيد باملصلحة هو الذي ييالتق و،الة ملثلهك الوأدلة طالق إل،حين غرراً فهو صحيكالعرف ومل 

  .ردد أو أطلق سواء مورل هذه األكيف 

هو  و:قلت( :رة املتقدم مث قالكالم التذكر بعض كث ذي ح،قول اجلواهر يف علم وجه النظريمنه و

 الالتفصيل الذي  يف اءص ضرورة قيامه مقام االستق،امرفع اإل يف هو أحد الطرقذلك للعموم الذي ك

ى رفعه بدعو إىل تاجحي وال ،نئذيالة حكشيء من املفروض غرر الو يف سي فل،الصحة معه يف إشكال

  .ى انته)ر فال تصلح رافعة للغر، املنتشرةموراأل يف ة اخلفاءياملصلحة اليت هي يف غاد بييالتق

 بل ، ظاهررية اخلفاء فغيغا يف واك وأما ،مثل هذه املوارد يف راها العرفياملصلحة هي اليت فإن 

الشراء والرهن  وعيات البيخصوصكات املصلحة فهي يراد خصوصأ إذا ماأ، املصلحة شيء عريف

 يف د مجاعة من أعاظم الفقهاء التصرفيف قكيف وإالّ ،نظار العرفأها مما ال تدخل حتت ريجارة وغواإل

  . خر من الفقهن األكمابعض األ يف ذلكك و،م باملصلحةيتيمال ال

صح يء يل شكعمل يل كيالو أن ان ظاهرهك ،الة مبثل ما تقدمك له الوفإذا أطلق ،انكف كيو

  نع منه عرفاً ميما ما أ ، املتعلقة بنفسهموراأل يف عملهي أن لكّللمو
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  .ل ممنوع منهكاملو أن ماكل ممنوع منه كيحنو ذلك فالو أو عبثاً أو ونه سفهاًكل

ما ، أحنوه وع احملابايتيصح له البي صيلاألحيث إنه ل كاملو أن  يفلكاملو ولكي الونينعم فرق ب

ة تدل يمقال أو ةيون هناك قرائن حاليك إالّ أن همالل ،إليهالة منصرفة عن مثل ذلك بالنسبة كل فالوكيالو

شبه أما  وعوض معتدل اهلبة بال وع احملابايتيل من البكن منه املوكتمين مما كتمي أيضاًل كيالو أن ىعل

  . ذلك

قال له يراه العرف مصلحة مما يل اتباع ما كيالوى نظار فالالزم علث ختتلف األيما املصلحة حأ

  .تصرفياملصلحة مل  يف شك أو علم باملفسدةوإذا  ،لحة تصرفعلم باملصفإذا ، عريف

  .ميتيباب ال يف روهكعدم املفسدة هو ما ذ أو لزم املصلحةيهل  أنه  يفالمكوال

تقتضي  أو ،هي فالة تقتضي التصرف مما ال مفسدةكالو أن رونيم أهل  و،هنا االعتبار بالعرفو

  . لكالم املوكون ظاهر من يكهو الذي  ألنه ، املتفاهم عرفاًل اتباعكيالوى  فعل،ه املصلحةيالتصرف مبا ف

 مثالً ،ىخرأع بضرر مصلحة من جهة يون البيك فرمبا ،س املراد من املصلحة الربحيل أنه ىفخيوال 

ما  أو ثالمثائة أو نيتائ مبقدار مبة مثالًيظلمه بأخذ الضريال فإنه لف بتسعمائة أمته يباع للظامل ما قإذا 

  . ه ربحين فيكمل  وإن ع مصلحةيون مثل هذا البيك ف،شبه ذلكأ

  إيللتك مباك و:لو قالنه إ( :القواعد يف قول العالمة يف شكالعرف مواقع الصحة واإليما تتقدم و

 :ولو قال، إشكال فريثك وليمن قل  إيل مبا: ولو قال،ي جازكمالأع يدي وبيق زوجايت وعتق عبيمن تطل

 :ولو قال، وينيشئت من د  ما شئت من مايل واقض ماعذا بك و،لها جازكوين يله واقبض دكبع مايل 

  ل كستدعي علم املويبراء ل باإلكيالتو و، اجلوازقرباً فاألكياشتر عبداً تر أو اشتر عبداً مبائة
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  . )باملبلغ املربء عنه

 فإن ،د صحيزى براء من احلق الذي له علاإل يف لهكو إذا :قال أنه براءاإل إىل رة بالنسبةكعن التذو

، ظاهره موافقة القواعد و،جنسه ونيل قدر الدكيعالم الوإب جيومل  ،ىفكن يل مبلغ الدكعرف املو

   :نه قال بعد ذلككل

ل صح كيال الو ول قدرهكعلم املويمل  و،هين الذي يل علي من الدئترب أن  يفلتكك و:ولو قال

  .أيضاًعن جامع املقاصد  احملكيهو  و، عندناأيضاً

 أو مثلي أنه نيسواء علم جبنس الد و،علميمل  وأن يالقاعدة الصحة سواء علم بقدر الدى ضمقتو

 لكيل وال الوك فال شرط بعلم املو،علميمل  أو ،بقرة مثالً أو مي شاةيالق و،ناريد أو  واملثلي درهم،مييق

مل  وإن ني املدن عنيل الدك املوئربي أن صحيما كف، نيعرف قدر الدين أن بيال مشغول الذمة بالدو

 ،ربئهي أن صح لهيفإنه نار يلف بدأعددهم  ونةياملد يف نيحد البقالأطلب ي أنه عرفي  مثالً،عرف شخصهي

جهل نفس كن يون بقدر الدياملد أو لكيالو أو لكذلك اجلهل من املو يف لهكو إذا لكيصح للويذلك ك

  .ضائر رين غينفس املد أو لكينفس الو أو لكاملو

ن ياملد أن عرفي و،نهيبراء مدإلفه بكنه أ ونسانإل عن كيو أنه لكيعلم الوي أن مثلل كفجهل املو

  .لهكربئه عن قبل موي فخالد مثالً

هو  ونهيبراء مدإ يف لهكنه وأ وركل عن بكيوحدمها أن أعمرو ب وديعلم زي أن ل مثلكيجهل الوو

  .ن قد تقدم مثالهيدامل يف اجلهل و،براءسبب حتقق اإليربء خالداً مما يالمها ك ف،خالد

 له بعد دلة األإطالقالقاعدة مشول ى مقتض و،ورةك املذموراشتراط العلم بأحد األى ل عليال دلإذ 

  . ةي عرفمورمثل هذه األ يف الةكون الوك

رنا يف بعض مباحث كفقد ذ، و عمرنيب ودي زنين بي فاشتبه املد،نيمن املد يني خذ د:ولو قال له

  ن يل واحد نصف الدكدة خسارة القاعى مقتض أن تابكال
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ات دون مثل ي املاليفان قاعدة العدل ي جلر،ني الثوبيف س ذلك مثل امليني ول،مجايلللعلم اإل

  . تاب الصلحك يففتواه  إىل  وقد أملعنا، ذلكيفل كشأث ي خالفاً للمحقق القمي ح،حنوها واتيالعباد

اعتبار ى ل عليدل البأنه ( :القواعدى  علل اجلواهركشأرناه من عدم اشتراط العلم كولذا الذي ذ

   .ىانته )ذلكى  علمجاعرة اإلكعنه يف التذ احملكيظهر من ي بل قد ،براءاإلى الة علكل يف الوكعلم املو

ه يل فكاح املوك وقع الن،حهماك فن،نبيز أو ح هنداًكنأ :قال يل أنه يفل كيلو شك الوه مث إن

فإنه  فطلقهما ،نبيزوجيت ز أو  طلق زوجيت هنداً:قال أنه يفشك  أنه إذا ماك ،اًيخر فضولالزماً واآل

  .ري يف الطالقجي الفضويل ال أن همءبنا ألن ،اًية فضوليقع طالق الثاني وال ،نةياملعقع الطالق بالزوجة ي

 ،ه الزماًيل فكقع املويفإنه  ،بستاناً فاشترامها أو يل داراً  اشتر:قال أنه لو شك يف أنه علميمنه و

  .جازةخر مراعاً باإلقع اآليو

ل كو أنه  واشتبه يف،هيل فك وما ريل غكز املوجي ومل ،بستاين فباعهما أو  بع داري:لكولو قال املو

باع بنفسه  إذا ان حال ذلك حال ماك ،همايانت يف أكالة كالو أن عرف الوارثيمات ومل  أو ،هماييف أ

البستان  وعلمان بأن أحداً من الدارياملشتري  ولكوامل ألن ،قاعدة العدلى هنا جمر و،أحدمها مث شك

 نساناً واحداًإالبستان  وون املشتري للداريك أن ني فرق بري من غ،خرالبستان لآل وحداً من الدارأ و،ذاهل

  . نينسانإأو 

 :قال أو ، فزوجهما له مث مات بعد ذلك،نبيز أو ج يل هنداً تزو:لو قال له ذا احلال يف ماكو

 مهااحدإتزوج هو  إذا ماكون يكاحلال  فإن ،ينيمات بعد ذلك قبل التع و فطلقهما،يتزوجى حدإطلق 

  . لكيالو وصيل لوحدة املالك يف األ،مهااحدإطلق هو أو 
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علم يمها ومل أبرأهما فيأبراء إه يل فكاملو أن ل يفكي بأن تردد الو،عمرواً أو داًي زئبرأ :ولو قال له

  .  قاعدة العدلأيضاًالقاعدة ى  فمقتض،ما أشبه أو لكملواشتباه من ا أو  ملوت،بعد ذلك

لو : (ث قاليرة حكالم العالمة يف التذكل جامع املقاصد يترت أن حال فقد ظهر مما تقدم أي ىعلو

رادة إى عل) ل عندناكيل قدره وال الوكعلم املويمل  وإن ،ه صحين الذي عليربئه من الدي أن له يفكو

ه ؤبراإد يريل بقدر الذي كنئذ علم املويشترط حيفإنه ه يله عل ن ماين الدقدر خمصوص مى ل علكيالتو

  .حمل نظرى  انته،منه

  .ىما تركالم احملقق الثاين كن إ :ولذا قال يف اجلواهر

الة ك الوأدلة صح لعمومات ،الةكقصد بذلك الو و،لهاكوين ياقبض د ولهك بع مايل :قاله إذا مث إن

 وإن ، ففعل كل ذلك استحق كل املالالًه ماكان يف قبال ذلك جعل لذا فإعليه  و،الشاملة ملثل ذلك

ار تبعض يه خيل علكفعل بعض ذلك استحقق املو إذا نكل، فعل بعضه استحق بعض املال بالنسبة

ن إ بل قلنا، ما تقدمياملثل فى لنا علكنا قد أشك وإن ،روهكما ذى على ه املثل ال املسميعطي ف،الصفقة

  .ل حالى كعلى ن له املسمويك أن احملتمل

  . الصحةأيضاً فالظاهر ،وينيشئت من د اقبض ما و بع ما شئت من مايل:ولو قال

 ،كثراأل إىل ويف املتعة ،الثالث واالربع ونيشئت يل من الواحدة واالثنت ج ما تزو:قال إذا ذلككو

ل ذلك ك فإن ،زوجايت أو شئت من وقت زوجيت هب ما أو  طلق ما شئت من زوجايت:قالأو 

 طلق أو شاء قبض ما أو شاء باع ما أنه هيصدق عليل ما كيجعل له جعال ففعل الوفإذا ه يعل و،حيصح

  . قال له ما شئتيفعل ما  ألنه ،جر استحق األ،املتعة إىل وهب املدة بالنسبة أو حكنأو 

  ل دوري كهدم أ أو ل أراضيك عمر :قال إذا  حال مانيمثل حال الفرعو



٣٦

ذلك  ريغ إىل ،هدم ماشئت من دوريأ أو راضيأشئت من  ر ماعم أو ،ائزة اهلدمانت جكما يف

  . ل ذلككالة شاملة لكالو فإن ،مثلةمن األ

ئاً من ير شعم أو ،وينيئاً من ديقبض شأ أو ،ئاً من مايلي بع ش:قال إذا علم حال مايمما تقدم و

  . ل ذلكك شاملة لدلة األ فإن إطالق،ما أشبه ذلك أو ،اهلدم إىل ئلةئاً من عمارايت اآليهدم شأ أو ي،أراض

 بل ،وينيئاً من ديواقبض ش ئاً من مايلي بع ش:جامع املقاصد يف مثل ورةك التذ أن إشكالعلميمنه و

  . حمل نظر،عدم الصحةى  علنيتابكال يف نص أنه رامةكمفتاح اليف 

ح يصحفإنه  ،املعاملة به يل ل ماك أو ةياملال ل معاماليتك يف لتكك و:قال إذا ذلك حال ماكو

 أن وجهه الغررك و، عدم الصحةنيتابكال يف خيقول الشى ء عليجينه إ :رامةكمفتاح ال يف نك ل،أيضاً

  . مثل ذلك بعد تعامل العقالء يف ال غرر أنه قد عرفتو

قال ا  إذماك ،سقاطاًإ أو اًإثبات ،ما أشبه ذلكيف أو يف القصاص وأة يالد يف لهكو إذا ذلك احلالكو

 ليكينت وأ :نسانقال ويل املقتول إل أو ،ات الستيشئت من الد تعطي ما أن  يفليكينت وأ :القاتل

  .قتل العمد مثالً يف تقتل أو تأخذ أو تعفو أن يف

ل ك يف :قال إذا ماك ،ل بوجهكيص التوخيمل  إذا لكيالتو ة بصح:قال أنه اضيعن الر احملكي مث إن

ل كيمتضي تصرفات الو و:مث قال، لمييالد والقاضي واحللي ودية واملفينهااه عن الكح و،ريثك أو ليقل

راً يتعز أو وجب حداًيما  أو ل مباقراره اإليقتضي ما الإمطلقاً مع املصلحة  أو عاماً من وجه أو انكخاصاً 

ابة ي النتدخله ال ألنه ماإ ،املقداد وابن زهرة وابن محزة و والتقينيخيالشك كثر وفاقاً لأل،الةكفال و

   خالف املصلحة املشترطة ألنه  أو،نبأ عن نفسهأ إذا لمكمه باملتكالختصاص ح



٣٧

  .قرارصرح له باإليمل  إذا لهك هذا ،الةكم الويتعميف 

  .هإقرارصح ي :اخلالف يف خي فقال الش،ح بهيما مع التصرأ

م ه ووابن زهرة والتقي وابن محزة نيخيالش إىل اض ذلكينسبة الرن إ( :رامةكمفتاح ال يف نكل

النقل  يف اض عوليأن الرك و،صالًأر املال كلذ ورةك من العبارات املذواحدة يف تعرض ال ألنه ،صرف

  الثالثة برمته منهمورهذه األ يف خذأ ألنه ،حيالم التنقى كل علي ويف التفصنيلي ويف الدلنيخيعن الش

   .ىانته )منقح وال حمرر ريح غيالم التنقكو

ع يمج والشراء وعيمة والبكاحملا ومةكاحملو املطالبة وة عنهماخلصو يف هريل غك ومننه  أةيوعن النها

 ،لهكب ملوجيب له ما جي ،لهكيام فقد صار ويضمن الق ول عنهكي فقبل الو،ه بنفسهيتصرف فينواع ما أ

  .األميان وداباآل و من احلدودقراره اإليقتضيما  إالّ ،لهكموى ب علجيه ما يب علجيو

 إالّ اءيشالة عمت سائر األك الوأطلقن إ أنه ايفكعن ال و،فقه القرآن و عن املقنعةو ذلكحن يكحو

رة كالتذ يف بل عنه، قراراإل يف ذناًإل يف اخلصومة كيس التويل أنه  وعن العالمة،وجب حداًي مبا قراراإل

  .هي علمجاعادعاء اإل

 ضرورة أو إمجاع أو خروجه بنصما علم يف إالّ ل شيءك يف الةكالقاعدة صحة الوى ن مقتضكل

 املالعبة و من املالمسةنيسائر شئون الزوج والقسم يف الةكقتضي عدم صحة الويل يالدل مثالً، شبهأما أو 

ما أشبه  أو ؤخرهاي أو قدمهاي أو قلل منهاي أو سقط نفقتهاي أنه  يفنساناًإل كتو أن نعم للزوجة، مهاريغو

املعاملة معها  أو طالقها هبة مدة زوجته أو يف نساناًإل كوي أن وجللز أن ماك، ذلك يف ما هلا احلقيف

  .حنو ذلك والقسمى حنوه عل وبالصلح

  . دونه رث هوي أن  يفهريل غكوي أن نسانال حق لإلفإنه  ،رث بدل الوارثاإليف  ذلككو

  تابك يف رناكقد ذ و،هي فإشكالال  أنه فالظاهر، الة عنهكوى وصي أن أما



٣٨

 هايوقع عليفإليه ذهب ا يد مث يء عن زينسان بشإوصي ية بأن ية الفضوليالوصصحة  ،ةيالوص 

  .حنو ذلكو

صحة مثل ذلك ال من الشرع ى ل عليال دل ألنه ،ريتعز أو  حبدقراراإل يف الةكثبت الوي ذلك الكو

 صحي وال، ءيه الشيون من نفس من عليك أن بجي قراراإلدلة أن املستفاد من األإمنا و، وال من العرف

 أو هو ثالث مرات قري أو ،بسحقها أو بلواطه أو ،الة عنهكنسان آخر وإنسان أربع مرات بزنا إقر يأن 

  .لهكيوى قر بالباقي ومرة أو نيمرت

ة يفعل معص أو ،لهكعزر مو يالة عنه حىتكله أفطر وك بأن موقراراإلك ،ريباب التعز يف ذلككو

  .ذاك

  . نفس الشخصإقرار من لزوم دلةتفاد من األسي خالف ما مورمثل هذه األ ألن ذلكو

 يف ليالدل فإن ،نة عنهيقامة البإ يف الةكصحت الو وإن ،احللف عنه يف الةكصح الوي ذلك الكو

 إالّ أن ،)١(األميان وناتيم بالبكنيب يأقضإمنا : )صلى اهللا عليه وآله (هو قوله و،ان واحداًك وإن نياملقام

  .نةيالة خبالف حتمل البك للونيميرون عدم حتمل اليالعرف 

 لعدم ،أيضاًح يصح ريغفإنه ، الة عنهكشهد وينساناً آخر لإل الشاهد كو إذا ذلك حال ماكو

  . قراراإلى  علبل هو شهادة، ذلكى علل من الشرع يلعدم دل و،ةيالعرف

ما  أو أبوه أو دهول أنه  أو،ما أشبه أو ةيا خلأ أو جهازو أو طلقها أنه  أو بأا زوجتهقرارأما اإل

ورات كان بعض املذك وإن ،طالق اإلشملهيفال ، ةيه لعدم العرفيالة فكلول دخول اكشيف، قرارأشبه اإل

  .  للتأملحمالً

ان ك مثالً، س مالهيله بأن املال لكأقر عن مو إذا ماك، الةكموال واأل يف قراربعد صحة اإلينعم ال 

  د يفز، دي زهو يطرف املدع واملال له أن ىهناك مدع عل

                                                

  . ١ ح من أبواب كيفية احلكم٢ الباب ١٦٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



٣٩

ما عمل  و،ما قال فهو قوله بأنه لهكوي أو ،س مبالهيل بأنه مك احلاىرف لدتعيل خالداً بأن كوي

ل ي ال من قب،قرارل اإليفذلك من قب، س مالهيبأن املال ل قريله بأن كو بأنه علمنا إذا أما، فهو عمله

  . قراراإل يف لكيالو

 إذا أما، ل صحكينة فأقامها الويقامة البإ إىل لكج املو فاحتا،املرافعة يف الًكيل وكوفإذا ه يوعل

 ال تدل )١(املرافعة يف لي لعق)السالمعليه (علي الة كو و،نفعيل مل كيالوفحلف احللف  إىل لكاحتاج املو

  .الةًكاحللف و أو قرارصحة اإلى عل

  . ملواتاء ايحإ ويف، ازة املباحاتيح يف الةك صحة الواء املواتيحإتاب ك يف رناكوقد ذ

 ،)نهميعيمل  وإن ،له مبخاصمة غرمائه جازكولو و(: ره القواعد بقولهكعرف وجه ما ذيمن ذلك و

  .جامع املقاصد ورةكرامة عن التذكمفتاح ال يف نقلهو

 وز حىتجيال  بأنه ةيعن بعض الشافعكى حي فال وجه ملا ،طالقة واإليذلك ملا عرفت من العرفو

وأي ربط ، طالقمنع اإل يف نفعي ل باختالف العقوبة اليدل فإن ،بةاصمه الختالف العقوخي من نيعي

  .لكيباختالف العقوبة واملنع عن التو

 ذاكو( :حبسهم وخماصمتهم قال يف لهكو إذا ماك، دخليبرائهم مل إ يف لهك ولو أنه عن املبسوطو

   .ىانته )الفقراء يف تفرقة ثلثه يف لهكوإذا 

نفس  أو يف دةيالبالد البع يف الئهمكها التجار لويتعط اليتطلقة الة املكرناه فتصح الوكما ذى علو

  .ذلك ريغ ومنازعة وجارةإ ورهن وشراء وعي من ب،ن املرتبطة مول الشؤكالتصرف يف  يف البلد

اً يون قاضيك أن صلحينسان ال عطي القاضي إلي بأن ،القضاء يف الةكال تصح الو أنه الظاهرو

ه يف ريحق لغ  فال،القضاء شأن خاص للقاضي ألن ،مكحي وأخذ احللفي ودسمع الشهوي أن الة يفكالو

  . تصدي مقامه

                                                

  . ٤ ح من أبواب نوادر الوكالة٢٠ الباب ٥١١ ص٢ ج:املستدرك) ١(



٤٠

القاضي  إىل أتونيل شيء مث كلون معي نياملعاون أن القضاء مما ة يفيب الغربيسالاأل أن علميمنه و

 وإن ،ةيسالمعة اإلي باطل يف نظر الشر،ما أشبه أو حلف أو مضي ما عملوه بدون استماع شهوديف

 فإن ،سالمطبق اإلى ا تعمل علأة منها ييف املدع حىت و،ةيسالميف البالد اإل سلوب حىتهذا األى رج

  . شيء آخرسالمواقع اإل و، شيءسالمادعاء اإل

  . ون صاحلاً هلمايكد ملن ال ي مرجع التقليف أو مامة اجلماعةإالة يف كصح الو تذلك الكو

صح يمل فإذا ، ناس خاصونألفون هم حين يالذ ألن ،سامة يف القأيضاًالة كال تصح الو أنه الظاهرو

  .صح احللف هنايل مل كياحللف يف الدعاوي للو

 ،ر استهالل الصيب عند الوالدةكأو تن تقر أن ها يفريلت القابلة غكاستو إذا أيضاًالة كال تصح الوو

  . ارهاكنإ أو هاري غإقرارارها ال كنإ أو هاإقراراملعترب فإن 

فالظاهر ، ما أشبه ورياملد وريالسف وريالوزك للدولة نياملوظف وشيمارة اجلإيف مثل الة كأما الو

ان ك أو ،لكين من أخذ الوكتميث ال ي ح،انت االستنابة لشخص خاص خبصوصهك إالّ إذا الصحة

  .لكي الويفوجد يل ال كاملو شرط يف

ى سواء أعط، ما أشبه وةيالنذور املال واملظامل وفاراتكال واةكالز والة يف اخلمسكتصح الوو

  . اةكالز واخلمس: تايبك يفسألة هذه امل إىل قد أملعنا و،لكمن املو أو ل من نفسهكيالو

احلج  والصالة والة يف الصومكال تصح الو أنه ماك، هايالة فكة فال تصح الويأما يف النذور اجلسد

صوم الرمضان ي أو ظهره أو حهصلي صالة صبي أن نساناًإنسان ل اإلكويأن ك، نساناإلى الواجبات عل

  . ج عنهحي أو عنه

الشروط املقررة ى ع من احلج بنفسه علين املستطكتميمل  إذا مايالة فكاحلج الو نعم ورد يف

  مسألة ر يف الشرائع كذ و،تاب احلجكورة يف كاملذ



٤١

  .ان حمل تأملك وإن ،ابة يف بعض أقسام الصوم الواجبيالن

صلي عنه صالة ي أو ،صوم عنه صوماً مستحباًي أو ،اً مستحباًج عنه حجحي أن ابة يفيأما الن

وجد ييف بعضها  فإن ،عي فالظاهر الصحة يف اجلم،حنوها أو عق عنهي أو ،ذلككزور عنه ي أو ،مستحبة

  .  باملناطدلةن فهم ذلك من موارد األكميل يوجد الدليويف بعضها الذي ال ، ليالدل

أما ، ابةيقابل للن ريحرام غاإل مثالً، مل ترد يف بعضها و،ابةيالنفقد ورد يف بعضها ، أما أعمال احلج

 ، قابلريغ ت مبىنياملب وباملشعر والوقوف بعرفات و،قابل رياحللق غ و،الذبح فهما قابالن والرمي

أيت يس و،لهيتاب تفصك الر يف ذلكك ذلك مما ذريغ إىل ،صالة الطواف قابالت والسعي والطوافو

   .تعاىل و اهللا سبحانهشاء إن ،ل عند تعرض الفقهاء هلايورات تفصكلبعض املذ

  



٤٢

عزل نفسه مع حضور ي أن لكي فللو،هيهي عقد جائز من طرف و: الشرائعيفقال  :)٣مسألة (

  . بتهيمع غ ولكاملو

ما ك(): ل منهما فسخهاك لنيالة عقد جائز من الطرفكالو: (رامة عند قول العالمةك مفتاح اليفو

 ،هاريغ واإلرشاد وريالتحر ورةكالتذ وعيالشرا ولةية والوسيالغن واً يف املبسوطحي تصرطفحت به عبارام

ى  علمجاعة اإليظهر من الغنيقد  و،غماءاإل واجلنون والبطالن باملوت و العزليفالمهم كاقتضاًء من و

  . )لهكذلك 

  . نيا عقد جائز من الطرفأال نعلم خالفاً من أحد يف : رةك التذيفقال و

أنه ال خالف يف ك: قال و،قد جتب يف عقد الزم وهيال خالف ف أنه الظاهر:  جممع الربهانيفو

ل يف كذا املوك و،هيأنه جممع علك و،عدمه وذنهإ ب،بتهيغ ولكالة نفسه حبضور املوكل وكيجواز فسخ الو

سهو من قلم ا عقد الزم أما يف جامع الشرائع من  أن ب يفيال ر و،ل بظهورهكيعزل الوياجلملة بأن 

  . هيه علي بقسممجاعبل اإل، بال خالف أجده: اجلواهر لذا قال يف و،الناسخ

 أوفوا  يف مثلطالقوجب انصراف اإلية مما يالعرف إىل ضافةذلك باإلى ل عليالدل و:أقول

  أيب عبد اهللامثل قول، ي منهما الفسخأل أن ى داللة علالرواياتيف مجلة من  أن ،حنوه و)١(ِبالْعقُوِد

علمه  يالة ثابتة أبداً حىتك فالومورمضاء أمر من األإى  علل رجالًك ومن: )السالم وه الصالةيعل(

   .)٢(هايعلمه بالدخول فأما كباخلروج منها 

                                                

  . ١اآلية : املائدة) ١(

  . ١ ح من أبواب الوكالة١ الباب ٢٨٥ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٤٣

 إذا  بطالق امرأتهل رجالًك ورجل )السالم وه الصالةيعل( عبد اهللايب أل: قلت:  قال،ة هالليرواو

 ،نه قد بدا له يف ذلكأ و،ان أمره بهكقد أبطل ما  أنه شهدأه فخرج الرجل فبدا ل وطهرت وحاضت

   .)١(لكيعلم الويل وعلم أهلهيفل: قال

قد  ومامهأح ياملفاتى ألقعثمان و إىل ت املال من قبل عثمان جاءيرافع خازن بأبا ن إ :ةي روايفو

  . عنه يف قصة مشهورةالًكيان وك

ة يل بدون رضاكيل للوكاملو أو ل نفسهكيعزل الوى علخ الدالة يالتوار والرواياتها من ريغإىل 

  . خراآل

ل ك من املواإلذناز بكان يف عامل الثبوت ارتك فإن ،فسخ العقد إذا لكيالو أن ىمقتض مث إن

  ألن اإلذن،ز له التصرفجيوراء العقد مل  ذن ماإن يكمل  وإن ،مأذوناً يف التصرف يخارج العقد بق

أما يف عامل ، بكس مبريل وطيبس أنه ما تقدم منى ذهب بذهاب العقد علان يف ضمن العقد قد كالذي 

عدم  ولكعالم املوإ نيفال فرق ب هيعلو، لف بالعملكهو امل ألنه لكيستظهره الويما ى  فعلثباتاإل

  .عالمهإ

ن كل، مل أر تعرضاً هلم لذلك ،ة أم الين من استرجاع العقد بالقبول مرة ثانكتميهل  أنه أما

سنة بعد  إىل لو وجياببتعد عن اإلي أن نكميالقبول  أن ث قد عرفت سابقاًيح، قاعدة الصحةالى مقتض

 مبا ،قبلت: مث قال بعد ذلك، ال أشتري: فقال املشتري، بعت: قال أنه إذا رونيالعرف  و،جيابامتداد اإل

ع ييف باب ب سألةاملروا مثل هذه كما ذك، قع القبول مرتبطاً بالعقدي ،ات العقدينايف خصوصيال 

  .  ذلكالرواياتظهر من بعض ي و،قبليرد املالك مث يث يح، الفضول

                                                

  . ١ ح من أبواب الوكالة٢ الباب ٢٨٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٤٤

رتبط القبول بعد الرد يإمنا ن كل، رارهكت إىل ع ال داعييه يف باب البيالم فكث قد فصلنا اليحو

 :ولقبل القب قوليمث ، بعت: قول البائعي أن فهو مثل وإالّ ،جيابده عن اإليل كرفع املويمل جياب إذا باإل

 أوفوا املستفاد من )مكعقود(تحقق  ينئذ حىتي حجيابرتبط باإليالقبول ال  فإن ،عيدي عن البيرفعت 

  . بالعقود

الته بعزله ك بطالن ويفال فرق (: ث قالي قول املسالك حيفالقبول  وظهر مواقع النظريبذلك و

هذا لو تصرف ى فعل، ارق النصالف و،أيتيما سكل له كخبالف عزل املو، عدمه ولكعالم املوإ نينفسه ب

بطاله العقد اجلائز الذي هو مناط جواز نفذ تصرفه إليل بذلك مل كعلم املوي أن قبل وبعد عزله نفسه

 العام اليت اإلذنعمالً بجوز له التصرف قبل بلوغه يل فكعلم املوى تمل توقف انعزاله علحي و،التصرف

ى دل عليجمرد علمه بالرد ال  و،اإلذنصالة بقاء أل أيضاً بل حيتمل ذلك مع بلوغه ،تضمنته الوكالة

 ، قوي هذا االحتمال جداً،انكف كيل بفعله مقتضاها كينا يف قبول الويتفكلو او. اإلذنبطالنه من قبل 

قبول هذا القول حيث إن ها من ي العقد علإطالقوز مع ذلك جي و،باحةإ وذنإ جمرد رينئذ تصيا حأل

  . ملةاجل يف ه أثريترتب علي وصحي

ن كمي و،ديس ببعيل و،ل مع علمهكاستش و،ل بالردكذا االحتمال قطع يف القواعد مع جهل املوو

 الة اخلاصةكم ببطالن الوكحيعدم بطالن التصرف بالرد بأن  و،بطل بالرديوا عقداً جائزاً ك نياجلمع ب

   .ىانته ) العاماإلذنبقاء  و،انكها من اجلعل لو يترتب عليما و

ل طرف كيف العقد اجلائز  ألن ،القاعدةى علمه فهو مقتض أو لكعالمه املوإ اشتراط أما عدم

  عالم اإل أو العلمى ل عليال دل و،بطالن من اإلكتمي



٤٥

صول ل مناف ألكعلم املوى احتمال توقف انعزاله عل(: لذا قال يف اجلواهر و،خرللجانب اآل

ج مثل هذه اروجه ال تقبل اندى ل علكو عزل املقواعده بعد اختصاص النصوص يف صورة واملذهب

   .ىانته )هايالصورة ف

ة ياألولهو خالف القواعد  وعالماإل إىل ل بعد العزلكاج املوياحتى دل علإمنا ل يالدلن إ :احلاصلو

أما ، لكيعالم يف عزل الواإل إىل تاجحي  الأيضاًل كبأن املو ن النصوص اخلاصة لقلناكلو مل تنه إ ثيح

  . وفق القاعدةى ل نفسه فهو باق علكيزل الوع إىل بالنسبة

 الّإل كاملو ولكيمن الو أي صح عزليوا يف ضمن عقد الزم مل كالة الزمة لكانت الوكنعم لو 

ل نفسه يف هذا كيعزل الوفإذا ، قالةان مبرتلة اإلكتوافقا وإذا  ،عدومهاياحلق ال حيث إن ، خرمبوافقة اآل

ى  تبق،قبل العزليلعدم علمه مل  ولكعلم املويمل  إذا أما ى،فك بذلك لكقبل املو ولكعلم املوأ واحلال

مل  وإالّ ل عزلكيقبل الو ولكيعلم الوأ ولكيعزل الو إذا لكاملو أن ماك، انتكما كل كيالة للوكالو

  .عزلي

الة كشترطون يف ضمن العقد وي ،زوجون بناميباء ملا  من اآلقسماً أن العراق لذا تعارف يفو

اً يئاً آخر منافي شفعل مثالً أو ها النفقةيلإوصل يمل  أنه إذا  يف سنة مثالًنين الزوج ملدة مخسالبنت ع

 ألن ،الةكن من عزهلا عن الوكتميالزوج بعد ذلك ال  و، فلها احلق يف طالق نفسها،ون البنتؤلش

  .الة حتققت يف ضمن عقد الزمكالو

 )١( عند شروطهموناملؤمن قاعدةى مقتض أن خر األ)الفقه(يف بعض مباحث  وهناكرنا كقد ذو

 ألنه ،أيضاًوضعاً إمنا  و،مثإلاوجب ينه أ وفاً فقطيلك ال ت،ن من خالف الشرطكتمي نسان الاإلأن 

  ى مقتض

                                                

  . ٢ ح من أبواب املهور٤٠ الباب ٤٩ ص١٥ ج:الوسائل) ١(



٤٦

ون آمثاً يكفعل خالف الشرط  أنه إذا ال، ن من التجاوزكتمي ال أنه ث ظاهرهيح ،)عند (لمةك

  .فقط

ل كيعزل الوفإذا ، موضوعي قي اليهو طرإمنا الة الالزمة كالو  إىلعالم بالنسبةاإل أن ىفخيال و

فإذا ، عدومهاي احلق ال ألن ،عزل نفسه وقع العزل أنه  عزله بدون علمأيضاًل كاملو أن  واتفقنفسه مثالً

د يل واحد منهما برفع كسواء علم ، خر فقد سقط احلقاجلانب اآلى جانب عل أي د عن حقيرفع ال

علم يحدمها ال أن كل، دهياملشتري رفع  ودهيالبائع رفع  مث إن عاًيباع ب إذا ماكفهو  ،علميخر أومل اآل

ما خرج  إالّ ل علمى كما هو مقتضك ،س جزء موضوعيل و،قييالعلم طر أن لوضوح، دهيخر برفع اآل

  . ائليف أول الرس )رمحه اهللا(ى خ املرتضيما فصله الشك ،جزء موضوع أو ان موضوعاًك إذا  مما،ليبالدل

ان ك إذا ،الةكل عزل نفسه يف بعض الوكيللو أو لكيل عزل الوكس للمويل أنه يفال شك ه مث إن

 ريالطالق غ واحكالنحيث إن ، أشبه ذلكما  طالقها أو أو اح امرأة خاصةكنك ،طاًيالة بسكمتعلق الو

الة كرد الويمل نه إذا  بأ،عامل الثبوت إىل األمراحلال هذا رجع  ودهيرفع أحدمها فإذا ، ضيقابل للتبع

  . د باطليالة فرفع الكأراد الووإذا  ،ل باطلكفال

طالق  أو ،نيع داريب أو ، لهنيتله يف عقد زوجكو إذا ماك، ضيالة قابلة للتبعكانت الوك إذا أما

ون من يكهل ، عامل الثبوت أن  إىلرجعي أنه فالظاهر، ما أشبه ذلك أو ، لهنيانكاشتراء د أو ،هيتزوج

 فإن ،طةيالة بسكوك أو نيالتكوكلواحدة الة اكعين هل الوي، بكل املريون من قبيك أو ،طيالبسل يقب

 إذا أما و،احكالن ود يف مثل الطالقي حال رفع الأيضاً هنا ديطة فحال رفع اليالة البسكل الويان من قبك

   نيالتك الوىحدإوجب بطالن يد ي فرفع النيالتكل ويان من قبك



٤٧

 مايفسألة رنا مثل هذه املكقد ذ و،شروطهى ض الصفقة عليتبعمسألة  أيضاًيت هنا أيو، همايلتك ال

  . ذلك يف أمثال ذلكك و،حدمهاأد عن ي فرفع النيئيعاً شيباع بإذا 

دخول  و،جائزة أو ،انت الزمة يف ضمن عقدكسواء ، الةكار يف الويصح جعل اخلي أنه مث الظاهر

ع يالبك ة،وز العقد من نواحي متعددجي أن انكماجلائز فإل العقد أما يف و،ار يف العقد الالزم واضحياخل

قد  و،ما أشبه ذلك وار السيخ وةيار الرؤيخ وار تبعض الصفقةيخ وار الغنبيخ ووانيار احليالذي له خ

ان جائزاً فأي أثر ك إذا العقدن إ :قالي فال ،)الفقه( بعض مباحث يفالم يف ذلك كل اليرنا تفصكذ

  .  أواخر شرح العروةيفار يف العقد اجلائز يرنا بعض آثار اخلكد ذق و،اريللخ

 اإلذن يف بقاء ،الةكبطال الواه املوجب إليإل كعزل املو أو ل بعد عزله نفسهكيشك الوه إذا مث إن

  . القاعدة عدم جواز التصرفى ان مقتضك الّإ و،البقاء فهوى نة عليان هناك قرك فإن ،عدمهو

ة ببقائها يمقال أو ةينة حاليمل تقم قر ل ماك بعد علم املواإلذنشك يف بقاء ي قد(: قال يف اجلواهر

لعل  و،ديذن جدإب إالّ نئذ بعدهيوز التصرف حجي فال ،قارا الرد انقطعت مىت وإالّ ،حوالع األيمجى عل

   .ىانته )حوالذلك خمتلف باختالف األ

  .رهكما ذكوهو 

 ،اإلذنبق يمل  أو ،ذنتأن كأمل : فقال املالك، اإلذنل بعد العزل لزعمه بقاء كيلو تصرف الوو

ه ما ير علكني أو مدعاهى نة عليل البكيم الويقي إالّ أن ،من قبل نفسه الّإعرف يال  ألنه ،ان هو املرجعك

   .ىن الدعوينئذ احللف حسب موازيل حكاملوى ل علكيللو فإن ،هيدعي



٤٨

ة أمانى تبقإمنا  و،هيط فيز له التفرجيل مل كاملوده مال يب ول نفسهكيعزل الو أنه إذا ىفخيمث ال 

  . لكاملو إىل رجعه يط حىتيالتفر أو بالتعدي إالّ ضمني ال ،دهيب

 إذا ماك، حنوه أو لكوجب ضرر املويالة مما كتصرف حسب الويل نفسه فلم كيعزل الو إذا مث

مل  إذا ثيح، ار دارهجيإه يف لك أو و،الزوج النفقةى ان علكطلقها يمل  إذا ثيح، له يف طالق زوجتهكو

ع البضاعة يف يب له يفك أو و،ث تنتفي املنافعيمالك الدار حى ذلك ضرر عل و،ت فارغةيؤجر الدار بقي

ه عمل ما يب علجيفهل ، ما أشبه ذلك أو رتل السوقيث يح، بع سبب اخلسارةيمل  إذا وقت الرواج مبا

عليه (ى سيللمناط يف قول ع و،ما أشبه و)٢(ىتويال  و،)١(ضرر الل بقاعدة كدفع الضرر عن املوي

النهي  و باملعروفاألمرتاب كما استدلوا به يف ك،  )٣(ح مبرتلة اجلارح لهيالتارك مداواة اجلر: )السالم

  .ل الفسخكيللو أن مكان احلك أن قدامه بعدإاملالك هو الذي أضر نفسه ب ألن ،ال  أو،ركعن املن

ه يب علجيث يح، عدمه ول ضاراً عرفاًكي الوباختالف املوارد يف عد القي أن نكمأ وإن ،احتماالن

  .  دون الثايناألولدفع الضرر يف 

فسخ يف فإذا ، طيتفر أو تعدلزم حفظها بدون يده ية بأمانالشيء ى بقيفسخ  أنه إذا شك يف نعم ال

  .ان ضامناًكو فعل ذلك  فل،اًيتعد أو طاًيما بعد تفريترك البضاعة هناك في أن س لهيوسط الصحراء ل

  له يف طالق زوجته كو إذا ذلك حال ماكو

                                                

  . ٥ ٣ ححياء املواتإ من أبواب ١٢ الباب ٣٤٢ و٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .  من أبواب نوادر الشهادات٤٦باب  ال٢١٥ ص١٣ ج:ستدركامل) ٢(

  . ٥ ح من كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر٢ الباب ٤٠١ ص١١ ج:الوسائل) ٣(



٤٩

  . مثلةذلك من األ ريغ إىل ،ختهاأ أو ل اخلامسةكح املوك ن،علميمل  وطلقيمل  إذا مما

وإذا  ،بتهيغ أو لكسواء يف حضور املو، نعزل بعزله نفسهيل كيالو أن فقد عرفت، انكف كيو

  . ز له التصرفجيمل  وإالّ ، موجوداًاإلذنان ك إذا تصرفان له الكالة كعزل نفسه وانفسخت الو

وجد  أنه إذا ريالتحر وعن املبسوط احملكي مثل ،من الفقهاء مجلة إطالقعلم وجه النظر يف يمنه و

  . الةكجتدد عقد الو إىل  وافتقر تصرفه بعد الفسخ،التهكل بطلت وكيفسخ الو

عن و، رامةكره يف مفتاح الكما ذك ،اًيضولان فكتصرف  وعزل نفسه أنه إذا ذلكى مقتض: أقول

  .ذن جمددإل بال كيالتوى نه العمل مبقتضكمي أنه شهراأل أن ةيفاكال

 ةيفاكوعن ال ، الةك العام الذي تضمنته الواإلذن ب عمالً،بةياحتمل الصحة مع الغ أنه رةكعن التذو

  . قرباألأنه 

  .رناهكة هو ما ذالقاعدى مقتض فإن ،عدم الرضا بعزله ورذا مع احلضوكو

مل  ولو تصرف و،القاعدة عدم التصرفى فمقتض ،س بباقيل أو  هل هو باق أن اإلذنشك يفوإذا 

، ه مقاميان للفضويل فك إذا ماين ذلك فكل، ه أثر الفضويليرتب علي أن لزمي األمرن من استعالم كتمي

  . ا فالمأمثاهل  يفجمال ة اليبأن الفضول ث قالوايما أشبه ح والطالق وأما مثل العتق

 ،نعزل بالعزليمل  علمهيلو مل  و،علمه العزلي أن عزله بشرطي أن لكللموو( :الشرائع قال مث إن

  . ) أظهراألولو، شهاداإل وشهد انعزل بالعزلأعالمه فإتعذر ن إ :ليقو

  رامة عن كاه مفتاح الكالقول الذي اختاره الشرائع هو الذي ح: أقول



٥٠

 اإلرشاد وريالتحر وشف الرموزك والنافع وجامع الشرائع ولراونديفقه ا واخلالف وبيالتهذ(

ذا ك و،حياملفات وةيفاكال والروضة واملسالك وجامع املقاصد والنافع إيضاح واملقتصر واللمعة ويضاحاإلو

ن إ :قال أن ي بعدردبيلقال به املقدس األ أو هيلإأنه مال ك و،ال بأس بهنه إ :رةكيف التذ و،املختلف

ث ي ح،هي علمجاع النافع اإلإيضاحظهر من يقد و. العباس يف املهذب ذا أبوك و،التكمن املشة سألامل

 ،فاء القصاص فعزله قبله مث استوىفيله يف استك ولونه إ :وقد قالوا يف باب القصاص .ىه الفتويعل: قال

قد  و،تعرض لهل من كوقد جزم به ، ةيد علم فال قصاص واليمل  وإن ،ه القصاصيعلم بالعزل فعلفإن 

ى مبين علنه إ : قال الشارحونقد و، من أحدال تردداً وه خالفاًيمل ننقل ف و،تبكنا هناك عن عدة كيح

 ألنه ،ةيه الديعل وال قصاص أنه ربه فاقتصخيعفا ومل  إذا مايف: قالوا و،علميمل  عدم االنعزال بالعزل ما

لتفتوا يف باب يم أوالغرض ، غره ألنه لكواملى رجع ا علي و،نيكمل  وباشر قتل من ظنه مباح الدم

  .ىانته )ن أصالًيخر اآلنيالقول إىل القصاص

بن محزة يف  ايف وأبو جعفركال يفالصالح  ة وأبويخ يف النهايذهب الش و:ان آخركقال يف مو

ن كتميمل  إذا ادشهاإل أو عالمباإل إالّ نعزليال  أنه  إىلحيداد يف التنقاملق وةيارم يف الغنكلة وأبو امليوسال

اه مجاعة كح و،دريكيالقطب ال وعن القاضي يك وح،عنه البأس يف املختلفى وقد نف، عالممن اإل

 شف الرموزكيف  و،هي علمجاعة اإليظاهر الغن و،ده يف السرائر يف البابومل أج، سيدرإابن ون عن ريثك

عن هؤالء كى وح، ي ال تصلح معارضة وه،ة أعرضنا عنها ملخالفتها الدالئلية روايره يف النهاكمبا ذأن 

ه يقد عول عل و،عالمن من اإلكتميمل  إذا د مباييشهاد من دون تقاإل وعالمنعزل باإلييضاح أنه يف اإل

   احملقق الثاينإليه اً حيمستر



٥١

الفاضل  وفييالفاضل القط و،هيتابكد الثاين يف يوالشه، هيلإنظره دائماً  ألن ،هيتابكالعباس يف  أبوو

  .اضيخنا صاحب الريش واد اخلراسايناملقد

علمه العزل أسواء ، ل لهكعزل بعزل املوينه إ :ث قالي ح،ظهر من قواعد العالمةيهناك قول رابع و

  . خالفهى سامل الناس علتبل ، ه أحديوافقه عليمل : رامةكن يف مفتاح الكل ،يرأى ال عل أو

س يلنه إ :قال يف املختلف و،خالفهى على ن الفتوكل، النظرى مقتضنه إ :فيينعم قال الفاضل القط

  .ءيبرد

ذلك جلملة  و،املشهور أنه قد عرفت و،هو ما جعله الشرائع أظهرالقاعدة ى مقتض ل حالى كعلو

  : الرواياتمن 

: قال أنه )ه الصالة والسالميعل(  أيب عبد اهللاعن، ديزيبن  جابر وة بن وهبيح معاويمثل صح

ما أعلمه كعلمه باخلروج منها  يالة ثابتة أبداً حىتكفالو، مورمن األمضاء أمر إى  علل رجالًك ومن

   .)١(هايبالدخول ف

الة كوى ل آخر علكّ ويف رجل ،)ه الصالة والسالميعل(  أيب عبد اهللاعن، ح هشام بن سامليصحو

قد ين أاشهدوا : فقال األمرمضاء ل فخرج إلكيفقام الو، نيشهد له بذلك شاهدأو، موريف أمر من األ

 كل فيه قبل العزل و الذياألمركان الوكيل أمضى ن إ): عليه السالم(فقال  ،عزلت فالناً من الوكالة

قال  ،ىل أمضكيالو فإن :قلت ،يأم رضل كره املوك ،لكيما أمضاه الوى واقع ماض عل فإن األمر

ن ذلك يكأمضاه مل  مث ذهب حىت، األمرضي مي أن بلغه العزل قبل فإن :قلت له، نعم: )السالم هيعل(

  ل كو إذا لكيالون إ نعم: )السالم هيعل(قال  ،بشيء

                                                

  . ١ ح من كتاب الوكالة١ الباب ٢٨٥ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٥٢

شافه ي أو بلغهيالة بثقة كبلغه العزل عن الو يالة ثابتة حىتكالو ومث قام عن الس فأمره ماض أبداً

   . )١(هيذا يف الفقكرواه  الةكبالعزل عن الو

  .)٢( حنوهريعم أيب  عن حممد بنأيضاًى خ رويالش أن ماك

 وإالّ ،من باب املصداق الغالب مث قام عن الس: )ه الصالة والسالميعل(قوله  أن ىفخيال و

ويف ، عزلهيمث  د مثالًيل من بعكله املوكويون جملساً واسعاً فيك أن نكمي إذ ، الزمريام عن الس غيالق

عالمه بالعزل فال إمضاء قبل إلفهم عرفاً ايما كار ياملع فإن ،ما أشبه ذلك أو قلط أو حكنفس الس ن

 أو اًيتلغراف أو اًيأخربه تلفون إذا ماك، العريف ن جملس باملعىنيكمل  أنه إذا ماك، ة للمجلسيخصوص

  . ذلكى  عل فإن األمر،ما أشبه أو تابةكبال

 بأن لت رجالًكعن امرأة و )السالم هيعل(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،ابةيس علي بن حيصحو

ى رت ذلك علكا أنمث إ، ل فزوجهاكي فذهب الو،شهدت له بذلكأ ف،الةكجل فقبل الوزوجها من ري

قول من يما : )السالم هيعل(فقال  ،ا عزلتهأن يالة فأقامت شاهدكا عزلته عن الوأزعمت  ولكيالو

 الة باطلةكزوج فالوي أن انت عزلته قبلك فإن نظر يف ذلكيقولون ي: قلت: قال  ذلكيفم كقبل

تفق معها من اما ى عل ولكيما زوج الوى ج ثابت عليقد زوجها فالتزو وعزلته وإن ،ج باطليتزوالو

ل عن كيعزلون الوي: مث قال: قال، الةكه يف الويئاً مما أمرت به واشترطت عليتعد شيمل  إذا الةكالو

  قالت يف  وأشهدت يف املأل ولت رجالًكا لو وأزعمون ينعم : قلت. التها ومل تعلمه بالعزلكو

                                                

  . ٢ ح من كتاب الوكالة٢ الباب ٢٨٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .  من كتاب الوكالة ذيل احلديث٢ الباب ٢٨٦ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٥٣

ل يف كيع ما فعل الوينقضون مجيالعزل  تعلم يف أن الته بالكأبطلت و وين قد عزلتهأاشهدوا : اخلال

املال منه عوض : قولوني و،ل بالعزلكيعلم الوي إالّ أن الةكبطلون الوي ه الريغ يف و،اح خاصةكالن

ما أجور هذا ، سبحان اهللا: )السالم هيعل(فقال ، وقع منه ولد إذا س منه عوضيالفرج ل وحبهالص

ه يعل(اً يعلن إ ،ون الولديكمنه  و،هو فرج وهيتاط فحي أن ىأحر وىاح أحركالنن إ ،أفسده ومكاحل

لت أخي هذا بأن كين وإ نياملؤمن ريا أمي: فقالت، هايأخى ه علي أتته امرأة تستعد)السالم والصالة

 أن ين قد عزلته قبلإ نةيهب فزوجين ويل بفذ، مث عزلته من ساعته تلك، أشهدت له وزوجين رجالًي

 الة حىتكا عزلتين عن الوأمل تعلمين  ولتينكا وإ نياملؤمن ريا أمي: خفقال األ. نةيزوجين فأقامت البي

فقال ، نياملؤمن ريا أميقد أعلمته : قالت ،نيما تقول: )ه الصالة والسالميعل(فقال هلا ، ما أمرتينكزوجتها 

 ه الصالةيعل( نياملؤمن ريفقال أم. ين قد عزلتهأشهدون يهؤالء شهودي : فقالت ،لكنة بذيألك ب: هلا

 الةكين قد عزلت أخي فالناً عن الوأاشهدوا : ا قالتأنشهد : قالوا ،ف تشهدونكي: )السالمو

: افقالو ،حمضر وذلك بعلم منهى م علكشهدتأ: فقال، زوجيني أن مري قبلة ألكين مالإ، ي فالناًجيبتزو

 الة ثابتةكالوى أر: قال، ال: قالوا ،الةكما أعلمته الوكا أعلمته بالعزل أتشهدون : فقال، ال

 أحلفه نياملؤمن ريا أمي: فقالت، هايدها بارك اهللا لك فيخذ ب:  فقال،فجاء ن الزوجيأ ،اح واقعاًكالنو

ا ينعم : قال ،أحتلف: )السالم والصالةه يعل(قال ، احكاه قبل النيإعلم بعزيل يمل  وين مل أعلمه العزلأ

  فحلف فأثبت ، نياملؤمن ريأم



٥٤

   .)١( احكأجاز الن والتهكو

رجل : )السالم هيعل( عبد اهللايب قلت أل:  قال، مبا رواه هالل الرازيالرواياتد تلك يؤي أن نكميو

ان أمره كل ما قد أبط أنه شهدأخرج الرجل فبدا له ف وطهرت وحاضت إذا  بطالق امرأتهل رجالًكو

   .)٢(لكيعلم الويل وعلم أهلهيفل: قال، نه قد بدا له يف ذلكأ و،به

لذا قال يف  و،خرقوال األ لألالقول املشهور مبا ال تدع جماالًى  تدل علالرواياتهذه  أن ىفخيال و

ى  علأيضاًع حجة ياجلم أن ماك، املفصلى ه حجة علري غإطالقه مع يترك االستفصال فو( :اجلواهر

 األصلى الً معارضاً للنصوص املزبورة سويال دل و،هذلك قبلى  له علالفاضل الذي مل أعرف موافقاً

   .ىانته )ة بذلك مل نتحققهايوجود رواى دعوى سو و،املقطوع ا

 أنه لعل الوجه يف قول الفاضلو( :رامة بقولهكما استدل له مفتاح اليعلم وجه النظر فيمنه و

 ،لكّل رضا املوكيشترط يف صحة فعل الوينه أ و،ان الزماًكل وإالّ  جواز الفسخ أن األصلالنظرى مقتض

العزل رفع عقد ن أ و،العزل ومن املعلوم عدم الرضا بعد الفسخ و،ون عن تراضكت أن التجارة البدن أو

د قفإنه  ،قيالض ولزم احلرجينه قد أ و،العتق والطالقكعلمه  إىل فتقريرضا صاحبه فال  إىل فتقريال 

 إىل ليون له سبيكن أ وفال بد، الرجعة يف الطالق وشهاداإل وعالمن من اإلكتميال  وتعرض له املصلحة

  . عتقه النعزل أو عهيبى له علك ونه لو أعتق العبد الذيأ و،ذلك

                                                

  . ٢ ح من كتاب الوكالة٢ الباب ٢٨٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من كتاب الوكالة٣ الباب ٢٨٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٥٥

ة اليت أرسلها يللروا و،ح العزل أوىليعترب العلم يف العزل الضمين ففي صريمل فإذا ، ذا لو باعهكو

قد  و،لكيعلم الوى قف الفسخ عليال  و،احلال الة تنفسخ يفكالو أن املبسوط من و اخلالفخ يفيالش

  .المهكآخر  إىل ،)الوسائل رها يفكأمهل ذ

ة املعمول ا حيحة الصري اخلاصة الصحالرواياتتقف أمام  أن نك ال تتممورل تلك األكحيث إن 

  .ثاًيحد واًميقد

 ألن ،ة للعلميال خصوص و،حنوها ولو بالشهود و،لكية عند الوام احلجياملراد بالعلم ق أن الظاهرو

  .اًياً ال موضوعيقيون العلم طرك دلةاملستفاد عرفاً من أمثال هذه األ

  . بلغهيما مل ياً يف البعض الذي بلغه ال فيان فضولك ،البعض دون البعض ولو بلغه العزل يف

علم  وإن نفعيمل  وإالّ ،الة الزمةكن الوكمل تا  إذمايهو فإمنا بلغه العزل  إذا مايالبطالن ف مث إن

  .ن الزمةكالة جائزة ومل تكانت الوكما يهي فإمنا ى الفتاوك الرواياتف، ل بالعزلكيالو

ؤثر يما أشبه ذلك مل  أو ل فعزلك املوجن إذا أما، حاًي صحعزالًون العزل يك أن لزمي أنه ماك

فهو من باب ، ما أشبه ذلك أو لكجن املو إذا ام ماكبأحل كيعمل الوي أن القاعدةى مقتضإمنا  و،عزله

  .السالبة بانتفاء املوضوع

تمه القبض يما يف أو ،عياح والبكالقبول يف مثل الن وجيابتم اإلي أن ل قبلكيبلغ العزل الو مث إن

  .البلوغ قبل العزل لعدم التمامكان ك ،قبل القبض

 لكان املوك فإن ،لزامان لقاعدة اإليريما كان ك ،غهبلي وإن ا صحة العزليرأ إذا افركال واملخالفو

 أن القاعدةى ان مقتضكل منهما كيالو ول مناكان املوكلو  و،م بالعزلكون احليكل منهما كيالوو

نفع قبل يعزله ال  أن هو ومهكل حبكاملوى م علكالشارع ح ألن ،بلغهمايبالعزل ما مل  يالة ال تنتفكالو

م تابع كاحلن إ :قالي أن نكميث يح، التأمل إىل حباجةسألة ان هذه املك وإن ،املعزول إىل الوصول

  . ملتزم مبا التزم به ألنه لكيللو



٥٦

  .ل مناكيالو ول منهماكّان املوك إذا مايذلك فكو

 ى، ما نرريان غيري مها و منهمانيأحد الطرف و منانيحد الطرفأل معاملة ك يف الةيسسألة هذه املو

ان حراماً ك إذا مايعة فيخت الرضعدم الزواج باأل يف ماك ،مهمكحى منا علكرمبا قدم الشارع حإذ 

الثمن ى أعط وباع مخراً إذا ماك، مناكحى مهم علكرمبا قدم الشارع ح و، عندهمحالالً وعندنا

من هذا  أنه علميمل  إذا ماي فف،عرض البنت يف خاألكرث يرث ملن ال املخالف اإلى أعط أو ،للمسلم

اليت هي ة يام الواقعكحم باألكحي أنه القاعدةى ان مقتضك وإن ،األمرل كشيل يذلك القبمن  أو ليالقب

 ما أملعناك ،ةيام الواقعكحوجوب العمل باألى ربكعن ى لزام للصغرخراج قاعدة اإلإعلم بي مامل ،عندنا

  . )الفقه(بعض مباحث  يف ذلكإىل 

 جمهويلمسألة من  أنه القاعدةى فمقتض، بالغهإقبل  أو بالغهإعمل العمل بعد  أنه علم هليمل  إذا مث

ال كون يكقد  إذ ،صحة عمله مطلقاً يف تمسك بأصل الصحةي أن نكميال  و،معلوم أحدمها أو ،خيالتار

  . حاًية صحيالفضول والةكالعمل بالو

ن يكما مل يف، القاعدة التمسك بأصل الصحةى ان مقتضكحاً يصح ن الفضويليكمل  إذا ماينعم ف

  .أصل الصحةى م علكحيالفساد مبا  أو ل آخر الصحةيدلى مقتض

 معىن ألن ،حاًيصح ان الفضويلك إذا مايف قال بلزوم التمسك بأصل الصحة مطلقاً حىتيبل رمبا 

أحسنهى ك عليضع أمر أخ)الذي هو حسب   ال مثل الفضويل،ةياألولالقواعد ى حسب مقتض أنه )١

 حاً بفضويليصح أو حاً بدون فضويليون صحيك أن نينسان بإعمل  يف األمردار فإذا ، ةيالقواعد الثانو

  ان ك

                                                

  . ٣ ح من أحكام العشرة١٦١ الباب ٦١٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٥٧

 باطالً أو حاًياً صحيون فضوليك أن نيدار ب أنه إذا ماك، اًيون فضوليكال  أن أصل الصحةى مقتض

  . حةية الصحيالفضولى القاعدة احلمل على ان مقتضك ،هيفة يث ال مساغ للفضوليحب

م ك مثل احلا،عماأل  عن الويل باملعىنالًكيل وكيون الويك أن نيبورة كام املذكحاأل يف مث ال فرق

 أو ،ع دارهيب يف لكوينسان اإلك ،بالذات والً أواألمرلك ميان عمن ك أو ، من قبلهنياملنصوب ويالشرع

  .هاي فدلةذلك لعموم األ و،ما أشبه ومتويل الوقف وميالق والويل ويالة الوصكوكحنومها 

 إذ ،الة نفذكالوى ل مبقتضكيعمل الو وبلغهي فلم ،ل بالعزلكيبلغ الوأ: ننسال إلكلو قال املوو

  . ال تبلغه أو أبلغه: لكقول املويال بأن ، عدم البلوغ والبلوغ يف ارياملع

ما تقدم ى احتماالن عل ،ضمن الواسطة أم اليل فهل كسبب عدم البلوغ الضرر للمو إذا أما

  .هيالم فكل اليتفص

 ، مث ظهر االشتباه،الة بدون اعتناء بالعزلكالوى نه عمل مبقتضكل، ل لهك املول عزلكيلو بلغ الوو

  . حنوه و دائر مدار الواقع ال مدار الظن إذا األمر،عزله نفذ ما عمليل مل كاملون أو

 أو احكن أو طالق يف عملإمنا  و،لكيالتو ينسان نسن ذلك اإلكل، ل انساناًك ولو أنه علميمنه و

 ،ال بفضويل وس مبغصوبيل و،قع واقعاًيفإنه  ،ةيبعنوان الفضول أو ا أشبه بعنوان الغصبم أو هبة ع أويب

  . دائر مدار الواقعاألمرأن ملا عرفت من 

  .ةيقبل الفضوليما ياً فيان فضولك مورنفذ األ و،الًكين ويكمل  ولهكو أنه لو زعم أنه ماك

  فال شكاإلذن يبقفإذا ، ا هو املعزولهميأ أن شخصينه مل كل، معزول أنه نيلكيولو علم أحد الو

واجدي كل واحد منهما كستصحب يفهل ، أيضاً اإلذنبق يمل  إذا أما، ل منهماكجواز تصرف يف 

  . بعد ذلكيال  ،املين



٥٨

البلوغ ن إ :قالي إالّ أن اللهم، نفذ ما نفذهياملعزول  ريغ و،نفذ ما نفذهيالواقع املعزول ال  يف نعم

 إىل حباجةسألة امل و،ل البلوغ عن مثلهي ولو من جهة انصراف دل،عد بلوغاًيبلوغ ال مثل هذا ال مجايلاإل

  .التأمل

أمر  يف ذن جاز له التصرفإان ك فإن ،له عزلهكيأحد مو أن النكل الذي له موكيلو علم الوو

ن  للعلم بأ،ل واحد منهماكمال  يف القاعدة عدم جواز التصرفى ان مقتضكذن إن يكمل  وإن ،امهيلك

  . ه حمرمي التصرف فنيأحد املال

ون عمل يكل الذي عزله كاملوحيث إن ، جوزيما أشبه ف وعيالب والطالق واحكمثل الن يف أما

  .اًيفضولإليه ل بالنسبة كيالو

ن إ بأنه السابقكه يالم فكون اليك ،مث عزله من أحدمها، بستانه ودارهكن يأمر يف لكله املوكلو وو

ون يك وحنوه جاز وعاًيان بك وإن ،ز التصرفجيحنوه مل  وان ماالًك فإن علميمل  وإن ، فهواإلذنعلم 

  . هياملعزول ف إىل اً بالنسبةيفضول

البلوغ  ألن ،س بلوغاًيل أنه فالظاهر ذلكإليه تب ك أو ، فظن مزاحه،أنت معزول: ولو قال له

  .منصرف عن مثل ذلك

ن يك مل ،لهكه ال موريل غكالعازل موأن أو  ،هو ل آخر الكياملعزول و أن ولو بلغه العزل فظن

  . رك ملا ذأيضاًبلوغاً 

ظهر يل مظهر كحنومها من  وتابةكال وشارةتحقق باإليبل ، اللفظ إىل تاجحيالعزل ال  أن مث الظاهر

  . العرف أعم من اللفظ يف دلةالعزل الذي هو مناط األ ألن ،العزل

 ،لكاملوى تصرفه على عالم مضقبل اإلل يكلو تصرف الوو( :مما تقدم ظهر وجه قول الشرائعو

اجلواهر  ويف ،)فاء القصاص مث عزله فاقتص قبل العلم بالعزل وقع القصاص موقعهياستى له علك وفلو

 بل، نيشمل شهادة الشاهديه ما ريغ واملنت يف املراد بالعلم و،ه مما هو أسهل منهري عن غفضالً(: قال

  خرب العدل و



٥٩

الفصل اخلامس عند البحث عن ثبوت  يف هيالم فكن ستعرف الكل، ح هشاميصح يف ما مسعتهك

   .ىانته )الةكالو

ره كذياملوضع الذي  يف خرب العدل والثقة يف المكال أيتيما ك ،نياألمرال ك يف المكقد تقدم الو

   .ذن اهللا تعاىلإالشرائع ب

ون كث رجح ير ح خالفاً للجواه،وركم املذكاحل يف الةكعقد الوكس ي ل أن اإلذنمث الظاهر

من  ،جهان و،م املزبوركاحل إىل ذلك بالنسبةكالته كعقد و هل املأذون بالو( : قال،لكيالوكاملأذون 

من  و،مقتضاهاى ه علريغى بقيل فكيما تضمنه النصوص من الوى صر علتقيم خمالفاً للقاعدة فكون احلك

 )لو من قوةخيلعله ال  و،النصوص السابقة يف الةكض من الويرادة التفوإاحتمال  و،املعىن يف الًكيونه وك

   .ىانته

 إىل تاجحينهما ي فالتساوي ب،ما عرفتى الة علك الوري غاإلذن و،م خمالفاً للقاعدةكان احلكذ ملا إ

  . هو حمل نظر ومناط مقطوع به

 ماك، م عدم البلوغكح يف انك ،فكنه الكمي ث اليأثناء العمل حب يف بلغه اخلرب أنه إذا مث الظاهر

فإنه ، ثناء بلغه االنعزالاأل ويف فتح البطن يف  فشرع،ولدهى ة علية جراحيجراء عملإ يف بله األكوإذا 

 :قالي أن نكميان ك وإن ،ثناءاأل يف ةيمتام العملإف عن كن الكميال  ألنه ،ةيبلغه بعد متام العمل إذا ماك

  .  فتأمل، آخريءالة شكبقاء الو وءياالضطرار شن إ

 إىل أمره بالسفر إذا ماك، مال إىل تاجحيمتام العمل إن كل، أثناء العمل يف هو ونعزاللو بلغه االو

 ألنه ،لكاملوى ما أشبه عل وقية الطري بقأجرة فإن ،ق بلغه العزليأثناء الطر ويف ،ربالءكالنجف من 

   ن البقاءكميانطلق عن أمره مبا ال 
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 ،سألةما سبق شبه هذه املك ،مراآلى حنوها عل وجرةفاأل، ما أشبه ذلك أو ق عرفاًيأثناء الطريف 

  . هايل فيل الدليتفصو

ل ي لترت،م العلمك حنين العادليم الشاهدكح أن ى واحد من الفقهاء علريالم غكالظاهر  مث إن

  .ذلك إىل ملاعما سبق اإلك ،الرواياتمتواتر  يف اه مرتلة العلميإالشارع 

ثبت العزل خبرب يال  بأنه حيجامع املقاصد التصر واعدالقو وريالتحر وعدة مواضع يف رةكعن التذو

  . واحد

: ث قاليح املسالك حيبل هو صر، اخلرب الواحدكس ي لنيخرب العدل أن ن ظاهر مثل هذه العبارةإف

م أوالظاهر ، د قوله التواتريفيبلوغه اخلرب مبن  أو مبشافهته به إالّ المهمكظاهر ى مقتضى نعزل عليال (

ة يحجة شرعفإنه ، نيم خصوصاً أخبار الشاهدك ملا قد علم من مستند احل،قطعاً ه املعىندون هذيريال 

   .ىانته )من ذلكى ما هو أقويف

 نيرامة الثبوت بالعدلكار مفتاح الكنإ أن علميمنه  و،مثل ذلكى ه من الفقهاء حممول علريالم غكو

ث ي ح،هالل وأيب ابةيء بن سخربي العال و،ة بن وهبيحة معاويصحى مقتضن إ( : قال،إشكالحمل 

 ةيالم النهاكة يهو قض و،نيعدل أو ان من عدلك وإن ،ها االنعزال بعلمه عدم انعزاله بالظنيد فيق

 ريالتحر وشف الرموزك والنافع والشرائع وجامع الشرائع وةيالغن وفقه الراوندي واملبسوط واخلالفو

ها بعلمه يد االنعزال فيث قيح، هاريغ وحيالتنق وصراملقت واملهذب واللمعة ويضاحاإل وتابكال واإلرشادو

  ).هي علمجاعها اإلريغ وةيظاهر الغن و،خباراألك

  .اتمجاعاإل وىرفع قطعه ما مسعته من الفتاوي: ورد املسالك بقوله

رها ال داللة كذ اليتات مجاعاإل وىالفتاون أ و،القاعدةى الم املسالك هو مقتضك بأن ريأنت خبو

  . صرح مبا قالهيأحداً منهم مل  فإن ،رهكما ذى ها عليف
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 ،نين العادليما عرفت الثبوت بالشاهدكالمهم كة يبل قض، ظاهر ري غ)المهمكة يهو قض(: قولهو

 يف )هميصلوات اهللا عل(لمام ك يف ثر لفظ العلمكفقد  وإالّ ،اًيس موضوعيل وقييهو طرإمنا العلم و

  . ن مقامهيأقاموا الشاهد واًيقيبواب طرتلك األ يف لمم اختذوا العأاملشهور  و،بوابخمتلف األ

  . عدم الثبوت والثبوت خبرب الثقة يف المكالفصل اخلامس تتمة ال يف أيت عند تعرض الشرائعيسو
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  . )ل واحد منهماكغماء من اإل واجلنون والة باملوتكتبطل الوو( :الشرائع يف قال :)٤مسألة (

 قد طفحت ذا عبارام ):ل واحد منهماكتبطل مبوت و( :مةرامة عند قول العالكمفتاح الويف 

  .من العامة من دون خالف حىت

  . ني املسلمنيه بيظاهره نف و،هيال خالف فنه إ :املبسوطويف 

 أنه ال خالفك: موضع آخر يف قال و.ذلكى  علمجاعرة اإلكفهم من التذينه إ :جممع الربهانويف 

   .ذلكيف 

لو  أنه ة ذلكيقض و،ني املسلمنيه بيظاهره نف و،ل بال خالفكمبوت املوا تبطل إ: ةيالغنويف 

  . جازة الورثةإى  موقوفاً علبلغه خربه وقع باطالًي أن ل قبلكتصرف بعد موت املو

 مجاعالعزل اإلمسألة  يف رةكظهر من التذي و:قلت، ذلك يف أنه ال خالفك: جممع الربهانويف 

  . ذلكى عل

  . املأذون أو ذناآلنتفي بانتفاء ي اإلذن وذنإبأنه  و،مجاعذلك باإل ىقد استدلوا عل و:أقول

هو غائب  وطب له امرأةخيرسل أرجل  يف ،)السالم وه الصالةيعل(  أيب عبد اهللاباملروي عنو

ملك بعد أان كن إ :فقال ،ق الصداقيس بعد ما تويف أنه مث جاء خربه، فرض الصداق وحوا الغائبكفأن

 وارثة وهي ،فلها نصف الصداق توىفي أن ملك قبلأان ك وإن ،اثريال م وصداقس هلا يفل ما تويف

   .)١(ها العدةيعلو

انت خمالفة املشهور ك وإن ى، انته)الة باملوت توقفكبطالن الو يف عندي(: احلدائق يف نكل

  . لة جداًكمش

                                                

  . ٢ ح من أبواب النكاح احملرم٢٨ الباب ٢٣٠ ص١٤ ج:الوسائل) ١(
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 ريده بغي يف هايل فك املونيفلو تلفت الع، الة هناكة ببطالن الومانال تبطل األو( :املسالك قال مث إن

ده ي يف ل قبل العلم به وتلفكقبض حق قبضه بعد موت املو يف الًكيان وكذا لو ك و،ضمنيط مل يتفر

  . )عةيالودكأخر ضمن  فإن ،الوارث إىل نيصال العيإ إىل ه املبادرةيب علجين كل، طي تفرريبغ

 إالّ أنه ،ذلككمها كح وةية شرعانأمده ي يف نئذيورة املال حريذلك لصكهو و( :اجلواهر يف قالو

ن املال أل بكشيحنوه قد  ونيشمل الديرادته ما إمع فرض  أنه ضرورة) ذاكو(: قوله يف البد من التأمل

قد دفع  أنه نئذ عدم ضمانه لصاحبه معيح و،الة القابضكتشاف عدم وك ال،املقبوض هو ملك الدافع

  مثالً،عدم ضمان املقبوض بعنوان الشراءى القتض وإالّ ،لكونه وفاًء مشكهو  ووجه خاصى عل

   .ىانته )ه التزامهايالفقى صعب عل ياليتمثلة ذلك من األ ريغ و، موته قبل الشراءنيقد تب الذيل كللمو

 إشكاله يرد عل ين حىتيمثل الد  النيقبض احلق الع يف بأن مراد املسالك: قالي أن نكمين كل

  . اجلواهر

ن كمي قد ال ألنه ،ةيعم من املبادرة العرفراد ا األيالوارث  إىل نيالعصال يإ إىل املبادرة مث إن

 أو ،دهي يف يءالش يبقي أن نئذ فهل لهيح و،ما أشبه أو نزاع أو  الوارثنية بسبب عدم تعياملبادرة العرف

عدة القاى مقتض، احتماالن ،ما أشبه واملمتنع والقاصر ويل أنه باعتبار يم الشرعكه للحاؤعطاإالالزم 

هم الصالة يعل(ة متصلة بزمام ريالس أن علمين مل كل، األولى ة عند املتشرعة علريانت السك وإن ،الثاين

  . القاعدةى فالالزم العمل حسب مقتض، )والسالم

 ذلك احلق يؤديالوارث ال  و،ت حقياملى ن عليكمل  إذا مايهو فإمنا الوارث  إىل صالياإل مث إن

   روهكما ذكون احلال يكفالّ  وإ،إليهوصل املال إذا 
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ج به حي أنه رواكقد ذ و،جون عنهحيالورثة ال ن أ وت حجاًياملى عل أن علميان ك إذا يالودعيف 

  . عنه

مل  وعلم بالعزلأ إذا ون حاله حال مايك ،تين من التخلص من مال املكتميمل  أنه إذا مث الظاهر

، ما أشبه أو ارتهيبس أو لكالصحراء بدابة املويف  انك إذا ماك، ةين عقلين من التخلص عنه ملوازكتمي

ومة ال كانت احلك إذا ماك، منع عن ذلك ظامل أو ،له أو وجب العطب هلمايالتخلص منهما حيث إن 

 ،اإلذنن من كمت إذا يم الشرعكذن احلاإالقاعدة ى ن مقتضكل، نها اجلائرةيحسب قوان يتقبل بالتخل

قوله  و،احتماالن ،نيذن عدول املؤمنإ إىل تاجحي أو ،نياملؤمنذن عدول إهو بدون ى تصديفهل  الإو

إذن  إىل اجيعدم االحت يعطي، د فال بأسيمثل عبد احلم وان مثلككن إ ):ه الصالة والسالميعل(

  . نيعدول املؤمن

 األمرن فات يقبض الديمل  إذا لكيالو و،لكمات املو ولكناً للمويان دك إذا علم حال مايمنه و

ن من كتميل كيالو فإن ،لكيقباض الوإوز جيإمنا  وقباض الورثةإنع من ميم اجلائر كاحلا أو ،رثةالوى عل

قبض حق الحظ احلق  يف الكيان وكلو : ث قاليولعل صاحب املسالك ح ،يم الشرعكذن احلاإخذ باأل

  . تقدم اجلواهر املإشكاله يرد عل يالمه حىتك لإطالق فال ،اخلارج يف اتي خصوصريمبا هو حق من غ

أنه ختلصاً من ك و،)نيقبض عى له علك وذا لوكو( :ت عبارة الشرائع بقولهرية غيفاكانت الكن إو

بان بطالن  وإن ،لكاملوى ل علكيمرجع ضمان الون إ :قالينعم قد (: اجلواهر يف  قالشكالذلك اإل

الضمان  يقتضيا صل السامل عم لأل،ن عدمهاآلى قو يالذيان ك وإن ،ق ذلك حمل آخريلتحقو، التهكو

  ).هريغ وبيالتسبمن 

  ان كفإنه وإن ، القاعدة الضمانى ن مقتضكل
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الضمان  يف الكيان وك إذا صحي مناإل كاملوى ل علكيون ضمان الوكالم اجلواهر بكد يؤيرمبا 

 ن ذلك الكل، لهمكالء عن موكة ضمان الوي أدلتها بعد عرفطالقالة إلكقبل الويالضمان مما  ألن ،أيضاً

  .لكيل بضمان الوكالة قبل الضمان ضمن املوكلو بطلت الو أنه تثبي

بطلت  وإن ل قبل ذلككاملو وعدم ضمانهى ل ملا دخل علكيالو إذ ،تام ريهذا غ أن الظاهرإالّ أن 

 يف ألق متاعك: قال لهي أن مثل ألنه ،الة قبل الضمانك بطالن الونيتب وإن ل ضامناًكان املوك ،الةكالو

  . ديبع ريفالضمان غ، ضمانه ي وعلاضمن: قول لهي أن مثل أو ،انهضم ي وعلالبحر

ان كما يف، ما أشبه ذلك أو ،ضمانه ي وعلعةيقبل الودا أو ،ضمانه ي وعلاستعر: قال إذا ذلككو

 الذيهو مر ألنه اآلى ون عليك مراآل بسبب أمر أموراملى ثبت عليل حق كف، حنوه وهما ضمان بشرطيف

  . أمر

اقتله مل : قالفإذا ، السبب وحبث املباشر يف وركل آخر مذيالدماء فله تفص يف أما، اتيلاملا يف هذا

للقتل بأن  أو ،ةيضامناً للد  ـمن املباشرى ون السبب أقويكحنوه مما  ورهاًكن ميكذا مل ـ إ مراآلن يك

تاب القصاصك يف ذلك يف المكقد فصلنا ال و،أمورقتله امل الذيقتل بدل املقتول ي .  

ى عل القبض الن إ :قالين قد كل(: ل اجلواهر بعد ذلك بقولهيتفص يف ر علم وجه النظركمما ذو

ى ة علية شرع أنه أمانىدعو و،ديالى علهو  الذيه بعد حصول مسببه يثبوته عل نايفي جهة الضمان ال

ذلك  إذ ،لكيو أنه ان زعمك وإن ،اره واضحة املنعيان القبض باختك أن ه ضمان بعديترتب عليوجه ال 

بعد يفال ، مهاريغ أو استصحاب أو املعذور جلهلى ترتب عل ييم وضعكالضمان الذي هو ح نايفيال 

ان ابتداء قبضه كده مما ي يف انكما ي عدم الضمان فبعديال  نعم،  املزبورةنيالعأيضاً يف نئذ يالضمان ح

  ،  ضمانريبغ
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. ة الذمة حبالهءأصل براى بقيف ،)١(ديالى عل: )السالم هيعل(قوله  يف ال تندرجن االستدامة إف

 ،ه لو تلف بعد ذلكيال ضمان علفإنه ، بذلك ي مع عدم علم الودععة مثالًيذا لو فسخ املودع الودكو

 صار طارته حىتأة مثل الثوب الذي ية الشرعمانحنوه من األ وذلك أن  ضرورة،عةيفسخ عقد الودوإن 

 العتبار عدم حضور ،هايال ضمان ف اليتة ية الشرعمانم من األملسلّهذا القدر او. نسان قهراًد اإلييف 

نظائرها وسألة امل يف قيقلعل هذا هو التح و،ةءقطع أصل الربايوجه ى الضمان عل يقتضيها يسبب ف

من ى فلم أعثر عل، انكف كيو. جارةتاب اإلك يف المكان تقدم لنا بعض الك وإن ،هاريغ واملضاربةك

   .ىانته )آخر د منهما معىنيري أن نكمي و،اضيالر يف الفاضل إالّ ورةك املذالعبارةى وافقه عل

ده ي يف انك أن نيب و،عدم الضمان يقتضيون االستصحاب يك أن نيذ قد عرفت عدم الفرق بإ

 وإن الشخص و،ره املسالككما ذكالقاعدة عدم الضمان مطلقاً ى فمقتض، ه ضمانيس فيابتداًء بقبض ل

 ، حمترمريوت فماله غمي أن ملا أذهب احترام ماله قبل إالّ أنه الة بسببهكبطلت الومات قبل ذلك مما 

هب ماله قبل موته مما ال ي أن نسانما لإلك إذ ، حمترم من هذه اجلهةريالورثة انتقال مال غ إىل انتقالهو

 ،ال موجوداً املنيان عك وإن ،ذهب باحترام ماله قبل موتهي أن ذلك لهك، ن الورثة من استرجاعهكتمي

   نيذهاب الع و ذهاب االحترامنيال تالزم بإذ 

                                                

  . ١٢ ح من أبواب الوديعة١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ١(
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 ضمن عقديف إليه  نيجعل انتفاع الطرف به بدون انتقال الع أو آجره أو وقفه مثالً إذا فهو مثل ما

 أيضاًة ية شرع بأنه أمانلو مل نقلفإنه  ،ةية شرع بأنه أمانالقول بعدم الضمان إىل فالحاجة، ما أشبهأو 

  .  عدم الضمانون الظاهريك

 بطالن نيتب ألنه ،لكي ضمن الواألمرما أشبه من أول  أو  عاقلريغ أو بالغ ريل غكان املوكنعم لو 

عترف يذهب احترام ماله ينسان إن هناك يكفلم ، عطائهاإة طرفه من يالة من جهة عدم صالحكالو

 إذا ماك، ل هناكيون الويك فانون بذهاب احترام ماله وللصىب قال ح إذ ،له هذا احلق بأنه الشارع

، لكيو أنه د بن خالديد بن عمرو فزعم زيل زك ولكان املوك بأن ،نيكل فالن ومل كيو بأنه زعم

جمرد الزعم ال  و،حنوه وديالى علل يلدل، بعد موته أو سواء قبل موته، وجب الضمانيالتلف حيث إن 

  . قف دون ذلكي أن نكتمي
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  ).ل واحد منهماكغماء من اإل وتبطل بانونو( :الشرائع يف قال :)٥مسألة (

 ل منهماك تبطل مبوت :رامة عند قول العالمةكمفتاح ال ويف ،)هيخالف أجده ف بال(: اجلواهرويف 

  . )ريالتحر والنافع والشرائع واملبسوط يف أطلقذا ك( :اغمائه أو جنونهأو 

  .غماء حمل وفاقاإل وبطالا باجلنون أن :املسالكويف 

   .صحاباأل إىل نسبته: فايةكال ويف

  .حنوه وباحلجر والبطالن بعروضهماى  علمجاعرة اإلكفهم من التذينه إ :جممع الربهانويف 

 ،باجلنون املطلق إالّ ا ال تبطلأى عل و،غماء ساعةإا ال تبطل بأى جامع الشرائع عل يف ن نصكل

  .همايفهو خمالف ف

بلغه اخلرب يملا  ولكلو تصرف بعد جنون املو أنه ى علمجاعاإلالعزل مسألة  يف رةكظهر من التذيو

دفعه اجلواهر بأم ال  و،ام العقد اجلائزكالبطالن من أح أن استدل بعضهم لذلك بدعوى و،ع باطالًوق

ذن إام يقى ن دعوكمأ املزبور مجاع بل لو ال اإل:مث قال، الرهن من طرف املرن ومثل اهلبة يف قولون بهي

ل عدم تصرفه كيه عروضهما للويقتضيما ى أقصن أ و،الةكبقاء عقد الو يف ذنهإل مقام كللمو الوىل

  . التهماكحاهلما ال انفساخ عقد و

خصوصاً بعد تعارف ، غماءإلل شاملة دلةلذا األ و،غماء مثل النوماإل أن رونيالعرف : أقول

 يمن أغم إىل اب الصالة بالنسبةب يف  الواردةالرواياتذلك ى دل عليما ك، ميغماء من الزمان القداإل

 احكعقد آخر من ن أي بطلي غماء الاإل أن ماك، الةكبطاله الوإى نبه علي مل الرواياتمع ذلك ف و،هيعل

 ظاهر ري غمجاعاإل إىل االستناد و،الةكبطل الويفلماذا ، حنو ذلك أو ةمساقا أو مزارعة أو مضاربةأو 

  . الوجه

  عدة  الّإر كذيتتبعه مل ى رامة علكاح المفت أن نك قد عرفتفأل ى،أما صغر
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 إىل  الستناد مجلة منهم،من حمتمل االستنادفإنه  ى،ربكمنع ال إىل ضافةباإل ،سألةروا املكلة ممن ذيقل

  .ما تقدم عن اجلواهر

 يف صح تصرفهماي مل نيلكيانا وك إذا هيعلى املغم وانون موقتاً فإن ،ذلك حال اجلنون املوقتكو

، جنون أو غماءإل عقله بكفقد املو إذا ذلكك و،الصيبكوما كالة تبطل بل لكالو ألن ال، ذلك احلال

  . التهكد ويجتد إىل الته السابقة بدون حاجةكوى ان علكأفاق فإذا ، التهكبطل ذلك ويال فإنه 

 غماء طول زمان اإلنيفرق عندنا ب ال( :قول اجلواهر تبعاً للمسالك يف علم وجه النظريمنه و

القاعدة ى مقتض إذ ،)عدمه ول بعروض املبطلكي علم الونيوال ب، أدواره وطباق اجلنونإ نيال ب و،قصرهو

، ن من التصرفكتمي ل الكاملو أن الة من جهةكبطالن الويغماء الدائم واإل يطباقفاجلنون اإل، الفرق

 له حال الطفلون حايكف، ة التصرفيخر صالحعطي لآلي أن ن لهيكن من التصرف مل كتميمل فإذا 

  . ةي املالموراأل يف املفلسو

ى قها عليالة بتعلكمع بطالن الو واحتمال جواز تصرفه مع ردهى يء علجيو( :املسالك يف قال

  . رهكما ذكهو  و،ىانته ) العاماإلذنشرط جواز تصرفه هنا بعد زوال املانع ب

 إىل ال،  نفسهااإلذن إىل عنهما بأن املبطل هنا راجيب و املقامنيفرق بيقد و( :فقول اجلواهر

 إذ ،ظاهر الوجه ريغ، ىانته )ابةيذن النإة يحاصله خروج املأذون عن قابلإمنا  و،الةكخصوص عقد الو

فلماذا خرج   العاماإلذنمع وجود  و،ازكفرض االرتى  العام باق عل فإن اإلذن،ني املقامنيفرق بأي 

   .ابةيذن النإة ياملأذون عن قابل

   مايوجه النظر فظهر ي ،غماءبطل باإلي ال أنه رناه منكما ذى فعل، انكف كيو
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ها بعد يهم فيعل يغمأ اليتة ية اجلراحيهم العلميت عليم ملا أجرأن من يفعله بعض الفقهاء املعاصر

 الة باعتباركقبلوا الويالء بأن كالو إىل تابةكالئهم مع الكم لواالكع ويغماء جددوا مجاالنتهاء من اإل

  .ما أشبه وباحة واإلاإلذن يف سيل اليت وهلا آثارها ،الة عقدكالوأن 

هم يعلى غمي نستعدوا أليهم مل ية عليلمجراء العإوقت  يف نيخربعضاً من الفقهاء اآل أن ماك

هذه الفترة  يف لعله الحظ بأن و،االتكهم حذراً من بطالن الويحالة وع يف ل آالمهاكة بيلمفأجروا الع

م كذن احلاإى الئهم معامالت تتوقف علكمجاعة من و يرجيذن إال  والةكو ث اليغماء حمن اإل

  .تبطل تلك املعامالت يم الشرعكذن من احلاإث ال يفح، الشرعي

قسماً منها ال  إالّ أن ،بعد ذلك يم الشرعكأجازه احلا إذا ةيصح باعتبار الفضول وإن قسم منهاو

هما يدخل فيبراء ال اإل والطالق أن روا منكما ذى لما أشبه ع وبراءالطالق واإلك ،ةيها الفضوليصح في

الشارع مل  وةية للعرفيه الفضوليدخل فيبراء اإل أن الظاهر فإن ،براءاإل يف لنا حننكأش وإن ،ةيالفضول

ون القاعدة عدم دخول ك ت،هية فير أحد بدخول الفضولكذيمل  وفرج أنه نعم الطالق من جهة، هريغي

  . هية فيالفضول

  . )هينع احلجر من التصرف فميما يل فكاملوى ل باحلجر علكيالة الوكتبطل وو( :شرائعال يف قال

 املبسوط يف ماك ):فلس أو ل لسفهكاملوى احلجر علو( : عند قول العالمةرامةكمفتاح ال يف قالو

  .هاريغ وريالتحر ورةكالتذ والشرائعو

ل ك ولو أنه ريالتحر ورةكالتذ وملبسوطا ويف ،هي علمجاعرة اإلكفهم من التذي أنه جممع الربهانويف 

  . فاء القصاص صحياست واخللع والطالقكه يما له التصرف فيأحدمها ف

  ل كن للمويكمل فإذا ، لكل فرع املوكيقد استدلوا لذلك بأن الو: أقول
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  .ل ذلك الشيءكين للويكشيء مل 

ل كيالو و،ه لسفه مثالًيعلمنع عن التصرف للحجر إمنا ل كاملو ألن ،ليهذا الدل يف ماى فخيال و

  .القاعدة املنعى ان مقتضكان احلجر لفلس ك إذا نعم ،نع من التصرفميفلماذا ، هيس بسفيل

  .نهمايفرق ب وأي ،هيالسف إىل حال الويل بالنسبة رناهكما ذى عل لكيون حال الويكالسفه  يفف

 عدم اقتضاء ذلك ،مجاعإن يكمل ن إ نصافاإلن إ( :ره اجلواهر بقولهكما ذ إىل ضافةهذا باإل

عادة إ إىل تجحيلو فرض اتفاق زوال احلجر مل  و،قصاه عدم نفوذ التصرف منهأبل ، الةكبطالن الو

  .)١()نئذيالة حكالو

 ،ث السفهيمن ح أنه فهم منهي )٢(ال تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُمو :قوله تعاىل أن رناهكد ما ذيؤيو

ن وجه يكح مل ية التصرف الصحكل له ملكيان الوكفإذا ، املال يف حيصحة التصرف الكس له ملينه لأو

 التتبع إىل  حباجةبعدسألة انت املك وإن ،أيضاًره اجلواهر كالقاعدة ما ذى مقتض أن هذا مع، للبطالن

  . التأملو

، ما عرفتى الته علكالقاعدة بقاء وى مقتض و،أيضاًهاً منع عن التصرف يصار سف إذا لكيمث الو

ى دل عليأمواله ال  يف هياحلجر عل إذ ،التهكبقاء و يف شكالنبغي اإليه لفلسه فال يصار حمجوراً عل إذا ماأ

  . لكأموال املو يف هياحلجر عل

 إذا ماي ف،لكأموال املو وأمواله يف ل مطلقاً بأن منعه عن التصرفكيالوى م علكحجر احلا إذا نعم

  . األويلم كثانوي ال للحم ك حلأيضاًه ي حجر عل، مصلحةذلك يف ىرأ

ان هو كلو  و،افراً فاسترقكان كل بأن كاملوى الرق عل وم احلجر طركحويف ( :اجلواهر يف قال

   .ىانته )ريل عبد الغكيل صار مبرتلة توكيالو

                                                

  .، الفصل األول يف العقد٣٦٣ ص٢٧ج: جواهر الكالم) ١(

  . ٥ اآلية :النساءسورة ) ٢(
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  . هيالم فكأيت بعض اليس و،رهكما ذى هو علو

  . )تطاول وإن الة بالنومكوال تبطل الو(: مث قال الشرائع

 ألن ،اتيون من الضروريك أن نبغييبل ، ل من وجدته من الفقهاءك صرح بذلك قد: أقول

 ،ما تقدمى الشارع قرر العرف عل و،التهمكالعرف بطالن وى ريناموا ال  إذا الءكالوك نيلكاملو

ال وجه  إذ ،مجلة من الفقهاء والشرائع يف ما صرح بهك ،تطاول وإن بطليال  أنه القاعدةى مقتضو

  . القاعدة البقاءى مقتضبل ، للبطالن

أوقظ  إذا قظيستيرج عن املتعارف بأن ال خي أو غماءحد اإل إىل صليما مل (: فقول اجلواهر

 حنوه يف املقام وة عدم معاملة الشارع النوم معاملة اجلنونيمعلوم وصالة الصحة أل،لعارض من العوارض

   .ىانته )هريغو

 ،الةكلو خرج عن املتعارف ال وجه لبطالن الو حىتفإنه ،  ظاهر الوجه يف االستثناء الثاينريغ

  .اساًيق وهيساً عليه مقي منظور فأيضاًذلك كفهنا  بطلييف االغماء  وغماءه باإليشب أنه احتمالو

القاعدة عدم ى مقتض أن غماء منه مبا تقدم يف اإليقال في أن لزميضر النوم املتطاول ي بأنه ليق مث إن

  . قولون بذلكينهم ال ك ل،الةكعد النوم ترجع الو فب،صحة التصرف ال البطالن

 ،ما صرح به يف جامع الشرائعك، ب يف بطالا بالردة عن فطرةيال رو( :رامةكقال يف مفتاح ال

  . )لكاملو ولكي ال تبطل بردة الو:القاضي وخيقال الشو

 ،اًيرتداً فطران مك إذا الته بسبب الردة حىتكالقاعدة عدم بطالن وى ل فمقتضكيأما الو: أقول

منعه  أو ،هيالته فكه فال وجه لبطالن ويل فكيه الذي هو وريأما مال غ، قسم مالهيإمنا املرتد الفطري ألن 

يف  و التصرف يف مال نفسهنيالعرف جامعاً بى ري فال،  ظاهررياحتمال املناط غ و،عن التصرف يف ماله

  مال 
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 إذا ق أوىليبطر و،هرين التصرف يف مال غمنع عن التصرف يف مال نفسه منع ع إذا  حىت،هريغ

  . ما أشبه وجراء العقدإ واح والطالقكالة يف النكالوك مرتبطة باملال ريالة غكانت الوك

داً فقد يئاً جدي شكلميال  أنه أما، تقسم أمواله احلاضرةفإنه ، ارتد إذا مايل فكاملو إىل أما بالنسبةو

بعد  ه حىتي مايل له حق فري غل يف شيءكّل قد وكّان املوكذا  أنه إماك، االرتدادمسألة ه يف يحبثنا ف

القاعدة ى ان مقتضك  ـالورثة إىل نتقليث يحنوه ح وحق القصاصك ـ الورثة إىل نتقلي ارتداده مما ال

  .الةكبقاء الو

احلكم كذلك يف املرتد ن أ: بل ذكرنا يف كتاب احلدود، تاب ملك إذا  امللياملرتد أن  إىلمضافاً

  . ني املرتدنيفصل املشهور ب وإن ،أيضاًري الفط

 والروضةأيت واملسالك يما يتاب فكال وريالتحر ورةكقد صرح يف التذو( :رامةكقال يف مفتاح ال

ل ويل كيو وميتيل ويل الكيوك ،ل العدالةكيشترط يف الوي إالّ أن ،ركا ال تبطل بالسأجامع املقاصد و

  . )الوقف

ل يال دل إذ ،القاعدةى مقتضفإنه ل كيالو أو لكر سواء يف جانب املوكسأما عدم بطالا بال: أقول

  . اسييف الق وهيس عليغماء قد عرفت سابقاً ما يف املق باإلريالتنظ و،البطالن بهى عل

مثلة مع فرض اقتضاء املصلحة روه من األكحنوه مما ذ ونع اعتبار العدالة يف ذلكميقد (: يف اجلواهرو

بل ال بد من ، وجه مل تعد بعودهاى الة علكنع اعتبارها يف صحة عقد الوميسلم فقد ولو ، الة الفاسقكو

حنو ما احتملوه يف عدالة الوصي من عدم ى ون العدالة علكمن احملتمل  إذ ،دةيالة جدكناف وياست

ال  أنه والسبب يف ذلك، تهيعادت ثبتت وصا فمىت، نع من التصرفمين كول، ة بفسقهيانفساخ الوصا

   ون شرطاًيكوجه ى العمومات عليعارض ل يدل
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   .ىانته )قلنا بعدم نفوذ تصرفاته حال فسقه وإن ،الةكصحة عقد الويف 

ان له الفسخ لتخلف ك،  فشربشرب اخلمر مثالًيال  أن له بشرطكلو و و،رهكما ذكهو و

  . الة بشرب اخلمركد انفسخت الويحنو القى ان علك إذا نعم، الة تنفسخكالو أن ال، الشرط

 ،لكييف الو أو لكسواء يف املو ،يسي املغناطمي بالتنوأيضاًالة كال تبطل الو أنه مما تقدم ظهر وجهو

 أو إمجاعالبطالن هنا من ى ل عليال دل إذ ،هيالة فكيف االغماء ببطالن الو قلنا وغماءشبه اإليان كوإن 

  . لهدلةالقاعدة مشول عمومات األى  فمقتض،قطعي رياملناط غ و،هريغ

غماء الذي حدث اإل و،ليالثق وفيغماء اخلف اإلنيغماء ال فرق بالة باإلكقلنا ببطالن الو إذا مث

ن موجباً يكمل  إذا ر املوضعييدأما التخ، بسبب اصطناعي أو ان فاندق رأسه مثالًكبسبب الوقوع من م

  .الةكبطاله للوإ يف عدم إشكالما أشبه فال  أو الرجل أو دير اليتخدكغماء لإل

ذلك بأن كالسحر  أن القاعدةى مقتض و،غماء عدم اإلاألصلف ،ال أو هيعل يغمأ أنه و شك يفول

لحقه يغماًء فإان ك إالّ إذا لكييف الو أو لكسواء يف املو، اتيز اخلصوصيميث ال يح،  مسحوراًرصا

  .غماءقلنا به يف اإلن إ مهكح

نوع من  ألنه ،انيصل درجة اهلذيما يحنوه ف وىاحلمكداً يمرض مرضاً شد إذا غماء مامن اإلو

  .أيضاًغماء اإل

  .اجلنون فنون فإن  املعتوهكذلك و، نوع من انونأيضاًبله األ أن الظاهرو

وسواساً  أو  سوء الظنريثك أو اني النسريثكصار  أو ،ان ضابطاًكث يلو خرج عن الضبط حو

  . حد اجلنون إىل وصل إالّ إذا ،لك املويف أو لكيسواء يف الو، ةيالة باقكما أشبه فالو أو د الوسوسةيشد
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ل يف كموت العبد املوك ،الة بهكالة بتلف ما تعلقت الوكوتبطل الو(: قال يف الشرائع :)٦مسألة (

  . )ل بطالقهاكموت املرأة املو و،عهيب

جممع  و)٤(املسالك و)٣(اإلرشاد و)٢(ريالتحر و)١(رةكالتذ(بذلك صرح يف ن إ :رامةكيف مفتاح الو

  .)٦()ه أوىليات يف امللحق بالتلف ففمجاعستسمع اإل و،قطعي أنه ريخظاهر األ و،)٥(هانالرب

 ماك، الة املتعذرة باطلكالو و،الة متعذرةكعل الوجيه يل فكتلف الشيء املو ألن ،روهكما ذكهو و

ن من كتميال  و،عرفيمن ال ياملاء ف يف يف السباحة أو ، هناكريبطاهلواء للمجيء  ان يفريله يف الطكوإذا 

  . مثلةذلك من األ ريغ إىل ،هيد فيخذ صاملعرفة أل

 ،لهيع فيله يف بكو إذا ماك، الة باملوتكاملوت مل تبطل الو واةيالة تشمل احلكانت الوكنعم لو 

وجب ذلك بطالن يمات مل فإنه إذا  ،حنوه وعظامه يفمته بعد املوت ي لق،متهيتاً له قيم واًيل حيالفو

ففي الشرط له حق الفسخ من ، انت مشروطةك أو ،اةيالة خاصة حبالة احلكانت الوكذا  إالّ إ،الةكالو

ذلك سابقاً  إىل ما أملعناى  وله حق الفسخ مطلقاً عل،الة جائزة يف نفسهاكانت الوك وإن ،جهة الشرط

  . اريحق اخل واألصل يف الفسخ حق ني حقنين اجلمع بكمي أنه من

 إذا ل الطالقكي حق للو،ق امرأته هند فطلقها هو مث استرجعهاله يف طالكو أنه إذا علميمنه و

ع يبب أو اريع داره مث باعها هو مث استرجعها باخليله يف بكو إذا ذلكك و،الة شاملة ملثل ذلككانت الوك

ى ذ مقتضيله احلق يف تنف فإن ،الة تشمل مثل ذلككانت الوك و،ما أشبه ذلك أو ااب له أو ديجد

  . الة مبا فعلهكطل الووال تب، الةكالو

 الة شاملة حىتكانت الوك و،امرأة من نسائه شاء أي  طالقيفله كو إذا مايذا احلال فكو

   ،له احلق يف ذلك فإن ،الةكللزوجات املستجد زواجه ن بعد الو

                                                

  .١٥٩ ص١٥ج:  تذكرة الفقهاء)١(

  .٢٣ ص٣ج: حترير األحكام) ٢(

  .٤١٧ ص١ج: إرشاد األذهان) ٣(

  .٢٤٨ ص٥ج: مسالك األفهام) ٤(

  .٥٥٦ ص٩ ج:جممع الفائدة والربهان) ٥(

  .٣١٠ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ٦(
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الة كصلها بعد الوحيموال اليت األ فإن ،مال من أمواله أي التصرف يف له يفكو إذا ذا احلالكهو

  . الةك مشمولة للوأيضاً

اقترضه  أو فضاعإليه نار دفعه يله يف الشراء بدك وذا لوكو( : بقولهأيضاًالعالمة مثل لذلك  مث إن

  ).مطلقاً أو كله يف الشراء بعينه و سواء،تصرف فيه والوكيل

  .املسالك وجامع املقاصد وريالتحر ورةكعن التذرامة نقل ذلك كاليف مفتاح و

 القتضائه ،به اشتر: قوليطلق بأن ي أو ،نهيالشراء بعى نص علي أن ني فرق بالنه إ( :يف املسالكو

ما كعبارته املتقدمة  قد أخذه من القواعد يف و،)ان تلفه موجباً لضمانهكتناول بدله لو يدفعه مثناً فال 

  . عرفت

 نيب وهنيون الفرق بيكف، نهيذلك مع ظهور اللفظ يف الشراء بعكهو : قلت(: ده اجلواهر بقولهيأو

  . )الظهور و بالنصاألول

الة تشمل البدل كانت الوك ونار مبا ضمن بدلهيتلف الد أنه إذا القاعدةى  فمقتض،انكف كيو

الة ال تشمل كن الوكول ضمن بدلهي أو ،ضمن بدلهيث ال ينار حيتلف الد إذا أما، الةكت الوي بقأيضاً

  .الةك بطلت الو،البدل

التعذر يف بعض  ألن ، مل تبطل الوكالةهني مقصوداً يف الوكالة مث لقيضاع الدينار مبا كان الع نعم لو

الة متعذر كاالشتراء يف حال الو وئاً لهيشتري شي أن  يفلهكو إذا ماكفهو ، وجب البطالني الزمان ال

  .ما أشبه ذلك أو كنياكلغلق الد

انت كان قادراً واقعاً ك وةالكمتعلق الوى قدر عليال  أنه ظن  فلو،الظنى الواقع ال على ار علياملعو

  . هذا يف عامل الثبوت، الة باطلةكانت الوكان يف الواقع متعذراً ك وقدري أنه ولو ظن، حةيالة صحكالو

  أونيهل املراد االشتراء بالع، الفهم العريف من العبارةى متوقف عل أنه  فالظاهرثباتأما يف عامل اإل

 وإن ،الة بالتلفكقد صرح من تعرض لذلك ببطالن الو(: واهراجل لذا قال يف و،البدل ونيعم من العباأل

  ، ان موجباً للضمانك
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الة يف كنصاف تناول الون اإلكل، فائهياستى  علالًكيان وكلو  ا مل تتناول الشراء ببدله حىتإف

 األمرو، به ممن أتلفه مثالًى ن اشتركول، فاءياالستى  علالًكين ويكمل  وإن ، للشراء بذلكطالقصورة اإل

   .ىانته )نة احلاليلو بقر ولكاملفهوم عرفاً من عبارة املوى ون املدار علكيف ذلك سهل بعد 

 أن له يفك أو و،ديد بنفسه فجن زيد من زيله باشتراء دار زك و مثالً،مثل التلف ما لو تعذرو

 ن التصرف شرعاًمنع م أو ،ما أشبه ذلك فجن عمرو اطة ثوبه أويخ أو نه لبناء دارهيستأجر عمرواً بعي

  . ما أشبه ذلكأو 

متعلق حيث إن ، بالرابعة قبلها أو مها أبنتها أو أو ختهاأج امرأة له فتزوج بيله يف تزوكو إذا ذاكو

  . الةك بطالن الويفالعقلي  و التعذر الشرعينيوال فرق ب، تعذر شرعاًيالة كالو

لته يف كو أو ،ة للمسلميح للزوجج امرأة له فارتدت مبا ال تصليله يف تزوكو إذا ذا احلالكهو

ن من كتميد مبا ال يما أشبه فسجن ز أو د لبناء دارهيله يف استئجار زك أو و،ها برجل فارتد الرجلجيتزو

 أن ريجقبل األيذا احلال لو مل كهو، حنو ذلك والبناءمرض مرضاً أقعده عن  أو دهيشلت  أو ،العمل

  . حنو ذلك أو تابكف يتصح أو اطة ثوبيخ أو اً يف بناء دارريون أجيك

 وإالّ جازهأ فإن ،جازةاإلى به وقف على ناراً واشتريل عوضه دكيفلو عزل الو(: القواعد قال يف

  ).لكيوقع عن الو

 ريالشراء له من غكفهو ، بهى اشتر وناراً عوضهيل مث عزل دكياستقرضه الوإذا ( أنه رةكعن التذو

به ى اشتر ذا فإ،قبضه يل حىتكللموال يصري  له عوضاًنار الذي عزيالد و،الة بطلتكالو ألن ،ذنإ

 ،)١( )العقد يف هيسمي إالّ أن لكيلزم الو الّإ و،لزم الثمنه صح وأجاز فإن ،جازتهإى ل وقف علكللمو

   وإالّ ،ذلكى نة عليقامت له الب أو صدقه البائع إذا بطليفأي 

                                                

  .١٦٠ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ١(
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  .ل ظاهراًكيوقع للو

ل مل كللموى اشتر إذا لكيالو ألن ،عامل الثبوت وثبات عامل اإلني خلطاً بنيالعبارتيف  أن ىفخيوال 

  . بطل وإالّ ل صحكأجاز املوفإذا ، ون لنفسهيك ألن ن معىنيك

ى فالوجه الوقوف عل، ئاًيه شري ماله لغنيل بعكيالوى لو اشترنه إ( :ريالتحر يف أنه لذا قالكو

  . )لكيوقوع الشراء للو جازة الاإل

نة طالق يقبض داره من فالن فثبت بالب أو ع عبدهيب أو نقل زوجته يف لهكو وول(: القواعد يف قال

  . )الةكع الدار بطلت الويب وعتق العبد والزوجة

 لزوال تصرف ،جامع املقاصد وريالتحر ورةكالتذ يف لهكصرح بذلك (: رامةكيف مفتاح الو

باعه  أو ،عهيب يف لكعتق العبد املوأإذا نه إ ةيالغن ويف املبسوط و،لةاكصحة الو يف ل الذي هو املداركاملو

ل كبطالا بعتق املوى رة علكالتذ يف نص و،خالف الة تنفسخ بالكالو فإن ،لكيع الويل قبل بكاملو

   .ىانته )هيال خالف ف أنه ظهر منهايقد  و،عهيبب

نسان س لإليما ل يف الةكللو ما ال معىنك، ريمال الغ يف الةكللو ال معىن إذ ،روهكما ذكهو و

استرجع الدار  أو بالرجوع أو ديج من جدينعم لو استرجع الزوجة بالتزو، نقل الزوجةكه يالتصرف ف

انت شاملة ملثل ك إذا الةكضر بالويالوسط ال  يف عدم القدرة و،مفعوهلاى الة علكت الويحنوه بق واريباخل

  . ما تقدم مثلهكذلك 

  . صارت ناشزاً أو ،ة هلاال نفق  فطلقها مبا،لزوجنفقتها من اقبض  يف لتهكو إذا حال ما علميمنه و

  . )الة بهكل ما تعلقت الوكالة لو فعل املوكذا تبطل الوكو( :قال الشرائع

  ل متعلق كالة بفعل املوكتبطل الوو( :رامة عند قول العالمةكيف مفتاح الو
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جممع  واملسالكو جامع املقاصد واإلرشادرة وكالتذ والشرائع يف ماك( ):هاينافيما  والةكالو

  . )ال خالف يف ذلك أنه يف جممع الربهان الظاهر و،مجاعاإلى ة دعويالغن وعن املبسوط و،الربهان

  .ل احلاصليمتناع حتصظاهر ال بأنه املسالك يف عللهو

 أنك ،هيل فكل نفس ما وكسواء بفعل املو، الةكبطل متعلق الو أنه إذا ذلك ما تقدم يف الوجهو

ع داره فوهبها يب يف لهكو إذا ماك، هيل فك ونايف مايل ما كبفعل املو أو ،فباعها بنفسهع داره يب يف لهكو

  . الة باطلةكمثل هذه الو و،الةكمتعلق الوى بقيال فإنه ، مثالً

ه من ري عن غفضالً، طالقهاى ل علك وس من ذلك وطي الزوجة اليت قديلو( :اجلواهر يفو

 شيء من ة ضرورة عدم منافا،عهايبى ل علك وة اليتيوطي السر ال و، الزوجري ال تصح لغيتاملقدمات ال

الة لو ظهر كلذا مل تبطل الو و،العزل يف  هلا باعتبار ظهورهرناه مبطالًكس ما ذيل إذ ،الةكذلك لتعلق الو

 ، العزل بذلكإنشاءرادة إى نة عليتقوم قر إالّ أن اللهم، نئذيبل النتفاء متعلقها ح، العتق أو عيفساد الب

   .ىانته )نئذيه حيهو خروج عما حنن فو

طالق زوجته  يف لهكويها بأن ينافيث مثل ملا يح، أنه أراد بذلك رد القواعدك و،رهكما ذكهو و

اختالف عرفه ى الم العالمة علكمل حي أن نكمي و،مساكار اإلياخت والرغبةى دل عرفاً عليفإنه ، طأهايمث 

  . ذلك يف رة ترددكالتذ يكحم يف نهكل، عن عرفنا

عين مقدمات ياحملرمات  يف لكاستش و،رة احتمل البطالنكالتذيف نه إ( :جامع املقاصد يف قال

 ل نفسهكيعزل الوي أن  إىل،بطلتهاأ والةكفسخت الو: هو ورة عبارات الفسخكالتذ يف عد ألنه ،الوطي

  بطالن احتمل مث وطأها ، طالق زوجته يف لهكوالوكالة، فإذا قتضي فسخ يوجد من أحدمها ما يأو 



٨٠

ان كاً يذا لو وطأها بعد طالقها رجعك و،هاكمساإاره ياخت وهايرغبة فى طئه هلا عل ولداللةالة كالو

منع  وتهايزوجى قتضي استبقائها عليالوطئ رجعتها بعد طالقها فلئن ى اقتضفإذا ، ذلك ارجتاعاً هلا

 يف الةك الزوج فهل تنفسخ الوريغى علرم حيفعل ما  أو لهاقب أو باشرها دون الفرج وإن ،طالقها أوىل

   .ىانته )عدمه ونشأ من حصول الرجعة بهي إشكال ،الطالق

  . ظاهر الوجهريل بالرجعة غكي التوريتنظن إ :هيفو

  . الةكالقاعدة بقاء الوى مقتض وإالّ ،رجوع فهو أنه ىدل الوطي عرفاً عل فإن ،حال أي ىعلو

 احملكيان ك وإن ،) الزوجريغى رم علحيذا لو فعل ما كو( :قول القواعد يف علم وجه النظريمنه و

 بل من املتعارف، هاءبقاإد يري أنه ى الزوج علريغى رم علحيما  يف ال داللة إذ ،ارهي اختأيضاًر يعن التحر

قع  ي الزوج حىتريغى ما أشبه من احملرمات عل وبةيلم معها بركتي أن د طالق زوجتهيريالزوج الذي أن 

ها أطلق: قوليالعامل  و،طالق زوجته يف ل عاملاًكو إذا ماك، ان الطالق بعد مدةك إذا اًخصوص، الطالق

هذه املدة معاشرة  يف تعاشراني نيالزوج فإن ،ما أشبه أو العدول أو ذييضر تالمحيث يسبوع حأبعد 

  . زواجاأل

الزوج أراد  ريغى رم علحيبفعله ما  أنه ىة عليمقال أو ةيقرائن حال أو حيانت هنالك تصرك إذا نعم

  .ذلكى م علكون احليك ،العزل

 ،ون مثل العزل بالقوليكمساك اإل وعلم منه الرغبةن إ بأنه علم ضعف ما عن جممع الربهانيمنه و

ن أل و،العزل إىل قيل طركون للمويك أن نبغيي ألنه ، مطلقاًونه عزالًكمث احتمل ، ون عزالًيكفال وإالّ 

  .احكالنبقاء ى حضاً عل وللشرع رغبةً

ما ياملباشرة ف وذيالتفخ إىل ما عدل عن الوطي ألنه ،العزل حبالى داللة له عل النه إ :قاليقد و

  حرصاً  إالّ دون الفرج
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ح يالتصر وذلك صار مبرتلة القول أن قصاهأ ،ا مل تصر مبرتلة التالفةوأل، تأمليالة فلكبقاء الوى عل

  .بالعزل

   .ىفخيال  ماكه نظر واضح يفو

 ،ما أشبه أو زواج زوجة له أو طالق زوجته يف الةكالوكض يعون قابلة للتبكالة قد ال تكلو امث

فإذا ، ما أشبه أو هيع داريب أو نيج له بزوجتيالتزو أو هيتطالق زوج يف لهكيتوك ،ون قابلة لهكقد تو

 أو عهمايب  يفلك املونيالشاتى حدإ أو نياملرأتى حدإماتت  أو الةكبعض متعلق الو يف لكتصرف املو

ه من ياملتصرف ف ريالشيء الباقي غ إىل الة بالنسبةكالقاعدة بقاء الوى  فمقتض،ما أشبه ذلك أو شرائهما

 إطالقشمله يف، هو عريف وهيروا تبعض الصفقة فكث ذيع حيالبكالة قابلة للتجزئة كالو ألن ،لكقبل املو

  . دلةاأل

 أو جزاءبعض األ يف التصرف أن القاعدةى ضون مقتيكحنو البساطة ى الة علكانت الوك إذا نعم

 ونكت  حىت، تتبع القصودالعقودحيث إن  و،الة رأساًكلسقوط الوى  مقتضجزاء مثالًموت بعض األ

لذا  و،ذات أجزاء تابعة للقصد طة أويالة بسكون الوكف ،)١( ِبالْعقُوِدأوفوا املستفاد من) مكعقود(

 ،عيبعض متعلقه لتلف بعض املب يف البطالن معىنى ض العقد علع من التزام تبعمان ال(: قال اجلواهر

، يف حنو املقام ان جمموعه سبباً الك أن ون بعض العقد سبباً بعديك ال هن أم من عدم تبعض العقداملسلّو

 ماك، رياخلرت وع الشاةييف ب وبل، ريملك الغ وهكمل يف صحة تبعض الصفقة يف قيالتحققد تقدم سابقاً و

  . )٢()ع دون بعضيبعض املب يف الةقصحة اإلتقدم أنه 

                                                

  . ١اآلية : املائدةسورة ) ١(

  .٣٦٥ ص٢٧ج: جواهر الكالم) ٢(
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ة يمشروع يف لهيبل لعدم ظهور دل، ضيار ال للتبعياخل يف وز ذلكجينعم ال (: أما قوله بعد ذلك

ه يل فكبعض ما و يف الةكن القول جبواز فسخ الوكميبل لعل ظاهره العدم خبالف حنو املقام الذي ، ذلك

   .ىانته )١()دون بعض

ى ان مقتضك، الوحدةال  أيضاًالعقد  يف حنو التعدد املوجودى ان علك إذا اريخلا إذ ، ظاهرريفغ

القاعدة بقاء ى مقتضحيث إن ، أحدمها يف اري فسقط اخلنيوانيحى اشتر إذا ماك، أيضاًالقاعدة جتزءه 

 ريغ واري اخلني بؤالتجزيف   إذاًفال فرق، دلة األإطالقشمله يف، ةيالعرفى مقتض ألنه ،خراآل يف ارياخل

غة واحدة مث ظهر يص يف هيتطلق زوج إذا ماك، ؤللتجز القابلة أيضاًات يقاعاإل وبل، ار من العقودياخل

 أنه ه مما ظنأبعض الذي أبر أن نيه فتبيان علك يءه من شأأبر إذا  أو،مها لوجود املانعاحدإبطالن طالق 

  . مثلة ذلك من األريغ إىل ،ملك نفسه يف صحي وريملك الغ يف براءبطل اإليث يح، هريله هو لغ

 أن  يفلهك أو و،ل نصفهاكّع داره مث باع املويبي أن  يفلهكو إذا ماك، ةيتمثلة اآلعلم حال األيمنه و

هب متام مدة متعة ي أن  يفلهكو إذا ذلكك و،أجرها لستة أشهر أو ل نصفهاكؤجرها سنة مث أجر املوي

  . ما أشبه ذلك أو ،ا ثالثاً فطلقها هو مرةطلقهي أن  يفلهك أو و،زوجته فوهب هو نصف املدة

 ع نصف الداريبك ،لهك ه اليل فكورة بعض املوكمثلة املذاأل يف لكيفعل الو إذا مايذلك احلال فكو

 ل بعض ماكيضر عمل الويمل فإذا ، ما أشبه ذلك أو طالقها مرة واحدة أو هبة بعض املدة أو ارهاجيإأو 

ان ك إذا أماو، بطالهإ يف لكوال حق للمو، ةيالة باقكفالو، د ذلكخر بععمل البعض اآليه بأن يل فكو

 ماك، ار تبعض الصفقةيبطال ما صدر منه خبإل كان للموكخر ل موجباً لفوات البعض اآلكيض الويتبع

  د ملدة يؤجر داره من زي أن له يفكوإذا 

                                                

  .٣٦٥ ص٢٧ج: جواهر الكالم) ١(
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د ي مث مات ز،شهرأجر الدار له ملدة ستة أ أو ،د ملدة سنةيل نصف الدار لزكسنة فأجر املو

جارة لتبعض الصفقة ل احلق يف فسخ اإلكللمو فإن ،الةكة الويذ بقيل من تنفكين الوكتمياملستأجر مبا مل 

  .هيعل

  فال نعلم،ه تصرف املالكيل فك الشيء املويفتصرف يل كيل بعد عمل الوكاملو أن نايرأ إذا امث إن

ار يل اخلكل كان للموكث يعمل بالشرط حي مل لكيالو ألن  أو،لكيعزل قبل فعل الو أو ،انيلنسأنه 

  . بطالنهنيتب يالصحة حىتى ل علكالقاعدة محل فعل املوى ان مقتضك، ما أشبه ذلك أو اريفأخذ باخل

له يف ك ومايل فك زوجة املويفزواج تصرف تصرف األيل كي الونا مثالًيذلك احلال لو رأكو

ى ل علكيالقاعدة محل فعل الوى ان مقتضك ،ا أشبه ذلكم أو احكن أو الشتباه أنه  فلم نعلم هل،طالقها

  .  اخلالفنيتب يالصحة حىت

 إذا ع اجلعليالقاعدة توزى ان مقتضك ، قبال جعليفه يل فكله املوك ول بعض ماكيفعل الو إذا مث

  . منعقد ريالعمل يف البعض غيث إن طة حبيالة بسكن الوكمل ت

العلم ى توقف عليل ال كياقتضاء هذا القسم انعزال الوأن  علمي أن نبغييه مث إن(:  اجلواهريفقال 

شف كنيل فلو تصرف كيعلم الويمل  وإن ،الةكنتفي موضوع الوي أدلته فطالقؤثر أثره إليبل هو ، به

   .ىانته )بطالن تصرفه

علم يهو ال  ول فعملكيئاً يف قبال عمل الويجعل ش أنه إذا القاعدةى ن مقتضكل، رهكما ذكهو و

الم كال و،سبق ماى  بذلك علمر ألنه اآل،لكاملوى ذلك الشيء عل أن القاعدةى ان مقتضكالة كالوانتفاء 

  . لهيقد تقدم بعض تفصى مسم أو مثل أنه يف
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 أو ،ابتكيعزلت ن أو ،عزلتك: قولي أن العبارة عن العزلو( : الشرائعيفقال  ):٧مسألة (

  . )ذلكى جمرى ما جر أو ،نقضت أو ،أبطلت أو ،فسخت

  ).نهاه عن فعل ما أمره بهيأو ( إضافة  القواعديفو

 عرب عن ريخاأل يف أنه ريغ، )٢(ريالتحر و)١(رةك التذيفمثل عبارة القواعد ما و( :رامةك مفتاح اليفو

  .)٣()باملثال عن العنوانى تفك فا،امتنع من التصرف و بقوله ال تتصرفريخاأل

  .ل ذلك أمثاأيضاًمها ريغ ورةكالتذ و)٤(عن املبسوطو

ل لفظ صاحل لقصد ك من )ذلكى جمرى ما جرأو ( :ل ذلك داخل يف قول الشرائعك أن الظاهرو

  .العزل وببل قدم تقدم صحة الفعل يف النص، ذلكى الداللة عل

  .رهكما ذكهو  و،)هريغ وصلعربة بالفسخ النفساين لأل نعم ال(:  اجلواهريفقال 

 لفاظاالستعارة واأل وةيناكال وةي اازلفاظ باأليضاًأان يأتيالعزل  والةكالو أي ماأوالظاهر 

 ،هريغ وعي يف مثل البلفاظقلنا بعدم صحة هذه األ إذا ون بالقرائن حىتكتإمنا الداللة  و،ما أشبه وةكاملشتر

أراد  إذا لذا و،ل ذلككصل بحيالظهور  و،بالفعل أو ان الظهور بالقولكار الظهور سواء ياملعإذ أن 

مورد  يف ذلكك و،أيضاًالة كحنوها صحت الو أو  لعطسةتلفظ بالتاء مثالًيمل  و)لكو (:الته فقالكو

  . القبول

هل  أنه علم الطرف يفيجاء بلفظ مشترك ال فإذا ، ظهور أو ه صراحةيفظ فون للّيك أن بجينعم 

الة مل كجاء بلفظ بعد الو إذا ذلكك و،القاعدة عدم جواز التصرفى ان مقتضك، هاريغ أو الةكأراد الو

رادته من اللفظ إظهر  يالة حىتكالقاعدة استصحاب الوى مقتض فإن ،س بفسخيل أو فسخ أنه علمي

  .الفسخ

  .لكي تابع الستبانة الوثباتيف مقام اإل و،الم يف مقام الثبوت تابع للقصدكال أن ىفخيوال 

   أو ةكيالتر أو ةياهلند أو ةيالفارس أو ةيتلفظ بالعربين أرناه بكفرق يف اللغات يف ما ذ وال

                                                

  .١٥٠ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ١(

  .٢٦ ص٣ج: حترير األحكام) ٢(

  .٣٢٤ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ٣(

  .٣٦٨ ص٢ج: املبسوط) ٤(
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ة يالعربى ل عليال دل إذ ،ةيالطالق بلزوم العرب واحكالنكقلنا يف بعض املواضع  وإن ،هاريغ

  . ليالدل إىل فاالستثناء حباجة

ح يبتاع الصحين أ و،اع بثمن املثل بنقد البلد حاالًيقتضي االبتيالة ك الوإطالقو(: قال يف الشرائع

  ).جازة املالكإى قف علو وصحيلو خالف مل  و،بيدون املع

 السرائر وةيالغن و عن اخلالف،رامة عند قول العالمة مبثل قول الشرائعكقد نقل ذلك يف مفتاح الو

يف  و،املبسوط وةيفاكال وجممع الربهان والروضة واللمعة واإلرشاد وريالتحر ورةكالتذ وجامع الشرائعو

  اجلواهريفو، مك هذا احليفال خالف نه إ ملقاصدويف جامع ا، اًإمجاعذلك  ريل غكيلك الومي رة الكالتذ

  . ه خالفاًيأجد ف بل ال، صحاب واحد من األريره غكهو الذي ذنه إ

رامة قد ترك هذا كن يف مفتاح الكل، تغابن الناس مبثلهيما  إالّ :من ذلك بقوله مث يف القواعد استثىن

ال  أنه الظاهر من جامع املقاصد و،اللمعةو اإلرشاد وريالتحر والسرائر واء يف اخلالف والغنيةناالستث

  .هيخالف ف

فلس يف  فمثالً، ن وجه لالستثناءيكالة مل كتسامح الناس مبثل ذلك يف الويمل  أنه إذا ن الظاهركل

  . يف مثل الفلس دون اخلسارة حىتيري من الناس ال ريثكن كل، تغابن مبثلهيألف فلس 

نقصان الدرهم يف  ألن ،الم من قال مبثل القواعدك لعل(: ث قاليح، رامةكلقد أجاد مفتاح الو

 إالّ ن التحرز عنهكميال  إذا ،عد عندهم عرفاً من مثن املثلي بل ،العرف والعادة يف تسامح بهيمائة مما 

 أن ما هو الظاهرك ،ان يف ترك االستثناء خالفك أن ،ما وافقه وولعل نظر اخلالف، مال املشقةكب

عم ل من األكاملو أن علميل كيان الوك فإن ،اًريسيان املتروك ك وإن ،اًريثكوتاً الناس تتفاوت يف ذلك تفا

  نقول  إالّ أن صحي فال وإالّ ،تساحمون فذاكيغلب الذي األ
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 )تسامح بذلكيال  بأنه علم إالّ إذا ،غلبعم األاألى عل ل مع اجلهل حباله بناءكيجبواز ذلك للو

   .ىانته

البقال  و،عيالب يف  عنهالًكيانه وكعل صانعاً يف دجيالبقال الذي إن  ف،املرجع العرفن إ :احلاصلو

 ستادهأ أن ىريان الصانع ك إذا ماأ، ستادهأما هو شأن ك كثرع األيبي أيضاًالصانع  فإن ،أكثرع دائماً يبي

ستاده بعد أأجاز  أو ستاده بذلكأان علم برضا ك إالّ إذا كثرع باأليق له البحيال فإنه  ،اً بدقةيع متساويبي

 ريالشع و احلنطة مثالً،جناسختتلف األ أنه ماك، باطالً أنه ال، اًيقع فضوليع يالب أن ملا عرفت من، ذلك

  . األول يف تالحظ نما اليب ، يف الثاينالحظ الدقةيث يح، ما أشبه وانيالربل والذهب ريما أشبه غو

  : جلواهرا يف لذا قال و،ل ذلكك يف الالزم مراعاة العرفن إ :احلاصلو

بل لعل ذلك أمجع من مثن املثل ، عيمثل ذلك املب يف صةيالنق وادةيتسامح به من الزيبأس مبا  ال(

  .ذلك إىل لعدم انضباطه بالنسبة

 وجب مراعاته للشك وإالّ نقصد واأليزوجد الباذل لأليمل  إذا  مباأيضاًد ذلك ييتق ينبغي أنه ماك

مدة  يف الشراء أو عيما لو اتفق الباذل بعد البيه فيجوب ذلك علتمل وحيبل قد ، ه معهري له بغاإلذنيف 

  . نفسخ مقدمة لذلك للزوم مراعاة املصلحة للمالكيار فياخل

نقص ألا وديزذلك فاتفق حصول الباذل لألكالشراء  وع مبقداري له البنيما لو عيقال ذلك فيبل قد 

ى لعله عل و،تمل الغرض له بهحي إالّ أن اللهم ،ما هو املتعارف من عدم وجود الباذلى  علنيي للتعمحالً

   .ىانته )ةيالفضولى عل رتل خرب العروة البارقي اليذلك 

ل يلدل أنه ال، ل ذلككيتبع الو يالة عرفاً حىتك قدر الوينيدون تعيريإمنا ره الفقهاء كن ما ذإف

  دون يزي نيالء العامكالو أن ىنرلذا  و،سألة خاص يف امل
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 ىل رأكاملوى عرض عل إذا ل ذلككو، بيأخذون املعياناً ويغبنون أحيو، اناًي أحنقصونيو اناًيأح

 ،انت هنالك مصلحةك إذا نقصع باألييف الب حسب املتعارف حىت يرجيل كيان الوك إذا بأس به الأنه 

  .ذلككد يزالشراء باألأو 

ن يكمل  أو اختلفا فإن ،فاملرجع العرف ،س بعريفيل أو ل عريفكيهل ما فعله الو أنه ولو اختلفا يف

شك يف قدر  إالّ إذا ل مؤمتنكيالو أن مةيصالة الصحة بضم أل،القاعدة صحة املعاملةى ان مقتضكعرف 

  . الةكالو

بأقل من مثن  ياملشتر إالّ وجديلومل (: ث قاليح، ةيفاكعن ال يكعلم الوجه يف ما حيمما تقدم و

   .ىانته )قلع باألياز الببعد جويع مل يالب إىل لكعلم اضطرار املو واملثل

 ان مضطراًك ألنه إذا ،لكار رضا املوياملعإمنا  و،االضطرار من باب املثل و،سهكقال يف عيمثله و

  . ل يف املعاملةكيحق للو س براض الين لكول

 أو باًيون معيكال ن أ و،ونه بنقد البلدك وونه حاالًك وع بثمن املثليون البكعلم حال لزوم يمنه و

الء كيف الوى نا نرإف وإالّ ،مورالة حسب العرف تقتضي تلك األكانت الوك إذا مايا فإ ف،ذلكما أشبه 

عوارض  واتيان خلصوصيحمجلة من األ يفاملثل مثن  ريبثمن غ ونقد البلد ريئة وبنقد غيعون نسيبي نيالعام

  . عاميمبىل  إعمال بالنسبةعملون نفس مثل تلك األيم أما ك، ذلك هي املصلحةكرون العمل ي

اح كالن وجارة والرهنفاإل وإالّ ،لمامكبل هو من باب املثال يف ، عية للبيخصوص ال أنه ىفخيوال 

ح له كني أو ،اًيطلق زوجته طالقاً خلعي أن لهك ولو مثالً، ليلها من هذا القبكذلك  ريغ ووالطالق

  .زوجة

إمنا ما أشبه ذلك ف أو قلالشراء باأل أو ديزع باأليفسخ مقدمة للبي أنه ره اجلواهر منكه فما ذيعلو

  ان ك إذا هو
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  . ه ذلكين علكاً مل تين عرفيكمل وإذا ، اًي عرفاألمر

 مث بعد ساعة صار ،ل مبائةكئاً للمويباع شفإذا ، عمل حسب السوقيإمنا ل كيالو أن ىفخيمث ال 

ان ك إذا نعم، ه بأسيعلن يكبألف مث بعد ساعة صار مبائة مل ى أشتر أو ،ما أشبه أو بألف حلرب

  .ه الفسخيان علكار الفسخ يان له اخلكما ياملتعارف ف

فالالزم مراعاة ، قطر عن قطر أو يف ،لةيلة عن قبيقب أو يف ،بلد عن بلد يف عرافلو اختلف األو

 يف نقد البلد منحط ألن ان العرف التعامل ال بنقد البلدك إذا مثالً، الة تقتضي ذلككالو ألن ،عرفه

  .تعامل ال بنقد البلدي أن هي فالالزم عل،املالع

ى القطع ال بأس بالعمل على ة ال عليالظنون العرفى بنون عليهم أمورغالب  يف العرفحيث إن و

خوف ى هم علأموراً من ريثكبنون يالعرف  ألن ،حسب اخلوفى بل ال بأس بالعمل عل، ةيالظنون العرف

 ألن ،ن بذلك بأسيك بعد ذلك اشتباهه مل نيلو تب و، ذلكحنو أو اخنفاض أو ارتفاع أو ادةيز أو نقص

  .  يف العمل حسب الظواهرالًكيان وكإمنا ل كيالو

 )عليهما السالم (بن علي جعفر حممد أيب عن، سالممل ما رواه يف دعائم اإلحيرناه كما ذى علو

تعمد  أنه ثبتيالّ أن  إ،هيع عليس من الثمن جاز البكع فباعه له بويبى  علالًكيل وكمن و: قالأنه 

 ،ادةيتعمد الز أنه علميمل ن إ ،هيف الشراء فتغاىلى له علكون إ ذلكك و،سك املشتري بوحاىب أو انةياخل

له ك ولو و،ه باطلؤشرا وعهيئاً من الضرر فبيتعمد ش أنه علم وإن ،هيه جائز علؤفشرا ،حاىب أو خانأو 

   .)١()ع جائزيفالب، وجه النظرى ان ذلك علك و،ع شيء فباع بعضهيبى عل

                                                

  . ١ ح من نوادر الوكالة٢٠ الباب ٥١٠ ص٢ ج:املستدرك) ١(
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  .ن به بأسيك مصلحة مل ةانت يف احملاباك واملشتري لو حاىب أنه علميمنه و

 ،اراتيسائر اخل أو ةيار الرؤيخ أو ار الشرطيخ أو الغنب أو بي العنيرناه بكل ما ذكال فرق يف و

  . رناهكار الذي ذيالالزم مراعاة املعفإن 

 ،لكخالف مصلحة املوى قع عليل كيرف من الول تصكف، ل حالى كعلو( :قال يف اجلواهر

 بي املعنيالفرق ب و،نئذياً حيون فضوليكب يشراء املع أو به مع وجود الباذل أو ع بدون مثن املثليالبك

ع يخبالف البى فخيب قد يالع ألن ،ةيبالثاين بالفضول و بامللكاألولم يف كحي فع بدون مثن املثل مثالًيالبو

 ال خفاء أنه ماك، مها من أفرادريثكل منهما يف كان اخلفاء يف كمإ ضرورة ، املنعبدون مثن املثل واضحة

   .ىانته )أحدى بعض أفرادمها عليف 

 ،م املتقومات يف الواقعين معرفة قكميال  بأنه ث صرحي ح،رةكعن التذ احملكيمما تقدم ظهر وجه و

  .الة املضاربة لذلككعدم تناول و وعي البقل أحد بفساديها ومل ي فنيفمن املعلوم وقوع الغنب من املعامل

مة يعلم القي نسان الاإل ألن ،انيح من األريثكة يف ين العرفكميمراده بال  و،ره يف حبث املضاربةكذ

فال وجه ، أيضاًاملضاربة تشمله  أن ماك، الة تشمل مثل ذلككفالو، تعامل حسب الظاهريإمنا ة ويالواقع

 املساقاة واملزارعة والرهن وجارةمثل اإل يف ذلككون احلال يك أن زملي و،نيانكمن امل أي للبطالن يف

  . ها من سائر أقسام املعامالتريغ واًيخلع أو اًيالطالق رجع واحكالنو

 ،هاري عن الشاة عن البقرة عن غريمة البعيانت ختتلف قك و،ةيدفع الد يف لهكو إذا ذلك احلالكو

علم يان ك إذا أما و،حاًيان صحكعمل به  والعرفى  مرتال علانكفإنه إذا ، مةي قكثرحداها األإى فأعط

 مةي قكثر األإعطاءاً ين عرفيكمل  أو ،مةي قكثراألى مع ذلك أعط و،عطاءلزوم اإل يف له الدقةكمن مو

  ان  ك،ىأعطو
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تعمد ذلك بأن يمل  وإن ،أيضاًل كيالوى ون ذلك عليكبل  ى،ة أخري دإعطاء ول استرجاعهكللمو

  . عطاء اإلنيحـ  كثرالة لألكاملوجبة لعدم مشول الوـ  لكدقة املو إىل تاًن ملتفيكمل 

ه مما ال ؤعطاإتعارف يما ال ى فأعط، ينيعط دأ: قال له وناًيل مدكان املوك إذا مايذلك احلال فكو

عقداً  ـ ل يف هذه الصوركأجاز املو إالّ إذا ،تعارفي ما إعطاء وه االسترجاعيعل فإن ،الةكتشمله الو

  . ما فعله  ـ عقدريغ أو انك

 غري املوكل  أن طالق القاعدةى مقتض،فيه الفضوليةدخل يس مما يالطالق ل أن همؤث بناينعم ح

  . جازتهإحق ملوكله يف  ال وفيه باطل

 ،هو الذي أضره أنه عد عرفاًي مما ،ضرر املالك لو سبب له ضرراًمث من القريب جداً حتمل الوكيل 

ها ففسخ يار فيها للطرف فجعل اخليار فيانت املصلحة يف معاملة ال خك إذا ماك، ال ضررلقاعدة 

ل كالطرف أ أن ئة مما سببيانت املصلحة يف النقد مثال فعامل نسك أو ،لكالطرف مما أوجب ضرر املو

 أن ة مما أوجبيئة فعامل معاملة نقديالنس يف انت املصلحةكسه بأن كع أو ،لكاملوى تلف عل واملال

  . مثلة ذلك من األريغ إىل ،بةيظامل منه ضرأخذ الي

اختار  أو ،مضاءث املصلحة يف اإلي فاختار الفسخ ح،ار له يف املعاملةيان اخلك إذا ذلك احلالكو

 اريالم يف خمالفة املصلحة منه يف مثل اخلكالإمنا (: ن يف اجلواهر قالكل، ث املصلحة يف الفسخيح مضاءاإل

م الثاين كلعل ح و،سكاختاره يف صورة الع أو ان مصلحة املالك بهكا  ميف حنوه فترك الفسخ مثالًو

 هيس علين لكل، هيمث علب يف حتقق اإليفال ر: األولأما ، هي له فاإلذناملالك لعدم ثبوت ى ه عليعدم مض

  : نيقسمى ل مراعاا علكيالوى ب علجيون املصلحة اليت ك فت،ذلكإالّ 
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ع بثمن يالبكه يل فك املوريون خالفها غيكوجه ى الة علك يف الواإلذند ييتق إىل رجعيما : أحدمها

  . كثراملثل مع وجود الباذل لأل

 مدته مع وجود يفنئذ فلو ترك الفسخ يح و،الةكذن الوإ يفله ة يمدخل ف شرعي اليلكت: همايثانو

ل كاملوى رتب علتيل ضرر ك واحتمال وجوب جرب، مثاإل إالّ هيترتب عليه مل يوجوبه على الباذل بناًء عل

 وجد باذل يفي واريه خيون له فيكع ي يف باإلذناً باعتبار عدم ينئذ فضوليع حيون البكاحتمال كبذلك 

 )ةيون موافقاً للقواعد الشرعيكوجه ى ح هلما عليضرين تنقحيبل مل ، حد مل أجدمها أل،فسخيأثنائه فلم 

   .ىانته

ع ثلج يبي أن انت املصلحةك  مثالً،تعامليفلم املعاملة انت املصلحة يف ك إذا مايذا احلال فكو

 إىل ه السابقةريل دنانيانت املصلحة يف تبدك أو ،مةيسقط عن الق بعه حىتيف فلم يام الصيل يف أكاملو

انت ك أو ، فسبب ضرر املالك،بدهلاية بعد مدة من الزمن فلم مي القدريث تسقط الدنانيدة حي جدريدنان

موعد ى انته ؤجرها للزوار حىتي الدار فلم أجرةوجب غالء ي مما ربالء مثالًك وارة يف النجفيام الزييف أ

  . مثلة ذلك من األريغ إىل ،دهي من جرةتضرر املالك بفوات األي أن  مما سببر مثالًيموعد الغد أو عرفة

ل ك و،ون ضامناًيكسبب ضرر املالك  أنه العرفى ريل ما ك أن القاعدةى مقتض أن قد عرفتو

  .ون ضامناًيكالعرف ذلك ال ى ريما ال 

شمله يذلك مما  فإن ،ادمت رمم داره حىتيمل  أو مات وانه حىتيعاجل حيمل  إذا ذا احلالكو

ث يالورثة ح إىل انتقل املال ومات املالك مثالً إذا ماية فيالشرع أو ،ةكية املالماناأل ط يفيالتعدي والتفر

ل يف كيالتوحيث إن ، ما استظهرناه سابقاًك ،ةكية مالأمانا أمل نقل ن إ لكيد الوية بية شرعأمانى تبق

  بعد  ة حىتمانشيء معناه بقاء األ
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رناه كما ذ إىل خ أشاريلعل الش و،الوارث إىل مين من التسلكتميأن إىل  حنو ذلك واجلنون واملوت

  الناس مبثلهتغابنيباعه بدون ما  إذا مايع فيضي البمي بأنه ر عنه القوليالتحر يكيف حم يكث حيح

  . ل التفاوتكيضمن الويو

ما  أو ، مثن املثلنيب و ما باعه بهني تفاوت بأعلم مراده من التفاوت يمل و( :رامةكقال يف مفتاح ال

هو  ون له فأشبه الغاصبذأيمل  ألنه ، أوىلاألوللعل  و،تغابنون بهيال   مانيب وتغابن الناس بهي ما نيب

  . )١( ) عن أمحدنيتي الرواىحدإ

جعل  إذا ذلكك و،بأقل من مثن املثلى اشتر أو  من مثن املثلأكثرباع له ب إذا ماي فإشكالنعم ال 

  .ل يف التفاوتكيحق للو ال، ما أشبه ذلك أو املهر أقل من مهر املثل

ى ل علكقدر املويمل  إذا مايل الضرر فهو فكيوجب حتمل الويل كضرار باملوبأن اإل: قلنا إذا مث

 ،ل شيءكيالوى ن عليكتدارك مل يمل  وكنه التداركأم وعلمفإن  وإالّ ،فسخ املعاملة مثالًتدارك الضرر ب

  . لكي من الوئبتديان سبب الضرر ك وإن ،لكيل عرفاً هو الذي أضر نفسه ال الوكاملوألن 

ى د عليزيولو حضر من (: ره يف القواعد قالكل اخلسارة يف ما ذكيعلم وجه حتمل الويمما تقدم و

  . )ثمن املثلعه بيوز بجيال  أنه قربفاأل، ثلملمثن ا

به جزم يف  و،)٣(جامع املقاصد و)٢(يضاحما يف اإلك ،صحهذا هو األ(: رامةكيف مفتاح الو

ة يه رعايب علجي ألنه : قال،)٨(ةيفاكذا الك و،)٧(جممع الربهان و)٦(الروضة و)٥(ريالتحر و)٤(رةكالتذ

 إطالقوجه اجلواز  و،من املعلوم عدم املصلحة يف ذلك و،هايموقوفة عل عهيبل صحة ب، املصلحة

شتري بالزائد يوجد من يث ال يذلك حن إ :هيف و،ع بثمن املثليقتضي البي الةك الوصحاب أن إطالقاأل

  ى اً عليجر

                                                
  .١٥٦ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ١(

  .٣٤٢ ص٢ج: إيضاح الفوائد) ٢(

  .٢٢٨ـ ٢٢٧ ص٨ج: جامع املقاصد) ٣(

  .٦٥ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ٤(

  .٥١ ص٣ج: حترير األحكام) ٥(

  . يف الوكالة٣٧١ ص٤ج: الروضة البهية) ٦(

  .٥٥٩ ص٩ج: والربهانجممع الفائدة ) ٧(

  .٦٧٤ ص١ج: كفاية األحكام) ٨(
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  .)١()الغالب والعادة

  . ل ال ضرر لهيما عرفت من مشول دلى القاعدة حتمله هلا على مقتضفإن 

نقص ممن باأل أو ،ع بثمن املثلي البنيب و،هيد مثال ممن ال اعتماد عليزع باألي البني باألمردار  إذا مث

 من الينقص فع باملساوي واألي البنيب و،من يف ماله شبهةيد فيزع باألي البني باألمردار  أو ،ه اعتماديعل

 اتبع يف ،رهيكما ال يص فنقاأل أو املعاملة باملساوي وديزره باألك املعاملة اليت تنيما ب أو ،شبهة يف ماله

  . الةكة للقدر العريف من الوياخلصوصإمنا  و،مورة هلذه األيخصوص ال إذ ،ةين العرفيذلك املواز

 أو ،ان يف ماله شبهةك أو ،هياعتماد عل ان الزائد ممن الك إذا نعم(: رامة قائالًك مفتاح الإطالقف

  .حمل نظر ،)هيلإحنو ذلك فال التفات  أو ،ره معاملتهكان ممن تك

 ل منكون املويك فرمبا ،هذاى عل أو هذاى قدام علاإل الء يفكالو ونيلكرمبا تتفاوت حالة املوو

  . سكون بالعيكرمبا  و،التهكفتشمله و، ه ازفته يف معامالتهيد علاملعتمى ه علياملعتمد عل ريرجح غي

الته تعين عدم كملستحبات فوا وروهاتكامل ات حىتيالشرعى ل مواظباً علكيون الويكرمبا  أنه ماك

 معىن ألن ،قل رحباًاأل إىل ربحملاذا ترك األ بأنه هيل علكلمو فال حق ل،ان أربحك وإن روهكاملى قدامه علإ

ون عدم عمله يكروهات كامل واً للمستحباتيس مراعيالذي لل كيالو أن نمايب، ةيفكيذه ال أنه التهكو

  .ضرهيل أم مل كضر املوأنه مسألة  اًأيضأيت هنا ي ف،اهيإل كالة املوكخالف و

  . ةيرناه من العرفكما ذى زان عليامل و،ونؤ يف خمتلف الشنيلكاملو والءك من أحوال الوذلك ريغإىل 

  ة يات منوطة بالعرفياخلصوص ومورل األك أن  مما تقدمنيفقد تب، انكف كيو

                                                

  .٣٦٥ ص٢٧ج: جواهر الكالم) ١(
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 أو عدمه واريجعل اخل أو اتيصاخلصو والشرائط أو انكامل أو الزمان أو ئةيالنس وسواء يف النقد

  . الءكما هو املعتاد عند الوك ،هاريغ

بل ، امهايإ طالقواحللول فال أجد خالفاً يف اقتضاء اإل أما النقدو( :علم النظر يف قول اجلواهريمنه و

 طالق إالّفهم من اإليال فإنه ، ع بدون مثن املثليالبك ،مع املصلحة  له يف خالفهما حىتاإلذنالظاهر عدم 

نفع ار األياختكها يفراد املأذون فنعم هي معتربة يف األ. مهاريه املصلحة ولو يف غيع ما تقضيمج رادما الإ

ا معاً يانتف فإن ،هايلإ طالقنصرف اإليوجه ى ون هناك غلبة يف بعضها عليكث ال يح، من أفراد النقد

   .ىانته )ع للمصلحةيع بعض املبيلعل منع ب و، أفراد النقدني بريخت

الة كالو أن يف عند العرف إشكالها فال يالة منصبة علكالو ألن ،زانيانت هي املك إذا ةين العرفإف

يف سائر  أو احللول وسواء يف النقد، هاي منصب علطالقاإل فإن ،تنصرف حسب اقتضاء املصلحة

  . هي علساًيمق وساًي حمل نظر مق)ع بدون مثن املثليالبكمع املصلحة  حىت(: فقوله، اتياخلصوص

 من مثن املثل أكثرذلك االشتراء بك و،ه املصلحةيان فك إذا ع بدون مثن املثليالب أن قد سبقو

م أهم ريغ والء من التجاركة الوريلذا جند س و،ةيالعرفى  املنصب علطالقاإلى ذلك هو مقتضك

 إىل النسبةام الشرع بكحالء كذلك جند هذا الشيء يف وك و،رونه من املصلحةيتصرفون حسب ما ي

  . ونؤسائر الش إىل ذا بالنسبةكه و،ذلككانت املصلحة ك إذا مايط احلقوق واملصاحلة عن بعضها فيتقس

  زوج ي أو ه منهيشتريأو إليه ع املتاع يبيذلك احلال يف الطرف الذي كو
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ع ها من سائر أنواريغ وجارةذلك احلال يف باب اإلك و،لهكتزوج زوجة ملوي أو لة لهكالفتاة املو

ن يك مل ، لهان شامالًكه  أن إطالقرض بذلك معيل مل كن املوكل فلو عامل حسب املتعارف، املعامالت

ان له احلق يف ك له  شامالًطالقن اإليكمل  إذا  نعم،لكي الوأجرة إعطاءيف عدم  أو له احلق يف الفسخ

  . المهكظاهر  واختالف قصدمسألة قد تقدمت  و،ذلك

 أو عي سواء يف الب،جنيبلأل أو لطرفه أو ار لنفسهيعل اخلجي أن طلق له احلقل املكيالو أن مث الظاهر

ة ريذلك جرت سى عل و،طالقاإلى ذلك مقتض ألن ،ها من املعامالتريغ أو جارةاإل أو الرهن أو الشراء

تصرفون يف أموال يما كموال األ تصرفون يفي للتجار نيالء املطلقكالوحيث إن ، املتشرعة يف زماننا

عل جي أن ق لهحي ال أنه ركذ أو ار بقسم خاصيل اخلكخصص املو أو إطالقن يكمل  إذا نعم، سهمأنف

   .ان ذلك مستثىنك اً مثالًإطالقار ياخل

ل كيلك الوميفهل (: قال أنه فعن املبسوط، الم مجاعة من الفقهاءكبذلك ظهر وجه النظر يف و

لك لنفسه مي أنه الثالث و،لكمي ال أنه والثاين، لكمي  أنهأحدمها: ه وجهانيف: ليق ،اريالة اخلك الوإطالقب

   .)هذا أوىل و،ار للمشترييله يف شرط اخلك ملوحظّ ال ألنه ،دون املشتري

  .ىأقونه إ ريعن التحرو

س له شرطه ينه لأ وله يف الشراءكو إذا ار للبائعيس له شرط اخليل بأنه جزمنه إ رةكعن التذو

  . عيأمره بالب إذا يللمشتر

 فهل له، ل مطلقكيأنت و: أن قال لهك طالقدها باإليق أو الةك الوأطلقلو (: رامةك مفتاح اليفو

 ،سكبالع و،عيالب ال يفكيان وكن إ اراً للمشتريينفسه خى عل علجي أن هل له و،اره أم اليسقط خيأن 

ل كيس للويلأنه  ار منيلعله ملا تقدم هلم يف باب اخل و،اره يف البابيسقاطه خإ تعرض حلال نمل أجد م

  ذلك 
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قلنا بتناوله  وإن ،تناولهي  الطالقاإل أن تهيوقض، أيضاً يف ذلك الًكيو أو اًيوص أو اًيون وليك أن الإ

 لحظياملصلحة فل وه مراعاة احلظيله والواجب عله ي فحظّ ال أنه املخصص له و،ان خارجاً عنهكله 

   .ىانته )هيتأمل فيلو

  . بعد التعارف الذي قد عرفتطالقة للوقوف أمام اإليواف ريواهم غ لفتادلةروه من األكن ما ذإف

بل ، ون املصلحةكت أن شترطيال  ول حسب املتعارفكيعمل الوي أن قتضيي طالقاإل أن ماك

الحظون يالء ال كالوكالبائعون  إذ ،املتعارف ذلك ألن ،ون مفسدةكال ت أن لزميقال بأن ي أن نكمي

 ،هاريغ أو ذات املعاملة يف املهم من املصلحة وهمالحظون األيإمنا  و،ةذات املعامل يف صرف املصلحة

سر ك ألنه نسان فارغاً عن املعاملةاإلى بقيال  أن ون من املصلحةيكاناً يأح و،املصلحة ريون غيكاناً يأحو

  .روها هناكاملصلحة اليت ذ يف لعله داخلو، ما أشبه ذلك أو له

ون كت ال أن  أوون مصلحةك ت بأنريعمال الصغتويل الويل أل يف روهكما ذ إىل اسيبالق أنه ماك

  .نيالباب يف اقي لوحدة الس،أيضاًالمهم هنا ك يف املفسدة وفهم املراد من املصلحةيمفسدة 

 يف ديزيار مث حضر من يباع باخلفإذا ، املعامالت يف ةيالعرفالالزم مراعاة  أن ث قد عرفتيوح

ن يكما مل يه الفسخ فيب علجيقد ال  و،ة تقتضي ذلكيانت العرفك نإ اناًيه الفسخ أحيب علجيالثمن 

  . المها حمل نظرك عدمه إطالق و وجوب الفسخإطالقف، رون ذلكيالعرف 

  ).إشكالففي وجوب الفسخ ، اريمدة اخل يف ولو حضر(: القواعد يف قال

  .حاألصل ه مراعاةيب علجي ألنه ،حصاألنه إيضاح عن اإل و،بجي أنه قربرة األكعن التذو

 ،الته لهكتناولت ون إ جممع الربهان والروضة وجامع املقاصد يف به جزم( :رامةكويف مفتاح ال

   يف ان اشتراك تصرفه بالغبطة وال غبطةكمل
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  . )بالفسخ إالّ تميادة مع حتققها واجب وال يع بالزين البوأل، نئديعدم الفسخ ح

نئذ يالفسخ ح و،الوجه املعتربى ع عليه لوقوع البلعل و،ب الفسخجيال  أنه الوجهن إ( :رييف التحرو

 فال ،ة ذمته من وجوب الفسخء برااألصل وهيب علجينه قد امتثل ما أ و،لكيالوى ب علجيسب ال كت

ادة مهما يع بالزيل البكيالوى الواجب عل أن دفعهما هناي و،باب املقدمة إىل الغبطة وال إىل صح االستنادي

   .ىانته )هيه فعل ما وجب عليجب علي فنكهو مم وعادةًنه ذلك كأم

 أن لكيان الوكمإان بك و،لكان الفسخ ضرراً للموك وان للطرف الفسخك إذا علم حال مايمنه و

  . نياألمر يف ةي حسب العرف،بجيوقد ال  ه ذلكيب علجيقد فإنه ، توسط لعدم فسخ الطرفي
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ان ك ،ذلك القدر يف اإلذناملالك ر كل بثمن فأنكيولو باع الو(: الشرائع يف قال :)٨مسألة (

  ).نهيميالقول قوله مع 

 يف لتككوإمنا : قول املالكيف، كثراأل وقلاأل يف ث االختالفيالقاعدة حى ره هو مقتضكما ذو

قمها يمل وإذا  ،نةيه البيها فعليل مدع فكياملائة الزائدة الو فإن ،نيمبائت: لكيقول الويو، االشتراء مبائة

  . حلف املالك

فقال ، الدار يف لتكك و:لكقال املو إذا ماك، صةيالنق وادةي الزنياختلفا ب إذا مايعلم احلال فيه منو

 مايها فريغ واملضاربة وجارةاإل إىل ذا احلال بالنسبةكه و،ث باعهما مثالًيح، البستان وبل الدار: لكيالو

  .كثراأل وقلاأل يف اختلفا وهايله فكوإذا 

 زيداأل أو  بقدر املثلجرةاأل أو الثمن يف ون نزاعهمايك أن ،كثراأل وقل األنيالرتاع ب يف ال فرقو

 أو  باخلصوصاإلذنمستند دعواه يكون  أن  بنيأيضاًال فرق  و،نقص لوحدة الدليل يف اجلميعاألو

  .  املثل فما فوق مثالأجرة ومثن املثل إىل  املنصرفطالقاإل

صفتها  يف ذاكأصلها ف يف قبل قولهيالة اليت كالوصفة  يف اختالف بأنه  واحدريأما ما استدل به غ

  . ظاهرريل فغكيه الويدعيالوجه الذي ى ل علكي عدم صدور التواألصلن وأل، هو أعرف به وا فعلهأل

 يف لهكو أنه :قال أحدمها إذا ماك، القاعدة التحالفى ان مقتضك ني متقابلنيئيش يف اختلفاوإذا 

قال  و،اشتراء الفرس يف الكونه إ :قال أحدمها أو ،البستان مثالً يف لهكونه إ بل: خرقال اآل و،الدار

  . من التحالففإنه ،  من صور التقابلذلك ريغ إىل ،اشتراء الشاة يف لتككبل و: خراآل

 ذلك يف صورة اختالفهماكم كان احلكمن هنا و( :ره اجلواهر قائالًكما ذ يف علم وجه النظريمنه و

  ل كجنس الثمن املو ويف ،والفرس دالعبكه يل فك املونيعيف 



٩٩

 يف س من التداعييل و،ركمن ألنه لكع قول املوياجلم يف القول فإن ،انهكم أو زمانه أو ع بهيالبى عل

  ).شيء

 أو  الدارأجرة املستنيالع أن  يفاختلفا إذا مثل مافإنه  ،عياون من التديكملاذا ال  أنه ظهريمل إذ 

 أو النجف يف أرضى املزارعة وقعت علن أ و،ريالدنانى عل أو الدارهمى املضاربة وقعت علن أ و،البستان

ى عل أو هندى  علالزواج وقعن أ و،أشجار التفاحى عل أو ليالنخى املساقاة وقعت علن أ و،ربالءكيف 

 ،ذلك من أمثلة التداعي ريغ إىل ،نبةيرأ أو سونياملطلقة م أن  أو،عمرو أو ديالزوج ز أن  أو،نبيز

  .  من ذلكأيضاًاملقام و

 الةكدعي الوين أكل كياختلفا يف صفة التوإذا ( :ث قاليح، قول القواعد يف علم وجه النظريمنه و

 نقداً أو نيبألف أو ةيع اجلاريب يف لك فقال املو،بعشرة أو شراء عبد أو ئةينس أو ع بألفيالب أو ع العبديبيف 

   .ىانته )نيمي قدم قول املالك مع ال،خبمسة أو ةيشراء جارأو يف 

 نيون الرتاع بيكنما يب و،ث القول قول املقليح، كثراأل وقل األنيون الرتاع بيك ما نيمجع بفإنه 

  . من التداعي أنه القاعدةى مقتضحيث إن ، نينيمتبا

 يف أصل العقد واختلفاى اتفقا عل إذا هذه أمثلة ما(: رامة عند قول العالمة املتقدمكقال يف مفتاح ال

ه أمثلة يوزاد عل، )١(رةكالتذ مثلة يف من هذه األمجلة يف  قول املالكميوقد صرح بتقد، رياملقادو اتيفكيال

 قول ميصرح بذلك أعين تقد و،)٣(جامع املقاصد يف عهاييف مج و،)٢(ريالتحر يف أربعة منها ويف ،أخر

 )٦(املختلف و)٥(اإلرشاد و)٤(املبسوط يف فقال بعشرة مثالً  خبمسةهعيب يف ذن لهأ أنه ىادع إذا ماياملالك ف

 أو مثلها و،ةيانت باقكن إ نياستعاد الع وعيل بطل البكحلف املوفإذا ، )٨(ةيفاكال و)٧(جممع الربهانو

  . )٩( )انت تالفةكن إ متهايق

  ره كما ذى صة عليالنق وادةيالز يف االختالف يف المكس اليفل، حال أي ىعلو

                                                
  .١٧٥ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ١(

  .٤٠ ص٣ج: حترير األحكام) ٢(

  .٣٠٣ ص٨ج: جامع املقاصد) ٣(

  .٣٨٩ ص٢ج: املبسوط) ٤(

  .٤١٩ ص١ج: إرشاد األذهان) ٥(

  .٣٨ ص٦ج: خمتلف الشيعة) ٦(

  .٦٠١ ص٩ج: هانجممع الفائدة والرب) ٧(

  .٦٨٥ ص١ج: كفاية األحكام) ٨(

  .٣٦٤ ـ ٣٦٣ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ٩(
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  .هذه الصورةيف سألة  عنون املأيضاًالشرائع  يف احملقق أن امك، تبهمكهم بؤورة أمساكالفقهاء املذ

  ؟ كثراأل وقل األنيصورة الرتاع بك نيني املتبانيون صورة الرتاع بك يف المكالإمنا و

ان ك إذا أما، قلاأل يان هو مدعك إذا مايون احلق مع املالك فيكإمنا  كثراأل وقلاأل يف الرتاع مث إن

اشتر : هل قال له أنه  يفاختلفا إذا ماك، قلدعي األيل الذي كي مع الوصلاألف،  ملصلحةكثرمدعي األ

  . مبائة: لكيقال الو و،نيمبائت: لكفقال املو، نيمبائت أو هذا الشيء مبائة

مالك  واطياختلف اخلإذا ( :قالنه إ ،رةكعن التذ احملكي يف علم من ذلك وجه النظري أنه ماك

ما لو أ مع ،اطيان القول قول اخلك، صاًيبل قم: وقال املالك،  قباًءأمرتين بقطعه: اطيفقال اخل، الثوب

، رشاط باأليلزام اخلإد يرينهما بأن املالك هناك يالفرق ب و،ان القول قول املالكك اإلذنأصل  يف اختلفا

  .)١( )عي البإطالقم كلزمه حبإمنا ف لزمه الثمن وإن ،ل غرامةكيلزم الويل ال كهنا املو و، عدمهاألصلو

   .)٣(ىانته ،)٢(عن املبسوط احملكيمثله و

مآل  ال ،ى مصب الدعوينياملتداع أو ركاملن وياملدع يف املهم أن تاب القضاءك يف رناكذ قد ذإ

قال بأن االعتبار باملآل ي أن نكميفال ، املآل ومجلة من املنازعات ختتلف حال املصب يفف الإو ،ىالدعو

  . باملصبال 

تبعه  وإن ،رامةكالم مفتاح الك يف اجلواب وشكالل من اإلك يف  النظرظهر وجهيمما تقدم و

  : ث قاليح، اجلواهر

  : ئانيش يبق(

 عدم األصلو، تهمانقدم قوله ألي ف،لكيالوى انة عليبعض اخل إىل رجعيل كالم املوكن إ :األول

قطع الثوب  يف تلفااخ إذا مايجارة فباب اإل يف اجلواب عن ذلك مبا تقدم لنا و،عدم غرامته وانتهيخ

   أنه قباًء مبا حاصله من أو صاًيقم

                                                

  .٧٥ ص١٥ج:  تذكرة الفقهاء)١(

  .٣٨٣ ص٢ج:  املبسوط)٢(

  .٣٦٤ ص٢١ج: نقله عن التذكرة واملبسوط، مفتاح الكرامة) ٣(
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 إىل يفضيل كيصفة التو يف اختالفهما ألن ،ذلك منتف هنا و،الةكالوى اتفقا عل إذا تجهيإمنا 

 إىل ،)نئذي قوله حميفال وجه لتقد، الته عنه حمققة احلصولكون وكفال ت، لكيأصل التو يف االختالف

  . المهكآخر 

ج وزي أن  يفلهكوفإنه إذا ، لكيالوى انة عليدعي اخليل دائماً كس املويل أنه :شكالاإلى رد عليذ إ

بل ذلك ، لكمال املو يف تصرفيها ومل يله فكويمل  إذا مايانة فيخى سميال فإنه ، له امرأة فزوج له هنداً

 أو  مبال املالكان عقداًكلو  ويالتداع أن  إىلضافةباإل ،الفضول خائنن إ :قاليفهل  ،ون من الفضويليك

 تاج حيس مطلقاً حىتيانة لي باخلشكالفاإل، نادراً إالّ ل عرفاًكيانة الويس من خيل، ما أشبه أو اشتراًء مباله

  . اجلوابإىل 

 أو يف ،قباًء أو صاًيقطع الثوب قم يف فسواء، الةكالوى  اتفاق علأيضاًاملقام يف  فإن ،جوابه يف أماو

 أو الة هذاكمصب الو أن  يفاالختالفإمنا  و،الةكأصل الوى مها متفقان علالك، ةياجلار أو اشتراء العبد

 يف ني املثالنيفال اختالف ب، لكيأصل التو يف أحدمها االختالف يف نهما بأنين الفرق بكميفال ، هذا

  . اتهيخصوص يف ل واالختالفكيوجود أصل التو

مسألة س من يلنه إ( :ي من التداعونهكرد  يف ث قاليقول اجلواهر ح يف علم وجه النظريمنه و

 ،هيمنه على ون ذلك دعوكضرورة عدم ، ذاكلتك بكبل و: لكان جواب املوك وإن ،شيء يف يالتداع

 نيالفرق بن إ هيف إذ ،)لكيالوى ار دعوكنإاملعترب منه ما تضمن إمنا  و،ئاًيه بذلك شيلعدم استحقاقه عل

ان ك وإن ،يخر فهو من التداعه اآليدعيدعي مقابل ما يا ان أحدمهكلو  أنه ركاملن وي املدعنيب والتداعي

  .  فتأمل،من التداعيسألة فامل، ركاملن ويذلك فهو من املدعكس يدعي ما ليأحدمها 
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 من املشتري بعد فرض نيمث بعد حلف املالك تستعاد الع(: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال

 أو مثلها و،ةيانت باقكن إ ه العلميعلى ادع إذا ردودة منه املنيميحلف املالك ال أو الةكاعترافه بالو

متام ما حلف إل كيالو أي لزم الداللي :تهيمن ا احملكي يف خيوالقائل الش ليق و،انت تالفةكن إ متهايق

مساواة  ونيالعتعذر استعادة ى من هنا محل عل و،قواعده وصول املذهبد خمالف أليهو بع و،ه املالكيعل

   .ىانته ) ادعاه املالكمة ملايالق

 يف نا مل جند ذلكك ل،تهيا يف خيور عن الشكاملختلف نقل اخلالف املذن إ :رامةكمفتاح الويف 

ر كنأ ونقصل باألكيباع الو إذا مايهو فإمنا خ يالم الشك أن ىفخين ال كل، )١(ةي من نسخ النهانينسخت

 أنه يدعيان املالك كس بأن كفلو انع الإ و،ادةيزبال أو ع بثمن املثليالب يف لهك و:بل قال، ل ذلككاملو

ا وقعت فله فسخ املعاملة أل، ل شيءكيالوى ن عليكد مل يزل باع باألكيالو ونقصع باأليأمره بالب

  .ةيفضول

 ،ديزل باع باألكيالو ونقصع باأليأجاز بالبإمنا  أنه املالك يدعي أن نكمي أنه ما سبقيرنا فكقد ذو

ما كة يث الضرائب التصاعديح، ما أشبه أو ةيومكبة حياملالك لضرى ل ضرر عل حمد مثالًيزاألألن 

  . نبعض البالد اآل يف نشاهده

 إىل ل وردت احللفكينة للويث ال بيلف املالك ححيمل  أو ،دعواهى نة عليل البكيأقام الو إذا أما

، حةيصحى املعاملة تبق فإن ،ولكد النره مبجيم علكحير كقلنا بأن املن إذا هيمل ترد احللف عل أو ،لكيالو

، نة حجةيالب ألن ،املالكى نة علين املشتري هو الذي أقام البكل، نةيل البكين للويكمل  إذا ذلكك وبل

  . املشتري أو لكيسواء أقامها الو

   آجرها إذا ماك، جارةموضوع اإلأيضاً يف ون اخلالف يك أن ينبغيو

                                                

  .٣٦٣ ص٢١ج: انظر مفتاح الكرامة) ١(
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 هي مثال مائة اليت املثل أجرةيف إمنا  و،املائة يف ن لهأذيمل  بأنه لكاملوى ل مبائة فادعكيالو

 يف  لوحدة املالك، املثلأجرة من أكثرانت ك وإن ،نيمخس ومبائةجارة اإل يف أجاز لهإمنا  أو ،مخسونو

ى ة خاصة عليذلك رواى خ عليوجد الش إالّ إذا اللهم، خيعند الش أو ،سواء عند املشهور، نياملقام

  . الرواياتما هو معروف متون كة يالنها ألن ،جارةع دون مثل اإليبه بالب خالف القاعدة فأفىت

 إذا أما وكثراأل وقل األني باألمرره املشهور يف دوران كالقاعدة ما ذى فمقتض، حال أي ىعلو

لك  املانياستعادة الع و،أيضاًالقاعدة البطالن ى مقتض فإن ،حتالفا و مثالًيني املتبانني باألمران من دوران ك

  . متها مع تلفهايق ومثلها أو ،مع وجودها

، هيله سع ألن ،ادةيك يف الزياملشتري شر أن  فالظاهر،قد زادت و موجودةنيانت العك إذا أما

رنا كث ذيح و،ان النقص بسبب املشتريك إذا رشاملشتري األى عل أن نقصت فالظاهر إذا اأما ك

البحث  و،تاب الغصبك يف ىخرأة يصة من ناحيالنق وةيحادة من نايالزمسألة  و،الترتل والتضخممسألة 

  . الم يف ذلككرار الكت إىل حاجة مث هنا فالإه ين فيكمل  وإن ،أيضاًمن ذلك الباب 

الثمن الذي قد ى املشتري عل ولكيان قد تصادق الوكوإذا ( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ل الرجوع كان للموك ،دهياملشتري السلعة فتلفت يف إىل  لكيان قد دفع الوك و،هي فاإلذنل كيالوى ادع

رجع ن إ نكل، ة لثبوت عدواما معاً بظاهر الشرعيميانت قكن إ ،وم التلفيمته يهما شاء بقيأى عل

   قه له يفيالثمن لتصدإليه ن قد دفع يكمل  إذا لكيالوى رجع املشتري علياملشتري ال ى عل
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   .ىانته )هيجوعه علل ظامل له بركاملو أن  ويف،اإلذن

 ألن ،وم التلفي وم الرجوع اليمة يون القكالقاعدة ى مقتض أن تاب الغصبك يف ن قد عرفتكل

  . اًيميق أو اًيان مثلكسواء ، متهيق  الشيء النيطلب عيإمنا فاملالك ، الذمة يف دخليالشيء بتلفه 

 ل بالنسبةكثبت قول املو وةيت باقانك فإن ،تالفة أو ةي باقنيون العكت أن ماإمث (:  املسالكيفقال 

رجع بأقل  وإالّ ،ل يف دعواهكيصدق الويمل  وان دفعهكن إ رجع املشتري بالثمن واملشتري استرجعهاإىل 

ل الذي هو ظامل كل من مال املوكيد الويس يف يأقل فلان كن إ الثمن ألن ،عيمة املبيق ون من الثمنياألمر

 ،ها بزعمهياملظلوم ف ألنه مةيد من القيرجع بأزي مل أكثران كوإن  ،أخذ قصاصاًيللمشتري بزعمه سواه ف

  . )ل جمهول املالككيد الويالزائد يف ى بقيو

هو : قلت(: ره اجلواهر بقولهك ملا ذ،ة من قول املسالكريخة القطعة األين الظاهر عدم متامكل

ناقش يف استحقاق يل قد ب، هيلإصاله يإ إىل توصلي أن هيعلجب يل فكيع بزعم الوقل يف الواكللمو

وجب ياستحقاق املقاصة يف ماله ال  و،ل يف الواقعكللمو بأنه ل بعد فرض اعترافهكيالوى وعه علرج

ما أخذه املالك منه صار عوضاً  أن دعي يف املقامي إالّ أن اللهم، ده مال من ظلمهيمن يف ى استحقاقاً عل

 ه من املالك الظامل بعد اعترافهيل لعدم الضرر علكيوالى  منه علكنيقال بوجوب التمي أو ،ولو شرعاً عنه

   .ىانته )س لهيلبأنه 

بعض حقه  و،نياسترجع بعض حقه باسترجاعه العإمنا املالك  فإن ،هيره يف أول فرعكما ذكهو و

  . هيلإرجعه ي أن هيل فعلكيد الويخر هو الزائد الذي يف اآل

   هيما فى فخيل فال كيالوى أما فرعه الثاين باملناقشة يف استحقاق رجوعه عل
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، املبدل و البدلنيل بكمع املوجيف كي إذ ،استثناء اللهم عنه ورهكه ال ذكفضل تران من األكلذا و

  . ان مثناًكل باملال الذي كيالوى نه رجع املشتري عليل عكاسترجع املوفإذا 

ل جمهول كيد الوي يف ث جعل الزائديح، ة يف قول املسالكي القطعة الثانيفظهر وجه النظر يمنه و

ل يف الرجوع ك املويريره املصنف من ختكمه ما ذكانت تالفة فحكوإن ( : قال بعد عبارته السابقة،املالك

 املشتريى رجع عل فإن ،ل فلعدوانه ظاهراًكيأما الو و،دهيأما املشتري فلتلف ماله يف ، هما شاءيأى عل

 ،عيقه له يف صحة البيل بتصدكيالوى  املشتري علرجعيه مل يدعيما يل فكيان مصدقاً للوك و،مةيبالق

ل الثمن كين قد قبض الويكمل  إذا هذا،  ظاملهريغى رجع عليه فال يل ظامل يف رجوعه علكاملو أن زعمهو

، نه مثناً لهيه لعدم تعيدعي ل الكستحق الثمن واملوي ل الكيالو ألن ،هيتوجه عدم الرجوع عليمل  وإالّ ،منه

أقل  أو مةيان بقدر القكن إ نكل، هيلإل مبا دفعه كيالوى جع علري عوض املال فوقد اغرم املشتري

   .ىانته )ل جمهول املالككيد الويالباقي يف ى بقي ورجع بقدر ما غرم وإالّ ،فالرجوع به ظاهر

  . لكاملوى ل الزائد علكيرجاع الوإالقاعدة ى مقتض أن ،قد عرفتفإنه 

ل مبا غرمه أمجع كيالوى الة رجع علكالوى تري مصدقاً علن املشيكمل وإن ( :مث قال املسالك

   .ىانته )لغروره

ه يرد عليفال ، مةيالق إىل ال، الزائد الذي جعل جمهول املالك إىل  عائد)لغروره(: قوله أن الظاهرو

ب يال ر و،عيتاب البكصرح منها يف أبل ، قد وقع له حنو هذه العبارة: قلت(: ث قالي اجلواهر حإشكال

  حنوها مما هو  وع ما غرمه عوض املنافعياملتجه له الرجوع جبمن أ و،ما تقدم يف حملهكفساد ظاهرها يف 



١٠٦

   .ىانته )حصل وإن بل، صل له نفع يف مقابلهاحيمل  ونيمة العيس من قيل

ما ك ،أيضاًاملنافع اليت فاتته  و،أخذها منه املالك ل باملنافع اليتكيالوى صح رجوع املشتري علينعم 

  . ره اجلواهركذ

ل رجع به كيالو إىل قد دفعه و،ديان الثمن أزكلو و( :ث قال بعد ذلكيح، املسالكى رد عليمث 

   .ىانته )ع ظاهراًيالبلفساد 

ع يالبى ريبل املشتري ، الةكالوى ن مصدقاً عليكع عند املشتري الذي مل يذ ال ظهور لفساد البإ

  .حاًيصح

 ،غترمهاما  وقل من مثنهاملشتري باألى ل علكيل رجع الوكيالوى رجع علوإن ( :مث قال املسالك

رجع يمة فال يأخذ الزائد عن القينه ظامل أ وستحق سواهيل ال كاملو أن زعميان أقل فهو كن إ الثمنألن 

 ألن ،الزائد جمهول املالك ظاهراًى بقين كل، غرم سواهايمة أقل فلم يانت القك وإن ،املشتريى به عل

س له يفل، لكار املوكنإالة بكل قد خرج عن الوكيالو و،موافقة الظاهر له و بزعمهستحقهيل ال كاملو

   .ىانته )هكل ماليحتص إىل توصلي ومكرتعه احلايقبضه ف

ل املال كالة فكاره الوكنإل ظلمه بكاملون أ ولكيو أنه دعييل كيالو إذ ،ه نظر واضحيفو

وال : لذا قال اجلواهر و،خره بعض ماله اآليعطي أن لكيالوى علإمنا ث استرجع بعض ماله فيح و،لكللمو

ه كانتزاعه منه بعد علم مالى م علكبل الظاهر عدم تسلط احلا، رناكحاطة مبا ذه بعد اإليك ما فيعلى فخي

  . هيلإصاله يإ إىل ه التوصليجب عليبزعمه ف

ن أول اك وإن ،قبض الثمن بعديل مل كيون الوكاق يالسى مقتض أن أعلمو( :مث قال املسالك

 ن مع تصادقهماياألمرخر بأقل اآلى املشتري عل ولكيل واحد من الوكجع رينئذ فيح و،الم أعمكال

  لو فرض  و،الزائد جمهول املالكى بقيو



١٠٧

  . ه ما تقدميف و،ىانته )اتفقتن إ  جمهولةأيضاًل كيد الويادة يف يانت الزكالقبض 

 يف اشتغال ذمة املشتري يف بي ال رنكل(: ث قاليالم اجلواهر حك يف علم وجه النظريمنه و

وا للمالك كالظاهر لعدم  يف س له قبضهايبل ل، ل املطالبة اكين للويكمل  وإن ،نيمة العيالظاهر بق

 وإن ،الظاهر يف لكوم ا للموكا حمإه ين فكول، ا من جمهول املالكإ: قاليفقد ، الذي غرمه بزعمه

مال  يف ا تدسإ: قاليومن هنا قد ، متان ملالهيتمع له قجيال  إذ ،لكيغرم الو أن وز دفعها بعدجيان ال ك

  .ىانته )صحابلمات األك يف راً لذلكين مل أجد حتركل، ل عوض ما غرمه عرب الظاملكيالو

 املشتري ألن ،ياملشتر إىل رجعي أن لكيان للوكل كياملالك ملا أخذ من الو أن القاعدةى ذ مقتضإ

ه ريأخذه املالك من غ وإن ،أراده املالكن إ للمالكى عطيالبدل  و، بدلهإعطاءه يل فعريقد أتلف مال الغ

د يز إىل ركر فرجع بكد بن عمرو مال بيأتلف ز إذا ماك، لكي وريغ أو انك الًكي و،ريأعطاه لذلك الغ

، ذ منهمن أخ إىل دفعهي أن بجير كب إىل املالدفع يمل  د بن عمرو ملايز فإن ،أخذ منه املال وبن خالد

  .اًإطالقاملقام  يف وال جمهول مالك

ففي ، الةكل الوكر املوكالطالق أن أو احكبعد الن و،هاطالق أو اح زوجة لهكن يف لّهكمث لو و

ويل املمتنع  ألنه ،طلقها منهي ألن م الشرعيكاحلا إىل ل ترجعكا زوجة للموأث تعلم املرأة ياح حكالن

 يف ماكاملقام  يف التقاص أو وال جمال للفسخ، طالقهاستعد ليوجته فال ا زأر كني له ان املعقودك أن بعد

  .اتياملال

  ؟مكس برجعي راجعت احلايل وأراد الزوج مباشرا إذا الطالقويف 

ها من ريغ إىل ،ال نفقة هلا وتزوجت أن  فلها، زوجةري اهللا غنيب ونهايانت بك ثباتنها اإلكميمل فإن 

  ان كن إ احكالن يف حق هلا واقعها الي انك إذا نكل، جانبام األكأح



١٠٨

علم يان املطلق ك إذا نعم، ها عدةيعلنكاح الشبهة واح شبهة كن ألنه ،علم بطالقهاي املطلق ال

  . ان هلا الزواجك واًيان مبواقعته هلا زانكطالق لبا

ه دفع يفعلون ضاراً يكته دون زواجها يلوليالرجل حب ألن  أو،باحته هلا للنفقةوهلا أخذ النفقة إل

  .هيتنفق عل ود الزواج منهيقبال نفقة الزوج اليت تر يف النفقة والضرر

زوج  أنه  أو،ال  زوجة أواأ يف املرأة و الرجلنية مرتبطة بباب االختالف بريثكيف املقام فروع و

  . ال هلا أو

  . الةكرت الوكبعد الزواج أن ونسانإزواجها ب يف لت رجالًكو إذا عرف حال مايمما تقدم و

  



١٠٩

  . )من واجباته ألنه عيم املبيقتضي تسليع يالب يف الةك الوإطالقو( :الشرائع يف قال ):٩مسألة (

ى ب علجي و،ملك املشتري يف دخالهإ وعيزالة ملك البائع عن املبإباعتبار اقتضائه (:  اجلواهريفو

 أو  قبضه من املالكقبض الثمن من له يسلمه حىتين ال كول، من حقوقه ألنه ميمدخل امللك التسل

اه يإعه يينئذ قبله فتعذر أخذه من املشتري ضمن لتضيع حيفلو سلم املب، ة ملصلحة املالكيمأذونه رعا

   .ىانته )جامع املقاصد وبل، املسالك يف ذاك ،ميبالتسل

قد ، املشتري إىل عيم املبيقتضي تسليع يالب يف لكيالتو و:رامة عند قول العالمةكمفتاح ال يف قال

  . حياملفات وجامع املقاصد وريالتحر ورةكالتذ والشرائع واملبسوط يف رح بهص

 يف ولده وذلك الشارحانى قد وافقه عل و،ته الثمنيع قبل توفيم املبيلك تسلميال نه إ :اإلرشاديف و

ان ك إذا مبا  ـعيم املبيأي تسلـ  د ذلكيقد ق و،صاحب املسالك ويردبيلموالنا املقدس األ وشرحه

  . ةريثكمسائل  يف رةكالتذ وريالتحر يف ذلك يف له املأذونكيو أو لكاملو إىل داء الثمنبعد أ

حنوه ما يف  و،صحاب األإطالق إىل ع أوالًيم املبيل من تسلكيجامع املقاصد منع الو يف قد نسبو

م بأن ي باملنع عن التسلاإلرشادالم كجامع الربهان  يف وجه و:قال ،)مواكح: (ث قاليح، ة املراديغا

 هونكمث أضاف بأن ، لكيه الوكلميذلك فال  يف س هو شرطيل و،عيمفهوم الب يف س بداخليع ليم املبيتسل

، قبض الثمن يباعه بنفسه حق احلبس حىت للمالك لو ألن ،حاالًإليه م يقضي بوجوب التسلي للمشتري ال

  م يبوجوب التسل: نعم لو قلنا، لكيذا الوكف



١١٠

 )تقابضانيما أصح األن أ و، واجبريغ أنه حمله يف ن قد تقدمكل، ذلكمت هلم  عن البائع أوالً

   .ىانته

الة كرون من الويان العرف ك فإن ،ميعدم التسل أو ميالتسل يف ةيالقاعدة اتباع العرفى مقتض: أقول

 ،ضمني اً مث تعذر أخذ الثمن من املشتري مليان عرفك إذا مايسلمه ففإذا ه يعل و،فال وإالّ ،مهم سلّيالتسل

نئذ قبله فتعذر أخذه من املشتري ضمن يع حيلو سلم املب أنه فما تقدم من، فعل حسب العرفألنه 

  . ىأخص من املدع، مياه بالتسليإعه ييلتض

ل ممن له كالء املوكل آخر من وكيوىل  إاملوكل أو ىل إل أوكيالو إىل سلم املشتري الثمن إذا نعم

 لكاملو إىل دفع املشتري الثمنإذا ( :رةكالتذ يكحم يف لذا قال و،عيم املبيل تسلكيالوى  وجب عل،خذاأل

 لكذن له املوأسواء ، عيسلم املبيل كيجوزنا له قبض الثمن فالو إذا املطلق ىل إل املأذون له أوكيالوأو إىل 

فإن  ،نفراد بأخذهللمشتري اإل و،ع مستحقاًيدفع الثمن صار قبض املب إذا املشتري ألن ،منعه أو الأو 

   .ىانته )ميم للتسلكأخذ املشتري وال حى  حممول علاألمرسلمه املشتري ف وإن فذلك أخذه املشتري

سواء ، خرسلم أحدمها املال قبل اآلي أنه ىل عليوال دل، الالزم التقابض أن حمله يف رناكا قد ذمث إن

ع يب أو ،ع الدار بالدرهميبكباالختالف  أو ،ناريع الدرهم بديبكن ينقد أو ،انكع دار بديبك نينيانا عك

ان ذلك ك و،ع ذا الشرطيان البك إذا مايفاملثمن  أو ل الثمنكيم الويتسل يف إشكالوال ، الدرهم بالدار

  . التقابض بالشرطى خارج عن مقتضفإنه ، التهكو يف داخالً

الفهم ى دعو  إالّنئذيل حيس الدليفل(: اً بقولهريره اجلواهر أخكما ذيظهر وجه النظر فيمما تقدم و

   ع الذييان املبك إذا ماينع ذلك خصوصاً فميقد  و،عرفاً



١١١

   .ىانته )لكد املوي يف هيل علكو

علم يمنه  و،لكد املوي يف هيل علك وع الذييان املبك إذا مايف قابل للمنع حىت ريذ الفهم العريف غإ

  . ناط بالفهم العريفيلة الذي اكالوكع ياجلم يف املناط ألن ،مهاريغ والرهن وجارةمثل اإل يف احلال

 مايل فكحق للمو ال أنه ماك، مي عدم التسلاألصلان ك ،عدم الفهم والفهم يف  اختلف العرفلوو

ى ضمان عل ه اليعل و،ين ما قصدت ذلكإقول ي أن از العريفكم حسب االرتيان ظاهر عبارته التسلكإذا 

من ذلك  ريغ أو  عن املشتريالًكيان وك إذا ماي فأخذ املثمن أو تعذر أخذ الثمن إذا ميالتسل يف لكيالو

  . حنوها والرهن وجارةاإل

 ،ميل قبل التسلكيم الويرامة لعدم تسلكره مفتاح الكالوجه الذي ذ يف علم وجه النظريمما تقدم و

  . )طيبل هو تفر، لكذلك للمو يف ال مصلحةه مث إن( :بقوله

ذلك ك ،تسلمي أن سلم قبلي أن صيللأل أن ماكف، صيلاألكل كيفالو، الةكظاهر الو يف المكذ الإ

  . المكعدم وجود املصلحة خارج عن حمل ال وفوجود املصلحة، ذلك يف لهكو إذا لكيللو

 أن ىعل  ـةيأي الشافعـ  اتفقوا(: ث قاليرة حكالتذ يكحم يف مما تقدم ظهر وجه النظر أن ماك

ل كيقبض ويالسلم  يف ذاك و،صحة العقدشرط  ألنه ،قباضاإل ولك القبضميعقد الصرف ب لكيالو

ال  أنه والوجه، ذلك نظر يف عندي و،اه ال حمالة عندهميإقبضه يل املسلم كيو ورأس املالإليه م املسلَ

  . )١()لك القبض حبالمي

                                                

  .٨١ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ١(
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  . )لهميروه من دلكة أوجه ملا ذيما قاله الشافع أن نا جندإ(: عن جممع الربهان قالو

 أن الظاهر و،)١()ةيه خالفاً للشافعريغ و الصرفنيذلك ب يف ال فرق(: قالنه إ عن جامع املقاصدو

تبعه احملقق الثاين حمل  ورةكفقول التذ، ذلكى ة علية املبنية هو الوجه ملا عرفت من العرفيره الشافعكما ذ

 التقابضاملعترب حصول  أن بابه يف قد تقدم(:  قال، ظاهرري فغني القولنيرامة بكمجع مفتاح الأما ، راديإ

تقابض  أو الس يف  اعترب تقابضهمانيلكيان املتعاقدان و كفمىت، نيالصرف قبل تفرق املتعاقديف 

  .ىانته )٢()نيرين التقدي مبالحظة هذنيل من القولكصح ي فنيلكي قبل تفرق الوكنياملال

 ،بذلك بأسن يكقباض مل القبض واإلى نة عليانت قرك أنه إذا  يفاخلالف وشكالنبغي اإلينعم ال 

 يف ع ثوبيأمره ببيه بأن كالقبض ملى نة عليلو دلت قر و:القواعد يف لذا قال و،عييسبب ذلك التضوإن 

  .ل لهكيع الثمن بترك قبض الويضيموضع  يف لكسوق غائب عن املو

ث ي ح)٥(ريذا التحركو، )٤(جامع املقاصد و)٣(رةكالتذ يف لهكصرح بذلك ( :رامةكيف مفتاح الو

 لكظاهر حال املو ألن ،ان متأمالًكن إ هيلتأمله ف وال معىن، ان وجهاًكنة يل بامللك مع القريلو ق: قال

العرف مفرطاً  عد يفيترك ن إ هنأ و،ل مثنهيع لتحصيأمره بالبإمنا نه أ و،ع مالهييبتضى رضيال أنه 

   .ىانته )٦()عاًيمض

 املالك هذه إعطاءنة ويقرال وجه يف التأمل مع وجود ال إذ ،د العاملييره السكما ذكهو و

باب اهلبة  أو باب الرهن أو جارةباب اإل أو مثمناً أو ع مثناًيان يف باب البكسواء ، لكية للويالصالح

  .هاريغ أو باب الصلح أو املعوضة

  ان ك مث إن

                                                

  .٢٣١ ص٨ج: قاصدجامع امل) ١(

  .١٧٣ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ٢(

  .٨٠ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ٣(

  .٢٣١ ص٨ج: جامع املقاصد) ٤(

  .٥٦ ص٣ج: حترير األحكام) ٥(

  .١٧٤ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ٦(



١١٣

الة مل كن الوألما إ، مع تسلم الثمن أو قبل تسلم الثمن ياملشتر إىل نيسلم العيال  أن لكيالوى عل

  . ديالى عل فسلم فالظاهر الضمان لقاعدة ،مي عدم التسللكما بنص املوإ و،شمل ذلكت

ما ورد من ضمان ى من فحو و، )١(ضرار ال وضرر الاستفادة الضمان من قاعدة ( :اجلواهر يفو

أتلفه متلف وصدق  مة الرهن لويمن تعلق حق الرهانة بق و،انيالد ديون من ي اهلرب للمدكنين لتميالد

   .ىانته ) ذلكريغ والوجه املزبورى ه من املعاوضة علي فنيما هو أميط فيالتفر وانةيخلا

ذلك  و،ذن املالكإ ريالشيء فسلم بغى د عليل له كيالو ألن ،أوىل )٢(دين االستدالل بقاعدة الكل

د من يان أزكسواء ، ن فقطالضمان هو ضمان الثم أن القاعدةى ه فمقتضيعل و،ون سبباً للضمانيك

ان كع يالب ألن ،مهاريبغ أو الترتل وصة بالتضخمينق أو ادةيسواء حصل ز و،اً هلايمساو أو أقل أو مةيالق

تضخم  أو صار ترتل أو ،التهكقل حسب وباع باأل أنه  لفرض،لكيالوى حاً فالثمن مضمون عليصح

  . مةيأقل من الق أو أكثرفصار الثمن 

ى ان علكالة كع بالويان البكث يح و،الةكان بالوكع يالب إذ أن مةيفال وجه لضمان الق هيعلو

 ه الثمن اليان علك بدون أخذ الثمن نيسلم العفإذا ، ه للمالكيعطيأخذ الثمن وي ونيسلم العي أن لكيالو

  .  من ذلك وال أقلأكثر

 مل ألنه مةيالق إالّ هين عليك مل أكثران الثمن كلو ( أنه رة منكالتذ يكحم يف علم وجه النظريمنه و

   ضمن ما فرطيإمنا  و،هيون مضموناً عليكقبض الثمن فال ي

                                                

  . ٢ ححياء املواتإ من كتاب ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  . ١٢ ح١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:املستدرك) ٢(
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تمل تغابن الناس حي نيباعه بع فإن أكثرمة يانت القكولو ، فاءيث سلمها قبل اإلي حنيهو الع وهيف

هو أصح وجهي  و،بع بل أتلفهايما لو مل ك، هايث فرط فيمة حيع القيغرم مجي أنه األقوىمبثله ف

  . ةيالشافع

ذن إولو باع بغنب فاحش ب، ع بذلك الثمنيط عنه قدر الغنب لصحة البحي ومةيغرم القينه إ :الثاينو

ع به يقدر الثمن لصحة الب الإغرم يال  أن اسهيأما الثاين فق و، فظاهراألولأما ، ل احتمل الوجهانكاملو

  .ىانته )استرد ما غرمه ولكل الثمن بعد ما غرم دفعه للموكيقبض الو فإن ،اإلذنب

هو الذي  )اإلذنع به بيقدر الثمن لصحة الب الّإغرم ي ال أن اسهيق(: اًريقوله أخ أن اضحمن الوو

  . سألة ع فروع امليمج يف ونيك أن نبغيي

  : بقوله ره اجلواهر أوالًكعلم وجه النظر يف ما ذيمنه و

  . مثإرد هو جمإمنا  و،يف أصل الضمان أوالًناقش يقد : قلت(

ها يان فك إذا  من الثمنأكثرانت ك وإن ،مةيفاملتجه ضمان الق، لضمانلو سلم ا: قالنه إ :اًيثانو

أما ضمان نفس الثمن  و،أكثرانت ك إذا فله مقدار ما قبل مثنه الإاحتمال رجوع للمالك بفسخ وحنوه و

ن كمي الذي نياملالك حق حبس العى ع عليضإمنا  و،هيون مفرطاً ف يكه حىتي علالًكيس ويل أنه دفعهيف

فرق يبه  و،رناهكق الذي ذي قائمة مقامها مالحظاً جرب ضرر املالك بالطرنيمة العي منه بوضع قهؤفاياست

ه يف مال يط عليالتقابض باعتبار صدق التفرى ل علكيمن ضمان الثمن يف الو أيتي ما نيب وهي ما حنن فنيب

   .ىانته )ل الذي هو الثمنكاملو

  ). رمحه اهللا (ره هوكه مما تقدم مما ذريغ وديل اليد دلملاذا املناقشة يف أصل الضمان بع: أوالًفإنه 

  فال وجه ، ما عرفتى ان علكف ما كياملتجه هو ضمان الثمن ن إ :اًيثانو
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ها احتمال رجوع للمالك يان فك إذا  من الثمنأكثرانت ك وإن ،مةيفاملتجه ضمان الق(: لقوله

الشيء الذي ن أ و،حاًيان صحكع يالب أن عدم رجوعه بعد و رجوع املالكنيفرق بأي  إذ )حنوه وبفسخ

  .ه للمالكؤأعطا ول هو تسلم الثمنكيالوى عل

  :هيار ففيأما احتمال الفسخ باخل

 ،اريان للطرف اخلكما ي فأكثران الثمن ك إذا لقل للمالك األكي الوإعطاءبلزوم ) النقض (بعدـ 

 لكيأخذه الو  أقل من الثمن الذينيالع أن قل بفرضاملالك األ إىل جعريفسخ الطرف في أن تملحيث يح

  ـ

ن فسخ من يكما مل ي فكثراأل أو قلون للمالك األيك أن وجبي بأن احتمال الفسخ ال) احلل(

ملا  و،نيفالثمن يف قبال الع وإالّ ، دائر مدار حتقق الفسخ من أحدمهااألمر ف،لكيمن طرف الو أو املالك

 إىل  منهنيفقد انتقلت الع، حسب الفرضجازة املالك إأشبه بما  أو الصلح أو اهلبة أو الرهن أو عيان البك

 أكثراملالك ال  إىل م الثمنيلف بتسلكهو مإمنا ل كيفالو، املالك إىل انتقل الثمن من الطرف و،الطرف

  . ال أقل ومن ذلك

 ،املالك إىل نيمة العيم قيل تسلكيالوى ان علكال الثمن  ونيسلم ال العيفسخ الطرف ومل  إذا نعم

 نيمة العيسلم قي أن هيان علك نيالع يف لكي فلما فرط الو،املالك إىل نيترجع الع أن الفسخى مقتضألن 

 أو مثالً أو ناًيسلمها عي أن هيعل فإن ،اً للثمنيمساو أو أقل أو  من الثمنأكثرانت كسواء ، املالكإىل 

  . املالك إىل مةًيق

ل الذي كيذمة الو يف نيالع ألن ،ني استرجاع العن منكمتيفسخ املالك ومل  إذا ذلكك أنه الظاهرو

ى ان علكن من استرجاعها كتميمل فإذا ، نيفسخ ارجتع املالك العفإذا ، ذن من املالكإسلمها بدون 

  . عدمها ومةيادة الثمن عن القي زني فرق بري من غمةًيق أو سلم البدل مثالًي أن لكيالو
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س يول، نيأم ألنه ،ل شيءكيالوى ن عليكل مل كين الوط مي بدون تفرنيتسلم املشتري الع إذا مث

 مةيناقصاً عن الق أو  زائداًأيضاًه للمالك هو الثمن يالشيء الذي عل أن الظاهر و،نيميال إالّ نيماألى عل

 نيل العكسلم املو إذا أما، امللك ال تشترط بالتقابض و،هكمل يف  دخلتنيالع ألن ،نياً هلا ال العيمساوأو 

 إىل نيجنيب العسلم األ إذا ذلككون احلال يك أن بعديبل ال ، اًإطالقل كيالوى شتري فال شيء علاملإىل 

  .  للمشترينيالعإمنا  واملالك الثمنى فوت عل ألنه نيمة العيق ضمن الثمن اليفإنه ، املشتري

نقدح يلوب  للمطالًياً دلريرناه أخكولعله مما ذ(: ث قاليقول اجلواهر ح يف ظهر وجه النظريمنه و

سألة ان مدرك املكتجه ذلك لو ينعم ، جنيبل دون األكيرنا بالوكالوجه الذي ذى اختصاص الضمان عل

   .ىانته )هريغ ولكي الونيفرق ب ريع حق احلبس من غييتض

حسب إليه سلمها  إذا أما، عتباطاًاذن املالك إاملشتري من دون  إىل نيل العكيسلم الو إذا لهكهذا 

ان كفظها عن التلف مما حيم للمشتري يان التسلكإمنا  و،ها التلفيخاف عل ونيأم  ألنهذن شرعيإ

 أن  يفيك املالاإلذنك الشرعي  إذ األمر،اًإطالقه يلفال شيء ع ،إليهم ياً عن قبل الشرع بالتسلأمورم

  . وجب فراغ الذمةيهما يلك

قتضي ين ال كل، م الثمنيتسل  يفاإلذنقتضي يالشراء  يف الةك الوإطالقذا كو( :الشرائع قال مث إن

   .ىانته )القبضى ؤمن عليقد ال  ألنه ع قبض الثمنيالب يف اإلذن

ما من إ و،الشراء يف الةك الوإطالق يف ما من العرفإ ستفاد قبض الثمني أن لزميف، رهكما ذكهو و

  قامت إذا ( :اجلواهر يف لذا قال و،ل خاصيدل
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قبضها فتلفا يمل  إذا عياملب وبل هو ضامن للثمن، نئذيقتضاها حذلك اتبع مى ة عليمقال وةيقرائن حال

ولعله ملا عرفت من صدق ، مة املدفوعيظاهرهم هنا بنفس الثمن ال ق و،طهياملشتري بتفر والبائعى عل

   .ىانته )هيل فكما هو مويخائناً ف وعاًيمض وونه مفرطاًك

  . عادتهإىل  إ فال حاجة،األولالفرع  يف المكل اليث قد عرفت تفصيحو

  



١١٨

من مصلحة العقد مع حضور  ألنه ،بيرد بالعي أن لكيللوو( :الشرائع يف قال ):١٠مسألة (

  ).ن له خمالفتهيكل مل ك ولو منعه املو،بتهيغ ولكاملو

ل الرد كيللو أن قربفاأل، بيها عينة فاشتراها فظهر فيولو أمره بشراء سلعة مع(: ويف القواعد

  . ذلك يف  منهشكالقد تقدم اإل ألنه ،ىالفتو إىل شكالع من اإلأن القواعد رجك و،)بيبالع

 فأما، ان من مصلحة العقدك إذا بيله الرد بالعإمنا  أنه هريغ والم الشرائعكظهر من ي أنه ىفخيوال 

ب مبائة ياملعى اشتر مثالً، أيضاًمثل ذلك  يف الًكيان وك إالّ إذا ز الردجين من مصلحة العقد مل يكمل إذا 

 ،ان للمالك املائة فقطكب يث لو رده بالعي حب مثالًنيمخس وب مبائةيصار نفس املع  صار التضخم حىتمث

  . الرد يف ال مصلحةفإنه ، اخلمسون وان للمالك املائةكأبقاه  إذا نمايب

ل قد كاملوألن ( :ث قالي حالم املسالكك يف شكالرناه ظهر وجه اإلكفبما ذ، حال أي ىوعل

شراء ى عل إالّ رتليل ملا مل كين التووأل، ب من لوازمهيالرد بالع و،هذا العقد يف أقامه مقام نفسه

 يف أقامه مقام نفسهإمنا  بأنه :األولل كشي و،حيشراء الصح وان له الردكب يظهر العفإذا ، حيالصح

 بأن :ثاينوال، اًإمجاعس له مباشرا يل و،مهاريغ وقالةاإل ومن مجلتها القبض إذ ،اللوازم يف العقد ال

   .ىانته )مر ال ثبوت الرد ماكجازة اإلى مقتضاه وقوف العقد عل

 الء سواءكلون هلم وكويث يمثال التجار حالت املتعارفة ألكيالتو يف المكال إذ ،هيما فى فخيال و

ن إ( :اجلواهر يف لذا قال و،مورهذه األ يف امه مقامهيالظاهر ق فإن ،امكيف م أو بةيقر أو ةديبالد بعيف 

 ل الرد لهيتناول دل و،م عرفاًحمصل له بعد فرض الفه ه جلامع املقاصد اليالم املسالك الذي تبع فك

  مل   خبصوصها مانيشراء عى الة علكالوأيضاً يف  بل الظاهر ثبوت ذلك ،شرعاً
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   .ىانته )قواعداله يف يل فكاستش وإن ،ل حالى كرادته علإظهر من املالك ي

إمنا بأنه ( :المه كيكث قال يف حميح، له الثاينيالم املسالك يف دلكنايف يا ر مكرة ذكالتذ أن ماك

 فال ،هين الوقوف علكمي ذلك ال ألن ،لفاً بالسالمة يف الباطنكس ميل و،ح يف الظاهريلزمه شراء الصحي

   .ىانته )لكقع الشراء للمويه فيظهر علي ب اليعجز عن التحرز عن شراء معي و،فه بهيلكوز تجي

 أن ىة عليمقال أو ةينة حالين هناك قريكالمه السابق مامل كأراد بإمنا املسالك  أن الظاهرن كل

ن استفادة جواز الرد من القرائن كميو( :المهك ريقال يف أخ ألنه ،افةكع يون البؤل مفوض يف شكيالو

  . هريغ و اجلواهرنيب ونهيبسألة هذا فال اختالف يف املى عل و،)غةيمن نفس الص ة الياخلارج

بطال إ ألنه ،ما يف املسالكك ،وركل عن الرد فال شك يف بطالن رده بالنهي املذكأما لو منعه املو

  .اا أوىليالة فعن بعض مقتضكجاز عزله عن الووإذا  ،هيعزل له ف وما تضمنهيالة فكللو

 أرادو( :لكمث قال يف املسا، النهي عن الرد يف معىنفإنه ، بيظهاره الرضا باملعإم الرضا كيف حو

س للمالك منعه من الرد يل أنه قد سلفحيث إنه ، عامل املضاربة ولكي الونياحملقق بذلك الفرق ب

ه يف كاشترا ولكاملو الفارق احنصار احلق هنا يف و،لكيالو ون العامل يف معىنكرضي به مع  وإن بيبالع

   .ىانته )العامل

 بالنسبة ك اليحصة الشر إىل وط الرد بالنسبةلزم سقياالشتراك  إذ ، ظاهرريور غكن الفرق املذكل

  . ل بذلكين التعلكميفال ، حصة املالكإىل 

ان ك إذا ،نعم اجلواب ،اريخذ باخلل األكار هل للمويل باخلكيأخذ الويمل فإذا ، حال أي ىعلو

الوصف مل اشتراها بإمنا  ولكيرها الويل السلعة ومل كاملوى رأ أنه إذا علميمنه  و،أيضاًار يل اخلكللمو

   اريخبخذ ل األكن للمويك
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 خذ خبيار الرؤيةمل يرها املوكل مل يكن للموكل األ ولكيرآها الو إذا أما، لكية خبالف الويالرؤ

أخذ يولو مل ، لك ال له وال للموار أصالًيخ ه اليار فيمما ال خالة كالوى مبقتضعمل الوكيل ألنه إذا 

ان أخذه ك أو ،لكاملوى ار ضرراً عليل باخلكيدم أخذ الوان عك ولكار للمويال خ واريل باخلكيالو

  . ما تقدمكحمل الضرر تيل كيالو أن فالظاهر، لكاملوى ار ضرراً عليباخل

أضر إمنا  و،لكوجب ضرر املويمل  ألنه ،ل الضرركيتحمل الويار مل ي اخلأيضاًل كان للموك إذا أما

  . ل سبباً للضرركيان الوكل كيأخذه الويمل  وذلكو حن أو ارهيل خبكعلم املويمل  إذا نعم، ل نفسهكاملو

، اريخذ باخلل األكيان للوكل كمعاملة عاملها املو ار يفيل اخلكان للموك ول عاماًكيان الوكوإذا 

 ،ل الضرركيتحمل الويار فهل يل بأن له اخلكعلم املويمل  ولكل مما ضر املوكيأخذ الويمل  إذا أما

  . ليشمله الدليعد ضاراً عرفاً فال يال  ألنه ،العدمان الظاهر ك وإن ،احتماالن

الم هنا يف ك فخالف فال،اريخذ باخلمن عدم األ أو ،اريخذ باخلل عن األكيل الوكولو منع املو

  : نيأمر

أخذ ك فهو ،خذل يف صورة منعه عن األكيس بويل أنه هل تصح خمالفته من جهة أنه  يف):األول(

  . لهأثر  ث اليح، اريجنيب باخلاأل

ار ي اخلخذل األكيث للويح، ارياخلخذ بأمره باأل إذا ماك، لكضر املو ولو خالف أنه يف): الثاين(

  ؟ سبب الضرر عرفاً ألنه لكيضمن الويفهل ، أخذي فلم ،لكوحده دون املو

نعم ال جتب ، ل الضرر ملا تقدمكيان ضرراً حتمل الوك وأخذيخذ فلم أمره باأل أنه إذا الظاهر

  بعد بطالن أخذه يخذ فأخذ مل اه عن األ إذا  أما،رعاًطاعة شاإل
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  . الةكتمع مع بقاء الوجيل بأن النهي يق إالّ إذا اللهم، الته بالنهيكلسقوط و

 أن م الشرعيك للحافهل، فعليخذ فلم ل األكب منه املوطل ول وحدهكيار للويان اخلكمث لو 

حيث إن م كمن احلا هو أوىل وخرةحقه باآل ألنه خذألال كهل لنفس املو أو ،ويل املمتنع ألنه نوب عنهي

 قربن األكل، واالحتمال الثالث هو عدم حق أحدمها، احتماالن ،مكل دون احلاكاملو إىل رجعياحلق 

  .األولهو 

عل له جي الإليه خرة رجوع احلق باآلحيث إن ، ل فال وجه لهكون من حق نفس املويك أن أماو

عه للفقراء له احلق يوقف الذي رالى عل ان املتويلك إذا فهو مثل ما، نياألمر نيار لعدم التالزم بيحق اخل

ار يخذ باخلحق للفقراء باأل الفإنه ار يباخل أخذ املتويلي فلم ،اريأخذ باحلق باخل إذا الفقراء إىل عوديما يف

  . ذلك املقامك و، العدماألصله ويل عليلعدم الدل

  . ويل املمتنع ألنه م احلقكون للحايكن  أأيضاًبعد يال  املتويلمسألة ويف 

جابته مع فرض عدم مصلحة يف إلزم يل مل كضر املو حيلو استمهله البائع حىت(: اجلواهر قال يف

ولو رده فحضر ، نفي العلمى ل بذلك استحلفه علكيعلم الوينه أل وكالبائع رضا املوى ادع فإن ،ذلك

نئذ بطالن رد يشف حكقه البائع انصد و الرداريقتضي سقوط خيوجه ى الرضا على ادع ولكاملو

 بل يف، لكيعلم الويمل  وإن ن قلنا بالعزل إجامع املقاصد بطل الرد والقواعد ورةكن يف التذكل، لكيالو

ى ال أثر لرض والرد ماض فإن ،صحهو األ وعلم العزليمل  نعزل مايال  بأنه القولى أما عل :ادةي زريخاأل

ل ى كشاف بطالن الرد علكبل الظاهر ان، املزبورةسألة املى ه لبناء ذلك علوج النه إ :هيف و،لكاملو

ما هو واضح كل به كيار قبل رد الويسقاط املالك اخلإالة مع فرض سبق ك ضرورة انتفاء متعلق الو،حال

   .ىانته )تأمل بأدىن
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ل بالعزل كيلم الوعيمل  ما أنه ىدل عل ما إذ ،جامع املقاصد وره العالمةكالقاعدة هو ما ذى مقتضو

مثل   فهو جار يف،حنومها والشراء وعيخاص مبثل الب  ال،الةك املرتبطة بالومورل األكنفذ أمره شامل لي

 ماي ال تشمل مثل ذلك فالرواياتن إ :قالي إالّ أن اللهم، هاريغ والعتق وبراءاإل والطالق والةقاإل والرد

 إذا ما أو ،لكيع الويبي أن ليل داره قبكباع املو إذا ماكفهو ، الةكة الويالة عن قابلكخرج متعلق الوإذا 

 نيب و،ل نافذكيث عمل الوي بقاء املتعلق حنيحنو ذلك ففرق ب ولكيعه الويبي أن ل عبده قبلكعتق املوأ

  . لكينفذ بعده عمل الويث ال يذهاب املتعلق ح

ن إ( :قولهك، ه نظريله علة استداليفكيان يف ك وإن ،القاعدةى ره اجلواهر هو مقتضكه فما ذيعلو

س يف شيء ما يل و،فرعاً من فروعه وونه نائباً منابهك و،ل مقام املالككيام الويقى ره هو مقتضكما ذ

   .ىانته )ل بعدهكيل بوقوع تصرف الوكفسخ تصرف املو يقتضي

ره كا ذ هو مأيضاًالقاعدة ى مقتض أن علميمنه  و،رهكمبا ذ رناه الكن الالزم االستدالل له مبا ذإف

 لكب فحضر املويل بالعكيالو يلو رض أنه  منأيضاًما يف القواعد  أن ماك(: اجلواهر رداً للقواعد قال

  . لكاملوى فعله املوافق للمصلحة ماض عل أن  ضرورةأيضاًلو من نظر خي ال، )أراد الرد له ذلكو

نقله  و،)جازةاإلى لوقف ع، ناري فباع بألف د،لف درهمبع باأل: لو قال لهنه إ( :القواعد يفو

  . جامع املقاصد وريرامة عن التحركمفتاح ال

 ناريمبائة د أو مبائة ثوب أو ناري فلو باعه مبائة د،ع مبائة درهميذن له يف البأنه إذا إ :رةكعن التذو

ال هو مشتمل  و،لهي بتحصأمور املرياملأيت به غ ألن ،صحي له مل ني معريان غكهما مب ن درمهاً أويعشرو

   ،لهيل ما أمر بتحصيحتص ىعل
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اهم رص بالديح يف التخصيون له غرض صحيك إالّ أن ،حنوه وع بذلكياً جواز البيمث احتمل قو

باعه مبائة  إذا ماى جمرى نار فجريانه بدكم يبدرهم رض يمن رض فإن ، يف ذلك عرفاًاإلذنالستفادة 

ل كير يف وكمث ذ، ادة اجلوازيمث احتمل مع الز،  اجلنسريا من غاب أليعه بالثي بمنع أوالً و،ناريد ودرهم

بعه مبائة : ما لو قال لهيم فكاحلكه يم فكنار فاشتراه مبائة درهم فاحلياشتره مبائة د: لو قال له أنه الشراء

   .ىانته ) اجلوازقرباأل: مث قال، ناري فباعه مبائة د،درهم

 عم من املعىنان اللفظ قالباً لألك از بأنكان هنالك ارتك إالّ إذا ،روهكالقاعدة ما ذى مقتضو

ان احتمل ك وإن ،الفضويل ر الفقهاء قصة عروة البارقي يفكلذا ذ و،روه يف الوقفكما ذك، ازكاالرتو

 أن فرقيهذا فال ى عل و،ازكرناه من االرتك ملا ذ،ةيمن الفضول ال الةكون هي من الوكت أن بعضهم

از مل كن ارتيكمل وإذا  ،نياألمرال كاز صح كان ارتكا فإنه إذ، اجلنس أو اجلنس ريغى  علاألمرون يك

  . نياألمرال كصح ي

 أو ،نيبثمانى االشتراء مبائة فاشتر يف لهكو إذا ،الةكاز املشمول للوكعدم االرتى فعل، هذاى علو

 ،ناريأمره باشتراء شاة بد إذا ذلكك و،جازةاإل إىل  احتاج،نيعشر وع مبائة فباعه مبائةيله يف البكو

الة كو أو جازةإن كمل ت إذا وجب صحة العملي ل الكاملوى جمرد النفع عل فإن ،ناري بدنيشاتى شترفا

  . من قبل

، ديبعهما لز: قال أو ،نيفباعهما صفقت، بعهما صفقة: قال و،نيأعطاه سلعت إذا علم حال مايمنه و

جازة يف صورة عدم اإل إىل ة حباج فإن األمر،مهااحدإى  فاشتر،نياشتر سلعت: قال له أو ،فباعهما لعمرو

  . ازكاالرت
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 ألنه ، عدمهاألصلان ك ،لياز املشمول لظاهر الدلكوجود االرت شك يف مثلة املتقدمة لواأل يفو

القاعدة عدم ى فمقتض وإالّ ،جازة الحقةإ أو ،الة سابقةكون وكت أن فالالزم، ريتصرف يف مال الغ

  .الصحة

صلحاً  أو ان هبة معوضةك وإن ،صاحل أو وهب أو ستوهب فا،بع أو اشتر: قال إذا ذا حال ماكو

  .حنوه ول من الثمنكمبثل ما قاله املو

ى مقتضى ل علكيعمل الو أن فالظاهر، مل أرده: قال و،ازكالته مشول االرتكان ظاهر وكولو 

  . الظاهر نافذ
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  ).هيما تصح ف وابةيه النيما ال تصح فيف(: قال يف الشرائع ):١١مسألة (

الم ك ستفاد من التأمل يفيقد  و،حمال الشك يفإليه رجع ير أصل ياملهم يف ذلك حتر(: واهريف اجلو

ه من يما ال تصح فيل فير الدلكذلك ذ إىل يوميما ك ،ل شيءكالة يف ك جواز الوصحاب أن األصلاأل

ى دعو  إىلولعل مرجع ذلك، هيالة دون ما صحت فكنع من الوميحنوها مما  واعتبار املباشرةى النص عل

  . )١() عدمهااألصل والةكنع الوميحنوها مما  وط املباشرةااشتر

ما علم  إالّ املعامالت ول شيء من العباداتكالة تدخل يف كالو وابةيالن أن القاعدةى مقتض: أقول

العرف  أن  أي،اًيون الدخول عرفيك أن  بشرط،هايابة فيبالضرورة عدم دخول الن أو مجاعباإل أو بالنص

ل كشمل يم كاحل إىل الة بالنسبةك جواز الوأدلة إطالق و الشارعيري فعدم تغ،هيالة فكقق الورون حتي

  . ذلك

فهو خالف ، سكما علم الع إالّ حنوها املباشرة وفيالكم يف التك بأن احل،سك العاألصلأما جعل 

 إذا ماك،  اخلاصةدلةمن األ أو ،الةكالة اليت جوزت الوك العامة من الودلةسواء من األ، متفاهم العرف

واحترم أهل العلم وما أشبه ، ريالفق ِوآ و،وأطعم اجلائع، انيس العركوا، ابن املسجد و،بع واشتر: قال

  .بيالتسب و،نسان مباشرةصدور الشيء عن اإل أي عم من املباشرةل ذلك ظاهر يف األك فإن ،ذلك

 ذلك مما ريغ إىل ،تك أعراضهم ال ، ال تسرق أمواهلم، ال تؤذ الناس،تقتل ال: قال إذا ذاكو

  . بيعم من التسبظاهره األ

نعم ، ليما خرج بالدل إالّ ل شيءكالة يف ك دخول الوصالةأره اجلواهر من كفاحلق ما ذ، هيعلو

 فإن ،ته حال املباشرةيفي يف امتناعها ثبوت مشروعيكال و( : قال،ظاهر ري غالرواياتاستدالله ببعض 

  الة كجواز الوى لدل ع نايف عموم مايذلك ال 

                                                

  .٣٧٦ ص٢٧ج: ر الكالمجواه) ١(
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بل  .ه من العقودريغكتها يالة قد انقطع بثبوت مشروعكصالة عدم الوأ وه اعتبارها شرطاًينافيإمنا 

ن إ :ح ابن مسلميصح  يف)ه الصالة والسالميعل( عمومها بنحو قول الصادق إثباتتفاء يف كالظاهر اال

   .)١(بلغة العزل ية ثابتة حىتالكالو ول مث قام عن الس فأمره ماض أبداًكو إذا لكيالو

الة ك فالومورمضاء أمر من األإى  علل رجالًك ومن: أيضاً نيحيالصح  يف)عليه السالم( وقوله

  .)٢(هايما أعلمه بالدخول فك، علمه باخلروج منها يثابتة أبداً حىت

 ،عالماإلى ان توقف العزل عليالة جائزة مسوقة لبكون الوى كنايف داللته عليحنو ذلك مما ال و

ل مورد ك املطلوب ضرورة تناوله لإثبات يف افكبل هو ، ةياملشروعى عل وكذلى دل عل أنه ضرورة

مضاء أمر فال أى ل علكو أنه نئذيه حيصدق عليفإنه ، الة من حمال الشككاليت تعلقت به الومن املوارد 

   .)٣(ىانته )بلغه العزل ينعزل حىتي

م كاحل أن حقققد  و،مكاملوضوع باحلى ل االستدالل علي من قبورةك املذالرواياتن استدالله بإف

 ،)عالماإلى ان توقف العزل علي مسوقة لبالروايات(: ره من قولهكما ذ إىل ضافة باإل،فل موضوعهيكال 

  يف املوضوعاألمرن  أن حمذوريكمل  إذا  مسوقة لذلك مانع عن االستدالل ا حىتالرواياتون كفإن 

 ملا عرفت ،ظاهر الوجه ريغ )ةياملشروعى عل وذلكى دل عل أنه ضرورة(:  وقوله،مك يف احلالرواياتو

  . شمل أمراً آخر ي حىتإطالقس له يالم لكاملسوقة ل وإن فل موضوعهيكم ال كاحل أن من

                                                

  . ١ ح من أبواب الوكالة٢ الباب ٢٨٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب الوكالة١ الباب ٢٨٥ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٧٨ ـ ٣٧٧ ص٢٧ج: جواهر الكالم) ٣(
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ة مسوقة ياآلن إ :ث قالوايح، د ملوضع العضية الصية حليخ يف استدالله بآيلذا رد املشهور الشو

  .ة من الفقهريثك يف مواردك ذلك و، ذلكريلغ

م كفاحل( :اًريقال أخ ألنه ،ان يف استدالله نوع غموضك وإن ،رناهكما ذ إىل لعل اجلواهر أشارو

نئذ بعد فرض حتقق يعة حيخصوص الفرد الذي هو حمل الشك مستفاد من اجلواز الثابت للطب الشرعي يف

بذلك  و،الفاسد وحيعم من الصحا اسم لألإ ف،هية فية للصحة الشرعي العريف الذي ال مدخلطالقاإل

   .ىانته )ما علم خروجه إالّ ل شيءكالة يف كة الويظهر لك مشروع

 ،صولرناها يف األك مناقشة ذ،الفاسد وحيعم من الصحوضعت لأل سامياألن إ :ان يف قولهكن إو

  .عمح ال األيسامي موضوعة للصحاأل أن القاعدةى مقتضن أو

ل كيام الوكأحكون يكل كام املوكأح أن ل شيءكالة يف كدخول الو س معىنيل أنه ىفخيوال 

 أن حنوه له و بقتل املرتدأمورم الشرعي املكاحلا فإن ،تدخل يف القتلالة كالون إ :قلنا إذا مثالً، املنفذ

ل كل يف القتل يف كينسان الوم اإلكم الشرعي له حكاحلا أن ذلك س معىنيل و،نساناً يف قتلهإل كوي

ري  جيس بقاتل حىتيل لكاملو أن  الفقهاءنيفاملشهور ب، قتل مظلوم نساناً يفإل الظامل كو إذا ذال و،شيء

  . من املباشرى ن السبب أقويكما مل يام القاتل فكه أحيعل

ى ان مقتضك ،نع عنه الشرعميمل  وهيالة فكالعرف دخول الوى ريل ما كففي ، حال أي ىعلو

  . هيالة فكالقاعدة دخول الو

الة كعدم دخول الوى ري أو هايالة فكدخول الوى ر ي مرتبطة بالعرف حىتريالعبادات غ: القي ال

  . هايف

 الة يفكالعرف دخول الوى رأفإذا ، ةياا شرعينها خبصوصكة ليعة العبادة عرفيطب: قالينه أل

   الة للعباداتك الوأدلةع من مشول مان عة العبادة اليطب



١٢٨

هو  و،ل نوع خضوعيالتقب أن من الواضح و،د فالن العامل من قبليي قبل: قول العرفيلذا  و،أيضاً

 بل بالنسبة، وعكالر والسجود كتعاىل و اهللا سبحانهرين من العبادة احملرمة لغكمل ت وإن من نوع عبادة

 ،حد السجود أو وعكحد الر إىل تواضع لهنه إ :امللك إىل رسلهيملن  قول العرفيوع كالر والسجودإىل 

عبدة كتواضع له ي و اهللا سبحانهريسجد لغيالذي  إىل يف الزمان احلاضر بالنسبة أو ن السابقالزما يف

  . همريغ وصناماأل

ال تدخله  أما ما(:  قال يف الشرائع،ما علم خروجه إالّ ل شيءكالة يف كالورناه من دخول كملا ذو

جازت  وإن ،هارة مع القدرةالطك ،لف مباشرةكه من املإيقاع فضابطه ما تعلق قصد الشارع بابةيالن

   .ىانته )عضاء عند الضرورةابة يف غسل األيالن

 فال ،ضرورة أو إمجاع أو علم بنصيإمنا لف مباشرة كه من املإيقاعن ما تعلق قصد الشارع بإف

الة يف كعدم دخول الو معىن و،مماًيت أو غسالً أو الة يف مثل الطهارة من احلدث وضوءاًكتدخل الو

  . مميت أو اغتسل أو  من قبليأنسان آخر توضنسان إلإقول ي أن صحيال  أنه الطهارة

ما هو نائب يف كالنائب  فإن ،احلج  يف مثل صالة الطواف يفمورالة يف هذه األكنعم تدخل الو

 يف االستنابة( :املسالك يف نعم، الصالة ومميالت والغسل والوضوء يف ذلك هو نائب كيالسع والطواف

   .ىانته )انونكله كيصح تويمن مث تقع ممن ال  و،اًيقي حقالًيكست تويالطهارة ل

ذهب ينسان الذي  اإل مثالً،لكيصدق التوياناً ال يأح و،لكيصدق التوياناً يأح أنه ن الظاهركل

  فإنه ، ريشعر الطفل الصغيث ال ياحلج ح إىل ريبطفله الصغ
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أو ما أشبه أو هأاذا وض وقلنا ، ملوطاً مثالً أو صار الئطاً إذا اميغسله ف أو ،مه عوض الوضوءمي

 هلذه ون فاعالًيكغسل املس  إىل ذلك بالنسبةكو، أيضاً ريالصغ إىل ة بالنسبةيبصحة الغسل لتحقق اجلنا

 يف رنا بعض ذلككما ذك ، احلجأدلةفه املستفاد من يلكت أنه بعنوانإمنا  و،الةكبعنوان الو  به الموراأل

  . تاب احلجك

ف املتوجه يلكللتإمنا  و،الةكابة والويحنو النى س عليلفإنه ، مهمي أو تيل الغاسل املغس إذا ذلككو

ه ريغ فأمر ،ن من التحرككتميالفراش ال ى على ان ملقكفإذا ، أمر املعذور إىل ذلك بالنسبةكو ،إليه

ول املسالك قى اجلواهر عل يف لكلذا أش و،هذا العمل يف لهكيونه إ قاليممه ال يت أو غسله أو بوضوئه

فرض ثان نه إ :قالينعم قد . البالغ العاقل تويل يف الةكعدم صدق الو يقتضيال نه إ :هيفو( :املتقدم بقوله

حنو ذلك  وقبول الصب وئة أعضائهيبه الشارع باعتبار ى تفك به مباشرة حال القدرة اأمورللغسل امل

   .ىانته )حال العجز

 يف وزكة املتشرعة ذلك مبا هو مرية هو رؤيلطهارة احلدثا يف ابةيعدم دخول النى ل عليمث الدل

 وزكون املريك أن  الظاهرريمن غ إذ ،ة املستمرةريذا باعتبار السكالشرع ه أن شف عنيك مما ،أذهام

 هم الصالةيعل(ئمة زمان األ يف الطهارة سابقاً يف ابةيان دخول النك بأن ،ئاً بالطفرةيأذهام شيف 

صالة عدم النقل أشبه ي فهو ،أذهان املتشرعة يف عدم جوازه إىل ازيك االرتاألمر قلبنامث  )السالمو

  . لماتكال معاين إىل بالنسبة

وز له جينه إ( :لياجلواهر قى فف، ة من النجاسةيأما الطهارة اخلبث، ةيالطهارة احلدث يف لهكهذا 

 وإن ،ةيصحته الن يف عتربين هنا مل م و،ف اتفقكيالغرض منه هجران النجاسة وزواهلا  ألن ،هياالستنابة ف

   .ىانته )ترتب الثواب معها



١٣٠

 ري الغريباب تطه يف رواكنهم ذكل، ءيش يف الةكس من الويل أنه ل الحتماليالق إىل نسبهإمنا لعله و

  . ثةيالطهارة اخلب يف الةكهم دخول الوءبنا أن ىدل علي مما ،ان قوله حجةكله كوأنه إذا 

  ).اًيدام ح صالة الواجبة ماالو( :الشرائع يف قال

ى بناًء عل، العاجز ياحلج عن احل يف ابةيالن يف الطواف عيتكمثل ريف األصل إالّ ب( :اجلواهرويف 

 مها من النوافلريأما غ و،ارةيالز عيتكر والطواف املندوب عيتك عن رفضالً، هيته تبعاً للمنوب فيشرع

 املنع من صحاب مجاعة من األإطالق و،ه نظريل فكيوجواز الت يف املسالك يفف، مطلق الصوم املندوبو

  . مهاريغ يف طالقد اإليتق وإن شملهمايالعبادات  يف االستنابة

بل قد ، تيامل ويع املندوبات للحيمج يف هداء الثوابإة يستفاد من النصوص مشروعيقد : قلت

  . العبادات يف سابقاًإليه ما أشرنا ك ،ترتب الثواب لهيوجه ى ستفاد منها فعلها عنه علي

ى  بل هو باق عل،لفكسقط خطاب الندب عن امليوجه ى ه عليابة فية النيشرعى ل علينعم ال دل

   .ىانته )١( )تأمل و فال حظ،ابة عنهية الني بنريفعل الغى ترتب ثواب له عل وإن ،ته لهيندب

 يف :الروضةويف  ،الصلوات املندوبةى ه جواز االستئجار عليحواش يف األولد يعن الشه احملكيو

ما هو ك قد أطبقوا :رامةكمفتاح ال ويف ،ه نظري ف:املسالك ويف ،مطلق النوافل وجه يف جواز االستنابة

 ويف ،الطواف عيتكر إالّ اًيدام ح  الواجبة مالواتالص يف عدم جواز االستنابةى ظاهر جامع املقاصد عل

  . مات إذا اجلوازى  علمجاعرة اإلكظاهر التذ

  .  حمتمل االستنادمجاعن اإلك ل،اتمجاع باب الصالة نقل اإلقد تقدم يفو

                                                

  .٣٧٩ ص٢٧ج: جواهر الكالم) ١(



١٣١

  .هيلإن االستناد كميفال 

 ني فرق بريمن غ، هيعل اليتدائه الصلوات الواجبة أن من كتميمن ال  إىل املنع بالنسبةى ل عليال دلو

احلج  إىل سبة بالن)صلى اهللا عليه وآله( قول رسول اهللاى  بل مقتض،هاريغ والطواف وياتة واآليوميال

 ميخصوصاً والصالة تعظ،  مثل احلجأيضاًالصالة  أن ،)١(نيك ديأبى ان علكلو  يتيأرأ :لتلك املرأة

 مجاعما عرفت من اإل إالّ هيل علية ال دليقة العرفير الطريون الشارع غك و،ه االستنابةيف أيتيم يالتعظو

بعد الصحة يال  و،لةكخمالفة املشهور مش إالّ أن ،القاعدةى فاستنابة احلي لصلواته هو مقتض، هياملدخول ف

  . برجاء الثواب

 ان ا حىتيتن من اإلكتميد ال ياا ملرض شديتإى قدر عليال  و، سنةنيفاتته صالة مخس إذا ماك

  املوتنيي فرق بأو، هايؤدي لهريعطي صالته غي أن صحي فإن ،شبه ذلك أو العاجزحنو صالة ى عل

  .ما هو ظاهرى كالفتاو إىل ز يف أذهان بعض املتشرعة املستندوكاملر إالّ اةياحلو

  .أيضاًة صحت الطهارة هلا صحت الصال إذا مث

  . قدريالذي ال  أو انون أو  اجلواز صالة الطواف سواء عن الطفلإطالقد يؤيو

 تظار فال ان،فاتته يف حال الصحة إذا اتهيحال ح  صالة انون يفإعطاءعدم بعد صحة  علميمنه و

إمنا موضوع الرب  و،ل الربيمن تعج أنه ،نكتميمل  إذا عطائه صالة نفسهإد صحة يؤيبل ، حال املوتإىل 

  . املوضوع تأمالً يفن إ :قاليفال  ،ثبت بالعرفي

ة ذلك يوصى أعط أنه  من)صلى اهللا عليه وآله(  مبا ورد عن رسول اهللاأيضاًد ذلك يؤي أن نكميبل 

  ان كاته يح نفقها يفألو نه إ :قال و،حشفةالرجل من التمر مث أخذ 

                                                

  . ٣ ح من أبواب احلج٢٩ الباب ٥٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(



١٣٢

  .)١(نا من التمورأت يعطأاً له مما ريخ

 ،ع من واد واحدياجلمى ريالعرف  فإن ،هاريغ والصوم والصالة واةكالز و اخلمسنيفرق بأي إذ 

  . دلة من األداً ذلكيمستف

 يف جعله يف العبادات حىتابة ي عدم جواز النإطالقعلم احلال يف يذلك مما (: لذا قال يف اجلواهرو

الفعل بقصد  إالّ العبادات س يفيلنه إ :هيف و، اخلاصةدلةخرج منه ما خرج باأل وإن ،املسالك أصالً

ندرج يف عمومها ي ف،هيابة في مناف للنريهو غ وهيالشارع جعل ذلك سبباً لترتب الثواب عل وإن ،القربة

هذا أمر شامل  و،نيل من الطرفكيالتو واإلذنبنسان  فعل اإلرية جعل فعل الغيالذي مقتضاه مشروع

  .)٢( ) فتأمل،هاريغ وللعبادة

  . ذا الصومك و:الشرائع قال يف

ه يابة فيه مطلقاً جواز النيابة فيد جواز النيؤي و،الم يف الصومكالم يف الصالة الكعرف من الي: أقول

 وإن ،رجعتم إذا سبعة واحلج ام يفيأيت النائب بالصوم ثالثة أيف ي،ن من اهلدكتميمل  إذا باب احلج يف

  . اًيدام ح مندوباً ما أو انكه مطلقاً واجباً يابة فيظاهرهم عدم جواز النن إ :قال يف جامع املقاصد

  .مندوباً أو انكاف واجباً كاالعت  يفأيضاًالم كظهر اليمنه و

 املندوب يف وواجب النيه بيفرق فيال  بأنه قضييالمهم يف الصوم ك إطالق( :رامةكيف مفتاح الو

يف يف الصوم ة باجتوز االستن و، الشتراطه بالصومافك االعتامثلهو احلي، ه عنية فباعدم جواز االستن

اف لعموم قوله كعتذا االك و،اًين وليكمل وإن وباإلذن وبعوض وجماناً  ،اًجمان والصوم بعد املوت تربعاً

   أن ن اهللا أحقيفد: )صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  . ٧ ح من أبواب الصدقة٧لباب  ا٢٦٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣٨٠ - ٣٧٩ ص٢٧ج: جواهر الكالم) ٢(



١٣٣

   . )١(ىقضي

نع ميفال ، ما تقدمك ،يف احلي حىت )صلى اهللا عليه وآله( ان استدالل بقولهكمإعرف يمنه  و:أقول

، انكمابة يف حال اإليرناه النكما ذ س معىنيل و،هيلإنه االستناد كميمثله ال  و،مجاعتوهم اإل إالّ عن ذلك

  . ة عدم اجلوازيا ضرورأل

  . )درةواحلج الواجب مع الق( :قال يف الشرائع

فال ، نه مع العجز جتوز االستنابةأو، تاب احلج مفصالًكه يف يالم فكث قد عرفت اليح: أقول

  .هيالم فكرار الكت إىل داعي

جواز االستنابة يف  يف ال خالف وإشكالال  أنه ماك، بدون العجز جوز حىتيأما احلج املندوب ف

مل جتز االستنابة يف  وإن ،حنوها ويهلدا والرمي والسعي وصالة الطواف والطوافكبعض أجزاء احلج 

  . ريالتقص ومثل احللق

ملا عرفت  ،الثايندون  األوىل يف بعد صحة االستنابةي فال ،نيلبس الثوب وةيالتلب حرام مبعىناإل يف أما

أما  و،الويل إىل ة بالنسبةين من التلبكتميالذي ال  ابة عن الصيبيروه من النكملا ذ و،من قاعدة االستنابة

  . احتماالن ،ذلكى ريال  أو ،ابةيال تقبل الن بأنه العرفى ريفهل ، نيلبس الثوب إىل النسبةب

  .ة اجلوازيالعرفى مقتض و،ت مبىنياملب ونيالوقوف يف المكذا الكو

وقت مقرر فلم  يف هيأتي و،نيفي نظنيذا ثوبكنسان له صفة إل كلبس يأمر السلطان بأن فإذا 

الوقت  يف السلطان إىل ذهبي ولبسي أن  يفلهك أو و،نيفي النظنيآخر الثوبنساناً إنسان فألبس إن كتمي

 أيتيلذا  و،ن من العمل بنفسهكتميمل  إذا قوم مقام عمله بنفسهينه أ و،فعل حسناً أنه العرفى ري نياملع

  . مكخدمت إىل الوصول يف نائب عن فالن ينإ: قولي والنائب امللك

                                                

  .١٢٧ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ١(



١٣٤

 ،ل ذلككروا كذينهم مل كل، ما أشبه ونياحلضور يف الوقوف ونيون احلال يف لبس الثوبيكذلك كو

 القاعدة التوقفى ان مقتضك وإالّ ، الشارع له فبهايريعدم تغ وةيالعرف إىل نا من االستنادكمتفإن 

  . اطياالحتو

، أيضاًبعاضه أاملناط يف ى ريالعرف  و،ابةي للنون احلج مبجموعه قابالًكد اجلواز ما تقدم من يؤيو

  .ليثبت بالدل إالّ إذا ة تقتضي املنعيفيالتوق و،ةيفيالعبادات توقن إ :قاليفال 

ابة ما تعلق قصد يضابط ما ال تدخله الن أن مها منريغ والقواعد وره الشرائعكما ذى بل مقتض

لف كه من املإيقاععلم قصد الشارع بيمل  إذ ،ابة يف املقامي صحة الن،لف مباشرةكه من املإيقاعالشارع ب

  .  فتأمل،ن من ذلككتميمل  إذا مايشرة فمبا

سائر املعاصي املعلوم  والغصب والنذور والءياإل  حىتاألميانو(: مع اجلواهر وجاًزقال يف الشرائع مم

  . )اللواط والزناكفاعلها ى مث علترتب اإل

 الغصب والسرقةكاملعاصي  والعهد ونيميوال النذرو( : قال،ابةيما ال تدخله الن  عديفالقواعد  يفو

   .)هايامها تتعلق مبتعاطكبل أح، القتلو

 ،تان وزور أنه ىالظهار عل ونيميال والعهد و النذريفل كيالتو من اللغو(: رامةك مفتاح اليفو

  . )الءيذا اإلك والشهادة و،نيمي بأنه ذلك اللعانكو

أمر  ألنه  آمثاًانك مثنعم لو أمر باإل، هايابة فيفهمون دخول النيالعرف ال  أن والسبب: أقول

  . ركباملن

 ل يفكي من عدم دخول التو،مهاريغ والقواعد والشرائعك واحد ريره غكحال ما ذ علميمنه و

ل زوجة زوجة كس بأن توك العيفل كين التوكمينعم ، تضمن استمتاعاًي ألنه ، الزوجاتنيالقسم ب

أنت : قولونيالعرف  و، امتمتعاً أو انت دائمةكسواء ، بأن تأخذ حقها من القسم عن زوجهاى خرأ

   ، ذلكيفلي كيو



١٣٥

  . حة خالف العرفيصح ري املضاجعة غيفالة كالو أن فاحتمال، ملن راجعهمى فخيما ال ك

   .)وقضاء العدة(: قال يف الشرائع

  . )اليت هي السترباء الرحم(:  اجلواهريفو

أما  و،هايابة فيرون عدم النيرف الع و،ةيما عرفإابة يالن ألن ،ابةيا ال تقبل النأذلك واضح : أقول

  .هايابة فيرون النيالعرف الذي ال  إىل لهكأو أنه مقتضاه و،هايابة فيقل بالنيالشارع مل  وةيشرع

هب مدة متعته ي أن نسان يفالة إلكعطي الزوج الوي بأن ،الة يف هبة مدة املتعةكنعم تصح الو

  . هبيشاء مل  وإن اء وهبشن إ أنه  يفالةكه الويعطي أن صحي أنه ماك، ةيللعرف

أخذ  يف نساناًإل املرأة كيتو أو ،زوجتهى نفاق علاإل يف نسانالة إلك الوإعطاءصح يذلك كو

  أو،عطي جواز اخلروج عن الدار لزوجتهي أن  يفاًريون خميك أن  يفنسانالة الزوج إلكذلك وك و،نفقتها

  . عطي ذلك هلايال أن 

  . حيصح ري فذلك غ،الة عنهاكم اخلروج عن الدار وعد يف ىخرأالة املرأة امرأة كأما و

 ،ل من املالكيلعها عن الزوج بأي مقدار أراد ذلك الوخي أن  يفنسانالة من املرأة إلكتصح الوو

حنوها  وراهةكون مقدمات اخللع من الكت أن لعها بعدخيال  أو لعهاخي أن  يفنسانالتها إلكذا وكو

  . متوفرة

 أن  أو،ةيالعدة الرجع يف سترجع الزوجةيشاء  أنه إذا  يفنساناًإال الزوج يكإالظاهر صحة و

  . ن الزوج من الرجوعكتم يسترجع املهر حىتي أن  يفالة الزوجة املختلعةكذلك وك و،سترجعهاي

بعضه عدم قبول  يف حنو ذلك مما علم وةياجلنا وقضاء العدةو( : اجلواهر بعد قول الشرائعيفقال 

  حنوه  وإمجاعه يثبت ف فإن خرأما البعض اآل و،ابةيالن



١٣٦

مثل الظهار و. التأمل و للنظران حمالًك وإالّ ،ان هو احلجةكه يابة فيمنع النى  املعتربة علدلةمن األ

حنوها مما هي من  ونيميال والعهد وها من النذرريان هو حنو غك إذ ،الطالق موردها املباشرك الذي هو

 يف لهكيوى املظاهر ال تقتضي احلرمة على احلرمة عل و،هيبة فايال مانع من الن وامكسباب لترتب أحاأل

ذلك ال  أن ماك، ام السببكأحعانة ال تقتضي عدم ترتب اإل أن ى عل مثالًان جاهالًك إذا غةيجراء الصإ

   .ىانته )١()الةكنايف عمومات الوي

غة خاصة يالصن دلة أالظاهر من األ فإن ،الظهار حمل نظر يف ابةيره بدخول النكذ أن ىفخيال و

 ،هيابة فيالقاعدة عدم دخول النى فمقتض، غ الطالقيس حال الظهار حال سائر صيفل، هريباملظاهر ال بغ

 يف لكمن اللغو التو أنه رامةكالم مفتاح الكتقدم  و،الظهار يف ابةير املشهور عدم دخول النكقد ذو

غته خمتصة يالذي ص(: الظهار قال  يفالةكنفس اجلواهر عند منع الشرائع دخول الو يف  بل،الظهار

ون يك أن  أو، ظاهرهريالمه املتأخر غكد اجلواهر بيري إالّ أن اللهم، )ر من القول وزوركمن و،باملظاهر

  .منهى المه الثاين فتوك و،الم الشرائعكاً لري تفساألولالمه ك

  . الظهار يف الةكالقاعدة عدم دخول الوى فمقتض، حال أي ىعلو

دل ي و،ال خالف وإشكال بال، قياشتراء الرق يف ما تدخلك ،العتق يف الةكالوالظاهر دخول و

  ).السالم هايعل( الشتراء نرجس )السالم وه الصالةيعل(حممد  أيب الةكه ويعل

ظهر من يما ك ،ال خالف وإشكال بال، اهلدي وةيضحاأل وقةيالعق يف الة تدخلكالو أن ماك

  .  خاصةأدلةيف اهلدي  و،باب احلج يف لمامك

: هريقول لغي أن صحيفال ، هيالة فكفالظاهر عدم دخول الو، القارن يف يسوق اهلد يف الةكأما الو

  حرامه باهلدي مث إقارن  إذا نعم،  عينبدالًى سق اهلد

                                                

  .٣٨٠ ص٢٧ج: جواهر الكالم) ١(



١٣٧

  .ة العرف صحة ذلكي لرؤ،هيال مانع ف أنه  فالظاهر،سوقهي ألن حنوه وه حملذورريغ إىل مهسلّ

 ال، ل سقطكن من األكتميمل فإذا ، القول بوجوبهى عل يل من اهلدكاأل يف الةكما ال تصح الوك

  . لكن عاجزاً عن األيكمل  إذا وىلأ و،حال عجزه يف لكاأل يف الةكه الوريعطي غيأنه 

 ،التسلم يف الةكوفإنه  ،هي فإشكالل حصتهما من اهلدي فال كيخذ الوبل مؤمن أل ريالة الفقكأما و

  . ال شرعاً وز ال عرفاًي عزريمثله غو

  .االحتشاش واالحتطاب و االلتقاط:الةكه الويعداد ما ال تدخل ف يف ر الشرائعكمث ذ

 االحتشاش وادياالصط وااللتقاطكاملباحات ى د علي الإثبات يف لكيالتو يف يف القواعدو

  .االحتطاب نظرو

 يفما ك أيضاًح يال ترج و،اإلرشاد وريالتحر ورةك التذيفما ك ،إشكال و:رامةكمفتاح اليف و

منع منه  وعيجوزه يف اجلم و،الشرائع وع يف اجلامعيل يف اجلمكيمنع من التو و،املهذب البارع ويضاحاإل

 ريخاأل منع منه يف و،اء املواتيحإيف  األوىلجوزه يف  و،السرائر وفقه القرآن ويف االلتقاط يف املبسوط

ومل ، اءيحل يف اإلكيالمه املنع من التوكر يف بعض نسخ املبسوط يف آخ و،ادي السرائر يف االصطأعين

   .ىخرأجد ذلك يف النسخة األ

سوغ  واالحتشاش ول يف االحتطابكيخ املنع من التويالشى قو(: املختلف يف الباب يف قالو

  .الم املختلفى كانته ) نظرنيمك احلنييف اجلمع ب و،سيادر تبعه ابن و،اء املواتيحإل يف كيالتو

 اجلعالة وجارةها اإليدخل فيما ك ،ةيل ذلك للعرفكالة يف كة دخول الوالقاعدى مقتض: أقول

  لذا  و،عدم الدخولى ل عليال دل و،ما أشبه والصلح واهلبةو



١٣٨

 يفالدخول ى دل علي لعدم ما ،هريغ جاريابة باستي املضاربة قبوهلا للنيفرنا كقد ذ(:  اجلواهريفقال 

 يفخصوصاً مع عدم قصد الدخول ، ل خالفهيظاهر الدلبل لعل ، لو قصد عدمه ز قهراً حىتيملك احمل

  .هيالء عليحوزته باالست

حنومها اعتبار قصد الفعل بعنوان  أو )٢(حاز أو )١(ييمن أح: )عليه السالم( نعم ظاهر قوله

نئذ من يفهو ح، لك شرعاًملترتب ا دخال حتت سلطانه الذي هو امللك عرفاً يفاإل و،هيالء علياالست

 ،الةكسباب لعموم الوه من األريغكه يابة فيان النيال مانع من جر و، حصول امللكيفة يالشرعسباب األ

   .ىانته )تأمل ما هو واضح بأدىنك

  . رارهكت إىل حاجة فال، اء املواتيحإ يف ذلك يف المكل اليرنا تفصكث قد ذيحو

  . )الشهادةى لشهادة علوجه اى قامة الشهداء علإ( :الةك عداد ما ال تداخله الويف الشرائع يفو

ن كول، الشهادةى هي شهادة علإمنا  و، شيءيفابة يبل الن الةكس من الويبل هي ل(:  اجلواهريفو

   .ىانته )ة هلايفراد اازلو جبعلها من األ ومن هنا صح االستثناء و،ابةيهلا شبه بالن

ى وجه الشهادة على علالّ  إ الشهادةيفل كيوال تصح التو(: رامة عند قول العالمةك مفتاح اليفو

  ).ريالتحر واملسالك وجامع املقاصد ورةكالتذ والسرائر و فقه القرآنيفما ك( ):الشهادة

  نئذ شهادة يوا حى ك علمجاعظاهر السرائر اإلو

                                                

  . ٦ ححياء املواتإ من أبواب ١ الباب ٢٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ ـ١ ح من أبواب آداب التجارة١٧ الباب ٣٠٠ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(



١٣٩

  . الم السرائرى كانته ،الشهادة عندناى ون شهادة عليكشهادة فى عل

بل شهادة ،  الشهادةيف الًكيست تويلشهادة لاى الشهادة عل أن لوضوح، روهكما ذكهو  و:أقول

 إذا أما، ذاكفالناً شهد بسبب  أن  أو،مكفالناً شهد عند احلا أن  أو،شهادتهى شهده علأون فالن كب

  . هريهو الشاهد ال غ إذ ،اًإطالقله  فال معىن، ين قائم مقام فالنإ: قال وشهد بنفسه

هو حالف إمنا  و،ن له معىنيكنسان آخر مل إان كحلف مفإنه إذا ، الم يف القسامةكعرف اليمنه و

 ،ابة عرفاًي النيفصح لعدم دخول ذلك ي مل ،اينكاحلف م: قال له آخر وعلم هويمل  إذا نعم، بنفسه

  . هايابة فيالعرف من عدم دخول النى ون عليك أن نبغييه الشارع ريغيث مل يحو

تص خي ألنه ،املرتضع وخمتص باملرضعنه  أل، الرضاعيفابة يصح النيال (: رامةك مفتاح اليفقال 

  . )اشتاد عظمه بلنب املرضع ونبات حلم املرتضعإب

 مكوز للحاجيذا ك و،مةيالغن ويءقسمة الف و الناسنيم بكاحل والقضاء ل يفكيصح التوي(: مث قال

 أن صحيه فال يأما احملجور عل، مكطلبه من احلايل الغرماء من كوي و،نوب عنه يف احلجريل من كويأن 

   .ىانته )ه باحلجريم علكحيب من يستني

 ألن ،إشكالال  وهينبغي اخلالف فيع أطرافه مما ال ي الرضاع جبميفالة كعدم دخول الو: أقول

ما ال ربط يف ك، لكيما أشبه فال ربط هلا بالو واحلواشي واملرتضعة و خمتص باملرضعام الرضاع عرفاًكأح

 ريل غكوي أو ،ون حمرماًيك أن احملرم يف ريل احملرم غكوي أن صحي  فال،لكية بالويعدم احملرم وةياحملرم

  .ون حمرماًيكال  أن احملرم احملرم يف

ة منصوبه اخلاص يذا تولك و،ه بالقضاءريمام غة اإليحنوه جواز تول والة يف القضاءكمراده من الوو

  ة هذا النوعيلعل تسم و،هريلغ



١٤٠

ل عين كيتبوا فالن ويك أن لذا اعتاد الفقهاء و،الةكرون الويث العرف ي ح،من باب العرفالة كو

  . حنوها وةي احلسبموريف األ

 أو نائبه اخلاص أو األصلمام ون هو األيك أن حنوه وة القضاءي صحة توليفال فرق  أنه مث الظاهر

ة ي التولديق أنه عن املسالك من احملكيف، ل ذلكك تشمل دلةاأل ألن ،بةي زمان الغيفه يالفق أو نائبه العام

نائبه  أو مامة القضاء باإليدنا توليقإمنا و: (قال بعد ذلك وإن ،ظاهر الوجه رينائبه اخلاص غ ومامباإل

ان جامعاً لشرائط كن إ هريغ ألن ،هريبة لغي زمان الغيفه يهو الفق وة منصوبه العاميان تولكمإاخلاص لعدم 

ه ي ملا اتفق عل،اًيونه قاضكتصور يمل  وإالّ ،أيضاًه يمام فونه نائباً لإلكول يف اً لأليان مساوى كالفتو

 )نيمياحللف بعد توجه ال ن االستنابة يفكمينعم ، يف القاضيى ع شرائط الفتوي من اشتراط مجصحاباأل

   .ىانته

روه كما ذى د عليه شروط مرجع التقليتمع فجية هو الذي يسالمالدولة اإل ي يفسالمم اإلكذ احلاإ

 ريقال أم مثالً، العقل والسنة وتابكذلك من الى مة له مبا دل علرط انتخاب األش و،ديتاب التقلك يف

 أو مامهمإوت مي بعد ما نياملسلمى  علسالمم اإلكح وم اهللاك حيفالواجب  ):عليه السالم( نياملؤمن

ماماً إهم نفستاروا ألخي أن  قبلال رجالً وداًيقدموا يال  وعملوا عمالًيال  أن اًيمهد أو انك قتل ضاالًي

 صدقام يبجي و،مجعهم وم حجهميقي و،ئهمييب فجي، السنة وعارفاً بالقضاء، فاً عاملاً ورعاًيعف

   .)١(ثياحلد

  . )الفقه(ه من جملدات ريغ و)سالمم يف اإلكاحل(تاب ك يفرناه ك مما ذذلكريغ ىلإ

  .  فتأمل،مةة األيثرأك ه املعترف به من قبليللفقإمنا  و،نصب القضاةي أن ل أحدكس ليفل، هيعلو

                                                

  .  عن كتاب سليم بن قيس١٩٦ ص٨٦ج: البحار) ١(



١٤١

 ،ه مواضع للنظرين فكل: (الم املسالككث قال بعد نقل يعلم وجه النظر يف رد اجلواهر له حيمنه و

ره مما كا ذملبة يعدم تصوره يف زمن الغى دعوك و،ةيمن العبادات اليت من شرط صحتها الن أنه ىدعوك

 ني املتخاصمنيها الفصل بيمت الذي فكل حته قويجواز تول القضاء مبعىن  يفهنائب عترب يف القاضي الي

 ابةيعدم قبول للنى  علمجاعاإل إىل هياالستناد ف األوىلف، لكيها التويصح فيسباب اليت ها من األريغكفهي 

   .ىانته )١()انكن إ

ره جامع كالقاعدة هو ما ذى فمقتض، انكف كي و،ابةيالقاعدة صحة النى مقتض أن ذ قد عرفتإ

ره اجلواهر كلذا ذ و،آخر عبارته إىل ،نوب عنه يف احلجريل من كوي أن مكز للحاوجي أنه املقاصد من

  .هيتاً علكسا

عبارة ى عل) ال (لمةك إضافةما يف الطبعة السابعة من اجلواهر املطبوعة يف لبنان من  أن الظاهرو

هو  و)وزجيذا كو(: يف جامع املقاصد إذ ،غلط) مكوز للحاجيذا ال كو: (ث قال نقال عنهيح، القواعد

  . القاعدةى مقتض

، هيبل هو متعلق مبن سلم عل، هيل فكيصح التويرد السالم ال  أن الظاهر(: جامع املقاصد قال مث إن

 )صالةأبالواجب ى  منهم فقد أتل من ردكلو سلم مجاعة ف و،فواته إىل ل مؤدكيفالتو، ووجوبه فوري

  .ىانته

  : وإالّ،ناسيأنه من جهة االستكف، آخره إىل ه فوريله بأن وجوبيأما تعل و،رهكما ذك أنه الظاهرو

  .ة رد اجلوابين فوركمن املم إذ ى،ل أخص من املدعيالدل: أوالً

 ري التأخيفان ك له الة شامالًكل الويان دلكلو  إذ ،مسألة  للالًيون دليك أن نكميال نه إ :اًيثانو

  .هي نفس املسلم علريتأخكاحلرمة 

 ،ان تصورها مع عدم فوااكمة إليصلح للمانعيجمرد ذلك ال ن إ( :دهيف ر لذا قال يف اجلواهرو

  . )هريغ واريل فوري خك يفالم كذا الكو

  

                                                

.٣٨٢ ص٢٧ج:  جواهر الكالم)١(



١٤٢

تص خيغرض ال  إىل عةيابة فضابطة ما جعل ذريأما ما تدخله النو( :الشرائع قال يف ):١٢مسألة (

يف  و،ةيالعار والةكالو وةكالشر والضمان واحلوالة والصلح والرهن وقبض الثمن وعيالبك ،باملباشرة

فاء ياست والطالق وفرض الصداق واحكعقد الن وقسم الصدقات وعةيبراء والودخذ بالشفعة واإلاأل

   .ىانته )اتيقبض الد والقصاص

 ذلك عدم العلم باعتبار املباشرة لعموم يفى فيك(: بل يف اجلواهر، رهكالقاعدة هو ما ذى مقتضو

  . )رفتما عكابة يالن والةكة الويمشروع

ون يكالة كابة والوي للنراه العرف قابالًيل ما ك أن القاعدةى مقتض أن رنا سابقاًكقد ذ: أقول

قبض  وتوابعهما والشراء وعي فالب،ليره من هذا القبكل ما ذك و،ه باملنعيما صرح ف إالّ ذلك شرعاًك

، رهكذلك سائر ما ذك و،اريخذ باخلل يف األكيالتو والفسخ واري اخلإثبات وقالةاإل ودفع املثمن والثمن

 أو بيالفسخ بالعكاح كتوابع الن ودفع الصدقات وقبض الصدقات وةيالوص وفالةكال إىل ضافةباإل

 ،هاريغ وةجراء طالق املباراإ و،من جهة الرجل أو سواء من جهة املرأة ى،بقي أو فسخي أنه يفل كيالتو

  . الةكدخلها الويل ذلك ك

احلوالة والضمان  وعينواع البأك أنه ابةي للنون قابالًيكالة بأن كو اشتراط اليف(:  القواعديفو

 الةكالو وقبض الثمن والرهن والصلح واخللع والطالق واحكالن وةاملساقا والقراض واجلعالة وةكوالشر

 يفاحلدود مطلقاً  وفاء القصاصياست وقسمة الصدقات وعةيالود وبراءاإل وخذ بالشفعةاأل وةيالعارو

  ).اتيقبض الد وبتهيغ وحقحضور املست

  . )اضيالر إىل ع قد طفحت به عبارم من املبسوطيل يف البكيجواز التو(: رامةك مفتاح اليفو

  قد صرح ( :)ةاملساقا إىل من احلوالة: ( شرح قول القواعديفر كمث ذ



١٤٣

مل  و،اصدجامع املق وريالتحر ورةكالتذ وبواب الستة يف فقه القرآنل يف عقود هذه األكيجبواز التو

 ، ومل يذكر يف الشرائع إال الثالثة األولةيا اخلمسة الباقمهيرت فكذ والسرائر ور اجلعالة يف املبسوطكتذ

  . )١( )ريالتحر ورةك التذيفقد صرح ا  و،ة املساقايفلعله أدخل املزارعة و

 أيتيما يف ورموهذه األ يف لكيجواز التو يف الوجهأن (  من:رامة بعد ذلكك مفتاح الرهكأما ما ذ

 أو تفرغ هلا الشتغاله بالعبادةيوقد ال ، سنهاحيقد ال  ومورترفع عن مباشرة هذه األيبعض الناس قد أن 

 ةاملزارع يف وز له الترددجيعدم اخلروج فال  واً بالتحذرأمورون ميكوقد ،  أخرأمور وسيالتدر أو العلم

   .ىانته )حنو ذلك وسواقاألو

 قة من قبل الشارعة املصديبل الوجه ما عرفت من العرف،  الوجه ذلكسيفل وإالّ ناسيأنه استكف

  . )السالم وهم الصالةيعل(زمام  يف ها مع تعارفهايوت علكلو بالسو

 اخلمس واةكقبض الز يف نساناًإحنوه  واملستحق للنذر وريل الفقكي توأيضاًصح ي أنه ىفخيمث ال 

  يفلكله املوكوي أن ه احلق جازيل منطبقاً علكيان الوك إذا مث، لكيقبضه الويما أشبه ف وفارةكال والنذرو

 يف الكيان وك وإن ،نفسه يف هيتصرف في أن ز لهجيمل  وإالّ ،ه بنفسهيتصرف في وقبضه عنهيأن 

 قبض عنه سهم السادةي أن د يفي سريد غيل السكو إذا ماك، مثله باطلة يف الةكالو إذ ،التصرف

قبض ي أن داًيد سي السريل غكو إذا ذاك و،حةيصح ريه غيالتصرف ف  يفالةكالو فإن ،هيتصرف فيو

  . ذاكه و،هيتصرف في ودي السرياة من غكالز

ستلزم ذلك يوال ، اخلمس واةكقبض الز يف ريل الفقكيصح توي أنه علميول(: رامةك مفتاح اليفو

   إىل اختار املالك الدفع إذا بل، استحقاق املطالبة

                                                

.١١٥ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(



١٤٤

 املختلف وريالتحر ورةكالتذ يف املصنف وخية الشريهو خ و،لهكيو إىل  جاز الدفعريذلك الفق

  . )العباس أبو وتوقف املقداد وسيدرإابن  ومنع من ذلك القاضي و،احملقق الثاين وديالشهو

 ،ابة عرفاًينه عمل مباح تدخله النأ و،األصلالتوقف بعد  أو ظهر وجه املنعيال  أنه ىفخي ال: أقول

د يؤي السعاة لقبض احلقوق )همايصلوات اهللا عل(ل رسول اهللا وعلي كيبل ظهور تو ،نعهميالشارع مل و

  . ذلك

حراسة  ونية الدياملقصود به محا ألن ،وجهى  اجلهاد عليفو( : اجلواهر ممزوجاً مع الشرائعيفو

 أو فاحلر يف هيحسن رأ واهيإمام  اإلينينه بتعينعم لو فرض تع، نيه مبعيتعلق الغرض في فال نياملسلم

   .ىانته )وجهى عل: هذا هو املراد بقوله:  جامع املقاصديف و،هيل فكيز التوجيه مل يبتوقف الدفع عل

ان ك وإن ،ابةي مل تقبل الننيان فرض عكن إ اجلهاد بأقسامه الثالثةن إ :قالي أن القاعدةى مقتضو

من  و حضر الصفنيرق ب فري من غ،الةكجار والويايف جاز االستكذهب القدر الين ال كل، ةيفاكفرض 

خصوص  و العامةدلةاألى ل ذلك مبقتضكحيث إن ، مسلماً أو افراًكل كيان الوكسواء  و،ضرهحيمل 

  . هيالة فكجواز الوى ل عليجار للجهاد دليباب االست يف ة خاصةيروا

 عن جعفر، البختري أيب عن، عن السندي بن حممد، سنادقرب اإل يف  بن جعفرعبد اهللافقد روي 

ال : فقال ،وجعال الغزإسئل عن  ) والسالمه الصالةيعل(اً يعلن إ :)عليهما السالم (هيعن أب، حممدبن 

   .)١(أخذ منه اجلعلي ول عن الرجلغزو الرجي أن بأس به

                                                

  . ١ ح من أبواب جهاد العدو٨ الباب ٢٢ ص١١ ج:الوسائل) ١(
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من نه إ :ليق، وزريد بن فيالبختري سع أبو و،السندي بن حممد ثقة و:رامةكمفتاح ال يف قال

  . ليع قليه تشيقالوا ف و،رجال العامة يف قد وثق و)المعليه الس( نياملؤمنريخواص أم

ن إ :د قاليالشه أن خيشهد لقول الشي و،أمحد أبو ىسيبن ع ه حممديخ بسند معترب في الشىروو

  .مجاعجار للجهاد خرج باإليجواز االست

ما أ: ما قاالأفقه القرآن  واملبسوط يف الراوندي وخيعن الش يكما حيفعلم وجه النظر يومنه 

 ان أوك الًكيوإليه توجه فرض القتال  الصفل من حضر ك ألن ،ه حباليابة فياجلهاد فال تصح الن

  . الًكمو

  .ناأصحاب ى رو:الثاين يف قال و،ابةيتدخله الن أنه قد روي و:األول يف قالو

بعض ى قو: العالمة قال وخ والقاضيي الشنية بيخالفسألة جعل امل أن بعد أنه حيعن التنقو

ى ة عليمحل الروا و: قال،ابةي فال تدخله النني فرض عريصيمع احلضور  ألنه خيالشالم كضالء الف

  . هو حسن وجارةاإل

 ،هيل من حضر الصف توجه فرض القتال علك(: قالحيث إنه ، السرائر لعله أراد ببعض الفضالءو

 بيستني أن وز لهجينه فإ، اخلروج يف هيضر الصف وال حرج علحيمل ن إ وأما، الًكمو ان أوك الًكيو

   .ىانته )١( )ناأصحاباه ور ماى اهد عنه علجيستأجر من يو

اقة ي وس،دوامأصالح إ و،الطبخ هلمك ،ني املرتبطة بااهدمورعلم حال سائر األيمن ذلك و

، ونؤذلك من الشريغ إىل ،ضرب خبائهم و،ىب اجلرحييتط و،بوارجهم وقطارام واراميس وطائرام

  . نيما علم من ذلك حال معونة ااهدك ،لكيالتو وجاريصح االستيناً ين واجبة عكمل تذا  إاإف

   جار حىتي صحة االست)الفقه(بعض مباحث  يف رناكنا قد ذأى فخيال و

                                                

  ).وال يعني اإلمام عليه يف اخلروج): (وال حرج عليه يف اخلروج(وفيه بدل . ٨٥ ص٢ج: السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي: انظر) ١(



١٤٦

 هما مثالًكترينه كل، نساناإلى الصوم والصالة الواجبة علك ،العبادات الواجبة إىل بالنسبة

  . صح أخذ هذا املالي و،قباله املالعطي يف ي وستأجرمها لذلكيف

 أو ةينيانت عكما يت فيون املؤجار لشيم االستكظهر حياجلهاد مسألة  يف رناهكمما ذ مث إن

ض املشرف يب املرييتط يف ذلك احلالك و،حنو ذلك وهيالصالة عل ودفنه ونهيفكت و مثل غسله،ةيفائك

  . مهاريغ وقينقاذ الغرإ واملوتى عل

  



١٤٧

 أما حدود اهللا سبحانه ،ينيدم حدود اآلإثبات يف لكيوز التوجيو( :الشرائع يف لقا ):١٣مسألة (

  . )فال

 مثالً، هايل فكيجواز التو يف شكالنبغي اإلياليت هي من حقوقهم فال  وينيدمأما حدود اآل: أقول

 لهكويه فيله حقاً عل أن  يفشكي أو ،مكه عند احلايعل احلق ثبت ذلكيل من كويد فيزى له حق عل

 ،قق هل حقه ثابت أم الحيل من كويه فيدعي حقاً عليد يان زك إذا ذلكك و،النفي أو ثباتلظهور اإل

قد ال  و،طرف خصمه أو  من طرفهثبات بعد اإلأيضاًعطي ي وأخذيل من كوي  قدنيال الفرعى كعلو

  . ثباتبقدر اإل إالّ لهكوي

 يف ذلك قالك و،هايل فكي جواز التوفقد عرفت قول الشرائع بعدم :تعاىل وأما حدود اهللا سبحانه

  . ريالتحر والسرائر وفقه القرآن وخالفه وخيعن مبسوط الش احملكيهو  و،القواعد

 ريغ اهللا تعاىل ألن ،اًإمجاعتها يتثب يف لكيصح التويفال  فأما حدود اهللا تعاىل: املبسوط يف قال

  .تهايتغط وأمر بسترها ألنه ،املطالبة ا يف وال مسبب، مطالب ا

  .مسموعة ريها غيفى ه ذلك بأن الدعويعن السرائر توجو

 رشاملهر واألك ،اهللا ريان استبتاع حقوق غكمإ بشكالأجاب عن هذا اإل أنه ن عن املختلفكل

  . احكفسخ النكمها ريغو

  .مطلقاً  الينيدم املستتبعة حلقوق اآلريحقوق اهللا غ يف لكستشيإمنا املختلف  أن علميمنه و

 النيب أن ملا روي، مطلقاً تعاىل وحقوق اهللا سبحانه يف لكيار صحة التويرة اختكتذن عن الكل

ها أنس فاعترفت يعلى فغد، اهمجراعترفت فأفإذا ، امرأة هذا إىل غدا: نس قال أل)صلى اهللا عليه وآله(

   .)١(فأمر ا فرمجت

  دل يهذا اخلرب و

                                                

  . ٥٥٧ ص٧ ج: مفتاح الكرامة)١(



١٤٨

هذا  و،ذلك يف ل أنسكوإمنا  و،)عليه وآلهصلى اهللا ( ن قد ثبت عند رسول اهللايكمل  أنه ىعل

  . دي بعريالقول الثاين غ

تبعه  و،)ه منع ظاهريمام ذلك ففصح لإليال  أنه أرادوان إ مإ(: رامةكمفتاح ال يف لذا قالو

 إىل رسلوميانوا كن يابة النواب الذين يف  داخلاألمرهذا  يف االستنابةن إ( :ث قالياجلواهر ح

س ينعم ل، ه درء احلد بالشبهةينافيال  و،نائبه العام ذلك ومامجوز لإلي ف،النظرألقوى يف العله  و،طرافاأل

 )ذلكى ه علريغ ون محل عبارة الشرائعكمي و،احلسبة يف نيلفكذلك الستواء امل يف هريل غكيحد توأل

   .ىانته

 )لى اهللا عليه وآلهص(رتبط باملقام بعد فعل رسول اهللا يال  )١(درء احلدود بالشبهة ألن ذلك و:أقول

 مور األيف و،اليت منها هذا الشيء و العامةموراأل يف  االستنابةنيال فرق ب و، ذلك)السالمعليه (وعلي 

  .  قصة أنسيفما كاخلاصة 

ما جمتهداً إون يك أن فالالزم، شعبة من القضاء ألنه ،ون النائب صاحلاً للقضاءيك أن بجينعم 

 أن ماإو ،ذلك سابقاً إىل ما أملعناك ،مةة األيأكثرار ياخت وديئط التقله شرايمة الذي فله مرجع األكوي

  .مةالء مرجع األكو يف ة مثل ذلكيفاكقول بيقلنا مبقالة من  إذا مقلداً أو اًيون متجزيك

عن  م عنه الكحيابة عنه فيه للقضاء من قبله نيل اتهد أحد مقلدكيجواز توى ريفمن ، هيعلو

ه من جواز كمسلى ذلك بناًء على رياجلواهر  أن تاب القضاءكرنا يف كقد ذ و،ليكصحة التوى رينفسه 

  ى م بفتوكحي أن ىقضاء املقلد عل

                                                

  . ٤ ح من أبواب حدود٢١ الباب ٢١٩ ص٣ ج:املستدرك) ١(



١٤٩

:  قال،حيد صحيتقل أو حيسواء عن اجتهاد صح) علم( أو )من عرف (اً بعمومكقلده متسيمن 

 حيد الصحيالتقل أو حيباالجتهاد الصح) عليهم السالم( امهمكان عنده أحكباندراج من : قاليبل قد (

  . )العدل والقسط وماً باحلقكان حك الناس نيم ا بكحو

 الناس بفتاواه اليت هي نيللمجتهد نصب مقلده للقضاء ب أن هيابة للفقيعموم النى مقتضو( :مث قال

مهم كحو، )عليهم السالم( مهمكم جمتهده حكح و،م جمتهدهكمه حكون حيك ف،حرامهم وحالهلم

  ).اهللا تعاىلى ه راد عليالراد عل و،شأنه م اهللا تعاىلكح

م بفتاواه كة احلينئذ استنابته وله توليمام فله حة اإليحسب حجى ه علية الفقيبل لعل حج(: قال

  ).م مبا أنزل اهللا تعاىلكح وقسط واليت هي عدل

س  النانيم بكاحلى م مقلده علكل احلاكيعن الفاضل القمي جواز تو يكلعله لذا حو (:قال أن ىلإ

لسنة أما هلجت به ك ،إمجاعن يكمل ن إ يهو قو و،م اتهد املطلقكه حيعل يرجيوجه ى بفتاواه عل

   .ىانته )نصاف عدم حتققهاإل إالّ أن ،نيبعض من تقدمهم من املصنف ونياملعاصر

 ئاملتجز أو املقلدى تصديأن مسألة  ري غئللمتجز أو ل املرجع للمقلدكيتومسألة  أن ىفخيوال 

ث فصل يح، أيضاًالثاين مورد خالف يف اجلملة  أن ماك،  مورد اخلالف فإن األول،استقالالًم كللح

  : فقالسألة احملقق الرشيت يف امل

 الـ تعسره  أو اتهد إىل تعذر الرجوع مبعىنـ يف حال االضطرار  أن ه النظريقتضيالذي (

اً ناشئاً من استقالل العقل ي عقلب وجوباًجينئذ بل يجوز للمقلد حيف، شترط يف القاضي االجتهادي

  : أمورتلك املقدمات  و، حال الشارعمبقدماته ولو مبالحظة

 اع احلقوقيض واملنع دون اختالل النظام و،ني املسلمنيوجوب حسم مادة الرتاع من ب: أحدها

  . الدماء وعراضاأل وموالاألو

  جوع ون الرك ل،هيوبصمن وسلطان اجلور إىل عدم جواز الرجوع: اهيثان



١٥٠

  . الطاغوت واجلبت إىل اًهم رجوعيلإ

  .الشارع مبثلهى رضي تعسره تعسراً ال أو اتهد إىل تعذر الرجوع: ثالثهما

رفع ي ول املنازعاتحيالبلد من  يف ونيك أن بجي بأنه ستقل العقليبعد مالحظة هذه املقدمات و

قامتها إغرض الشارع متعلق ب فإن ،ن القضاءيقوم مبوازي من نيون من املؤمنيك أن نيتعي ف،اخلصومات

 نيلغرضاتعذر أحد يث يح و،غرض يف مأذوما غرض أو ماماإل أو م هلا هو النيبيون املقك ينيتع و،قطعاً

  . )١()خرمهال الغرض اآلإوز جيال 

ان كسواء ، املةكن معرفة يعرف املوازيل ممن كيالقاعدة جواز التوى فمقتض، حال أي ىعلو

 ،)٢(احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّهأن و :مشمول لقوله تعاىل ألنه ،ديبالتقل أو ىتجزبال أو باالجتهاد

  .  )٣(ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اللَّه :لقوله تعاىلو

   . )٤(انايئاً من قضايعلم شي: )السالم وه الصالةيعل(قوله و

   . )٥(حرامنا و حاللنارفقد ع: )السالم وه الصالةيعل(قوله و

   .ذلك ريغ إىل ،)٦(مناكم حبكحفإذا : )السالم وه الصالةيعل(قوله و

هم  وافيراأل وىالقر وصقاعاأل وخمتلف البالد إىل فعله املراجع من بث أفاضل الطلبةيه فما يعلو

ما أشبه  وبيالغ ورصالق ووقافاأل تويل واعهيتوز واسمخاأل وواتكة من مجع الزينيون الدؤقومون بالشي

    الناس بطلبنيالقضاء ب و،ذلك

                                                

.باختالف يسري. ٥٥ ص١ج:  انظر كتاب القضاء، للمريزا حبيب اهللا الرشيت)١(

  . ٤٩اآلية : سورة املائدة) ٢(

  . ١٠٥اآلية : النساءسورة ) ٣(

  . ١ ح من أبواب صفات القاضي٩٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(

  . ٩ ح القاضيت من أبواب صفا١٠١ ص١٢ ج:لوسائلا) ٥(

  . ١٠ ح من أبواب صفات القاضي١٠١ ص١٢ ج:الوسائل) ٦(



١٥١

ذلك ى ة علريستدل بالسي أن نكميبل ، القاعدةى مقتضى نهم هو عليم بكاحل والشهود واحللف

  . أيضاً

ق اخلروج حي  ال،مةن لألياملراجع املختارى شور أو ،مة اختاروهد لأليان هناك مرجع وحك إذا نعم

ى ل الشوريدل أن من )سالم اإليفم كاحل( تبك رناه يفك ملا ذ،الءكوخمتار ال ريعن ذلك بنصب مرجع غ

  . ديل التقليدلى م علكحا

م من ك للحاني من جعل املعاونأيضاًن  اآلسالمبالد اإل ة يفيومات الغرب اجلاركسلوب حأأما 

راه مما ي مبا مكحيم فكاحلا إىل همثرجعون نتائج أحباي وايالقضا ققون يفحيهم  و،عدالة هلم أو اجتهاد ريغ

ومات كب احليسائر أسالكسلوب باطل أفذلك ، ةيحضور يف القض أو حلف أو ن له مساع شهوديكمل 

 ألن ،أيضاً األمرصح هذا يل كيصح التويث يح: قاليفال ،  مبحثناريهذا غ و،ة يف حبث القضاءيالغرب

ر هنا من الفروع كعض ما ذان بك وإن ،العدالة وامكحث املعرفة التامة باأليون حيك أن بجيل كيالتو

  . اهللا العامل و،التأمل إىل  حباجةأيضاً

 حقوق اهللا إثباتل فرد عادي لفرد آخر يف كي يف عدم صحة توإشكالفال ، حال أي ىعلو

   .تعاىل وسبحانه

   .)١()بتهيغ ويف احلدود مطلقاً يف حضور املستحق(ل كيوز التوجي و:القواعد قال مث إن

حقاً  أو سبحانهانت حقاً هللا كسواء ، فاء احلدوديل يف استكيوز التوجينه إ( :رامةكيف مفتاح الو

 حدود اهللا إثباتل يف كياخلالف يف التوإمنا  و،وال جند يف ذلك خالفاً، طالقهو املراد باإل و،للناس

ن مويقيونوا يك مل )هميصلوات اهللا عل(ى أئمة اهلد و)صلى اهللا عليه وآله( النيب ألن ،تعاىل وسبحانه

   .ىانته )قامتهاإهم يف ريبون غيستنيانوا كإمنا  و،بأنفسهم احلدود

   االستنابة يف ريغ أنه ىفخيقامة احلد ال إة يف باهو االستن وهذا املعىنو

                                                

.٣٥٤ ص٢ج:  انظر قواعد األحكام)١(
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قول  و،المها جائزكن افهما أمر، لكيالو إىل الدعاوي و رجوع املرافعاتيفل كيالتو والقضاء

، تصون ذا الشيء دائماًخيونوا يكد به أم مل يري )دود بأنفسهممون احليقيونوا يكمل (: رامةكمفتاح ال

ان كث ي ح)السالم والصالةعليه ( علي فعلهيان كما ك، مون احلدود بأنفسهميقياناً يانوا أحكم أل

حداً ى سميمما  به للناسيتأد ودرته قصة و،وقات يف بعض األنيارمى وفة علكم حدود اهللا يف اليقي

  . مشهورة

يف  و،)رض اخلصميمل  وإن ،اخلصومة واحلقوق و احلجةإثبات وىالدعوو( :ر القواعد قولهك ذمث

 ألنه ،به حقّاًى ون املدعكعلمه ب إىل فتقريال  وريالغى على ل يف الدعوكيوز التوجي( :رامةكمفتاح ال

ها عند يضاحإ واايب أي ، احلجةإثباتويف  ،أنه حاك لقولهكف ى الدعوإنشاءل يف كنائب مناب املو

 ارياخلكها ريغ أو نيالدكة ي احلقوق املالإثباتاع يف يعد الش واستشهادمها ونيحضار الشاهدإكم كاحلا

يف اخلصومة سواء  و،حنو ذلك وحجرة يف املدرسة أو ان يف املسجدكة مياالختصاص بأولو وريالتحجو

ل أحد ك ألن ،خر االمتناعآلس ليل و،هيعلى املدع أو ل للمدعيكان املوكسواء  و،ال أو اخلصم يرض

  . )املطالبة ومل للمخاصمةيكال 

 ضافةباإل ى، يف دعوالًيل عقك وثي ح)السالم والصالةعليه ( علي ذلك ما فعلهى دل علي و:أقول

 أنه عن املختلف احملكيان كلذا  و،لكي التومورل هذه األك الذي عرفت سابقاً من قبول األصلإىل 

عن بعض  و،صماخلى برض إالّ ل احلاضر يف اخلصومةكيمنع من تو أنه ي أيب علي عنكمث ح، املشهور

 من الواضح و،خبث لسانه وبعضهم جوز مع سفاهة اخلصم و،ريالتحذ واملرضكاعترب العذر  أنه العامة

  . هايل عليود ال دليل هذه القكأن 



١٥٣

 ،ما أشبه أو حرج وعسر أو ه ضرريه عليان فك إذا لكيقبل بالويال  أن لكصح لطرف املوينعم 

ات يبعض اخلصوص ألن ،لكستحضر املويإمنا  و،لكيقبل الويال  أن م الشرعيكوز للحاجيذلك كو

  . لكيل دون الوكتظهر من املو

ة يسالمم اإلكانت احملاك وإن ، يف احلال احلاضرةيم العاملكاحملا  املوجودة يفةأصل احملاما علميمنه و

د يريان يح من األريثكففي ، ةريبكطالة إاليت تطول  وةحملاماة اخلاصة من ايفكيال تسمح مبثل هذه ال

 نياملؤمن ريا أميذلك قضا إىل رشديما ك،  فله املنع عن ذلكنيشاف الواقع عن نفس الطرفكالقاضي است

 هيعلى املدع ونةيالب واملدعي إىل د االستماعيريفالقاضي ، مورشاف األكيف است )السالم وه الصالةيعل(

  . مكحي له احلق فظهرياحللف لو

 أنه من ذهب بعض نور بصرهي ف)السالم وه الصالةيعل( نياملؤمن ريعن أم، فيتاب ظرك يفو

التثبت يف  والنظر و يف ذلك بالسؤالنيستعيالوايل و :قال أن  إىل،أربع أو  ثالثاًنيميضاعف له الي

   .)١(القود واحلدود والقصاص

  : لهكيو  أمثلة للزوم حضور الطرف ال)لسالما والصالةعليه ( علي ايجند يف قضا مثالً

 أيب عهدى شرب رجل اخلمر عل:  قال)السالم وه الصالةيعل(  أيب عبد اهللاعن، ينيلكالى فقد رو

علم يان كلو  و،ستحلون اخلمري قوم نيش بيعينه أ وسالمالرجل حداثته باإلى فادع، هيلإر فرفع أمره كب

أبو  إالّ س هلايل ومعضلة: فقال عمر ،ما تقول: عمر فقالإىل  ركفالتفت أبوب، حبرمته الجتنب عنها

   دوريابعثوا معه من : فقال، أخربوه اخلرب و)السالم وه الصالةيعل( نياملؤمن ريفأتوا أم، احلسن

                                                

  . ٢ ح من أبواب ديات األعضاء٣ الباب ٢٢٠ ص١٩ ج:الوسائل) ١(



١٥٤

 شهد أحدي فلم ،هيشهد علي فلمية التحريه آيان تال علكنصار من األ ونيجمالس املهاجرى به عل

   .)١(لهيسبى فخل

 نيجمالس املهاجرى دار به علينساناً إل ذلك الذي شرب اخلمر كويان ك أنه إذا لواضحمن او

اً من الناس ريثك فإن ،عرفونهيانوا ك منهم ما اًريثك ألن ،نفعيله مل كأيت باسم مويان ك وإن ،نصاراألو

  . عرفون الشخص ال امسهي

خذ :  لقنرب)السالم وه الصالةيعل( نياملؤمنريفقال أم، نيزوجها عن أن امرأة ادعتن إ :ةي روايفو

قع يف املاء فهو ي أن  قبلاألولمقداره ى ان علك فإن ،لهيحلإقدر  ور إىل اذهب به ود هذا الرجليب

   .)٢(نيس بعنيل وذبتكتقلص فقد  وان قد نقصك وإن ،نيعن

عليه ( علي عهدى ان لرجل علك:  قال)عليه السالم( جعفر الباقر أيب عن، سيبن ق عن حممدو

فعمدت صاحبة البنت ، بنتاًى خراأل وبناًامها احدإ ،لة واحدةيل يف عاًيفولدتا مج، تاني جار)السالم

قالت صاحبة  و،البن ابينا: فقالت صاحبة البنت، البناأخذت  وه االبنياملهد الذي ف يف فوضعت بنتها

انت كتهما يأ: قال و،وزن لبنهمايأن  فأمر )عليه السالم( نياملؤمن ريأم إىل متاكفتحا ،البن ابينا: االبن

   .)٣(أثقل لبناً فاالبن هلا

، مبنشار) عليه السالم(مام مر اإلأ، ابنها أنه يل واحدة تدعك ،ابنى  علني قصة اختالف مرأتيفو

  أقسم الولد : قال ،نياملؤمن ريا أميذا تفعل   ما:مفلما جيء به قالت األ

                                                

  . ١ ح من أبواب املسكر١٠ الباب ٤٧٥ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ ح من أبواب أحكام العيوب١٥الباب  ٦١٤ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ٦ ح من أبواب كيفية احلكم٢١ الباب ٢١٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(



١٥٥

ا أمن هذا ) عليه السالم(مام فاستظهر اإل ى،خرعطه لألأ نيؤمنامل ريا أمياهللا اهللا : فقالت، نينصف

  . )١(اها دون اخلصميإالولد ى  فأعط،الولدى ث حنت عليح، مهي األ

 علي انك و،م بقتلهكعبداً قتل مواله فح أن عمر إىل رفع أنه ،هريغ و ابن شهر آشوبةييف رواو

 ،دفنتم املقتولأ: اء املقتوليولفقال أل ،ذايت يف تاينأ: قال ،فسأله مل قتلت موالك،  حاضراً)السالمعليه (

انت كفلما ، ما هو احلق يقضأ فعند ذلك ،اميأثالثة  احبس الغالم حىت: فقال لعمر، نعم الساعة: قالوا

، ئاًيدوا شجيقرب الرجل فأمر بنبشه فلم  إىل اء املقتوليأول و بعمر)السالم والصالةعليه ( علي الثالثة جاء

صلى اهللا ( اهللا مسعت رسول، بتذّكُال  وذبتكَاهللا ما  و،ربكأ اهللا ،ربكأاهللا : )عليه السالم (فقال علي

 رضتقذف به األ ام حىتيأثالثة  إىل ؤجليوت ميميت عمل قوم لوط مث أعمل من يمن : قولي )عليه وآله

   .)٢(حشر معهميمجلة قوم لوط فإىل 

 ل واحدى ك فادع،ان عبد املورثكخر اآل ووارثان الكحدمها أن ين الذيذلك يف قصة النفركو

قال  و،دخال رأسهماإأمر ب و،حائط املسجد يف ني بثقبت)السالم وه الصالةيعل(مام مر اإلأ، الوارثأنه 

   .)٣(العبد بأنه ماماإلى  فقض،فأخرج العبد رأسه مستوحشاً، اضرب عنق العبد: لقنرب

) عليه السالم(مام اإل أن واقعة مبعىن يف اينت قضااك وإن اإف، ةريثكا اليها من القضاريغ اىل

 ما هي شأن قرائن احلالك ،ون موجودةكقد ال ت وون موجودةكاليت قد ت وشف الواقع بالقرائنكاست

   يف ايبأا قضا: لذا قال الفقهاء و،املقال مطلقاًو

                                                

  . ١١ ح من أبواب كيفية احلكم٢١ الباب ٢١٢ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٣٦٤ ص٢ ج:املناقب) ٢(

  . ٩ ح من أبواب كيفية احلكم٢١ الباب ٢١١ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(



١٥٦

مثال هذه أ يف لكيالتوصح يفال ، حبضور الطرف إالّ اا ال تتحقق إالّ علوها مستندةجيمل  وواقعة

  . موراأل

حاله  وشف من قرائن مقالهكستيل بنفسه لكضر املوحيإمنا  و،لكيقبل بالويال  أن ه فللقاضييعلو

  . ذبهك أو المهكصدق 

، مثل القسامة يف احلالف وىطريف الدعو والشاهد ول من القاضيكل كيله ظهر حال توكبذلك و

  . مكرتبط باحلي من ومكأمناء احلا وذلك حال اجلالدك وبل

  ).الفسوخ وذلك سائر العقودكو( :قال وةيالرما ور عقد السبقكالقواعد ذويف 

جارة اإل وةيالوصو الرقىب وىمرالع وىنكالس واهلبة و مثل الوقف،ل ذلكك يف لكيصح التويفإنه 

 عيالبكعامالت امل يف اراًيان خك سواء ،اراتياخلى ذلك الفسوخ املترتبة علك و،قبوالً واًإجياباالقالة و

موارد  يف ماكاح كالن أو يف اخللع يف ماكالطالق  يف اراًيخ أو ،هاريغ والرهن وجارةاإل والشراءو

العرف ى ري اليت مورذلك من األ ريغ و،الذبح واءيحاإل واحلجر يف لكيصح التويذلك ك و،الفسخ

  . نع عنها الشرعميمل  والةكدخول الو

تعدادها بعد  إىل مما ال حاجة  ـره الشرائعك ما ذريغ يف يـ أ اهريغ يف ذاكو( :اجلواهر يف قالو

 يدجي الضابط املزبور ال أن ماك، حبصرها يفيهذا التعداد ال  أن مع، رناهك الذي ذاألصلما عرفت من 

ما كلعله املقصود هلم  و،تفاء بعدم العلم بهكمن االإليه شرنا أدوا به ما يري إالّ أن اللهم، فراد الشكأيف 

قتضي يه بعدم ما يل فكيتفوا جبواز التوكه مما اريخبالف غ، لكيممنوع التو يف ليتعرضهم للدلإليه  يومي

  . ) املزبوراألصلرناه من ك ما ذأيضاًتم يبذلك  و،املنع

   ألنه ،الدياالست يف ابةيال تصح الن أنه رةكالتذ يف زاد: رامةكيف مفتاح الو



١٥٧

 الرضاع يف ابةيال تصح الن: قولهك ،اتيهيان البديهو من بو خمتص بالفاعلالوطي  ومتعلق بالوطي

  . شربةاأل واثرياملو

ما يف إالّ للمرأة أو القسم للرجل يف ابةيات عدم صحة النيهي البدانيذلك من باب بك و:اقول

  .الًكيتوى سمي أن صح إذا ل الضرة الضرةكيناه سابقاً من توياستثن

  . بتاكجواب ال يف ابةيصح الني أنه ماك

تاب واجب كرد جواب ال:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  بن سنانعبد اهللاقد روي و

   .)١()صلى اهللا عليه وآله( رسوله وباهللا وىلأالبادي بالسالم  و،وجوب رد السالمك

 أن تاجحي فال ،لكيقبل التويتاب كجواب ال إالّ أن االستحبابى انت حممولة علك وإن ةيالرواو

استقبال  وع اجلنازةييتش وضيادة املريع يف لكيصح التويذلك ك و،تابكالإليه فس املوجه تب نيك

  . ةيشبه للعرفأما  واملسافر

سقط يال  أنه  مبعىن،لكيز له التوجي بنفسه مل مورئاً من هذه األيفعل شي أن نساننعم لو نذر اإل

  . ان حنثاًكبه ى تفكافإذا ، ل النذركيالتو

ه من ريغ إىل ستحقه بالنسبةيالذي ى ان احلد الذي عليجر يف الةكال تصح الو أنه مث من الواضح

 أو ه القتليون عليك أو ،سجن بدلهي أن  يفنساناً آخرإل كوي ف،ه بالسجن سنةيم علكح مثالً، اءيبراأل

  .تحمل عنه ينساناً حىتإل كويف شبهأما  أو القصاص

شيخاً كَِبرياً فَخذْ أَحدنا مكانه ِإنا نراك ِمن  أبا لَه نّإ يزقالُوا يا أَيها الْعِز: مكيالقرآن احلويف 

عاذَ اللَِّهقالَاحملِْسِننيذَ أن مأْخا إالّ نِإن هدنا ِعنتاعنا مدجو نونَ  إذاًملَظاِلم)٢(   

                                                

  . ١ ح من أبواب العشرة٣٣ب  البا٤٣٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٧٩ ـ ٧٨اآلية : يوسفسورة ) ٢(



١٥٨

 أن ه يفريل غكوين أك ،نساناإلى عل اليتالة يف الواجبات كعدم صحة الو من الواضح أن ماك

  . ذلك ريغ إىل ، عذرريت من غيج البحي أو ،صوم شهر رمضاني أو ،العصر وم بدله صالة الظهريقي

  ).لكال تسقط النافلة عن املو(: ما قاله اجلواهركن الظاهر كل، النافلة قد تقدم صحة االستنابة يفو

 أن ه يفريل غكو إذا ذلكك و،هسقط استحبابه عن نفسيقرأ له القرآن مل ي أن ه يفريل غكووإذا 

لذا ورد استحباب  و،ما أشبه ذلك أو نه عدعوي أو ،زور عنهي أن  أو،ج عنه استحباباًحي أو ر عنهمعتي

 حج نيفال منافاة ب، أيضاًج حيل عام كمام اإلن إ :قد ورد و)هيصلوات اهللا عل(مام احلجة ابة عن اإليالن

  . االستنابة عنه وماماإل

طريف العقد  توىليف ،نيعن املتعاقد ونيالة الواحد عن املتخاصمك جواز وقرباأل و:يف القواعدو

  .فاء القصاص من نفسهييف است حىت

ي عن كهو احمل ونيالة الواحد عن املتخاصمكجوز ويف، رهاك الثالثة اليت ذمورصحة األالظاهر و

 :عدمه قال و اجلوازني وجهركعن املبسوط بعد ذ و،ستبعد جوازهأ مل ريعن التحر و،يضاحاإل ورةكالتذ

تضاد يذلك  و، يف املبالغةمن االستقصاءراد احلجج يف املخاصمة يإالبد يف  ألنه ،وزجيال  أنه حوطاألن إ

  . هيالغرضان ف

  .حمل توقفسألة املن إ :عن جامع املقاصدو

  . ةيالعرف ودلةاأل إطالقال مانع منه بعد  ألنه القاعدة الصحةى ن مقتضكهذا ول

البد نه إ إالّ س هويل إذ ،انتفاء املانع ويوجه للمنع لوجود املقتض ال: رامةكل يف مفتاح اللذا قاو

 خردفاع اآل ول منهماكل حجة كيراد الويإان كمن إلكذلك مم و،هماياملبالغة يف مطلوب ومن االستقصاء

   حال املباحثكون حاله يكف، قصد احلقو



١٥٩

، دفاع هذا ودفاع هذا و،ذاحجة ه وحجة هذا و،رأي هذا وذاورد املدرس رأي هيث ية حيالعلم

  .نهمايتار بخيمث 

 مايصح في فذلك نيون شاهداً عن املتخاصميك أن أما، نيون شاهداً عن اثنيك أن صحي أنه ماك

  . ذلك باطل فإن ،الدار هلذان أ والدار هلذا أن شهديأن ك ،ني الشهادتنين تدافع بيكمل إذا 

 لعدم ،فال بأس، تصرف يف هذه الداريهذا  و،صرف يف هذه الدارتيهذا ى رأ بأنه شهد إذا أما

ون يك أن وزجينه إ :ث قاليرامة حكالم مفتاح الكرتل ي أن بجيذلك ى عل و،ان تصرفهماكمإ والتدافع

  . اجلمعى ذا علكق فيالتفرى ل واحد علكل لكتوين أ و،الة أوىلكشاهداً هلما فالو

علم ببطالن يهو  وال يف الدفاع عن أحدمهكوي أو حدمهاشهد ألي أن صحيال  أنه نعم من الواضح

أخذ املال  والدفاع عنهما ونيل عن اجلانبك يف احلال احلاضر من التوني من احملامريثكه لمعي فما ،لهكمو

  . علمون بطالنهيمن  إىل  عمل حرام بالنسبة،منهما

من : ث قاليباب الدعاوي ح يف )السالم وه الصالةيعل( نياملؤمن ريما ورد عن أم أن ىفخيوال 

االستقصاء إمنا  و،استقصاًء جائزاً شرعاً يراد به عدم جواز االستقصاء يف الدعاويال  ،)١(هم أمثيبالغ ف

رامة هذه كفجعل مفتاح ال، ما أشبه أو ركاملن أو سبب تلجلج املدعي ونيالتوه وه اهلتكياجلائز مما ف ريغ

راد احلجج يف املخاصمة يإالبد يف  ألنه وزجيال : ث قاليح، ه املتقدمالمكخ يف يرد الشى  علالًية دليالروا

  . ظاهر الوجه ريغ، املبالغة ومن االستقصاء

                                                

  . ٢٩٨قصار احلكم : ج البالغة) ١(



١٦٠

 طالقإل، ني عن أحد الطرفنيالة اثنكصح وي ،نيالة الواحد عن املتخاصمكصح وينه أما كمث 

  . ركعن املن أو المها عن املدعي مثالًكدافعان ي ف،دلةاأل

 :رامةكفقد قال يف مفتاح ال، طريف العقد توىلين فيل عن املتعاقدكيالو هو تويل ولثاينأما الفرع او

على  الّإ فيه إشكالال  أنه :خرياأل يف و،الروضة ويضاحاإل وشرحه لولده واإلرشاد ورةكرأي التذنه إ(

 ظهر من املقنعةي بل قد، الروضة واللمعة والدروس وع املختلفيبيف كما  و،القول مبنع كونه موجباً قابالً

ن عن السرائر كل، املهذب البارع وريهو املفهوم من عبارة التحر و،اإلرشاد ولةيالوس واخلالف وةيالنهاو

 نيمع بجيال  أن مراد املانع أن املسالك وجامع املقاصد وة املراميغا وتابكيف حواشي ال و،املنع عن ذلك

   .ىانته )سةكمااملى ع مبين عليالب ألن ، الشخص الواحدنيالداللت

 يفسواء  حجة املانع و،دلة األطالق إل،ره املشهوركالقاعدة هو ما ذى مقتض أن ىفخين ال كول

النهج ى  علنيالسعي من اجلانب وبذل اجلهدي أن انكم إل،ظاهر الوجه ريغ الةكيف أصل الو أو الداللة

 نيضر باملتاعحي أو م ذوي الرغباتعالإ يف قصريال  ون عادةًكاحلد املم إىل مةيالق يف يستقصياملتعارف ف

  . ال هذا هذا و،غنب هذا هذايث ال يح، سواق املتعارفةاأليف 

ستأجر عن ي أو خرع عن اآليبي وحدمهاشتري ألي بأنه نيلكشترط علم املويال  أنه من الواضحو

 أو  منهما املثلأجرةستحق يل ذلك فكفعل فإذا  ، من املعامالتذلك ريغ إىل ،خرؤجر عن اآلي وأحدمها

ى خر لزم االقتصار عل عن اآلالًكيون ويك ال أن لكان ظاهر حال املوك إذا نعم، حسب املقررى املسم

  . ديالق أو الشرط
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القواعد ى فعل، ما أشبه ذلك أو مثمناً أو ب مثناًيالشيء املع أو ،بالغنبى اشتر أو الغنببباع وإذا 

  . أيضاًله يور هناك تفصكسقط باالفتراق مذيمما ار الس يخ أن ماك، عيتاب البكورة يف كاملذ

 أن  يفلت املرأة الرجلكو إذا ماك، الًكيو وأصيالًنسان الواحد ون اإليك أن ظهر صحةيمنه و

  . سكبالع أو عقدها لنفسهي

 أن ريولده الصغى ل علكيع الويب يف نيالة الواحد عن املتعاقدكم وكحيف ( :رامةكمفتاح ال يف قال

 أنه فايةك اليف و،املشهور أنه جممع الربهان ويضاحالة اإلك ويف و،جواز ذلكى  علمجاعرة اإلكظاهر التذ

يف  و،دريكين اليقطب الد واملبسوط يف خيالش إىل نسب اخلالفإمنا  و،به طفحت عبارام و،شهراأل

   .ىانته )ل له بذلككذن املوإنفسه مع ى ل علكيع الوي بأيضاًمه كح

س هلم يل إذ ،فيله ضعياملخالف دل و،مجاعه اإليعلى قاعدة هو املشهور املدعالى مقتض أن الظاهرو

عدم  و،نه موجب للتهمةأ و،نيوما اثنك يف  موجباً مع ظهور الشرعونه قابالًكلزوم  إالّ ليدل

  . نفسه و الشيءنيصل بحيهو ال  وشرط اللزوم التفرقن أ و،سةكاملما

ونه كاملنع عن ى ل علي لعدم دل،اتطالق مانعاً عن اإلونيك أن نكميل ذلك ال ك أن من الواضحو

ئمة األ والرسولاملعامالت  ما يفكاملعامالت  يف نيوما اثنكعة من يالشر يف ما ورد و،موجباً قابالً

ون يك أن نكميسة ال كعدم املما والتهمة أن ماك، احلصرى دل علي ال )نيهم أمجعيصلوات اهللا عل(

 نيصل بحيهو ال  وون شرط اللزوم التفرقك و،ل عن واحدكيالو يف سةكماعدم امل والتهمةك ،مانعاً

   تعامال إذا ماكفهو ، عدم الصحةى دل علينفسه ال  والشيء
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بقاء اللزوم مع ى دل علي )١(فترقايار مامل يعان باخليالب: )عليه السالم( فقوله، ماتا فترقا حىتيمل و

  . عيتاب البك يف لهير تفصكما ذكاملوضوع منتف  املقام يف و،نيمورد االثن يف عدم الفرق

 ،طريف العقد اجلد تويل وبلأل أن ى علمجاعاإلى املنتهى نقل عل أنه عن جممع الربهان يكلذا حو

 أن لكيللو أن ىن علي املتأخرإطالق إىل  مضافاً،ذلك يف المهم عدم اخلالفكالظاهر من ن إ :هو قالو

  . لكذن له املوأذا  إع من نفسهيبي وطريف العقد توىلي

 )عليه السالم( احلسن سألت أبا:  قال،ة عمار الساباطيي روامجالإ احكتاب النك يف رناكقد ذو

تزوجها ي أن ديري ل رجالًكتو أن ل هلاحي أ،تهايعلم ا أهل بي أن رهكت فتيأهل الب يف ونكعن امرأة ت

 ،اًميأانت ك وإن جعلت فداك: قلت، ال: )عليه السالم(  قال،يجيتزوى لتك فاشهد علك وتقول له قد

: )عليه السالم( قال ،ها منهجيها بتزوريلت غكو فإن :قلت. اًميأانت كوإن  :)عليه السالم( قال

نعم)٢(.   

 رينه غكل، اً لطريف العقدينسان متولون اإليك أن ة لعدم جوازيوا ذه الرواكبعضاً متسحيث إن 

 :قد قلنا هناك و،ما أشبه ذلك من احملامل أو شهادة لعدم اإليالتق أو راهةكالى  الحتمال احلمل عل،ظاهر

  . ة بعد عدم عمل املشهور اياألول دلةتقاوم األ ا الهذه احملامل أل إىل نذهبإمنا نه إ

عان ومشتر يون بايك مثالً، طراف املتعددة عن األالًكيل وكيون الويك أن علم صحةيمما تقدم و

  ل كتوي ف،ل طرف متعددكيف  أو ،انيترمش وبائع أو ،واحد

                                                

  . ٢  ـ١ ح من أبواب اخليار١ الباب ٣٤٥ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ ح من أبواب عقدة النكاح١٠ الباب ٢١٧ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(
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  . بنسبات خمتلفة أو الشراء بالتساوي أو عيان البكسواء ، عيعن اجلم

أن كل كيانب الويف ج أو ،ل أحدناكيأنت و: قواليأن كل كالة املرددة يف جانب املوكأما الو

ال   الصحة لوبعديان ك وإن ،مام عدم جواز ذلكلكفالظاهر من ، ليكيما وأحدك: لكقول املوي

  . يف أواخر الشرحسألة رنا شبه هذه املكفقد ذ، البطالن يف المهمك

، ما أشبه ذلك أو ،انكهذا الد أو يل هذه الدار اشتر أو ،نبيز ج يل هنداً أوزو: قال له إذا نعم

  .دلةذلك لشمول األكهو  و،الصحةى طباق علهم اإلفظاهر

  .يل هذه الدار اشتر أو ،ج يل هنداًزو: قال له إذا ذلككو

سبوع ال بعد أ إىل ل شهركأول  يف ليكيأنت و: قول لهيأن ك ،ةيالة الدوركذلك تصح الوكو

  . دلة األطالق إل،ما أشبه ذلك أو ،ام اجلمعي أيفلي كيأنت و أو ،ذلك

ة بأن يقساط من احتمال صحة السجون األ،تاب احلدودكرناه يف كما ذسألة شبه هذه امليمما و

ما هو املتعارف يف بعض البالد ك ،اميسبوع ثالثة أأل ك يفسجنه ي ف،سجن شهر مثالً اننسإى ون عليك

ايل ال النهارات يالل يف نيسجن السجي أن ة حسب القانوني بعض البالد الغربيفبل تعارف ، ة االنيالغرب

  . التتبع وتأملال إىل حباجةسألة انت املك وإن ،الصباح إىل سجني وليالل يف أيتي وشتغل يف النهار يحىت

 ،فهم من هذا املناط قلنا به فإن ،اديعام األيأ وام اجلمعي السجناء يف أإطالقعة ينعم ورد يف الشر

 م الشرعي يف باب احلدودكة احلايدخل يف صالحيم الشرعي صالحاً بقدر ما كرآه احلا إذا ذلككو

  . ما أشبه وباب العفو وراتيالتعزو

  ى اً عليان ولكفإذا ، أيضاًالم يف الويل ك النيتبيل كيالم يف الوكمن الو
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القاعدة ى ان مقتضك ،ما أشبه ذلك أو ؤجري أو خرع من أحدمها لآليبي كنين هلما مليريصغ

 إىل ،نيجمنون أو نيريصغى ماً عليق أو نياً من نفريوص أو نيموقوفتى اً عليان ولك إذا ذلكك و،الصحة

  .  ذلكريغ

 يف فقد قال، فاء القصاص من نفسهياست يف الةكلقواعد من الوره اكالذي ذ اما الفرع الثالثو

فاء ياست يف الكيو ون اجلاينيك أن الثايناحملقق  ورةكالتذ ويف ،قد جوز املصنف هنا(: رامةكمفتاح ال

 يف احتمل و،انتفاء التهمة و حلصول الغرض،الطرف أو ان القصاصكالنفس  يف ،القصاص من نفسه

قال  إذا مايتاب فك قصاص اليفرجح املصنف يمل  و،اشف اللثامكجزم به  و،ر املنع منهيقصاص التحر

   .ىانته )حيعدمه من دون ترج واحتمل القبولفإنه ، أجرةبذل أال  والقصاص مين نا استويفأ: اجلاين

صل بنفس اين حيما كذلك  و،القصاص إىل املقصود الوصول ألن ،القاعدة هو اجلوازى مقتضو

  . ل باالنصراف فهو بدوييلو ق و،صل باجلاينحيذلك ك ،اجلاين ريله غكيبو وهيعل

ذلك سائر ك و،قسم مالهي ول املرتد بأن بقتل نفسهكوي أن  يفم الشرعي احلقكللحا أنه علميمنه و

  .مكمن استحق القتل من قبل احلا

فهل  ،نيعدول املؤمن إىل صلي أيضاًوقلنا بأن احلدود  ،نيال عدول املؤمن ومكن حايكلو مل و

قامة إ: )السالم وه الصالةيعل( لقول الصادق ،الظاهر العدم و،احتماالن ،قتل نفسهي أن وحنوه للمرتد

  . لهيرد الشارع تعطيمما ال  املقام مما تقدم عن احملقق الرشىت أن علميومل  .)١(مكاحلإليه من  إىل احلدود

                                                

  . ٣ ح من أبواب صفات القاضي٣ الباب ٧ ص١٨ ج:الوسائل) ١(
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 يف  العادل،العامل بالقضاء، مامهي لإلإمنا ومة كاحلن إ :مان بن خالديحة سليصحويف 

  .)١(نيملاملس

  . الروايات من ذلكريغإىل 

استثناء مفتاح  يف ظهر وجه النظري ،فاء القصاص من نفسهياست يف طالقرنا من وجود اإلكمما ذو

ان ك إذا ال ما، هيعل اين أو ل هو الويلكان املوك إذا هذا(: نه قالكل، فاءيجاز االستأث يح، رامةكال

 أيضاًتمل منع الويل حيبل ، هيعل ذن اينإب إالّ املتجه منعه من ذلك فإن ،لكيالتويف قد أذن له  الًكيو

   .ىانته )ل القهريسبى قوم مقامه عليمن  و،هيفاء اين عليباست إالّ صلحيالتشفي ال  ألن ،منه

 أن قد تقدم و،دلة األإطالققاوم ي أن نكتمي ناس اليه باالستين هذا الوجه االعتباري الشبإف

  . هيلإ طالققال بانصراف اإلي أن نكميفال ، االنصراف احملتمل بدوي

فر عن يك أن افراًكل املسلم كوفإذا ، فركال وسالمل يف اإلكيمن الواضح عدم صحة التو مث إن

 رقرا هو اإلسالماإل ألن ،نفعيسلم من قبله مل ي أن افر مسلماًكل الكو إذا ماك، افراًكن هو يكقبله مل 

فر عن يكمن ل ك وان لوك وإن ،صيلل مقام األكيقوم الويار فال كنفر هو اإلكال أن ماك، نيبالشهادت

ى ون مقدمة احلرام حراماً علك أو احلرام إىل بي من جهة التسب،ةيل معصكيمثل هذا التو ألن ،قبله عزر

  . صولاأل يف وركيل املذالتفص

  

                                                

  . ٣ ح من أبواب صفات القاضي٣ الباب ٧ ص١٨ ج:الوسائل) ١(
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  .إشكال قرار عن اإللكي التويف و: القواعديفقال  ):١٤مسألة (

 النافع إيضاح وحيالتنق وريذا التحرك و،ةيفاكال واإلرشاد ورةك التذيفما ك( :رامةك مفتاح اليفو

 ، لولدهاإلرشادشرح  ويضاحاإل و جامع الشرائعيفصحته  ومنع من جوازه و،هايح فيث ال ترجيح

املصنف  و،ةي الغنيفارم كامل بوأ واملبسوط و اخلالفيفخ يجوزه الش و،جامع املقاصد واملهذب البارعو

 املراسم واملقنعة يف قد وقعو. قوي أنه ة املراديغا ويف ،ي يف جممع الربهانردبيلاملقدس األ و،رةك التذيف

وجب ي مبا قراراإل إالّ اءيشالة عمت سائر األكعمم الون إ أنه النافع وةيالغن ولةيالوس وةيالنها وايفكالو

   .ىانته )ما أوجب حداً إالّ قرارل يف اإلكيز التوه جواإطالقعطي بيهو  و،حداً

ل كوفإذا ، هإقرارل بعد ذلك كي الوإقرار أن ال، إقرار بنفسه قرارل يف اإلكيالتو أن الظاهر: أقول

 ليان ظاهر الدلك إذا نعم، ته عرفاًي مبطلوبإقرار فهو ،دينار لزيمطلوب مائة د بأنه مكقر عند احلاي أن يف

قر عنه أربع مرات ي أن ه يفريل غكوفإذا ، ما يف باب الزناكاً إقرارن ذلك يك بنفسه مل قرارلزم اإليأنه 

ن أربع يالء متعددكو أو  واحداًالًكيل وكو إذا ذلكك و،هين ذلك موجباً للحد عليكفأقر ذلك مل 

تقر أن  لي يفكيأنت و: مث قال له، م بزنايكتقر عند احلا أن لي يفكيأنت و: ديقال لز إذا ماك، مرات

 أنتم :خالد وركب وعمرو وديل واحد من زكل: قال أو ،أربع مرات إىل ذاكه و،م بزنايكعند احلا

  . ه احلديثبت عليال فإنه ، ي بالزناإقرارالئي يف كو

 قرارالته باإلكو ألن ،ه قطعين عليكمل  وإن ،ؤخذ منه املاليفإنه  بالسرقة قرارل باإلكو إذا أما

  العرف ال  ألن ،ل يف اجلرائمكيلتونفع ايال إمنا  و،إقرار
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انت هنالك ك إذا حىت و،قرار من اإلأيضاًل كيالتو أن  يف باب اجلرائمقرار اإلأدلةدون من يستفي

ر يف موضعهكما ذكرئت احلد بالشبهة شبهة د .  

هذا   أن أو،ديهذه الدار لز أن  أو،ناراًيد ديبأين مطلوب لز ي علأقر: لكيلو قال للو أنه علميمنه و

قر ي ولكيذهب الويفلم ، ما أشبه ذلك أو ،هذا ولدي أن  أو،ديهو ولد لزإمنا  و،س بولدييالولد ل

فهو ، قرارله سائر شرائط اإلكياجتمع عند تو إذا ،مورنفسه بتلك األى اً علإقرارونه كضر يف يبذلك مل 

د ين لزيين مدأم كررت عند احلاين أقإ :العامل املاضي يف قال إذا ماك، هيخبار عن ثبوت احلق علمثل اإل

ى قام شاهدان عل أو ،نعم: فقال ،كتيونيقر عنك مبديلت فالناً لك ومثله لو سألناه هل أنت و،ناريمبائة د

  . لكيالتو

 عيبي أن له يفكوي أنه ماكف، عريف ألنه ،أيضاً  ما استثينري غيف قراراإل  يفالةكالو مث الظاهر صحة

ر القائلون كقد ذ و،قر عنهي أن له يفكويذلك ك ،ما أشبه أو عتقي أن و أ،طلقي أن  أو،شتريي أن أو

لزم به احلق ينه قول وأل، خبار عنهإخبار باحلق اإل و،لكل فعل املوكي بأن فعل الو،وجهها الةكبصحة الو

ما عن كمالل ع لإلي املستطريمالل الويل عن غإوز جينه أ و،عيالبكفهو  سائر التصرفات وفأشبه الشراء

  . مورجامع املقاصد االستدالل ذه األ ويضاحاإل ورةكالتذ وة املراديغا

ونه كالشأن يف  إذ دوراألول أنه ى رد علي( : بأنههميرامة علكصح رد مفتاح اليال  أنه علميمنه و

 ريالظاهر من الويل غ أن الثالثى عل و،أيضاًى يف حمل الدعو أنه ىاس عليق أنه الثاينى عل و،الًكيو

  . )١( )خباراًإس يمالل الويل لإ وخبارإ قراراإل و،لكيالو

                                                

.١٣٢ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(
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الة موجودة هنا كات الويخصوصن أ و،لكيو أنه ة العرفيال دور بعد رؤنه إ :األولى رد عليذ إ

  . أيضاً

الشراء  إىل الة بالنسبةكصح الويما كف، اس بعد وجود اجلامعيس بقيلنه إ :الثاينى رد عليو

  . قراراإل إىل سبةالة بالنكصح الويذلك ك، والطالق

ن فأي فرق عند الّميهما يلك أن ة العرفيان يف رؤكل مشتركيالو والويلن إ :الثالثى رد عليو

ده ي وفعله فعلي ولي قوله قويلكيهذا و: نسان يف حمضر مجاعةإقول ي أن نيب ومالل الويلإ نيالعرف ب

 ،لكيل للوكما للمو أن رونيالعرف حيث إن  ،ذاك وذاكطلب ي وذاكمطلوب نه إ :لكيفقال الو، ديي

  . هريغ وخرج باالنصرافإمنا حنوها  و باحلدودقرارمثل اإل أن رناكقد ذو

 ، يف ذمة املقرريخبار عن حق للغإ قراراإلن إ : قالوانياملانعحيث إن ، بذلك علم بطالن وجه املنعو

ى عل إالّ ري خرب الغريلزم الغي ال و،هيشهادة عل وخبارإه ريئاً لغي شد مثالًييف ذمة ز أن ى علري الغإقرارو

  . ئاًياً مثبتاً يف الذمة شإقرارون ذلك كعلم يمل  وة الذمةء بران األصلأ و،وجه الشهادة

ر قول كأن ورشد وه لو بلغي علمالل بأن املوىل اإلنيب و،قراراإل ل يفكي التونينعم هناك فرق ب

  . إقرارله كيتو أن رناه منك ملا ذ،اركنله يف اإلجمال   القرارل يف اإلكأما املو، اركنان له اإلكالويل 

 إذا ماك، حنو ذلك أو أقر عين لفالن أو ،لتك لتقر عين لفالنك و:قولي أن نيفال فرق ب هيعلو

تقر عن  أن لتك يفك أو و،تقر عين بوصول حقي وييكشر أو حتاسب عاملي أن ىلتك علك و:قال

 ،يإقراره إقرار و،دييده ي و،فعله فعلي و، قوله قويلفالن: قولي أن  أو،ألفاً ي علديلز أن لساين

  .  ذلك من العباراتريغ إىل ،طالقي واحيكطالقه لزوجة يل ن واحهكنو



١٦٩

حممداً رسول ن أ و،اهللا إالّ لهإال  أن تقر عين بأين أشهد أن ىلتلك علك و:لو قال أنه علميمنه و

 أو بالرسول أو تقر يل بعدم االعتراف باهللان  أى عللتكك و:قال أنه إذا ماك، ان مسلماً بذلكك، اهللا

  . فراًكان ك) اذ باهللايوالع (باملعاد

  . قرارات اإليسائر خصوصكل فهي كيات التويأما سائر خصوص

 به ل جنس املقركي للونيعي أن نبغييل كيبصحة التو قلنان إ أنه ريالتحر ورةكعن التذ احملكي مث إن

لو قال  و،ريالتفسى رب علجينه إ رييف التحر و،ريل بالتفسكولب املو ط،أقر عين لفالن: لو قال و،قدرهو

   .املراد بفالن من هون أو ريم بالتفسك طالبه احلا،ذاكبـ ر امسه كذيمل  و ـأقر عن قبل فالن: لكيالو

مل نقل  وإن ،الةكها آثار الوي ترتب عل،ما هو الظاهرك ،الةكقلنا بصحة الو فإن ،حال أي ىعلو

 أنه نك قد عرفتكل، ل نظركيأبطلناه ففي جعله مقراً بنفس التو فإن :ة فقد قال يف القواعدالكبصحة الو

  .لكيمقر بنفس التو

ونه كمنعناه ففي  فإن ،)١(ري قوله يف التحرنيهذا ع( :رامة بعد عبارة القواعد املتقدمةكيف مفتاح الو

قد نص يف و. لكير عدم صحة التويدتقى  عل)٢(رةك يف التذأيضاًح يال ترج و،ل نظركاً من املوإقرار

 ،لهكيصح تويال  :من قالن أ و،لكلزم املوي إقرار بأنه :ل قالكيمن قال بصحة التو أن ى عل)٣(املبسوط

ون يكذلك ال ن إ :منهم من قال و،اً منهإقرار قرارذنه يف اإلإ ولهكيون تويك: فمنهم من قال، اختلفوا

 أن ىربعة بل اخلمسة علتب األكفقد اتفقت هذه ال، هيتاً علك سا)٤(يضاحعنه يف اإل يكقد ح و،اًإقرار

ر يتقدى عل أنه الظاهر منها و،ر البطالنيتقدى هو علإمنا  ، مقراً بذلك أم الريصي أنه اخلالف يف والنظر

  .ىانته )٥( )اًإقرارونه ك نيتعيالصحة 

  ان ك، ركنأمث  ،ناريألف د ي علله أن أقر لفالن: نسانقال إل إذا ،هذاى علو

                                                

.٢٨ ص٣ج:  حترير األحكام)١(

.٥٠ ص١٥ج:  تذكرة الفقهاء)٢(

.٣٦٩ ص٢ج:  املبسوط)٣(

.٣٤٠ ص٢ج:  إيضاح الفوائد)٤(

.١٣٥ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)٥(



١٧٠

ل لذلك كيقل الويمل  أو ،نسان ما قال لهل لذلك اإلكيسواء قال الو، قرارار بعد اإلكنمن اإل

  .نسان ما قال لهاإل

لت فالناً يف ك و سألناه هل أنتقرارنه بعد اإلكل ،ال أو قرارله لإلك وهل أنه مل نعلم إذا ذلككو

  . اًإقرارون يكفإنه  ،نعم: فقال ،قرارهذا اإل

، اًإقرارون يك ال بأنه ي عن مجاعةكما حي ظهر وجه النظر ف،اًإقرارل كيون التوكم من مما تقدو

 حيالتنق وجامع املقاصد واملهذب البارع و لولد العالمةاإلرشادشرح  ويضاحاإل وما عن جامع الشرائعك

  . حي النافع عدم الترجإيضاح وة املراديعن غا و،ةيفاكالو

 لكيسواء قلنا بصحة التو، إقرار أنه تدبر وظهر ملن نظريلذي ا(: رامةكلذا قال يف مفتاح الو

ت فرسه ياشتر و،د مبائةيتايب لزكعين بأين بعت  لتك بأن تقرك و:ما قال لهياستوضح ذلك ف و،عدمهو

 أن ن غرضه بذلكيكمل ن إفإنه ، ذاكرهنته  وناراًين ديين قد استقرضت منه عشرإ و،نيالدمهاء خبمس

أهل العرف  و،انيان ملحقاً باهلذك أو ،ذبكالى  ومحال عل،ذباًكان كم لذميت الز وذلك حق له عندي

  .رهكآخر ما ذ إىل ،)رتضون يف ذلكيال 

 شاملة أيضاًالة كالو أن ماك،  عرفاً شامل لهقراراإل أن العمدة ما عرفت من و،رهكما ذكهو و

  . قراراإلى ل علكيللتو

نساناً بأن إل كوفإذا  ،حنوه ولدرء احلدود بالشبهات ،وجب احلدينه ال كل، إقرار أنه ىبناًء علو

ما ك ، الزناريات غقرار يف سائر اإلنيمرت إىل اجيباالحتقلنا  إذا ماي فنيمرت ه السرقة فأقريثبت عليقر مبا ي

 خاص باحلد فال نيل املرتيدل و، العقالءإقرارل ي دلطالق إل،ه املالي ثبت عل،تاب احلدودكاخترناه يف 

  . ورك املذطالقاً لإلون خمصصيك



١٧١

نه أ و،أقر بنفسه إذا ماكان ك ،ما أشبه أو باللواط أو قر عنه بالزناي أن له يفك ولو أنه علميمنه و

قر عنه باللواط ي أن له يفكوفإذا ، حنوها ومحرمات املصاهرةك ،ثبت احلديمل  وإن مورثبت سائر األي

ل كيأيت يف التوي ف،احلدود ريام غكحذلك من األ ريغ إىل ،بنته وختهأ ومهأه ي حرم بذلك عل،دي بزمثالً

  . لهاكرها كطالة بذاإل إىل  من الفروع مما ال حاجةقرارتاب اإلكرناه يف كل ما ذك قراراإلى عل

ون يكع ال يل يف البكياً بأن التوإقرارونه كعدم ى وجه ضعف استدالل بعضهم عل مما تقدم ظهرو

س ي لاألمر باألمربأن  و،احاًكن وون طالقاًيكاح ال كالن و الطالقيف و،براًءإون يكبراء ال يف اإل و،عاًيب

 ،هي ما حنن فنيب ووراتك املذنيح الفرق بلوضو، اً باحلقإقرارون يكه ال يبأن رضاه بالشهادة عل و،أمراً

 طالقه يف اليسميذلك ال ك و،عاًيه العرف بايسمي ع اليبي أن ه يفريل غك ومن فإن ،الفارق هو العرفو

  . سمونه مقراًيأما يف املقام فهم ، ناذراً وذلك مطلقاً ريغ والنذرو

  



١٧٢

تطرق من يملا  صحي ال :لي ق،ريثك وليل قلى كل علك ولوو( :قال يف الشرائع ):١٥مسألة (

  . )د عن موضع الفرضيهو بع و،ندفع االحتمال باعتبار املصلحةي ووزجي :ليق و،احتمال الضرر

  .ناط باملصلحةي ألنه ،لك صحميل ما ى كله علك ونعم لو

اندفاع الضرر مبراعاة  و النتفاء الغرركثراجلواز مذهب األ و،خيالقوالن للش(: قال يف املسالكو

 فإن ،د عن موضع الفرضيبع بأنه ديرد هذا الق) رمحه اهللا (املصنف و،ل مطلقاًكيالوى ه علياملصلحة ف

حنو ذلك مما  و،هكق نسائه وهبة أماليتطل ودهيه عتق عبيدخل فيل شيء فك يف الًكيونه وكالفرض 

لو  صرح ذا العموم حىتيمل  وإن د معتربيالق أن جوابه و،ةيلكد خروج عن الييالتق و،وجب الضرري

  . ف مبثل هذا العام املنتشركيد باملصلحة فيقيخصص بفرد واحد 

حنوه  و، أملكماى لتك علك و:قولهك ،لو خصصه بوجه  مانيب و هذا املقامنيفرق املصنف بو

خصص متعلقها فإذا ،  املنتشرة أمر خفي جداًموررعاية املصلحة يف األ أن  إىل نظراً،باندفاع معظم الغرر

مرجع  فإن ،نع من ذلكمي ال مورانتشار األ و،نياألمرة املصلحة تضبط يرعا ألن ، واضحريهو غ وسهلت

نه لو فعل ذلك العام وأل، تنع فعلهمياشتبه ما  و،فعلهيه املصلحة يفما علم ف، لكينظر الو إىل املصلحة

ل واحد منها منضبط ك ألن ، صحيكع أماليب وق زوجايتيتطل ودييلتك يف عتق عبك و:املنتشر فقال

   .ىانته )اجلواز مطلقاًاألقوى  ف،نياألمر نيذلك مشترك ب و،ما اعترفوا بهى ة املصلحة عليبرعا

ان كما يل فكينعم الالزم تصرف الو، نياألمر ني فرق بال إذ ،كثرره املسالك تبعاً لألكما ذكهو و

  ، ان اللفظ عاماًك وإن  من ذلكأكثر ال ،الةك للومشموالً



١٧٣

ن يكمل  إذا نعم،  ال بقدر اللفظ،از واالنصرافكؤخذ ا بقدر االرتيإمنا  العامة لفاظن األإف

  . نة أخذ بقدر العموميقر وانصراف وازكهنالك ارت

  يف امرأة ولت أمرها رجالً)السالم وه الصالةيعل(  أيب عبد اهللاعن، ا رواه احلليبرناه مكد ما ذيؤيو

ج ي فقال عند التزو، فأشهدت له،دييتشهدي يل أمرك ب زوجك حىت أال: فقال،  زوجين فالناً:فقالت

قد  وذلك هلا عندي أن اشهدوا: فقال هو للقوم، نعم:  قال،ذاك وذاكك يا فالن علي: طبهاخيللذي 

 ،المكاًء من اليح الإتك أمري يما ول ودييب إالّ ما أمري ورامةكال وال :  فقالت املرأة،جتها نفسيزو

  .)١(وجع رأسهي وترتع منه: )عليه السالم( قال

املرأة  أن علميان ك والة املطلقةكالرجل احتال يف أخذ الو أن املراد أن ة ظاهرة يفيهذه الروافإن 

لنفسه مث  الة مطلقة شاملة حىتكانت الوكلو  أنه من الواضح إذ ،نتهيي عبالرجل الذ إالّ ةيراض ريغ

  . صالة صحة العقدن هلا ذلك أليكالة مل كادعت خصوص الو

 ،)٢(اح فهو جائزكالنى ل علكيذا زوج الوإ:  قال)السالمعليه ( علي عن، لذا ورد عن الدعائمو

  . احكتاب النك له يفيرنا تفصكما ذك ،ه للمقامإطالقمشول ى بناًء عل

الة كرادة البحث يف صحة الوإى عل(الم الشرائع كظهر وجه ضعف محل اجلواهر يمما تقدم و

البحث معه يف ذلك مع فرضها ى بقينئد يح و،شاءيل ما كفعل ينه أ ود باملصلحةييه عدم التقيمالحظاً ف

ون خارجاً يكفإنه ، الةكن الونعه مميحنوه مما  أو ا ال تؤثر سفهاًأ ولكصح وقوعها من املويوجه ى عل

   .ىانته )٣( )الةكأما مع عدمه فالوجه الصحة لعموم الو، هيعما حنن ف

                                                

  . ١ حب عقد النكاح من أبوا١٠ الباب ٢١٦ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

  . ٨١٢ ح٥ الفصل ٢١٩ ص٢ ج:الدعائم) ٢(

.٣٨٤ ص٢٧ج:  جواهر الكالم)٣(



١٧٤

 ،لكميل ما ك جممل خبالف ريثك وليل قلك أن جعل وجه الفرق أن ماك، فيذ هذا احلمل ضعإ

  . واحد  عرفاً مبعىننيالعبارت فإن ،ظاهر ري غأيضاً

 أنه املفروض أن رامةك يف مفتاح الماك معناه ،عن موضع الفرضد يبع بأنه أما ما تقدم عن الشرائع

وا كنع منه لميما  و،فعلهي أن فعله بنفسه صح لهي أن فما صح له، ل شيءك يف الًكينفسه وكجعله 

فعله هو ي أن حنو ذلك مما له وهكع أماليمجق نسائه وهبة يه تطليدخل فيف، نع منهميحنو ذلك  أو سفهاً

  . قد سبق مثله عن املسالك و،ةيلكد خروج عن الييالتق و،الضررأوجب  وإن بنفسه

مما مل ـ  ه الشيء الضاريان فك وإن فعل هويما كفعل يله بأن كو أنه إذا القاعدةى مقتض: أقول

ج يتزو وع نسائهيق مجيتطلان ك ولو ،ان جائزاًك  ـل بنفسهكباشر املو إذا مايف ن سفهاً خارجاً حىتيك

  . الةكما هو املنصرف عن الوكحسب املصلحة ى حدد عل وإالّ ،ن قبل الدخول مثالًقهيتطل وىخرأأربع 

 ألنه ،ماًيذلك غرراً عظيف  ألن ،صحي مل ريثك وليل قلك يف ل رجالًكوإذا ( :فقول املبسوط هيعلو

 زوجه بأربعي أن من ذلك، ذهاب ماله إىل ذلكى فرمبا أد، نه الوفاء بهكميال  رمبا لزمه بالعقود ما

 ىلإ )هذاى عل و،زوجه بأربع أخريل واحدة منهن نصف مهرها مث كغرم ليه قبل الدخول فيطلقهن عليو

، آخره إىل )نفعهي وضرهيع ما يناول مجي له ذلك فأطلق ألنه ،ذلك من أنواع التصرف ريغإىل  (:قالأن 

  .  ظاهر الوجهريغ

  



١٧٥

ى له علك وفلو، لكاً للموكون مملويك أن الةكمتعلق الو يف القواعد يف شرط العالمة ):١٦مسألة (

   .ىانته ،صحيه مل يشتريع ثوب سيب أو ،هكمليعتق عبد س أو ،حهاكنيطالق زوجة س

اً كون التصرف مملويك أن الةكمن شرط صحة الو(:  فقال،هي علمجاعظاهر جامع املقاصد اإلو

  ).ه عندنايذلك متفق عل أن الظاهر و،لكيوقت صدور عقد التو يف لكللمو

من فهم ياد يك ما ريمل جند من صرح بذلك قبل املصنف غ: رامة رده بقولهكمفتاح ال يف نكل

ان وقوعه منه كمإ ل مبعىنكاً للموكون مملويك أن :األول  قال،حيصاحب التنق ريالشرائع وال بعده غ

 إىل الةك الونيان املزبور من حكمعترب اإلي أنه ظاهر املشهورن إ :اضيالر يف قالو، لهكيحال تو يف شرعاً

رة كالتذ يف سيل و،به صرح احملقق الثاين و،هي علمجاعرة اإلكعن التذ احملكيبل ظاهر ، وقت التصرف

  . الشهرة حمققة عنده أن المهكة يقض ومجاعظهر منها هذا اإليعبارة 

 ،لكاً للموكون مملويك أن :هايقوله فى تاب علكالك اإلرشاد وريالتحر ورةكالتذ يف قد اقتصرو

 ،ما عرفت إالّ اض عن التعرض هلذا الشرطيالر إىل الباب من املقنعة يف صحابتب األك خلت قدو

ى حنو ذلك عل وصحة مباشرته له وه لنفسهي اشتراط صحة تصرفه فصحابالم األك يف املوجودو

  . ريالتعب يف اختالفهم

فرع ينه مل كل) هيلك التصرف فمينه ما أو() ه بنفسهكلميلما ك( أنه الم املبسوطكرر يف كنعم ت

قد  و، العقدني الفعل ال حنيح وهي التصرف فنيون مراده حيكفقد ، اإلرشاد وريالتحر ورةكه يف التذيعل

   .ىانته )ةيفاكصاحب ال ويردبيلاأل ل يف هذا الشرط املوىلكاستش



١٧٦

 ،لكيالتصرف حال التوى ون قادراً عليك أن لزومى ل عليدل ال إذ ،رامةكره مفتاح الكما ذكهو و

ع يب أو هكمليعتق عبد س أو حهاكنيمرأة ساطالق ى له علك وه فلويعل و،شترط القدرة حال العمليإمنا و

 شراء عبدى له علك ولو  مثل ماةجازإ و املنع عن مثل ذلكنيظهر وجه فرق بيمل  و،ه صحيشتريثوب س

 أن ن مع وضوحي املوردنيبفأي فرق ، نيال املقامكع يف يالب ولك العتقميال  ألنه ،عهيب وثوب أو عتقهو

 إمجاع أو انصراف أو من الشرع من نصل خاص ين وال دليال املوردكالة يف كرون صحة الويالعرف 

  . الة العامةك الودلةون خمصصاً أليكما أشبه لأو 

 ،نهماي بني يف الرجعتالًكيون ويكفإنه ، طلق زوجيت ثالثاً: لو قال منه مان إ( :جامع املقاصد يفو

ها كلميإمنا الرجعة  فإن ،لكيل وقت التوكه املوكلميل يف تصرف ال كيذلك تو أن هيرد علين كول: قال

وقع  ألنه ل يف مثل هذا جائزكيالتون إ :قالي أن ديس ببعيل بأنه مث أجاب، صحيال  أن بعد الطالق فحقه

ما لو ك ،ه استقالالًكلمي ما اليله فك وأما لو. ع أحدمهايب ونيله يف شراء شاتك ولو حنوه ما و،هريتابعاً لغ

التابع وقع  ألن ،ريثكتبعاً  و وقوع الشيء أصالًنيالفرق ب و،صحيمل  حهاكنيل يف طالق زوجة سكو

   .ىانته )رةكذلك يف التذ إىل اءميقد وقع اإل و،ااكمال أركاست والةكم بصحة الوك بعد احلمالًكم

آخره  إىل ) وقوع الشيءنيالفرق ب(: ولهق و،س بفارقيره من الفارق لكمثل ما ذ أن من الواضحو

  . بل هو شبه املصادرة، المكفهو حمل الى هذه الصغرى قه عليأما تطب و،حية صحيلك
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  . صح الثايني واألولصح يث ال يح، تبعاً وصالةًأاملعدوم ى مثل الوقف علنه إ :قاليال 

 األصلذلك ن إ :قال ي حىتاألصلى علأنه   ال،ل خاصيالوقف فبدل يف مت ذلكن إ :قالينه أل

 يف لهكوي أو ،ما صار له أوالد إذا ون أوالدهؤدارة شإ يف لهكوي أن صحيه فيعل و،أيضاًاملقام  يف موجود

 ، سنةنيه ولو بعد مخسكلميإمنا  و،نه اآلكلميما أشبه ذلك مما ال  أو ،عجز وربك إذا ون نفسهؤشدارة إ

  . عدمهاى  من الشرع علليال دل و،الةكرون صحة مثل هذه الويالعرف ألن 

 النظائر ال تصلح فإن ،س بشيء عند التأمليل أنه نصافبأن اإل( :ردهم يف اجلواهر يف ركلذا ذو

بل ، ابرةكار جوازه مطلقاً مكنإ و، جمرد اقتراحاألولتناول العموم له دون ى دعو و،الًيون دلكتألن 

ق باطل يالتعل معىن إىل رجع منهايقال ما ي أن بد فال ،أيضاًالة كا من الوإه فية املضاربة حجة عليمشروع

ما هو ينائباً منابه ف و عنهالًكيذلك بأن جعله و إىل رجعيال  أما ما،  متعلقها تأخرهاريباعتبار اقتضاء تأخ

بل ، الة شخص خاصكو يف عله تابعاًجيمل  وإن ،اد سببه املتأخر عن حال العقد صحجيإلو ب وأهل له

بعد يباجلملة ال  و،الوجه املزبورى ن علكل، ه ذلكيشتريع ما يبى آخر عل وءالشراى ل شخصاً علكو

ل ما هو ك يف قائماً مقامه ورناه من عمومها يف جعل الشخص نائباً منابهكالة ملا ذكة الويالقول مبشروع

ه كمل يف دخليع ما يبي أن نئذ لهيح و،هريغ واملتجدد له من ملك و املوجودني فرق بري له من غأهل

 ،ةيالء الناحكما ويس، نوامو) عليهم السالم( ئمةالء األكلعل من ذلك و و،هاريغ ورث وهبةإب

 إىل مما هو راجعذلك  ريغ واةكتجدد من حق اخلمس والزيما ى بة عليزمن الغ يف نيالء اتهدكوو

   .ىانته ) عليه السالمماماإل
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 أما، أمواله بعد رفع احلجر عنه جاز  يفتصرفي أن  يفهير علوله حمجكو أنه إذا ظهريمن ذلك و

ن هو من كتميمل  ألنه إذا ،زجيه مل يأمواله عند احلجر عل يف التصرف يف هي حمجور علريهو غ ولهكوإذا 

  .األوىلق يله بالطركين وكتميالتصرف مل 

وز له جيال فإنه ، أمواله حال جنونه يف تصرفي أن دواريأله جنون له العاقل الذي كو إذا ذلككو

  . القلم مرفوع عنه وانون ال أمر له ألن ،ذلك

احملذور  ألن ،اجلنب إىل ذلك بالنسبةك و، صحنس املسجد مثالًيك أن  يفلته احلائضكو إذا نعم

 فإن هيالسف و خبالف مثل انون،تبدل الشخص جازفإذا  الشخص يف احملذورإمنا  و،ذات الفعل يف سيل

  .وز للفرعجيف كيصل ز لألجيمل نه إذا إ :قاليفال ، انهميهو الفارق ب و،الفعل يف احلجر

 صحت د الطالق مثالًيريث يح، د بعد طالقهايزوج له زوجة زي أن له يفك ولو أنه علميمنه و

باحلرمة  بل هو أوىل، هياخلطبة ف يف الدخول يف املناط ألن ،هذا العمل حرام أن تملحيان ك وإن ،الةكالو

  . منه

ن بذلك يكطلق واحدة منهن مل  إذا د الذي له أربع زوجاتيزوج بنته لزي أن  يفلهكو إذا أما

ماتت صح  أو ختهاأطلق  إذا د املتزوج بأختهايزوجها لزي أن  يفنساناًإلت كو إذا املرأة أن ماك ،بأس

  . مثلةذلك من األ ريغ إىل ،من مبحريك ومل أيضاً

ة من يق أيتطليف ) عليه السالم( اًي عل)لهصلى اهللا عليه وآ( ل الرسولكيد املقام تويؤيلعل مما و

يف  عائشة بالطالق )السالم وه الصالةيعل( نياملؤمن ريمام أمقد هدد اإل و،قصة معروفة يف زوجاته شاء

ة رسول يخراج عن عزة زوجاإلإمنا  و،راد به الطالق املتعارفي ال طالقال أن من الواضح و،وم اجلملي

  . نيمة املؤمنموأ و)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

  الظاهر ن إ :شكالان اإليجممع الربهان يف ب يكرناه قال يف حمكلذا الذي ذو
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 ج امرأةيل يف تزوكيوزون التوجي و،ضياحل ويف طهر املواقعةالطالق  ل يفكيوزون التوجيم أ

عقد  أن ملعلوممن ا و،بعد الطالق إالّ لك الرجعةميال فإنه ، نهماي بنيق ثالثاً مع الرجعتيالتطل وطالقهاو

فهو ، موجود حال العقد ريهو غ وىخرأاملال مرة بعد ى واردة علوع املتعددة اليض مستلزم للبالقرا

خراج إ وجوز له التصدق إذا مايالتصرف ف ولكهذا الشرط األى ل علكشي و،ح يف منع هذا الشرطيصر

  . حنو ذلك ودريصار الب إذا اة من مالهكالز

ن يف احلال احلاضر حقوق يكمل  وإن نسان يف أخذ احلقوق له إلريالة الفقكظهر صحة ويمنه و

، يف املستقبل أو رتبط م حاالًيل ما ك للتصرف يف الئهمكالة عامة لوك ورالة التجاك وصحة و،أصالً

  . هاريغ واملرافعات والقراض والرهون ووعيسواء من الب

ان ك إذا صحي مل ،ر طعامكمن مالك يل   اشتر:لكلو قال املو(: ره اجلواهر من قولهكأما ما ذ

ه ريه غكلمينسان مباله ما  ملا هو معلوم عدم جواز شراء اإل،ليكاملراد جعل الثمن يف العقد من مال الو

الة يف ك صحت الو،يل يف الذمة واقض الثمن عين من مالك اشتر: نعم لو قال ،ه باطلةيالته فكون ويكف

قامه أالبائع الذي قد  إىل مي بالتسلئ صح وبر،كين الذي علييل من الد اشتر: ولو قال ،نيوفاء الد

   .ىانته )ل مقام نفسهكاملو

 خبزاً يف قبال ريعط الفقأ: نسان للخبازقول اإلي أن ع صحةيرنا يف باب البكنا ذ أل،فمحل نظر

 سكي إىل س اخلبازكيرج اخلبز من خي و،س اخلبازكي إىل س املتربعكيرج الدرهم من خي بأن ،الدرهم

  . هايفل كشأرها اجلواهر وكمنه هذه الصورة اليت ذ و،ريالفق
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صبغ يناراً ليك ديعطأ: قولين أك، ع أربعة أشخاصيون طريف البيك أن رنا هناك صحةكبل ذ

س  كيىل إركس بكيغ من يخرج التصبي ل،س عمروكي إىل ديس زكينار من ي فخرج الد،أخي ولدك دار

 أوفوال يشمله دلية ي عقالئدلةامبفإنه ع يبنه إ مل نقل إذا ىت ح،ع العريفينوع من البفإنه ، خالد

ون ذلك يف يك أن  فرق يفري من غ،أربعة أو ثالثة أو ون اثنانيك أن نكميطراف املعاملة أ ف،بالعقود

ما فصله ك ،ربعة يف الثالثة بله األشكالان ظاهر املشهور اإلك وإن ،هاريغ أو جارةاإل أو الرهن أو عيالب

  . عيتاب البكه يف ريغ و)رمحه اهللا(ى  املرتضخيالش
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 مايون جائز التصرف فيكن أ والعقل والبلوغل كاملو عترب يفي(: قال يف الشرائع ):١٧مسألة (

ل كوي أن  ولو بلغ عشراً جاز،نيكمل  ان أوكزاً يلصيب ممالة اك فال تصح و،ابةيه النيه مما تصح فيل فكو

ذا ال تصح ك و،هيل فكتوي أن وزجيذا ك و،ةيرواى لصدقة والطالق علة وايالوصك هيله التصرف ف مايف

  . )الةكل أبطل الوكيلو عرض ذلك بعد التو و،الة انونكو

ل كيصح توي فال ،ةيوال أو لك مباشرة ذلك التصرف مبلكمي أن لكاملو يف شترطي(: يف القواعدو

ل بطلت كي ولو عرض بعد التو،نونال ا وي،رأى بلغ عشراً مطلقاً عل أو زاًيان ممك وإن الصيب

  . )الةكالو

 ،)١(يب لرفع القلم عن الص،الًكون مويك أن صحيال  أنه  يفإشكالز فال ياملم ريأما الصيب غ: أقول

 أدلة طالقالته إلكز قبل بلوغ العشر فعدم صحة ويأما يف املم و،ةي الشرعدلةشمله األية فال يلعدم العرفو

 موره يف مثل األيعتمدون عليان العرف ك إذا نكل، بلغ هذا الصيب بعدي ومل ف بالبلوغيالكاشتراط الت

حنوها  واملدارس إىل ذهبونين يطفال الذاأل أن عند املتشرعة من ن حىتما هو املتعارف اآلك ،ةريالصغ

ون يك أن صلحيقلنا بأن مثل هذا الشيء  فإن ،وم اخلاصةؤش شباههم يف أريغ أو لون أشباههمكوي

  . القاعدة املنعى فمقتض الّإو، فهو  العامةدلة لألخمصصاً

ن يك ومل نيسن بلغ عشرفإن ( :قالنه إ ةيخ يف النهايفعن الش، هيفقد اختلفوا ف، أما البالغ عشراً

 أن ىلإ )ة يف املعروف من وجوه الربيته ماضيانت وصكيف موضعه  إالّ ضع الشيءيال  أنه ريمل عقله غك

   إذا لغالمذا جتوز صدقة اكو (:قال

                                                

  . ١ ح من أبواب جهاد النفس٥٦ الباب ٢٩٥ ص١١ ج:الوسائل) ١(
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  ).ان باملعروف يف وجوه الربك إذا عتقه وهبته ونيبلغ عشر سن

 ،ر املراسمكحنوهم ذ و،الصدقة باملعروف والوقف وةياملقنعة يف الوص وعن املهذب احملكيحنوه و

 ة والعتقيجواز تصرفه يف الوصى اقتصر يف مقعد الشهرة عل و،هذا القول مشهور أن عن جامع املقاصدو

  . الصدقةو

 ،أيضاًه يل فكيصح التويصح للبالغ عشراً العمل به يل ما ك أن القاعدةى فمقتض، انكف كيو

 الصدقة واملعروف يف ةيالوصك ما له فعالًيل فكوي أن لو بلغ عشراً جاز: ريالتحر يكحم يف لذا قالو

  . ة ممنوعةيرواى الطالق علو

ل كيابة صح التويء تدخله النيش يف رفهصح تصيلما كن إ :الباب يف قد قالوا(: رامةكمفتاح الويف 

 ظاهر الشرائع والسرائر و،اية وصايهو قض وىن الصغري املتأخرأكثر وسالمهم فخر اإليقد منع عل و،هيف

 الطالق والصدقة وةيالشرائع الوص يف ركذ و،ةيالروا إىل لهكيث نسب جواز تويح، رة التوقفكالتذو

   .ىانته ) بلغ مخسة أشبارمن وزيرة املمكالتذ يف مكجعل موضوع احلو

  . تاب احلجر وجه ذلكك يف رناكقد ذ و،الرواياتمستند البلوغ مخسة أشبار و

ورة ك املذموراأل يف تصرفي أن ز البالغ عشراًياملم للصيب أن هو وىحتقق الصغرن إنه إ :احلاصلو

س يل و،ليخرج بالدل ما الّإ ،هيل فكيء له التويش يف ل من له التصرفك أن  وهيىربكمة الينتج بضمأ

فال ، هريغ وتاب حجرك يف اتيهذه الصغر يف المكل اليرنا تفصكث ذيح و،ليمما خرج بالدلاملقام 

  . رارهاكت إىل حاجة

: قال مما تقدم نقله عن القواعد، خلإ )ل الصيبكيصح تويفال : (رامة عند قول العالمةكمفتاح الويف 

   املسالك وجامع املقاصد ويضاحح اإليهو صر(
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  ).هاريالم غك وةيباب الوص يف الم السرائركة يهو قض و،حيالتنق وظاهر النافعو

 يف ستعرف(: اجلواهر يف قال، لكيصحة التو واتي صحة الصغرنيرناه من التالزم بكلذا الذي ذو

 أما ،للمشهوروفاقاً ، همريغ ورحامهمانت باملعروف ألك إذا ،هيجوازها فاألقوى  أن ةيتاب الوصك

 ألن ،جواز ذلك لهى ها ضرورة ترتب صحتها عليله فكيبأس بتو نئذ اليح و،منع ومحل حبثها فريغ

وز منه جيه ممن ريه لغيبل الظاهر بعد جوازه له جواز تول ى،ما تركاجلواز له  يف احتمال اعتبار املباشرة

   .ىانته )هريغأيضاً واً يصب

ه يعل موىل وونهؤل شك يف  التصرفممنوع من ألنه ،لهكيأما انون فمن الواضح عدم صحة تو

  .المهم متعددةك يف  دعواه)ال خالف( ومجاع واإل،اًيون وليكف كيف

أما حال دور صحته ، حال دور جنونه يف أدواراً أو ون جمنوناً مطبقاًيك أن نيانون ب يف وال فرق

 ،حد اجلنون إىل الغ سفههه البيالسف وف اجلنون من املعتوهيأقسام انون اخلف أن ماك، فال وجه للمنع

فال ، الة حمل تأملك للوون اجلنون مبطالًك أن أول البحث يف رناكقد ذ و،ات انونيما أشبه من صغرو

  . رارهكت إىل يداع

قبل ي من مباشرة فعل ريممنوع باجلهل ال غ أو ن شرعاًكل متمك(: ل بقولهكحدد املو يضاحيف اإلو

  ).ولو بوسائط، ها شرعاًيمأذون ف أو ةيلعهدة ايالوال أو االستنابة حبق امللك

العلم  ألن ، جهله بهع مثالًي البإنشاءمنعه من  إذا أراد باملمنوع باجلهل ما(: رامةكيف مفتاح الو

  الوصيريخأراد باأل و،لكيل بصحة التوخياجلهل به ال  إذ ،لكوي أن له فإن ،ع شرط يف صحتهيبالب

ن من شرط يكل مل كي للوالًكيجعلناه وفإذا : لكيل الوكييف ورة كقد قال يف التذ و،لكيل الوكيوو

   .ىانته )ةيالوال وةكياً للتصرف حبق امللكل مالكون املوكل كيالتو
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لك التصرف يفمي ألنه لكوي أن اتبكللمو( :فقال يف الشرائع، ل العبدكيروا هنا توكم ذمث إ 

  ).نسان يف شراء نفسه من مواله صحإله كلو و و،بأذن مواله إالّ لكوي أن س للعبد القني ول،تسابكاال

  .لهايحمل االبتالء يف احلال احلاضر نترك تفصسألة ست هذه امليث لين حكول

ل كيالو ألن ،رهكما ذى فهو عل) ذن منهإب إالّ لكوي أن لكيس للويل( :أما قول الشرائع بعد ذلك

انت كن إ لكيفدائرة التو، ما سبقكاً يان فضولك وإالّ ،لكيتصرف يف دائرة التوي أن ن منكتميإمنا 

 أو عيل يف بكيل للوكالة املوكفمجرد وإالّ و ،فهو ةيمقال أو ةينة حالي بقرأيضاًل كيل من الوكيشاملة للتو

  .هريالته لغكقتضي ويما أشبه ال  أو طالق أو جارةإ

نئذ يق له ححيوال ،  العدماألصلف ،ال أو لكيالته شاملة للتوكدائرة و أن ل يفكيلو شك الوو

  . لكيالتو

، اصنع ما شئت: مثل ،ىفحو أو اًحيله صركذن موإب إالّ لكيل التوكيس للويلو( :قال يف القواعد

 ،ل معىنكيذن يف التوإعجز عن املباشرة يث يثرته حبك واتساعه وعن املباشرةل كيارتفاع الو أن قربواأل

   .ىانته )عي اجلمن منه الكتميما ى ما زاد عليل فكوي أنه قربنئذ األيفح

ان يف ك إذا لكيالتو ذناً يفإون يكإمنا  )اصنع ما شئت( فإن ،ره هو من باب املثالكن ما ذكل

ها من يث منع فيرة حكان مطرح نظر التذكأن هذا هو الذي ك و،نيكمل  وإالّ ، لذلكالعرف شامالً

  .فه يف نفسههو يف تصرإمنا م ي حمتجاً بأن هذا التعم،ل مبثل هذا اللفظكيجواز التو

ما  إىل ل نظرواكي يف التواإلذنشمل ي، ن قالوا بأن اصنع ما شئتيالذن إ :قالي أن نبغييبل 

 ةيفاكال وجممع الربهان والروضة واملسالك ورامة عن الشرائعكاه مفتاح الكهو الذي ح و،رناهكذ

  بل عن ، أقرب أنه ريعن التحر و،أوىل أنه عن املبسوط و،اخلالفو



١٨٥

  . قطعاً: ث قاليه حي علمجاع اإلملقاصدظاهر جامع ا

  : نيرة بأمركأما رد املفتاح للتذو

  . شاء ع مايالعموم يف مجى خروج عن مقتضنه إ :األول

  .له تصرفه بنفسهكيقتضي تويبدون هذا العموم  إذ ،ئاًيفد شيتناول ذلك مل يلو مل نه إ :والثاين

  . همايما فى فخيال 

س جمرد يفهم فليمل  وإن ،ل فبهاكيللتو  العموم حىت)ما شئتاصنع (فهم من ن إنه إ :احلاصلو

ل كيالوى لزم علي ألنه ،ديمبف  ـمجاعذا فهم منه اإلـ إ  جامع املقاصدإمجاع حىت وبل، ركر من ذكذ

  .  من ذلكأكثر ل الكه املويله فك و يف دائرة ماريالس

نة يون قريكل ذلك مبا كعلم املويان ك إذا لكيز للتويهو جتوإمنا ل عن املباشرة فكي الوأما ارتفاعو

ثرته ك وذلك حال اتساع املتعلقك و،افكجمرد االرتفاع  أن ىل عليفال دل وإالّ ،لكي يف التواإلذنى عل

ى  علالًيون دليكفمجرد االتساع ال  وإالّ ،لكهو مع علم املوإمنا ذلك  فإن ،عجز عن املباشرةيث يحب

   .أيضاًل كيتشمل التو الة حىتكسعة الو

ن منه كتميما ى ما زاد عليل فكوي أنه قربنئذ األيفح(: اًريعلم القاعدة يف قول القواعد أخيمنه و

 بأحدمها جزماًى ن الفتوكميتبع القرائن فال يإمنا  أيضاًع ياجلم أو يف ما زاديل فكيالتو فإن ،)عيال اجلم

 ما زاد اليل فقط فكوي أن جبويما أشبه ال  وثرةكجمرد االتساع وال و،القرائنى بدون االعتماد عل

  . ما هو واضحكع ياجلم

   لفظ إىل همايلكاج ية يف احتيالوصا والةك الونيال فرق ب أنه ىفخيوال 
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ة يورة يف الوصاك املذمورن أحد األيكمل فإذا  ،لكيمقال يف التو أو نة حاليقر أو ظاهر أو حيصر

  .لكيز للوصي التوجي مل أيضاً

الة عن كجوز له الوي ف،ة ال استنابةيته واليالوصي الذي وصاكل كيس الويلو( :فقول اجلواهر

 ، عنهنيتي الرواىحدإ يف خالفاً البن حنبل ،)١(فمن بدله  لعموم،املنعى عل يمع نص املوص الّإنفسه 

الته عن نفسه كأما و ،ىما تركل ك عن املوريله الغكيغاب فجوزوا تو أو مرض إذا ىليل أيب ابنو

ل ذلك بعدم ثبوت كشين قد كل، لك من املواإلذنى ل متوقفة علكالة عن املوكالوكا أ أيضاًهم فظاهر

لك مباشرة ذلك التصرف مي أن لكاملو يف خصوصاً بعد ما اعتربوا، لهكيتويصح وجه ى ل علكيحق للو

صح يي ك مستحقاً األمرون ك يفالة عنه نفسه كل يف الوك من املواإلذن يفال جتد، ةيوال أو مبلك

 يف لكذن املوإإىل تاج حيوجه ال ى الته هذا االستحقاق له علكالقتضت جمرد و وإالّ ،له عن نفسهكيوت

   .ىانته )٢( )ةيالوالكنئذ يالة حكصارت الو ولهكيتو

ل عن كية شاملة للتويالوصا والةكانت الوك إذا الوصي ولكيل واحد من الوكف،  ظاهر الوجهريغ

املوصي حتت يد ومال املوكل عدم جواز جعل  وعدم النفوذ  مبعىن،زجي مل وإالّ ،ل جازكعن املو أو نفسه

الوصي عن  أو لكيخذ الوأن من كتميث يالوصي حب يجعل املوص  لكن هل يصح،ذلك الوكيل

  . احتماالن ي،املوص

  مها  و، املنصبإعطاءة ينما الواليب، لكل من مرتلة املويالة ترتكالو مث إن

                                                

  . ١٨١اآلية : البقرةسورة ) ١(

.٣٨٨ ص٢٧ج:  انظر جواهر الكالم)٢(
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ا جعلْناك ِإن مثل ،ياتبل واآل الرواياتظهر من بعض يما ك ،لشارعان قررمها اياعتباران عرف

عل جيالة كففي الو، أيضاًة يه بعض املوارد الفقيفنهما الفرق يظهر بي و،ما أشبه و)١(رِضخِليفَةً ِفي األ

  . لكوتصرف تصرف املي أن ان لهكان مبرتلة نفسه ك أنه إذا عييمن الطب و،ل مبرتلة نفسهكيل الوكاملو

 ، ذاتإعطاءالة كأن الوك ف،ةيه الواليعطيإمنا  و،الطرف مبرتلة نفسه عل املوىلجيفال  ةي الواليفأما 

، عمخر مبعناه األاآلى ة عليالوال والةكل من الوك إطالقصح يان ك وإن ، صفةإعطاء ية فهيأما الوالو

  .بل فالنالة من قكيل و: قول الويلي و،ة من قبل فالنييل وال: لكيقول الويف

ى أعط إذا مثالً،  فامتدادمها حسب امتداد العطاء،ةيالوال أو الةك الوإعطاءل كيصح للووإذا 

نعزل يال فإنه  ،نسان آخرهذا النحو إلى علله كو و،ذلك يف ذن لهأله الذي كالة من قبل موكل الوكيالو

ل كو إذا فهو مثل ما، النصبك أيضاًده يل العزل بكعل املوجي إالّ أن ،لكبعزل املوإمنا  ولكيبعزل الو

  . نيه املباشرءالكعزل وي أن نساناً يفإل كاملو

 ،الةكعطاه من الوأل الثاين عما كيل الوكيحق له يف عزل الو الفإنه ، أذن له يف العزليمل  إذا أما

  .لك باملواألمررتبط يوال ، دهيعزله ب فإن لكي عن الوالًكيل الثاين وكيان الوك إذا  خبالف ماذلكو

 أنه شك يف إذا ذلكك، لكيصح له التويله ال كل من قبل موكيالتو يف حقه يف شك أنه إذا ماكو

وجودمها  يف شك إذا انيما أمران وجودأل، حق له يف العزل ل الكيذن له يف العزل بعد التوأهل 

  .  عدمهمااألصلف

  

                                                

  . ٢٦اآلية : صسورة ) ١(
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 الطالقك ،هي احلجر تصرفه فنعميما ال يل فكوي أن  له،هياحملجور عل يف إشكالال  ):١٨مسألة (

 انهكر مكذإمنا  و،فاء القصاصيالشرائع است يف ركذيمل  و،القواعد يف ماكفاء القصاص ياست واخللعو

  . )ما شاه وخلع وما له التصرف من طالقيل فكوي أن هيللمحجور عل(: هي فقال ف،)ما أشبهو(

شمل يف خصوص املفلس الشراء يف يو ،القدف وريشمل التعزي )ما شاه(ن إ :رامةكيف مفتاح الو

  .هلمل مايبل هو حتص، ال حق للغرماء يف ذلك إذ ،جارة نفسهإ والذمة

 بأن ،بعد حال رفع احلجر إىل ه بالنسبةيه فيما حجر عليل فكيه التوي علروز للمحجوجين هل كل

املشهور  ،سفه أو ه لفلسيان حمجوراً علكسواء ، عمل بعد رفع احلجر عنهي أن له يف حال احلجركوي

  . لكينهم عدم صحة التويب

 )١( )هينع احلجر تصرفه فميما ال يف إالّ هيوال احملجور عل: (رامة عند نقل قول القواعدكيف مفتاح الو

 املسالك وجامع املقاصد واإلرشاد وريالتحر ورةكالتذ وة والشرائعيالغن وصرح بذلك يف املبسوط(: قال

  .)٢( )ةيفاكال وجممع الربهان والروضةو

الة كالو أن  مع العلم،ه التصرفريعطي لغيف كيف، ونه جائز التصرف حال احلجركذلك لعدم و

ة النتفاء ي فال تتحقق الفرع،ن الفرع من ذلك العملكتمي من عمل مل األصلن كتميمل فإذا ، استنابة

  .الظاهر الثاين ،س معناه التصرف يف احلال احلاضريل لكيالتو ألن وزجي أو ،مهكاملوضوع بانتفاء ح

توقف  وإن ،الةكان القول بصحة الوكمإ ،اًإمجاعن يكمل ن إ نصافاإل(: لذا قال يف اجلواهرو

حال  أو هي يف طهر املواقعة وطالق امرأةى الة علك حنو الو،لكفك احلجر عن املوى ل علكيتصرف الو

الة يف كبل وال من الو، ق يف شيءيس ذا من التعليل و،يف جوازه ىفتو وخالف نصاً  الذي ال،ضياحل

   طالق يفل كيمن جواز التو أنه رة منكفما يف التذ، حهاكنيامرأة سطالق 

                                                

.٣٥٠ ص٢ج:  قواعد األحكام)١(

.٤١ ص٢١ج: فتاح الكرامة م)٢(
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ل ك و،ه الويليأذن له فيه مبا سيل احملجور علكيز توياسه جتويه فقكمليع عبد سيب وحهاكنيامرأة س

المه موافق ك و،الم اجلواهرى كانته ،)لو من نظرخيال  ـرةكالم التذى كانته  ـهذا عندنا باطل

  . للقاعدة ملا عرفت

 أيضاًه يس علي فاملق،هكمليع عبد سيب و،حهاكنيل يف طالق امرأة سكيصح التوي أنه قد تقدمبل 

 ل يفكية التويالة بعد عرفك الوأدلة إطالقهو من التمسك بإمنا  و،اس يف شيءيس من القيهذا ل و،جائز

  . هيلإشارة مت اإلما تقدى نهما عليفرق ب ريمن غ، مورأمثال هذه األ
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  . )دياع الصيوال ابت، احك عقد النيفل احملرم كويال و( :قال يف الشرائع ):١٩مسألة (

، هيالته فكفال جتوز و، لك لعدم جواز أصل الفعل للمو،هيبل ظاهرهم االتفاق عل(:  اجلواهريفو

   .ىتهان )هي حلرمة أصل الفعل عل،ما ستعرفك ذلك يف ريالته عن الغكوز وجتبل ال 

بذلك عن ى  نقل الفتو،احكل احملرم يف عقد النكويوال : رامة عند قول القواعدك مفتاح اليفو

هو شرط  ونمالك مباشرة هذا التصرف اآل ريغ ألنه :الثاين منهما قالن أ و،جامع املقاصد واملسالك

فهو مثل طالق امرأة  ، بعدهحرام لتوقع العقدالة حالة اإلكوقع الوأ إذا شمل ذلك ماي و:مث قال، عندنا

  . حهاكنيس

 أن وزجيال  بأنه قضيي هنإ :هيفو( :مث قال، السابقةسألة  امليفرة املتقدمة كبعد ذلك نقل عبارة التذو

قد جوز  و،الظاهر اجلواز أن مع، حال طهرها طالقها يفيف طهر املواقعة  أو ض زوجتهيله يف حال حكوي

ل يف كيجوز التو و،قضائه وني استدانة ديف و،عبد وعتقهشراء  و،طالقها والتوكيل يف تزويج امرأة

عة يال شراء الض و،طعامهإ ول يف شراء الطعامكيوز التوجيال  أن لزمهي و،نهماي بنيق ثالثاً مع الرجعتيالتطل

افر للمسلم يف شراء عبد كل الكتوي أن اخلالف املنع من وع املبسوطيمث نقل عن ب، ااكخراج زإو

   .ىانته )خ يف فتواه بذلكيام رد الشكحة األيا وريالتحر ورةكمة يف التذالعالن أ و،مسلم

ل كيالو أو مورل هلذه األكعدم جواز مباشرة املو إذ ،ل ذلككل يف كيالقاعدة صحة التوى مقتضو

ل يف حال جوازه كيتصرف الوي ألن لكيعدم جواز التو ورتبط جبوازي  ال، يف حالة خاصةمورهلذه األ

  . دلة األإطالقشمله يف، لكي ذلك احلال ال التويفاملمنوع التصرف  فإن ،لكيللو ولكللمو
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كل  ورجل: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل، خرب الرازيسألة  بعض فروع امليفرناه كد ما ذيؤيو

نه أ ومره بهأطل ما كان أبقد  أنه شهدأله ف اخرج الرجل فبد و،طهرت وحاضت إذا  بطالق امرأتهرجالً

   .)١(لكيعلم الويل وعلم أهلهيفل: )عليه السالم(  قال،ذلك يف له ابدقد 

له كهذا (: الم الشرائع املتقدمك اجلواهر عند يفلذا قال  و،الةكظاهر اخلرب صحة مثل هذه الوفإن 

رادة الوقوع حال حرام إلالة حال اإلكأما لو حصلت الو، حرامرادة الوقوع حال اإلالة إلكله يف الوكيف 

د ملا يهو مؤ و ـعبارة املسالكى انتهـ  ،اجلواز األوىل و،ففي املسالك ظاهر العبارة منعه، حاللاإل

اً كونه مالكل لعدم كيهذا التوى عتمد علين يف جامع املقاصد ظاهرهم عدم اجلواز فال كل، قلناه سابقاً

  . )حهاكنيل يف طالق امرأة سكو ما لوكان كف، هو شرط عندنا و،نملباشرة هذا التصرف اآل

 )رناهكحاطة مبا ذه بعد اإليك ما فيعلى فخيال إالّ أنه ( :قال ورة السابقةكعبارة التذكى مث ح

  . ديهو ج و،عبارة اجلواهرى انته

افر يف كافر للكل الكيتو و،سكالع وافر يف شراء املسلمكل املسلم للكيصح توي أنه علميمن ذلك و

ل كينوع سلطة من الو ألنه ،لكي الوإسالماحتمل اشتراط  إذا اميف، هما مثالًإسالمشراء املسلم يف حال 

 علوي سالماإلو ،)٢(لَن يجعلَ اللَّه ِللْكاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيالًو ،فرهكاملسلم يف حال ى افر علكال

   . )٣(هيعلى لعيال و

                                                

  . ١ ح من أبواب الوكالة٣ الباب ٢٨٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١٤١اآلية : النساءسورة ) ٢(

  .١١ حرث من أبواب موانع اإل١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(
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حرام له يف حال خروجهما عن اإلخر يف العقد ل أحدمها اآلك فونيانا حمرمكفإذا ، حال أي ىعلو

  . تاب احلجك يفالم يف ذلك كمتام ال و،ن بذلك بأسيكمل 

نس كاجلنب ل ول احلائضكيتو و،الًكمو والًكيافر الشتراء القرآن وكالة الكو إىل ذا بالنسبةكهو

  . لكيالتو إىل له بالنسبةكالقاعدة جواز ذلك ى مقتض فإن ،ما أشبه ذلك أو املسجد

الة حال كانت الوك إذا نه ال بأس بذلكأ و،دياع الصيل احملرم يف ابتكيالم يف توكلظهر ايمنه و

جامع  وريالتحر والقواعد و الشرائعميبالتحر أفىت وإن ،حاللاع حال اإليل االبتكي الويقاعحرام إلاإل

  . ن شرعاًرامة المتناع مباشرته ذلك التصرف اآلكما يف مفتاح الى املسالك عل واملقاصد

 باب يفالم كمتام ال و،تبعه اجلواهر و،عيف يف عقد البكمه املعتك حيف و:رامةكمفتاح اليف و

  .افكاالعت

انقضاء  وبعد طالقهاختها له أج ي تزويفه ريل غكوي أن ،ختاًأصح للرجل املتزوج يهذا فى علو

 إىل ذا بالنسبةكه و،ربع من الزوجاتذي األ إىل ذلك بالنسبةك و،بعد وفاا أو عدم العدة هلا أو ،العدة

مل  أو عداى انقض وطلقت أنه إذا ل املرأة ذات الزوجكس بأن توكذلك العك و،سائر احملرمات مجعاً

  . نسان آخرإجها من وزي أن ن هلا عدةكت

ما أشبه  أو ريخطبة الغ يف الدخول يف  للمناط،احتمال املنع عن ذلك إىل ملاعنعم قد تقدم اإل

  . أيضاًمع احتماله  يوضع ال يفيلكو تان فهكن إ املنعلكن ، ذلك

 ،القواعد يف مثله و،ريال عن الولد الصغكوي أن ب واجلدوز لألجي: الشرائعى فف، حال أي ىعلو

   اإلرشاد وريالتحر ورةكرامة عن التذكنقله مفتاح الو
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 رةكالتذ يف ديز و،هيخالف ف لعله ال: ريخاأل ويف ،جممع الربهان وةيفاكال وجامع املقاصدو

ذلك ك والوصي واجلد وب فلأل،داألوالى املراد الوصي عل و، الوصي:ةيفاكال وجممع الربهان واإلرشادو

حسب  أو أمواهلما حسب الصالح يف تصرفواي أن ما هلمك ،نيريلوا عن الصغكوي أن ىم الشرعكاحلا

  . احكتاب النك يف وركل املذيالتفصى عدم الفساد عل

 أو ،ة هلما فقطيبأن الوال قلنا إذا ،ر البالغةكالبى ة علياجلد يف الوال وباأل إىل ذا احلال بالنسبةكو

  .تءالزواج ممن شا يف جازة عنهما هلاعطي اإليالن من كوي ف،اًكهلما معها مشتر

   .ريالصغى  انون علإضافةالقواعد  يف مث

انون  أن د تقدمق و،قد ترك اجلماعة التعرض له:  قال،جامع املقاصد يف ماك: رامةكمفتاح الويف 

 يف ه خالفي ففداً مث جنيأما من بلغ رش و،خالف ريمن غ هية عليالذي اتصل جنونه بصغره هلم الوال

  . مكللحا أو ة هلمايون الوالك

م كضم احلا يف اطيان االحتك وإن ،هاريغ و)١(رحامويل األأة ية هلما آليالوال أن نا اخترناكل: أقول

  .أيضاً

 يف هريل غكي له تو،ة خاصة بهيست الواليول، هريغى ة علين له والل مكف، حال أي ىعلو

  . ةيل الوالي دلإطالقالة بعد كل الوي دلطالق إل،هية فيما له الواليالتصرف ف

 ضرورةً أو اًإمجاعالطالق للغائب  يف الةكذا تصح الوكو( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال

للحاضر  وبل، هيلإنبغي االلتفات يذلك ال  يف مساعة من اخلالففما عن ، عدم املانع ويلوجود املقتض

   الةك لعموم الوني املسلمنيه بيس نفي اخلالف فيدرإبل عن ابن ، بل املشهور، شهرظهر األاألى عل

                                                

  . ٧٥اآلية : األنفالسورة ) ١(



١٩٤

   .ىانته )هريغ وعرجح األيصح يف خصوص ترك االستفصالو

ح يهو صر(): رأيى طالق علال يف لكوي أن للحاضرو(: رامة عند قول العالمةكمفتاح الويف 

 اإلرشاد وريالتحر ورةكالتذ وشف الرموزك والنافع والشرائع وجامع الشرائع والسرائر واملبسوط

 الروضة واملسالك وجامع املقاصد و النافعإيضاح واملقتصر واملهذب البارع وحيالتنق واللمعة واملختلفو

ها يل فيث قيلة حيالوس واخلالف و املقنعةإطالقر ظاه و،ةيفاكال وحياملفات وشف اللثامك وجممع الربهانو

  . الطالق يف لكيشمل التويف، احلاضر ول من الغائبكيوز التوجي

 ني خالف بريبغ، غائباً أو لكان املوكالطالق حاضراً  يف لكيصح التوي: طالق السرائر يف قالو

  .مجاعاإلى ال تبعد دعونه إ :جممع الربهان ويف ،نياملسلم

م أقد عرفت  و،ني املتأخرأكثر إىل جامع املقاصد نسبته ويف ،املشهورنه إ :سالكطالق املويف 

ابة يه دخول النيصح فيل ما ك يف الة جائزةكرة الوكالتذ ويف ،شهرأنه إ ةيفاكال ويف ،ذلكى مطبقون عل

الة كو يف خياملخالف الشو( :قال أن ىل، إ)مرضه وصحته وبتهيغ ولكافة مع حضور املوكعند علمائنا 

  . خلإ )طالقها وةيالنها

عليه (  أيب عبد اهللاعن، عرجد األيفهي ما رواه سع، واحد ريها غيلإأشار  اليتحة يأما الصح

 إىل مر فالنةأقد جعلت  ينأاشهدوا : فقال ،رجل إىل سألته عن رجل جعل أمر امرأته:  قال،)السالم

   .)١(نعم: )سالمالو ه الصالةيعل(فقال  ،وز ذلك للرجلجيأ، طلقهايفالن فل

  : هالل الرازي قال أيب ةيرواك، خر األالرواياته مجلة من يدل علي أنه ماك

                                                

  . ١ ح من أبواب الطالق٣٩ الباب ٣٣٣ ص١٥ ج:الوسائل) ١(



١٩٥

خرج  و،طهرت وحاضت إذا طلق امرأتهي ل رجالًك ورجل ):عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل

علم يفل: )مالسال هيعل(قال  ،ذلك يف نه قد بدا لهأ و،مره بهأان كبطل ما أقد  أنه شهدأ ف،الرجل فبدا له

   .لكيعلم الويمل  وهلهأعلم يمل  إذا نفذ الطالقي أنه ىث دل عليح ،)١(لكيعلم الويل وهلهأ

 نيد رجليرجل جعل طالق امرأته بيف  ):عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، رواه مسمع  ماإطالقو

   .)٢(عاًي مجطالقالى تمعا عل جيز ذلك حىتيجي أن )السالمعليه ( علي فأىب، خراآل  وأىبفطلق أحدمها

 يف )عليه السالم( نياملؤمن ريقال أم:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، وينكة السيمثله رواو

ز يجي أن )عليه السالم( نياملؤمن ريأم فأىب، خراآل  وأىب فطلق أحدمهانيد رجليرجل جعل طالق امرأته ب

   .)٣(الطالقى عاً عليتمعا مج جيذلك حىت

 شمل احلاضريه إطالقب و،الطالق صح الطالقى عاً علياجتمعا مج إذا ماأى ال علما دإف

  .الغائبو

 ه الصالةيعل(فمنعوها لقوله ، التقي والقاضي وخيجواز طالق احلاضر الش يف قد خالف املشهورو

   .د من أخذ بالساقيالطالق ب: )السالمو

  . )٤(الطالق يف الةكال جتوز الو : قال)عليه السالم( عن الصادق، ة زرارةي رواإطالقو

  ص يختص و،احلاضرى حنوه عل وديص خرب سعي بتخصني الطائفتنيم مجعوا بإف

                                                

  . ١ ح من أبواب الوكالة٣ الباب ٢٨٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ ح من أبواب الطالق٣٩ الباب ٣٣٤ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ ح من أبواب الطالق٣٩ الباب ٣٣٣ ص١٥ ج:الوسائل) ٣(

  . ٥ ح من أبواب الطالق٣٩ الباب ٣٣٤ ص١٥ ج:الوسائل) ٤(



١٩٦

 ،صيصلح للتخصيفال ، قصوره داللةً ومن الواضح ضعف خرب زرارة سنداً و،الغائبى ه علريغ

، كثرالطالق عند األ يف الةك تصح الو)١(ة املراديغا يف بل، الشذوذ وقد رموه مجاعة من العلماء بالندرةو

  . القول ا شاذةكة يفالروا، مساعة لرواية ،الرباج منهم ابن ،ا ال جتوزأمث نقل عن شذاذ 

ث يحادخص األ و،حضور الزوجى خ عليمحله الش(: ر خرب زرارةكالوسائل بعد ذ يف قال

عدم ى عل و،راهة دون املنعكالى عل و،خبارار دون اإلكناإلى عل و،ةيالتقى تمل احلمل علحي و،بالغائب

 ،ذلك ريغ وىعدم جوازها مبجرد الدعوى عل و،ل بطهر الزوجةكيعدم علم الوى عل و،الةكثبوت الو

  .)٢()طالق نفسها يف لهاكو إذا مايالة للحاضر فكجواز الوى دل عليأيت ما يو

 مع حضور ،افةكابة عند علمائنا يه دخول النيصح فيل ما ك يف الة جائزةكالو(: رةك التذيفو

   .ىانته )مرضه وصحته و،بتهيغ ولكاملو

اجلواهر  يف  قال،املشهورى ة لفتويعدم مقاومة الروا ول احلاضركيرناه من صحة توكلذا الذي ذو

عن ابن  يكح وإن ،مجاعه اإلإطالقمنافاة  ومع قصور سندهى ما تركإالّ أنه ( :ث زرارةير حدكبعد ذ

 بةيء من النصوص لغيش يف خصوصاً مع عدم التعرض،  من وجوهدلةقاوم ما مسعت من األي  ال،مساعة

   .ىانته )ما هو واضحكنفي ما عداه يه ال إثباتاألول إالّ أن  يف صرح بعضها باجلواز وإن ،ال حضورو

أراد الطالق  فإن ،قةيق زوجته نصف تطليتطل يف لكيل الوكونه إذا إ :قالي أن مث من نافلة القول

  قع يامل مل كرد الطالق اليمل ن  وإ،قة وقع الطالقيحق

                                                

.٣٤٥ ص٢ج:  غاية املرام)١(

  . اب الطالق من أبو٣٩ الباب ٣٣٤ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(



١٩٧

  . بنفسه أو لكيون املطلق هو الويك أن نيال فرق ب والطالق

: قال أنه )عليهما السالم (عن جعفر بن حممد، سالمة دعائم اإليمل رواحيرناه كما ذى علو

 أو ثلثاً أو قةيأنت طالق نصف تطل: ب من الطالقجيما ى قال الرجل المرأته عل إذا ىزجيالطالق ال 

  .)١(ما أشبه ذلك فهي واحدة أو ربعاً

زة كاملرت أن القاعدةى فمقتض، شارةاإل و الوصفنيطلق متدافعاً ب إذا الطالق يف لكيالو أن ماك

الزوج طلق إمنا  ول املطلقكين الويكمل  إذا مايذا فكه و،أيضاًذلك كما يف العقود ك ،هي اليت تطلق

  . بنفسه

انت له امرأتان كرجل  يف )السالم والصالةعليه ( إىل علي سندهب، اتيفما رواه اجلعفر هيعلو

اذهيب فأنت : فقال، ا مجارةأفظن ، اب مجارةيث يف لةيفمرت مج، مجارةى خراأل ولةيجبمى مها تسماحدإ

ى مل علحي أن بجي ،)٢(شارةلة باإليطلقت مج وطلقت مجارة باالسم: )عليه السالم( فقال ،طالق ثالثاً

  . صاً هلاية ال تصلح ختصيالروا إذ ،ة للقواعد العامةياملناف ريل غبعض احملام

  

                                                

  . ١٠١١ ح من أبواب الطالق١ الباب ٢٦٨ ص٢ ج:الدعائم) ١(

  . ٣ ح من أبواب الطالق٣٤ الباب ١٠ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



١٩٨

الوكيل ون يك أن اًيرشادإستحب استحباباً يو( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال ):٢٠مسألة (

ق مراد ياً بتحقيون مليكث ي حب،هيل فكاملو يف تحاور اي عارفاً باللغة اليت ،هيل فك وماية فريتام البص

  . )الوجه الندب وفينه ضعكول، الصالح وجوبه أيب ظاهر وبل عن ابن الرباج، لكوامل

 بل ، فأتقنه عمل عمالًئرحم اهللا امر: )صلى اهللا عليه وآله( ستفاد الندب من قولهيأنه ك: أقول

 أن ةريون تام البصيك أن استحباب معىن و،ولو باملناط ،)١(عوليع من يلعن اهللا من ض: من قولهو

  . ن لهكمل ت إذا ةريصل البصحي

 شهدت:  قال،عمه أو هيعن أب، نزا بن مر حممدىفقد رو، انةياخل وطيل التفركيالوى رم علحيو

، اهللا ما خنت و،خنت اهللا ما و:قولي أن رثيكل كيالو و لهالًكياسب وحيهو  و)عليه السالم( أبا عبد اهللا

، كيانة شرها علياخل إالّ أن ،سواء يعك علييتض وانتكيا هذا خي: )عليه السالم( عبد اهللا فقال له أبو

ن إ أنه ماك، هكدر يم فر من رزقه لتبعه حىتكأحد أن لو: )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا: مث قال

   .)٢(زرها وهيتب علك وه من رزقهيانة حسبت عليمن خان خ و،هكدر يهرب من أجله تبعه حىت

ع فباعه يبى  علالًكيل وك ومن: قال أنه )عليه السالم( جعفر أيب عن، سالمة دعائم اإليرواويف 

له كون إ ذلكك و،سكاملشتري بو حاىب أو انةيتعمد اخل أنه ثبتي إالّ أن هيس من الثمن جاز علكله بو

تعمد  أنه علم وإن ،هيه جائز علؤفشرا حاىب أو خان أو ادةيتعمد الز أنه علميمل ن إ هيف الشراء فتغاىلى عل

  ى ان ذلك علك وع شيء فباع له بعضهيبى له علكو فإن ،هؤشرا وعهيئاً من الضرر رد بيش

                                                

  . ٦ ح من مقدمات النكاح٨٨ الباب ١٢٢ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب الوكالة٨ الباب ٢٩١ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



١٩٩

 إالّ أن عهيز بجيحدمها مل أعا له عبداً فباعه يبي أن نيمر رجلأوإن  :قال، ع جائزيوجه النظر فالب

   .)١(اجتمعا إذا هلما معاً وأ ،انفردان إ انفرادى ل واحد منهما علكع ليعل البجي

ا رسول اهللا ي: لي قحةين النصيالد أن من مها ما وردريغ واجلواهر وره الشرائعكمل ما ذشيبل 

   .)٢(نيللمؤمن ولرسوله وهللا: قال ،ملن

  .  العامةالرواياتها من ريغإىل 

 توىليل عن السفهاء من كوي أن مكللحا ينبغي أنه ماك(: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قالو

ه احلال من التصرف يقتضيع ما يباشر عنه مجيل من كويذا ك و،باشر هويمل  إذا عنهاخلصومة  وومةكاحل

 إالّ اءياألوله من ريغ ويالوص يف مكذا احلك و،هية عليم والك السفهاء ممن للحاريذا غك و، منهنياملمنوع

  .)٣( )ل عنهمكيعدم الوى ه علريغ وينص املوصيأن 

 ،رامة عند قول القواعد مبثل قول الشرائع املتقدمك الره مفتاحكهذا االستحباب ما ذ يف األصلو

 تامهميأ وسفائهمى ل علكوي أن مهمكحتا وني املسلمأمور يف  للناظر:النهاية يف ذلك قوله يف األصل

اً يم ولكان احلاك إذا مرادمها و،ايفكال يف مثلهو. هلم وتج عنهمحي وطالب حبقوقهميعقوهلم من  ينواقصو

  .اءيال أوص وتام أجداديس لأليان لك إذا ماك، هلم

 ستويفي وومة عنهمكاحل توىليان من يالصب ونياان ول عن السفهاءكوي أن مك للحا:رةكالتذويف 

  . ه خالفاًيشتري هلم ال نعلم في وع عنهميبي وحقوقهم

                                                

  . ١ حبواب الوكالة من أ٢٠ الباب ٥١٠ ص٢ ج:املستدرك) ١(

  . ٧ ح من أبواب فعل املعروف٣٥ الباب ٥٩٥ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

.٣٩٢ ص٢٧ج:  جواهر الكالم)٣(



٢٠٠

ن املسالك م يف حنوه ما و،ذلك يف  خالفريبغ: قائالً يادة الوصيجامع املقاصد مع ز يف مثله قالو

  . مجاعله اإليأن دلكجممع الربهان  ويف ،ةيفاكال يف ب منه مايقر و،اخلالف يدون نف

بل الضرورة ، له أنه ى علإشكالال  و،له أنه م معناهكللحان إ بل، مجاعاإل إىل ال حاجة: أقول

نه من أل و،الربى من التعاون عل ألنه ،قين هو من التدقكتميمل  إذا ستحب لهينعم لعله ، ذلكى قائمة عل

 فإن ،حنوهم وفارك النيمجانك نين هؤالء مؤمنيكمل  إذا ذلكك و،نيحة للمؤمنيالنص والعمل يف تقاناإل

ة املتقدمة عن يستفاد من الروايما ك ،ان أفضلكء أتقن يان الشكلما ك و،مورم وضع ملراعاة األكاحلا

  .هاريغ و)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

وجوباً  واستحباباً و جوازاً، له ذلكأيضاًم كفاملنصوب من قبل احلاالّ  وإ،م من باب املثالكاحلاو

  . لهكيم وال وكن حايكمل  إذا نيعدول املؤمن يف ذلك احلالك وبل، ظرفه يف لك

ل ى كلزم عل يايفك قول النيب و،باالستحباب أو  قوهلم باجلوازنيال منافاة ب أنه ظهريرناه كمبا ذو

طالب ي وأمواهلم يف نظريذوي النقص من  وسفهائهم وطفاهلمل ألكوي أن ني املسلمأمور يف ناظر

 ل اجلوازكمراد الإمنا  و،ورةكلمات املذك النيال تدافع ب أنه  لوضوح،هميب علجيؤدي ما ي وحبقوقهم

  . موضعه يف الوجوب واالستحبابو

لة يملناصب اجللا وات من أهل الشرفءره لذوي املرويكو( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف مث قال

ستفاد مما روي يبل قد ، همري عنها لغ فضالً،تولوا املنازعة بأنفسهم هلمي أن ،ق م االمتهانيلين ال يالذ

 أن رهكين ألإ و،حضرهايطان ليالشوإن ، ة قحماًن للخصومإ: )السالم والصالةعليه ( علي عن

   .)١(أحضرها

                                                

  . ٣) ليه السالمع( غريب كالمه :ج البالغة) ١(



٢٠١

 )ئةيلسنة البذانت مع ذوي األك إذا خصوصاً، هميدت فكتأ وإن هايراهة املتسامح فكعموم ال

   .ىانته

س يالقحم واستحباب جتنبه ل إذ ،اتءست خاصة لذوي املرويراهة لكال أن ظهريبذلك : أقول

راهة كة اليات من جهة أشدءرهم لذوي املروكلعل ذ و،روهاتكامل وسائر املستحباتك ،خاصاً م

  . هميف

جامع  والقواعد واإلرشاد وريالتحر و يف النافعأيضاًور كره الشرائع مذك فما ذ،حال أي ىعلو

 ظاهر يفذلك ال خالف يف نه إ اضيالر يف و،ةيفاكال وجممع الربهان والروضة واملسالك واملقاصد

 ه الصالةيعل( نياملؤمن ريأم أن ملا رووه من: قال و،رامةك نقله عن مجلة منهم مفتاح ال،صحاباأل

 للخصومة قحماًن إ :قال أنه عنه يرو وعمر وركب أيب  جملسيف خصومة يف الًيل عقك و)السالمو

  . ا من طرقناأظاهر املبسوط  و.ثياحلد

ن إ :املستدرك يف فقد روي، هايره اخلصومة فيكة ءه دنايل أمر فك أن الرواياتظهر من بعض يو

ه يرجل ثالث فعزما علاحلال  يف  فعرب ما،خر ثالثةاآل و جلسا للغداء فأخرج أحدمها مخسة أرغفةنيرجل

هذه عوض : قال و،هما فضةيلإفلما أراد االنصراف دفع ، عيعاً اجلمي مجاستوفوا ل معهما حىتكفرتل فأ

  يل منها مخسة:رغفةفقال صاحب اخلمسة األ، ة دراهمي فوزناها فصارفاها مثان،ماكلت من طعامكمما أ

ح يشر إىل فارتفعا تشاحا و،نناي بني نصفبل هي مقسومة: خرقال اآل و،ان لناك حلساب ما ،لك ثالثةو

، نهمايم به بكحيدر ما يمل  وقصتهما يف  فحار، فعرفاه أمرمها)عليه السالم( نياملؤمنريام أميأ يف القاضي

ه يهذا أمر فن إ :قال وه قصتهما فاستطرف أمرمهاي فقص عل)عليه السالم( نياملؤمن ريأم إىل فحملهما

   ةءدنا
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  . ماكأمجل بفإنه ما بالصلح يكفعل ،لةيمج رياخلصومة غو

عليه ( نياملؤمن ريفقال أم، مكواجب احل ومبر احلق إالّ ىلست أرض: رغفةفقال صاحب الثالثة األ

قد عجب  و فقال،قك سبعة دراهميلرف والقضاء فلك درهم واحد إالّ مل ترد وت الصلحيأبفإذا : )السالم

، أنا أعلّمك: فقال ،ة من أمريريبصى ون علكه ذلك أل يل وجني بنياملؤمن ريا أمي :ع من حضريمج وهو

 ى،بل: قال ،ثلث ونيفيما حبساب الثلث رغكل واحد منكل ك أ،ة أرغفةيما مثانكع مالين مجيكأمل 

ل منها كرغفة مخسة عشر ثلثاً ألصاحب اخلمسة األ وثالثأة يم مثانكل واحد منكلقد حصل ل: فقال

، لك ثلث واحد ية بقيلت منها مثانكغفة وهي تسعة أثالث أأنت لك ثالثة أر وسبعة يبق وةيمثان

   .)١(نة من أمرمهايبى فانصرنا عل، لك درهم واحد وفلصاحبك سبعة دراهم

انت أصل اخلصومة ك وإن ،ئة أوىلي الدنموراأل ل يفكيالتو أن ستفاد من هذا اخلربي أن نكميفإنه 

  . روهةكها ميف

رجل من  إىل  مع صاحب الناقة)صلى اهللا عليه وآله( اصمة النيبنايف ذلك خميوال (: اجلواهر يف قال

  ).السالمعليه ( إىل علي ش مثيقر

ا درع طلحة أخذت إ: عنده درع طلحة فقال لهى  مع رجل رأ)عليه السالم(وخماصمة علي 

  .هي مشهورةو ،إليه معه )عليه السالم(ى فمض، ح القاضييشر إىل دعاه ورهكفأن، وم البصرةي غلوالً

 فإن ،ه املهرية ملا طلقها وادعت عليباني مع زوجته الش)عليه السالم (نياحلس علي بن خماصمةو

   .)٢() قائمة)عليهم السالم (حقهم يف راهةكالضرورات الرافعة لل والدواعي

  ه ريغ وه اهلمداينيالفقك ،ر مجلة من الفقهاءكذ أنه  إىلضافةهذا باإل: أقول

                                                

  . ٥ ح من أبواب كيفية احلكم٢١ الباب ٢٠٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

   . من كتاب الوكالة٣٩٢ ص٢٧ ج:اجلواهر) ٢(
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لل عرفون العيانوا كم  أل،راهات أصالًكعملون اليونوا يك مل )السالم وهم الصالةيعل(ئمة ن األأ

 ،اًمستحب أو اًروهكهم ميلإن بالنسبة يكن تلك العلة فلم كث مل تيح و،االستحباب أو راهةكلاملوجبة ل

ون بعض ما كتري أو ،روهكم أنه عةيالشر يف بون بعض ما وردكرتيانوا كم أهذا هو سر ما نراه من و

  . أيضاًان ذلك حمتمال ك وإن ،املهم وهم من األاألمرجعل  إىل فال حاجة، مستحب أنه عةيالشر  يفورد

 أيضاًل كيالو إىل أيت بالنسبةي ،اتءراهة دخول الرتاع لذوي املروك يف روهكل الذي ذيالتعل مث إن

انه للجائز ي مع بلةيان الفضيبى بناء الشرع عل فإن ،ما عرفتى بل مطلقاً عل، ةءان من ذي املروكإذا 

  .أيضاًحسن األ واحلسنى نبه عليما ك ،احلسن واجلائزى ه عليذلك للتنب و،فرادل األكالشامل ل

صفام  يف ارهمية اختي مع عدم مدخل،قسم من النساء وج قسم من الرجاليره الشارع تزوك مثالً

ذلك من املوارد  ريغ إىل ،ماعاالجت يف ةيا ضرورأره قسماً من املعامالت مع كما ك، راهةكاملوجبة لل

  . املتتبعى على ة اليت ال ختفريثكال
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هو  و،ناًيأم إالّ لكوي أن س لهيه فليل فكوي أن لكيل موضع للوك و:القواعد يف قال :)٢١مسألة (

املراد ن إ :عن جامع املقاصد و،جممع الربهان واإلرشاد وجامع املقاصد وريالتحر ورةكعن التذ احملكي

 يف  أن اإلذنماك، ل الفاسقكيتو يف ل مراعاة الغبطة وال غبطةكيالوى الواجب عل ألن ،لعدل انيمباأل

م يوز له تسلجيال  بأنه قتضييع يالب يف  أن اإلذنماك و،وز بدونهجيال  و، بثمن املثلاإلذنقتضي يع يالب

  .م الثمنيع قبل تسلياملب

ه بعدم يل فك ومايمن ائتمن فـ  نيمباألـ ون املراد يك أن بعديال ( :نهإ ن عن جممع الربهانكل

عم بل األ، هيلإضه يتفو وان فاسقاً لرضاه بهك وإن لكيز من هو مثل الوين جتوكميبل ، احلفظ وانةياخل

 يف ونيكمن ال  إالّ ،ناًيون أميك أن لكيل الوكيشرط و أن عرفيخصوصاً من ال ، زيلعموم التجو

 أو ئاًيشإليه سلم يمل  إذا خصوصاً،  فيبقى الباقي حتتهلهكي عدم جواز تومجاعخرج باإل، له مصلحةكيتو

  .ىانته )١( )ون معهيك

 أن لكللمو أن ماكف، ذلكى ل عليال دل إذ ، عن العدالةة فضالًمان عدم اشتراط األقربن األكل

ل كالة من املوكفاملهم مشول الو، الة شاملة ملثل ذلككانت الوك إذا لهكيذلك لوك ،ل الفاسقكوي

ة وجبت مانان لألك وإن ،الة شاملة للعدل فقط واجب العدالةكانت الوك فإن ،ل ملثل ذلكيكللو

 إالّ أن ناًيل أمكيون الويكال  اً ماريثك و،ناًيأم أو ون عادالًيكال  أن ضريعم مل انت لألك وإن ،ةماناأل

  . نه من التخلفكوجب عدم متيحصره باالجتماع 

ل من دون كيجواز التوى شبه بالعمومات اليت تدل علأللعل ا: رامةكمفتاح ال يف لذا قالو

الغبطة  و،المهمك يف نيمهو األ و،هيل فك ومايون فخي ال بأنه وثقي أن شترطيإمنا نه إ قالي أن استفصال

   ما نظروه نيب ونهيالفارق ب و،ه حاصلةيف

                                                

.٥٧٣ ص٩ج: لفائدة والربهان جممع ا)١(



٢٠٥

 ،بل رمبا علم خالفه، هيما حنن فيس معلوماً فيشيء منهما ل و،مجاعاإل والعادة وع العرفيبه من الب

  . االت السوق نادركع ويمج يف وجود العدل و،لكيل عن الوكيالتو والةكالسوق قائم بالوإذ 

: رةكبالقرائن قال التذ أو ل لفظاًكد املوييص حسب تقيالتخص وميرناه من التعمكلعله ملا ذ و:أقول

ه يما فيل فكيد جواز التوي فق،نيس بأميل من لكيتو يف لكنظر للمو ال ألنه ،ناًيأم إالّ لكوي أن س لهيل

 فإن ،هريل غك املونيعي إالّ أن :ث قال بعد عبارته املتقدمةيبل لعل هذا هو الظاهر من القواعد ح، النظر

  . بالقرائنينيالتع و اللفظييني أعم من التعينيالتع

ث يرة حكأنه مراد التذك و،ريالتحر وجامع املقاصد ورةكرامة ذلك عن التذكقد نقل مفتاح الو

ما ى ن اقتصاراً عليكمل  ناً أويان أمكسواء ، جوزيل فك له املونيعيإالّ أن ( :ه بقولهيل علكر نص املوكذ

   .ىانته )ه املالكينص عل

 نيمأراد خصوص األ أو عمل أراد األكاملو أن ظهر منهيالعربة مبا إمنا  و،ة للنصيذ ال خصوصإ

  . ما أشبه أو ازكاهر أوارتظ أو ان من نصكسواء ، مثالً

 إىل صرفي أن بجي ،ىانته )انة وجب العزليلو جتددت اخلو( :بعد ذلك فقول القواعد هيعلو

 ريالقواعد عن التحر يف العالمةى رامة فتوكقد نقل مفتاح ال و،ب العزلجيمل  وإالّ ،ةمانصورة شرط األ

  . طيتفر وعييته تضانياملال مع خ يف تصرفيه كرة بأن تركالتذ وجامع املقاصدو

 :القواعد يف لذا قال و،همريغ وميالق والويل ويف الوصي ورناه هناكار ما ذيفاملع، انكف كيو

ما صرح به جامع كانته عزله يجتددت خ فإن ،ناًيأم إالّ لكويل ال كوي أن أراد إذا  أي،ذا الوصيكو

  . رامةكمفتاح ال واملقاصد

   عطف أنه الظاهر و)ةيناح يف ضاءالق ويل إذا مكاحلاو(: مث قال القواعد
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 مث  عادالًة رجالًيناح يف القضاء ويل إذا مكاحلان إ عيني، )انة وجب العزليولو جتددت اخل(ى عل

انة توجب ياخلفإن  وإالّ ،ه عن منصبهينحيم كاحلا أن املراد بوجوب العزل و،ه عزلهيخان وجب عل

   .يالقاض يف الةتاب القضاء من اشتراط العدكما قرر يف كاالنعزال 

: ث قالي ح،خلإ )القضاء ويل إذا مكاحلاو( :رامة لعبارة القواعدك مفتاح الريتفس أن علميمنه و

حد القضاء أل ويلي أن أراد إذا ضاءقة اليتولإليه فوض  إذا منصوبه أو )عليه السالم( ماماإل أن لعل املراد(

 ألن ،بةيم يف زمان الغكم احلاكراد باحلاي أن صورتيال  و،انته عزلهيجتددت خ فإن ،ناًيأم الّإ ويليفال 

 ون املرادكقضي بياق يالسن إ :تقول إالّ أن اًي قاضهونكتصور يفال  وإالّ ،مامذلك جمتهد فهو منصوب اإل

  . ظاهر الوجه ريغ ،ىانته )ناًيمأ إالّ لكويال أنه 

عالن إ وتهيحنم الشرعي تكااحلى الالزم عل أن فالظاهر، عزل اخلائن يل حىتكن املويكمل  إذا مث

 إذا ماك، الدماء وعراض يف األالًكيان وك إذا  عمافضالً، مثتصرف يف أموال الناس باإليال  انته حىتيخ

، الغائب وم ويل القاصركاحلا ألن ذلك و،حنو ذلك أو القصاص من قتلة أو ج بناتهيله يف تزوكو

مام ما قال اإلك ،نية حرم املسلميحلما، ركن املنالنهي ع و باملعروفاألمره يب علجي أنه  إىلضافةباإل

  .  العامةدلة من األذلك ريغ ونينا ابن احملامي عن حرم املسلمأ: )ه الصالة والسالميعل(السجاد 

له يتفص و،ناًيأمإليه ضم ي أو مكعزله احلايهل  أنه خان يف إذا روه يف باب الوصيكالم ذكنعم هنا 

  . يف حمله
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  ).مال العقلك ول البلوغكيعترب يف الوي(:  الشرائعيف قال :)٢٢مسألة (

مال العقل يف قبال ك فإن ،هما واحديلكمراد  و،مال العقلكر كذيمل  ور العقلكبعضهم ذو

 إالّ  اجلملةيف ان عاقالًك وإن بعضهم و،اجلنون فنون فإن ،املعتوهكصح تصرفاته يما أشبه ممن ال  وهيالسف

  . املكس بيعقله لأن 

  . ل أقسامهكالة انون بكعدم صحة و  يفإشكالال  وفال خالف، حالي  أىعلو

  .ةيصال اهلديإ وريذنه يف دخول دار الصغإفعن ابن الرباج استثناء  الة الصيبكأما وو

صدقه ى ذلك مسلم بالقرائن الدالة عل أن  مع،الةكه من الويخارج عما حنن فنه إ يف اجلواهرو

  . منه أنه إنشاءال، عمن له ذلك

 :مث قال، زاً ذا معرفة تامةيان ممك إذا الًكيون الصيب وكد مانعاً من جيال نه إ ن عن جممع الربهانكل

  .ظاهر ريله غيفدل وإالّ صحاب عند األإمجاعلعله و

ة يوالوص  يف املعروفنيسن بلغ عشر إذا تصرفات الصيبلة املسوغة يالرواى علنه إ رةكعن التذو

  .مد عدم الصحةتعن املكل، ه من ذلككلميما يالته فكتمل جواز وحي

  . ةيال اهلدصيإيف  وامللك وريدار الغ إىل ل يف الدخواإلذنيف الصيب  قد استثين: ان آخر قالكيف مو

ون يك أن األوىلفب، له مبجرد قولهكأ وري املال الغيفجاز التصرف نه إذا إ :عن جممع الربهانو

هناك : قالي إالّ أن ،حنو ذلك و،لك العقد حبضور املواعإيق يف و،أهلها إىل صال احلقوقيإ يف الًكيو

، أنه من باب اخلرب احملفوف بالقرائنكف ،س االعتداد مبجرد قولهيفل،  قولهري من غاإلذنى نة دالة عليقر

  .  فتأمل،د مبا قلناهيمق ري عام غزهمين جتوكول

   ل احلجر ملثلية مع الشك يف مشول دلي عرفمورمثل هذه األحيث إن و
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آنستم ِمنهم  فإن بلَغوا النكاح إذا  حتى ابتلُوا الْيتامىو :قوله تعاىلد اجلواز يؤي وبل، مورهذه األ

 جرائه للعقدإصحة كله كيستبعد جواز توي  ال،الزم أمثال هذه التصرفاتياالبتالء  إذ ،)١(رشداً

 ،ل ذلكى كة علريام السين ادعاء قكميبل  ،اتيدرك اخلصوصيزاً يان ممك إذا ما أشبه والطالقو

ان ك وإن ،ظاهر الوجه ريغ، ما أشبه واالشتراءكعمال عمل األيوان الذي يلة فقط مثل احلاآلكوجعلهم 

  . هريغ و القمينيد حسيوم احلاج السحرقول بذلك تبعاً للميان ك) اهللا رمحه (الوالد

من املقدس  إالّ هيب فيوغ قطعي ال راشتراط البلن إ( :رامةكقول مفتاح ال أن ظهريمنه و

 )يالقاض ويخالف التق إىل قد أشار بذلك و،هيهذا الشرط مما ال خالف ف: )٣(حيالتنق ويف ،)٢(يردبيلاأل

  . حمل نظر ى،انته )٤(

الة كل الويعموم دل ألن ،رهكما ذكهو  و،)مرتداً أو افراًك أو ان فاسقاًكولو : (الشرائع قال مث إن

 الًكيافر وكان الك إذا ماك، ن حمذوريكمل  إذا الًكيجعل أحد هؤالء و يف إشكالفال  ،عيشامل للجم

  . املسلمى افر علكل من اليه السبيصدق عليمسلم مما ى عل

املسلم العاقل  إالّ لكوي أن وز ملسلمجيال (: ث قاليح ،ايفكعن ال احملكي يف علم وجه النظريمنه و

  ).تحاور ا ياليت العارف باللغة ،مك العامل مبواقع احل، بلحن احلجةري البص، احلازمنيماأل

 ري البصنيماملسلم الثقة العاقل األ إالّ مسلمى ل علكوي أن وز للمسلمجي ال(: قالنه إ يعن القاضو

  . )اور ا حياليت العارف باللغة ،مكالعامل مبواقع احل و، املطلع باالحتجاج،باملناظرة

                                                

  . ٦النساء اآلية سورة ) ١(

.٥٠٥ ص٩ج:  جممع الفائدة والربهان)٢(

.٢٩٤ ص٢ج:  التنقيح الرائع)٣(

.٦٥ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)٤(
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 ماى فخيال  إذ ،عن ذلك مجاعاإلى بل عنه دعو، افركل الكوي أن مسلموز للجيال نه إ :ةيعن الغنو

  . نيذلك املخالفك و،نيافرك للنيل املسلمكيتوى ة املستمرة تدل علريبل الس، ل ذلككيف 

ظاهرهم ( أن من، )٣(الطوسي و)٢(لمييالد و)١(التقي ورد القاضي يف رامةكفقول مفتاح ال هيعلو

 ألن ،هإطالقى المهم علكبطالن  ب يفيأنه ال ركو ،ل املخالفكي توصح عندهميرادة املؤمن فال إ

  . يف حمله ،ىانته )٤( )هايلوثاقة فلة يمدخل حنوها ال و العقودألفاظ

نه إ علي أيب عنو. أيتيما قاله القاضي ملا كاملسلم ى ل علكيالتوى رتل قوهلم عليقد و( :مث قال

 ة منهءن الربايوجب الديالة املسلم ملن كوال تستحب و، نيئعن من البايذي الد ريل غكيتار توخيال  و:قال

   .ىانته )٥( )لهكيال توو

افر كل الكيتو حىت و،المهم من النظرك يف ماى فخيفال  وإالّ ،نعمت ول فبهايصح هذا الترتفإذا 

ناه يف ركما ذكافر للمسلم كجارة الإوز جيلذا  و،هي فإشكالل ال ين من السبيكمل  إذا مسلمى املسلم عل

  . جارةتاب اإلك

مل  إذا الةكنعزل عن الويال  أنه فالظاهر، مرتداً أو املؤمن فصار خمالفاً أو له املسلمكيان وك مث إن

  . الة خاصةكن الوكت

ذا كف، الة ابتداًءكنع الومياالرتداد ال  ألن ،ةالكلو ارتد املسلم مل تبطل الوو( :يف الشرائعو

  ).استدامة

ما كمسلم ى وا علكث يافر من حكالة الكنعم قد تبطل و، صللأل  أوىلبل هي(:  اجلواهريفو

  ).ستعرف

 ى ةيففي روا ،افركوز تناول القرآن للجيث ال يح، القرآن مثالًى ا علبل قد تبطل أل: أقول

   أرض العدو إىل سافر بالقرآني أن  عن)صلى اهللا عليه وآله( النيب

                                                

.٣٣٧ص:  الكايف يف الفقه)١(

.٢٠١ص:  املراسم)٢(

.٢٨٢ص:  الوسيلة)٣(

.٧٣ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)٤(

.٧٤ ص٢١ ج: مفتاح الكرامة)٥(
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  .الةكن يف أصل الوالم اآلكوال، الةك جهة أصل الوريلك من غن ذكول ،)١(ناله العدوي أن فةاخم

  املرتد الفطرينياملسالك عدم الفرق ب و جامع املقاصديفما اعترف به كظاهرهم (: اجلواهرويف 

ن يف كل. نفسه إىل م منها بالنسبةاملسلّ و،ة ممنوعةي عن القابلاألولخروج ى دعو و،ذلك يف املليو

 ،ون الردة عن فطرةكت إالّ أن ،آخره إىل )ن االرتدادأل: (قولهى عل ثاينالتاب للمحقق كحواشي ال

يف  يمسلم روع ريغى الة علكالو و فطرةريانت غك فإن ،مسلمى الة علكون الوكت أو ،ون رجالًيكو

   .ىانته )ذا سائر تصرفاتهك و،ةيالته باقكعاد فو فإن ،عدمه وسالماإل إىل عدمه عوده والةكبقاء الو

 يفالته كفرق يف صحة و هذا فالى عل و،رناهكما ذى ظاهر الوجه عل ريد غيهذا الق أن لوممن املعو

 إجياب يفل فاسقاً ولو كيون الويك أن صحي و: القواعديفلذا قال العالمة  و،مهاريغ والطالق واحكالن

  . افراًك أو احكالن

ال  أنه جامع املقاصد من واملختلف وةيالغن وجامع الشرائع وعن املبسوط يكما ح أن علميمنه و

علها اهللا جية مل ينه نوع والوأل، هيلك التصرف فميال  ألنه ،ج املسلمي يف تزوالًكيافر وكون اليك أن وزجي

  . حمل نظر،هي علمجاعة اإلياض عن الغنيالر يف يكح و،له تعاىل وسبحانه

 ،أقرب أنه رين التحرع و،عدم املنع وقوي يف نفسه اجلوازي أنه سيدرإ عن ابن احملكيان كلذا و

 ه التصرف لوجود مانعكعدم مل و،شبه االستخداميبل  ةيس واليل ألنه ذلككهو  و:رامةك مفتاح اليفو

  . فؤك ريغ أنه هوو

    القصاصيفله كيذلك توك و،أيضاًالة يف مثل الطالق كصحة الو، علميمنه و

                                                

  .  باب اجلهاد مع العدو٣٤٨ ص١ ج:الدعائم) ١(
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  .  فتأمل،ا أشبهم أو بتراً أو جرحاً أو ان القصاص قتالًكسواء ، لو من املسلمو

صلى اهللا عليه (  النيبسابك ،حنوه ممن استحق القتل وم له يف قتل املرتدكل احلاكيذلك توكو

  . )وآله

ارة يز و،افكاالعت وان احلجيتإ واميالص و قضاء الصالةيفاملخالف  وافركل الكيصح توينعم ال 

  . هايافر لعدم جواز دخوله فكال إىل املشاهد املشرفة بالنسبة

 ،ه احتماالني فف،اتك املبارياتمس لآل بال أو ،ة القرآن حفظاً مثالًءافر يف قراكل الكيا توأم

تب القرآن يك أن له يفكيذلك توك و،التأمل إىل حباجةسألة انت املك وإن ،القاعدةى اجلواز مقتضو

  . دهيلمسه بيأن بدون  ميركال

يف  و،)التهك ارتد املسلم مل تبطل وولو(: ث قاليره يف القواعد حكرناه ظهر وجه ما ذكمما ذو

جامع  واللمعة واإلرشاد وريالتحر ونيرة يف موضعكالتذ والشرائع وما يف املبسوطك( :رامةكمفتاح ال

ون ك نيال فرق يف ذلك ب أنه املسالك وما يف جامع املقاصدكظاهرهم  و،الروضة واملسالك واملقاصد

به  و،هريبأن الردة تنايف تصرفه لنفسه ال لغ: ث قاليرة حكه يف التذيما نبه علك ،ال أو الردة عن فطرة

   .ىانته )مون ببطالن تصرفاتهكحيم الته ألكقد أرادوا بذلك دفع توهم بطالن و و،صرح يف الروضة

  . نياألمر نيذلك ملا عرفت من عدم التالزم بو

 ة فخرريما هو خك ،ريالة يف الفطكبعد القول ببطالن الويال  أنه رامة منكره مفتاح الكأما ما ذ

 فهو مشغول مبا ،ه قتل نفسهيب علجيبل ، ب قتلهجي ألنه تيم املكيف ح ألنه ،اإلرشاد يف شرح سالماإل

ه قتل نفسه يب علجينه أ وتيم املكونه حبك إذ ،هيما فى فخيفال ، لكودمهه عن البحث عن مصلحة امل

  . المكأول ال
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بل ، ما عرفتكها ءبقا والتهكان املشهور صحة وكلذا  و،التهكنايف بقاء ويأما وجوب قتله فال و

 ،مكطلبه احلا وإن ،مكاحلا إىل م نفسهيه تسليب علجيلو ارتد ال  أنه )الفقه(رنا يف بعض مباحث كقد ذ

نساناً إمن قتل يذلك فك  أن األمرماك، نفسهى  علاألمرالزم وجوب يم ال كاحلاى  علاألمروجوب إذ 

د ما يؤي و،القصاص إىل م نفسهيوجوب تسلى ل عليال دلفإنه ، اص منهنسان االقتصفأراد ذلك اإل

 إىل أرشده) عليه السالم(مام السجاد ن اإلكل، ةياء مقتوله من الديرض أوليرناه قصة الزهري الذي مل كذ

  . تاب القصاصكة املشهورة يف يفكية باليعطائهم الدإ

صلى اهللا ( س يف مرض موتهيه سوادة بن ققتص منيأن ) صلى اهللا عليه وآله( أما طلب رسول اهللا

فعل ي مل )صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن فمن الواضح وإالّ ،ميان من باب التعلك فذلك ،)عليه وآله

 ،هيقصاص ف اخلطأ ال أن  إىلمضافاً، )صلى اهللا عليه وآله( طأ النيبخيال  و،هيوجب القصاص عليما عمداً 

صلى اهللا عليه ( رد الرسوليمل  وان هو الضاربك ) اهللا عليه وآلهصلى( الرسول أن لعل سوادة زعمو

  .  رده)وآله

القول ى وال للمسلم عل ياملسلم للذمى عل يل الذمكتويوال (: فقد قال يف الشرائع، انكف كيو

  . )ةيراهى كالوجه اجلواز عل و،ه ترددياملسلم فى عل يل املسلم للذمكتويهل  و،املشهور

افر ك أو يافر ذمك أو ،خمالف أو ما مسلمإل كاملو ألن ،ع الوجوهيمج يف ةالظاهر الصح: أقول

ل واحد ى كل واحد منهم علكل واحد منهم لكالة من كالو و،افر معاهدك أو ديافر حماك أو حريب

نع ذلك مما ميالة بعد عدم ما كل الوي دلطالقإل ي،ن هنالك حمذور خارجيكمل  إذا ،منهم جائزة مطلقاً

   مجاعاإل و،ل العريفيس من السبيل أنه  بعد،املنعى ها علية ال داللة فكة املبارياآل إذ ،ونر املانعكذ



٢١٣

ن يك مل الًيرآه العرف سب إذا نعم ،حمتمل االستناد أنه  إىلضافةباإل، حمقق بعد خمالفة مجاعة له ريغ

  . وجه لصحته

 بني ما حيصل فيه التسلط ذلك يف  من عدم الفرق،رامةكره مفتاح الكما ذيعلم وجه النظر فيمنه و

كان  إذ بني غريه كما و،خماصمة أو  حق منه عن املسلم يف استيفاءذمي وكيالًيكون ال أن السلطة مثلو

خالفاً ملوالنا ، ذلك يف ام كالصرحيهإطالق بل ،عطائه ديناًإ أو يف خر عقد ملسلم على اآلإيقاع يف وكيالً

ون هذا يك إالّ أن فال جند مانعاً منه اينثأما ال و،األولالقسم  يف ديبع رياملنع غن إ :ث قاليح يردبيلاأل

فالظاهر ، ذلكى ة ال تدل عليظاهر اآل وصحابعبارات األ يف )ميالغر(و )ىعل( لفظة ألن ،أيضاًاً يإمجاع

  . ليالة مع عدم الدلك الوأدلةعموم  واألصلى اجلواز بناًء عل

هذا الفرق  أن اضيصاحب الرى ادع قد و،اضيصاحب الر وةيفاكذلك صاحب الى تبعه علو

من  و،ج املسلمة من املسلميتزوى له علكاملنع من تو إىل ابن زهرة صارإالّ أن ( :مث قال، صحابظاهر األ

ما هو كـ  وإالّ هإمجاعمت  فإن ،ةيمام اإلإمجاعه ياً علي مدع،افركة من الكج املشريتزوى ل املسلم علكتو

   .ىانته )ان اجلواز أظهرك  ـالظاهرى  علرهكالظاهر لعدم مفت مبا ذ

ن إ :لذا قال يف اجلواهر و،ل ال وجه للمنعيسب أنه ىدل العرف علي ما ريففي غ، انكف كيو

خصوصاً بعد ورود ، ذلكى  علداللتها ك ما يفيعلى فخية اليت ال ي ال اآل،ان هو احلجةكمت ن إمجاع اإل

 وال ،لكيل صاحب احلق الذي فرعه الويذلك هو سبن  أى عل،ل احلجةيها بأن املراد من السبريتفس

 أن بعد أي ،الةكهي متضمنة للو وطالب بالثمن وباع من مسلم وإن  يف جواز مضاربة الذميإشكال

  ان ك
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ة يواألولدعي ي إالّ أن اللهم، مجاعللتعدي عن مورد اإل نئذ فال معىنيح و،ةي ال اآلمجاعل اإليالد

 ،ده من املاليللمسلم يف فاء ماله يف ذمة املسلم مبا ياستى الة املسلم له علك وقال جبوازيبل قد ، املمنوعة

  . الفرض ريغ يف  الظاهرمجاعجه يف اإلارلعدم اند

 وفاقاً جلماعة من متأخري ،فاملتجه اجلواز، ناراً مثالًيعطائه دإ أو الة يف العقد معهكالوك هريأما غ

  . ه منع واضحي من املنع فما عن ابن زهرة و،ن لعموم أدلتهياملتأخر

 ،نيما عن عامة املتأخركالوجه اجلواز ن إ :املسلمى ل املسلم للذمي علكمث قال اجلواهر يف تو

ون املراد ى كبناًء عل، رافكلل لي سبإثباتس يلفإنه ، ةياآل قتضي املنع حىتيللعموم السامل عن معارضة ما 

ع يبل لعل مراد اجلم، املسلمى ل الذمي علكوي أن للمسلمجلاز  وإالّ ،لكيل التويسب الة الكل الويمنه سب

 الإتم يال فإنه  ،راهةى كن علكل اجلوازى  علمجاعرة من اإلكما عن التذإليه ومي يما عساه ك ،راهةكال

  . ذلكى منه على مل عبارات القدماء اليت هي مبرأحب

ره يكمل  و،مسلمى افر علكم لل مسلكتوي أن رهيكو( :املختلف يك ما يف حمأيضاًإليه رشد يرمبا و

شعرت عبارته أفإنه وإن ، )جوازهى ل علينه ال دلأل و، الفرقةإمجاعه يدل علي و،ذلك أحد من الفقهاء

 ،اد اجلواز اخلايل منهاريف ،بل لعله أوىل، سكن العكمين كل، راهة يف أوهلاكرادة احلرمة من الإة بريخاأل

س يل و،مسلمى افر علكل مسلم لكتوي أن رهيك(: الث قيح، خصوصاً بعد مالحظة ما عن املبسوط

 واضحة أيضاًل املنفي يمن السب أنه هاريغ ول أصل اجلواز من العموماتية دليبعد معلوم و،الةكمبفسد للو

   .ىانته )املنع

   احلريب و الذمينيرناه من عدم الفرق بكظهر وجه ما ذيرناه كمما ذو
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سقطه عن صحة ياً ال يونه حربكجمرد  و،الفرقى ل عليلال د إذ ،فاركاملعاهد من ال ودياحملاو

 ،ليسبنه إ :قاليفهل ، بنت لهى عقد معه عليطلب املسلم احملارب ل وانوا يف حالة حربكفإذا ، الةكالو

ناراً يدإليه سلم يطلبه ل إذا ذلكك و،حمتمل االستناد ببطالن مثل هذا العقد ري قطعي غإمجاعهل هناك أو 

 ةكذلك احلال يف الشرك و،ما أشبه ذلك أو ليمن السبنه إ :قاليفهل ، مسلم آخر  إىلسلمه مثالًيل

  . ذلك يف بعض أبواب الفقه إىل شرناأما ك، هاريغ والرهن وجارةاإل وةاملساقا واملزارعة واملضاربةو

هم من الفرق املسلمة ريغ واربة واسمة والغالة واخلارجي وظهر حال الناصيبيمما تقدم و

  .فركومة بالكاحمل

 أدلةجل التسامح يف ما ألإ ف،هايه نص عليس فيل أنه راهة يف بعض الصور املتقدمة معكأما قوهلم بال

ون من يك فمجاعاإل وةيجل احتمال مشول اآلما ألإ و،ف بالفقهاءكيف هيالفقى ه فتويفي فيكالسنن الذي 

نك مبا ياحتط لدنه أ و، عتابلشبهاتيف ا أن ىل عليث دل الدلياط حياالحت و،ها عتابيالشبهة اليت ف

  . ذلكريغ إىل ،شئت

  .روه من املنعكما ذينبغي خمالفة املشهور فيال  أنه علميمنه و

ما هو املعتاد ك ،سة مثالًينكح يف الكن إذا اح باطلكبأن الن: قالي أن ل جداًكشي ف،انكف كيو

اح من كد النيتاط يف جتدحياألمر أن ة يبل غا، هما االفتراقيب علجينه أ و،مسلمةى يف الغرب ملسلم عل

  . ديجد

 فركد الييمن تأ ألنه ،اح هلماكسة يف النينكراجعا الي أن نيوز للمسلمجيال  أنه نعم ال شك يف

 ما أشبه والشراء وعييف الب الة حىتكالو أن من الواضح و،العدوان ومثاإلى التعاون عل وة الباطليتقوو

بل  ى،خرأز ذلك من جهة جيما أشبه مل  أو مجاعته أو لكير الوفاكة لليانت تقوك إذا فاركالى عل حىتو

   جارةهو احلال يف اإل
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مثله املسلم الفاسق  و،األويلالعنوان يف إمنا  و،ةين الثانويس يف العناويالم لكن الكل، هاريغ والرهنو

   .ىخرأله من جهة كيوز توجي فال أيضاً

يل املا أصر الو و،ز لهجياً فلم يعل حماسبه نصرانجي أن  يففةيخللوفة استأذن اكوايل الن إ :خيالتارويف 

،  تعملنتكمات النصراين ماذا  أنه إذا كد بذليري) السالم ومات النصراين لقد: (فةياخللإليه تب ك

  .ن ذلكفاعمل اآل

للنار و  مثل اهلنود العباد للبقر أ،احلريب ريغ و الذميريالم يف غكفمما تقدم ظهر ال، حال أي ىعلو

ما خرج  الإع واحد ياجلم يف مكاحل و،له ملة واحدةكفر كال فإن ،ما أشبه أو وسيونفوشكل لبوذا أو أو

  .  اجلهةهع متساوون من هذيه فاجلميما حنن فيأما ف، تاب اجلهادك يف ورةكام الذمي املذكل من أحيبالدل
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ه يلي أن لما لهك أن ل هوكيلوا يف الضابط(: الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال :)٢٣مسألة (

 ،هي فالًكيون ويك أن  صح،هيابة فيتصح الن ورمةل احليلو بعدم دل وجواز أصل الفعل له  مبعىن،بنفسه

   .ىانته )هايابة فيتصح الن ال إالّ أنه ها بنفسهيلي أن جاز وإن ،ما شاها وفتخرج العبادات

، نس املسجد مثالًكوز هلم جين ال يهورفاقد الط والنفساء واحلائض واجلنب أن ن قد عرفتكل

 مثالً هيد عليه احلج للضرر الشديرم علحيذا العدو املصدود الذي  أن ماك، هيوز هلم االستنابة فجينما يب

 أن مراد املاتنك و،تاب احلجك يف رناهكل ذيتفصى  عل،نه بعد بنفسهكئس عن متي إذا بيستني أن وزجي

  . مكاحل يف ث ال شواذية حبيلكلحنو اى  ال عل،اجلملة يف الشارحو

 :العالمةرامة عن قول ك المفتاح يف و،)فلس أو ريه لتبذيالة احملجور علكتصح وو( :مث قال الشرائع

 املسالك وجامع املقاصد واإلرشاد ورةكالتذ والشرائع يف ماك ،فلس أو ه لسفهيون حمجوراً عليكن أو

الة مع عدم ك الوأدلة لعموم ،الفلس يف األوىلفب، السفه يف نع باملجند قائالً ال ريخاأل يف و،جممع الربهانو

ستلزم منعه من التصرف يف ماله منعه من يال  إذ ،هما يف اجلملةيونه حمجوراً علكهو  وةيصلح للمانعيما 

   .ىانته )مال الناس دون مال نفسهى تحفظ عليقد  إذ ،هريالتصرف يف مال غ

الة كالو أن  إىلضافةهذا باإل، دارة املالإة كث له مليس ح خصوصاً يف مثل املفل،روهكما ذكهو و

 :تعاىل ولقوله سبحانه، أيضاًه ريه مال غي السفإعطاءقلنا باملنع عن  إذا حىت و،اتيست منحصرة يف املاليل

ِقياماًو لَكُم لَ اللَّهعالَِّتي ج والَكُمفَهاَء أَموا الستؤال ت)ة ي املالمورألا ريله يف غكيصح توي ،)١  

                                                

  . ٥اآلية : سورة النساء) ١(
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ل من كين الوكتميموال اليت رتبط باأليما أشبه مما ال  أو تيحفظ الب أو الطالق أو احكجراء النإك

  . قسام انونأمن هو من يان فكإمنا ه يم السفكما تقدم سابقاً من ح و،هايالتصرف ف

 ضرورة ،بأنفسهماهلما مباشرة ذلك ألن ( :التهما قال يف اجلواهركرناه من صحة وكلذا الذي ذو

امهما حرمة كمن أح أن ال، مها ممنوعان من التصرف يف ماهلماإمنا  و،هماي ذلك علة عدم حرمةيمعلوم

   .ىانته )الضابط املزبورى له علياحملرم الذي صح ترتكهما يذلك عل

يف ل بأخذه من ماله يق وإن ،منهن أخذ البدل كميع وال يضيقد  إذ ،مه املال سفهيتسلن إ :قاليال 

  . قلنا بأخذ البدل منه إذا مال نفسه أو لكضاعة مال املوون مستلزماً إليكاجلملة ف

هب ي أن مثلفإنه  ،لكاملوى س ذلك مبحرم عليعه املال فلييأما تض، خذ البدلال وجه أل: قالينه أل

  . ما أشبه ذلك أو ةع حمابايعه بيبي أن  أونسان مالهاإل

هذا  إىل لتفتوايم مل إ :ورك املذشكالرامة يف رد اإلكال لقول مفتاح ال وجه أنه علميمنه و

 إىل  الفرض بالنسبةريثكبل هو ، س هذا نادر الفرضيل إذ ،بعض الوجوهى عل إالّ  لندرة فرضهشكالاإل

ون املال مال يك أن نيضاعته للمال بإه التصرف يف املال ال فرق يف كه الذي فقد مليالسف فإن ،هيالسف

  . هريمال غ أو نفسه

املال الذي  أو ،القرائن مبال نفسهد ولو ببعض يتق أن فالالزم، موال السفهاء األإعطاءة عدم يآأما 

 اهلبة وع احملابايتيل من البكنفس املو يف رنا مثلهكما ذكفالتصرف احمللل  وإالّ ،ه تصرفاً حمرماًيتصرف في

   شبهة ما أشبه جائز بالو
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  . عادتهإ إىل  فال داعي،املفلس وتاب احلجرك الم يف ذلك يفكرنا بعض الكث قد ذيحو

عقد  وهكمساإو دياع الصيابتك ،فعلهي أن س للمحرميما ليابة احملرم فيال تصح نو( :مث قال الشرائع

  . )احكالن

 ،اًإثبات واًيل نفكيهو ضابط للو إذ ،ه بنفسهيلي أن له ل ماكملا عرفت يف الضابط من ( :يف اجلواهرو

ان مفاده املنع ك فإن ،لهيتبع دليالشيء  املنع من تويل(: مث قال، )ما خرج وه ما دخليعلعاً ير تفركلذا ذو

 يف ماك ،فضوالً وةيوال والةكه وريلغ وز فعله لهجيث مل يه حبيحرمة أصل الفعل عل من مباشرته مبعىن

ه يالة فكاع عن الوقتضي االمتنيس جمرد االمتناع بنفسه ي فل،هياقتصر عل وإالّ ،حرام اتبعبعض حمرمات اإل

   .ىانته )شهد خبالفهيذلك كالة كالو عمومات و من املواردريثكبل لعل استقراء ، ريعن الغ

ل يلوال الدل قالي أن نبغيينعم ، حنوها واستئجار احلائضمسألة يف إليه قد أشرنا  و،رهكما ذكهو و

عقد  ومساكاإل وديحرامه الصإ فعل بعد خروجه عني أن حرام للمحلحال اإل يف ابة احملرمينن إ :اخلاص

 مورفعل األي أن ابة احملل للمحرم يفين أو ،حراماإلفعل بعد خروجه عن ي أن للمحرم أو ،احكالن

ان يالة من دون جركحرمة جمرد الوى ل عليال دل ألنه ،ن مانع منهيكمل ، ذلككورة بعد خروجه كاملذ

  .  واحد من الفقهاءريالم يف ذلك غك اللقأطقد  و،لكاملو أو لكيحرام الوإحال  يف تلك احملرمات

يف مفتاح  و،)حفظه وعهيب وديشراء الص واحكون حمرماً يف عقد النيك أن صحيال (: ففي القواعد

ث قد تقدم بعض يح و،)جممع الربهان واملسالك وجامع املقاصد واإلرشاد والشرائع يف ماك( :رامةكال

  ، رارهكت إىل داعي الم يف ذلك الكال
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  . )عيفاً يف عقد البكال معتو( :ل العالمةمث قا

أيت ي و،وز فعله للنائبجيما ال يابة فيال جتوز الن ألنه ،ما يف جامع املقاصدك: رامةكيف مفتاح الو

  .الًكمو والًكيما تقدم يف احملرم وك الًكمو والًكيف وكالم يف املعتكال

 ذلك بالنسبةك و،لكيز له التوجيمل ل كيللو  حىتان النذر شامالًك فإن ،نذر ترك شيءن إه مث إن

ازاً املباشرة كان قصده يف النذر ولو ارتك فإن ،ديبين دار زي أن نذرفإذا ، شمل جازيمل  وإن ،لكيالوإىل 

 أو ان قصده البناء عن نفسهك فإن نذر ذلك إذا لكيالو أن ماك، زجيمل  وإالّ ل يف البناءكيجاز له التو

 الًكيون ويك أن ان قصده البناء عن نفسه جاز لهكفإن  وإالّ ، يف ذلكالًكيون ويك أن زجيه مل ريعن غ

  .ه يف البناءريعن غ

  . القسم والشرط وعلم حال العهديمنه و

 ،ال: ليق ،سهاهل تصح يف طالق نف و،هاريل املرأة يف طالق غكتتو أن وزجيو( :قال يف اجلواهر

   .ىانته )ه عندنايا معتربة فعبار ألن ،احكالتها يف عقد النك وتصح و،ه تردديفو

اح كالتها يف نكما تصح وك، هاريطالق غ والتها يف طالق نفسهاكالقاعدة صحة وى مقتضو

 ظاهر ريغ، التها بطالق نفسهاكخ بعدم الصحة يف ويقول الش و،دلةات األطالق إل،هارياح غكن ونفسها

فعمومات ، ليه دليقم عليل مل يلتعل  إذ،املطلقة ولكي الونيرة بيعلل ذلك باشتراط املغا وإن ،الوجه

ل واحد من كة يف يرة االعتبارية املغايفاك مثل ،ةيرة االعتباريتفاء مبثل هذه املغاكالطالق تقتضي اال

  . ذلك ريغ إىل ،خر عن اآلالًكي ونيأحد الزوج أو همان عالًكيون ويك ف،احكالن خر حىتالعقود األ

  .احهاكن أي احك عقد النل امرأة يفكيون الويكن أ و:يف القواعدو

   جامع املقاصد واإلرشاد وريالتحر ورةكالتذ وما يف الشرائعك :رامةكيف مفتاح الو
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يف جممع  و، عندناقبوالً واًإجياب :ث قاليه حي علمجاعرة اإلكظاهر التذ و،جممع الربهان واملسالكو

  .املخالف الشافعيجعل  وهياجلواهر ادعاء الضرورة عل يف و،همايي فإمجاعأنه كالربهان 

 فإن ،تب املتقدمة عدا الشرائعكما يف الك :رامةكيف مفتاح ال و،طالق نفسها و:مث قال القواعد

  . ح من املذهبيالصحى وز علجيال  أنه يف السرائر و،ه املنع يف املبسوطيفى قد قو و،ها التردديف

 يف طالق ضرا مقتصراً لكتتو أن وز هلاجي أنه ىث نص عليح، ظهر ذلك من جامع الشرائعيقد و

بل ، ننايه بيخالف ف بال: اجلواهر يف و،هي فإشكالال  أنه ها فقد عرفتريالتها يف طالق غكأما و، هيعل

  . الةكلعمومات الو و،هيه علي بقسممجاعلعل اإل

ه ينا علأ :الة عن الزوجكو أن تقولك ،التها عن الزوج يف ظهار نفسهاك يف وشكالن اإلكمينعم 

  .  الظهار عن مثل ذلكأدلةالنصراف ، ما أشبه  أو،ظهر أمهك

ليت كمو: (خرتم اآلي و)حتكنأ: (قول أحدمهايأن ك ، لطرف واحدنيلكيصح جعل ويهل و

 ،)يف املدة املعلومة باملبلغ املعلوم (خرتم اآلي و)حتها لككنأ: (قول أحدمها يف املتعةي أو ،)لككملو

  . قتضي العدمياط يان االحتك وإن ،احتماالن

: خرقال اآل و)حكنأ: (أن قال أحدمهاك، خرلمة اآلكببعض ال وحدمهاألمة كتلفظ ببعض ال إذا أما

)ان موجوداً يف ك وإن االنصراف و، عن مثلهدلةالنصراف األ، فالظاهر عدم صحة ذلك، بضم التاء) ت

  . روفم احليف يف تقسااً خبالف االنصريون بدويك أن تملحي إالّ أنه أيضاًلمات كم اليتقس
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ما تشهد العادة  و،هيذن له فأما ى ل يف التصرف علكيقتصر الويو( :قال يف الشرائع :)٢٤مسألة (

 إالّ ،نار نقداًيباعها بد ذا لوك و،ن نقداً صحيناري فباعها بدئةًينار نسيع السلعة بديفلو أمره بب، هي فاإلذنب

ان كولو  صحيمل   فباعه مؤجالًعه حاالًيأما لو أمره بب، ليتعلق بالتأجيح يون هناك غرض صحيكأن 

ه بالثمن ري يف غععه يف سوق خمصوص فبايولو أمره بب، ليغراض تتعلق بالتعجاأل ألن ،ني مما عأكثرب

  . )ل الثمنيالغرض حتص إذ ، بثمن املثل صحطالقمع اإل  له أونيالذي ع

قصداً  أو اًيقصداً التفاتان كسواء ، لكالحظ قصد املوي أن ل هوكيلزم يف عمل الويالذي : أقول

 أو ةيبالقرائن احلال أو ان اللفظ له ظهور يف ذلك باللغةكسواء ، ه عرفاًيون اللفظ ظاهراً فيكاً مما يازكارت

من الظهور بالقرائن ما  و،نفعيأما جمرد الرضا فال ، ثباتاإل وال عاملي الثبوتكفالالزم مالحظة ، ةياملقال

ه يما ف إىل ىتعذر املصرف تعدن إ بأنه ما قالوا يف الوقفك عرفاً از حسب ظاهر اللفظكان ارتكلو 

  . ازكاالرت

 ...ةياملقال أو ةيلو مبعونة القرائن احلال وظاهراً أو اًحي صراإلذنون يك أن لزمي(: اجلواهر لذا قال يفو

فهو  ،الة خال عن تصور ذلككفهو حال عقد الو وإالّ يلو علم ذلك لرض بأنه أما لو شهدت القرائن

بذلك  و،نشاءها قصد اإليالة املعترب فكال الو، الةكان سببها مورد الوك وإن ى،من التصرف بالفحو

   .ىانته )١( )ما هو واضحكة ي العقدنشاءها تعلق قصد اإليعترب فيام اليت مل كحافترقت عن األ

اً ريثك و،وضوعص امليهي من باب تشخإمنا ه من الفقهاء ريغ و الشرائعارهكمثلة اليت ذه فاأليعلو

مرتفع يف  أو منخفضبثمن  ئةًينس أو ع نقداًي بالباألمر ف،املتبع العرف و،ذلككون يف العرف يكال  ما

  ذلك سائر ك و،لشخص خاص أو سوق خاص

                                                

.٣٩٨ ص٢٧ج:  انظر جواهر الكالم)١(
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: قال لهفإذا ه يعل و،ازاًكارت أو اًحيفهم من اللفظ صريتبع العرف الذي يلها كيف ، اتياخلصوص

عه يبي أن  جاز،ناريعه بنصف ديبي أن نار جازيوجد املشتري بديلو مل نه  أازكان ارتك و،ناريبعه بد

  . مهاريغ وئةيوالنس النقد إىل بالنسبةكذلك  و،ذلكك

ما تشهد العادة  إىل أما جتاوزه و،هيه فال شبهة فيذن فأما ى أما اقتصاره عل(: قال يف املسالك

 ئةًيع بقدر نسيذن له يف البأما لو ك، هيما دلت عل ى القرائن عللةال ده فهو جائز مع اطرادها أوي فاإلذنب

 له مع نيد مما عيع بأزيئة نقداً البيع النسيمثل الب و،اًريزاده خ قد ألنه ق أوىليد بطريبأز أو فباع به نقداً

ز جيمل  الإ و،نيما عيله بعدم الغرض فكد ذلك ييب تقجي و،الشراء بأنقص و،ئةيالنس واملماثلة يف النقد

ع يالب ون الغرض يفكن كميو ،املصاحل ال تنضبط وغراض ختتلفاأل فإن ،صرح بالنهييمل وإن  التعدي

 يوز تعدجيفال ، بعدهإليه اجه ياف ذهابه يف النفقة مع احتخي جل أوالثمن قبل األى اف علخي أن ئةينس

ئة يله الشراء نسمث و،الغالبى مل عل حيس نادراً حىتيالغرض هنا ل فإن ،مع القطع بعدم الغرض الّإأمره 

 أو عدم حصوله بعده وجلاف تلفه قبل األخي أو تضرر ببقاء الثمن معهي أن انكمه نقداً إليذن فأمبثل ما 

  . رهكما ذكهو  و،ىانته )وز التعديجيصعوبته فال 

 ،وككاملشى  له العمل علزجيد التعدي مل يريما يلو شك يف ظهور اللفظ ف أنه علميرنا كمما ذو

ون املعاملة كت إالّ أن ل ال توجبكفمخالفة املو وإالّ ،ثارب اآليعدم اجلواز هو ترت ووازاملراد باجلو

  . ما هو واضحكة يفضول

مع حتقق  الّإجهل احلال  وإن وز التعديجيال (: لذا قال يف املسالك و،وز التصرف يف مالهجينعم ال 

 الّإ وفظاز املشمول للّكمن قبل االرتان الغرض ك إذا  ماون مراده باالستثناءيك أن لزمي و)عدم الغرض

  . ما عرفتك الًكيونه وكنفع يف يفالغرض وحده ال 
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ما ك ،ب يف عدم جواز التعدي مع فرض االشتباهي ال ر:ث قاليرناه أشار اجلواهر حكما ذوإىل 

س به نعم ال بأ، خراً يف أحدمها دون اآليأكثرون الغرض كة ليبأنه ال مدخل و، املقاصدعجزم به يف جام

  . ما هو واضحكة يرادة املثالإنة عادة بينايف الطمأنيوجه ال ى مع فرض عدم االعتداد باالحتمال عل

ل كيعل الوجي ال ألنه ،ةيفي يف اخلروج عن الفضوليك ال يريفالرضا الباطين التقد، حال أي ىعلو

 إىل تاجحيالثاين ال  فإن ،لمواالرضا بالتصرف يف األ وةي الرضا باملعاملة العقدنيفرق بيبذلك  و،الًكيو

 الّإ ئل مال امرحيال : )السالم وه الصالةيعل(ث قال يح،  منهأكثرى ل علي لعدم الدل، من الرضاأكثر

عل جيث ي حبالًكينسان وبة النفس ال جتعل اإلينما طي ب،ح التصرفيبيبة نفس يل طكف ،)١(بة نفسهيعن ط

  . لكالعقد عقد املو

 ،هيوع ال يف  وال التفاتاً،هيوع يف  ال التفاتاً،اتيبعض اخلصوص إىل ل ملتفتاًكن املويكه فلو مل يعلو

ه بدون يلزم العقد علياً مل يان راضكان حاضراً حال العقد كث لو يحب إالّ أنه ،ازكباالرتى سميالذي و

رضاه ى دل عليال فعل  وصدر منه قوليمل  إالّ أنه بهراضياً  وحال العقدان حاضراً كبل لو ، جازةاإل

   .فهو من الفضويل

 وإالّ ،ازكرناه من االرتكأراد ما ذ يدم الغرض يف جواز التعدعث اعترب العلم بيرة حكلعل التذو

  : اجلواهر يف لذا قال و،ةيصحح عدم الفضوليفمجرد ذلك ال 

 وقة السيخصوص الإل كبال املو يف ضرحيمل  إالّ أنه ،علم عدم الغرض وإن تمل عدم جوازهحيقد (

  ،عدم الغرض أعم من ذلك إذ ،ةيرادة املثالإفهم منه يمل  أنه زبور مبعىنامل

                                                

  . ٤ح ١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج: الوسائل،١٤٦ ص٣ ج:انظر املستدرك) ١(



٢٢٥

خصوصاً بعد اعتبار العلم ، تفاء بعدم العلم بالغرضكاملسالك هنا من اال يف عرف مايمن ذلك و

لو علم عدم الغرض صح  أنه  منأيضاًه يذا ما فك و،ني املقامنيالسابق مع عدم الفرق ب يف بعدم الغرض

 ضرورة، ريالفائدة صحة املعاملة ال غإمنا  و،ان ضامناًكفلو فعله  ،إليهع يوز نقل املبجين ال كل، طعاًع قيالب

ة من يرادة املثالإب والسوق املخصوص يف ونهك يف رضغع مع فرض القطع بعدم اليه مثل البيم فكاحلأن 

   .ىانته )ما هو واضحكع ي نقل املبنيب وعي البنيفرق ب أيف، رهكذ

  .ره اجلواهركا ذمكهو و

 ألنه هجازأ إالّ إذا ريتأث أي ن هناكيك مل ،ل وال للفظهكاز املوك الرتن ما فعله مشموالًيكمل وإذا 

  . احكباب الن أو باب املعامالت يف سواء، جازةباإل إالّ ال أثر له الفضويل أن من الواضح و،من الفضويل

انت املعقودة كإذا ( : قال،مثل ذلكى  علاحكب املستند آثار النيترت يف علم وجه النظريمنه و

ست يم الزوجة لأحرمة  أن  إىل نظراً،إشكالمها بعد حتقق الفسخ من البنت أ ميحتر يفف،  البنتفضوالً

م أا أها يصدق علي وبل هي حمرمة أبداً، ة البنتيال ببقاء زوج وصحاألى مشروطة بالدخول ببنتها عل

م الزوجة بالعقد أاحلرمة ملا مر من صدق  أي ،األولظهر هو واأل(: قال أن  إىل)حيالزوجة بالعقد الصح

   .ىانته )إليهح الالزم بالنسبة يالصح

 :عروةال يف لذا قال و،خرصح الطرف اآليه مل يصح أحد طرفيمل  إذا العقد أمر اعتباري أن لوضوح

سواء أجاز ، ام املصاهرةك أحه شيء منيترتب عليزه ال جي العقد ومل املعقودة فضوالً أو رد املعقودإذا (

أن مل كونه ك نيتب و،ااز رية ذا العقد غيلعدم حصول الزوج ، أم الأصيالًان ك أو خرالطرف اآل

 ،هاياح أم املعقودة علكخصوص ن يف لكستشيرمبا و( : املستند ورده بقولهإشكال إىل مث أشار، )نيك

  د جمرد العق واحكتحقق نيمل  أن  حمله بعدريغ يف هوو



٢٢٦

مشروطة  ري غاألول يف ون احلرمةك و،اح البنتك ننيب ونهيال فرق ب أنه ئاً معيوجب شيال 

   .ىانته )الفرق يف نفعيال  الثاينبالدخول خبالف 

  . باب املعامالت واحد واحكباب الن يف المكال أن ،من الواضحو

ى الرد عل أو جازةاإلل ك صح للمو،ازكال ارت ون ظهوريكما مل يل فكل املوكيخالف الو إذا مث

مل فإنه ، نيعشر وبعه مبائة: لكما قال له املويل مبائة فكيباعه الو مثالً، صةينق أو ادةيحنو ما وقع ال بز

  . نيعشر وع مبائةيون الب يكحىتإليه ن يجازة بشرط ضم عشرل اإلكصح من املوي

صة عما يالنق وادةيل الزقبيالعقد ال  إذ ،نيعشر يعطائإز بشرط يجأين إ: قولي أن صح منهينعم 

  . ردي أن ماإ وازجي أن ماإف، وقع

ز يجي أن صحيال فإنه ، نيتزوج له مبهر مائة فتزوج له مبهر مائتي أن لهكو إذا مايعرف احلال فيمنه و

  . ةريثكمثلة الذلك من األ ريغ إىل ،ردهي أن ماإ وقبلهي أن ماإف، ون املهر مائةيك أن ىذلك عل

ه ري فباعه من غ،بعه من فالن: أما لو قال(: ث قالي الشرائع حإطالق يف  النظرعلم وجهيمما تقدم و

  ).الغرماء تتفاوت يف غراضاأل ألن ،لو تضاعف الثمن و،صحيمل 

 إذ ،ةيرادة املثالإللواقع مع فرض القطع ب والمهمكمناف لنه إ :هيف(: ه اجلواهر بقولهيل علكلذا أشو

 إطالقى ذا ورد علك و،ونه املدارك يف املشتري وانكامل والزمانو  الثمنيني تعنيذلك ب يف ال تفاوت

 ى املال فاشترنيشتري بعيما لو أمره بأن يجتوز املخالفة ف ال أي ذاك و:ره بعد ذلك بقولهكالشرائع ما ذ

   .ىانته )ه املقاصديهو مما تتفاوت ف و،هيؤذن فيتصرف مل  ألنه ،نيبالعى يف الذمة فاشتر أو الذمةيف 

   أو الزوج أو الزوجة أو املشتري أو  البائعيني تعنيل ذلك بك يف  فرقذ الإ



٢٢٧

فالضابط ما ، ذلك من االختالفات ريغ أو ئةيالنس أو النقد أو الذمة أو نيالع أو الثمن أو املهر

ان ك الّإ و،ث العرف صح التعديياللفظ من ح إىل از مستندكارت أو ان هناك لفظك أنه إذا رناه منكذ

  . اًيفضول

نما ي ب،قتضي الفرقيان عرفهم ك و،مثلة رأوا عرفهم األنين فرقوا بيه من الذريغ ولعل احملققو

  .قتضي عدم الفرقيعرف اجلواهر 

 أنه خص فزعماأل يف الًكيان وك أو ،خصاأل يف لكيو أنه عم فزعماأل يف الًكيان وكلو ه مث إن

  .الزعمقدر ى الة ال علكقدر الوى ار علي فاملع،عماأل يف لكيو

مل  أنه إذا ماك ،جازةاإل إىل فضول وقع العقد وال حتتاج أنه العقد بزعمى  فأجرالًكيان وكولو 

  . جازةاإل إىل العقد احتاجى ل فأجركيو أنه  فزعمالًكين ويك

أوقع العقد بعنوان الفضويل  أنه إذا اح منكتاب النك يف ره العروةكظهر وجه ما ذي من ذلكو

ل ممن كيصدر التو إذا ذاك وبل، الًكيونه وكاً ليان ناسك إذا ،لزومه وفالظاهر صحته، الًكيونه وك نيفتب

 ياً ففيونه ولك نية فتبيأما لو أوقعه بعنوان الفضولو، هي فإشكالى  عل،بلغه اخلربين مل كول، له العقد

  .إشكاله يعل من املوىل أو جازة منهإلزومه بال 

  .املقام يف رارهكت إىل الشرح ال حاجة  يفذلك يف المكل اليرنا تفصكث قدر ذيحو

  . بشروطه إالّ تحققيالة عقد ال كالو ألن ،لكيس بويل وعلم فهو مأذوني أن له بدونكلو وو

لو  ألنه ،لكيملك الو يف دخلي ل والكل وقع الشراء عن املوكيابتاع الووإذا ( :الشرائع قال مث إن

  ).ولده ولكاملو أبو نعتقيما كاشترامها ولده لو  وه أبوهينعتق علي أن ه لزمكمل يف دخل

ث يفة حيحن أبوسألة امل يف املخالفإمنا  و،اًإطالقه يبل ال خالف ف، ره هو املشهور عندناكما ذو

  ل كيالو إىل نقل عنه االنتقال



٢٢٨

ل كر املوكذيمل  و، من مثن املثلأكثرالشراء ب يف حقوق العقد تتعلق به ألن ،لكاملو إىل مث أوالً

  . معهى جرإمنا ن اخلطاب وأل، حنوه ولفظاً

  .به من الواضح عدم صحة ما استدلو

ل يس هو دليفل وإالّ ،قباله يف هوإمنا خل إ )هكمل يف لو دخلألنه ( :استدالل احملقق بقوله أن ماك

س هو يل ولةاآلكل فهو كان عن املوكإمنا القصد  و،العقود تتبع القصودأن سألة ل امليدلإمنا  و،سألةامل

لذا  و،هكرج من ملخي أو هكمل يف دخلى يل ال نفسه حتكقصد املوإمنا ل كيالو أن من الواضح و،لأصي

 العلم املثال ظاهراً لعدم يف تعلقتإمنا  و،األمرنفس  يف ام بهكحه منع تعلق األيفو( :اجلواهر بقوله يف رده

االنتقال ى ه عليالذي وافق فالوصي  وبشراء األك أنه ابة معيل النيسبى لعوقع إمنا اخلطاب  و،بقصده

  .ىانته )ذلك مما هو واضح ريغ و،هيعل املوىل إىل منه

ه شيء كمل يف دخليله فضولة مل ى اشتر أو باع لهإمنا  و،دي عن زالًكين ويكلو مل  أنه علميمنه و

صد يقمل  ألنه نفسه إىل ن نقلهكميال  وبطل وإالّ ،أجاز الطرف العقد فهو فإن ،ه شيءكرج من ملخيومل 

 :تعاىل واملستفاد من قوله سبحانه) مكعقد (صبحى يالعقود تتبع القصود حت أن قد عرفت و،نفسه

قُوِدأوفواِبالْع )١(  .  

ان ظاهر لفظه ال ك و،هريلغ أو باعه لنفسه واشتراه أنه مل نعلم هل وئاًيباع ش أو ىنعم لو اشتر

 فإن ،هريلنفسه ال لغ أنه القاعدةى ان مقتضك ،قين من التحقكه ومل نتمريلغى اشتر أو باع أنه عطيي

  . حنوها وةيوال وةيالة وفضولكظهر خالفها من ويمل  صالة مااألى بنون عليالعرف 

                                                

  . ١اآلية : املائدةسورة ) ١(
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 إذا مايالم فكالإمنا  و،قصد نفسه أو فضولةً أو الةًك وريقصد الغ إذا مايف إشكالفال ، انكف كيو

يف سألة ل هذه امليرنا تفصكث ذيح و،الةكبالو أو ةيولفهل تقع املعاملة فض، ةيقصد الفضول والًكيان وك

، ةيمع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضول وويل أو لكيو بأنه ان عاملاًكإذا ( :اح عند قول العروةكتاب النك

 إىل رجعي ألنه ،أقواها عدم الصحة، وجوه ،صحيال  أو ،جازةاإلى توقف علي أو ،لزمي وصحيفهل 

 يف دهي باألمرون يك أن ما لو أوقع العقد عاقل بقصدكفهو ، ه جائزاًي من ولون العقد الصادركاشتراط 

   .ىانته )أوقع العقد مرتلزالًى خرأبعبارة  و،العدم وبقاءاإل

ما هو كهما ي لوحدة املالك ف،ه واحدريغ واحكباب عقد الن يف المكال ألن ،رارهكت إىل حاجة ال

  .واضح

 وإالّ ، من باب املثال)اًيذم( قوله و،)صحياع مخر مل يابت يف اًيل مسلم ذمك ولوو( :الشرائع يف قال

 ،اشتراء اخلمر له يف ل الذمي مسلماًكو إذا ذلكك و،أيضاًصح ياع اخلمر مل يابت يف ل املسلم آخركوفإذا 

  . ق له ذلكحياملسلم ال ألن 

 ،هيابة فيفال تقع النل كلعدم جواز شراء اخلمر يف نفسه للمو(: اجلواهر بقوله يف الم احملققكعلل و

ه يف يل فكل جواز املوكيالو يف عتربيما ك أنه  ضرورة،احهكل احملل يف نكيوز له توجياحملرم الذي ال ك

صح يه فال يعته حمرمة عليطب وان أصل الفعلك إذا أما، هيل فكعترب جوازه للمويذا ك الًكيونه وكصحة 

   .ىانته )ما هو واضحك أيضاًه يل فكيالتو

 ،معاهداً أو داًيحما أو اًيحرب أو اًيون ذميك أن نيل بكيافر الوكال فرق يف ال أنه فرعيبذلك و

  .عيلوحدة املالك يف اجلم

  افراً يف كل املسلم ك وأما لو



٢٣٠

ل كيبعد الصحة حلمل فعل الوي فال ،باحملرم عنده أو تاجر باجلائز عندهيعلم هل هو يال  و،االجتار له

لذا  و،تص باملسلمخيح ال يالصحى محل الفعل عل أن عض أبواب الفقهرنا يف بكقد ذ و،حيالصحى عل

هم بوجه يلإانتقل  أنه  أوطونه لناعيم سرقوا الشيء الذي أفار مع عدم علمنا كع من الينب ونشتري

  . ذلك ريغ إىل ،ح عندنايصح ريح عندهم غيبوجه صح أو ح عندنايصح

 نهم يف مجلة من الشروطيب وننايضوح الفرق ب مع و،ل املؤمن للمخالفكيتو إىل ذا بالنسبةكو

معاملة ذبائحهم معاملة احلالل مع  و معاملة الطاهرنيصح معاملتنا مع املخالفيذلك ك و،هاريغ واملوانعو

  . امكحاأل و من الشروطريثك يف يني املبننيوضوح االختالف ب

شترطون ما يم ال أعلم يث ي ح،طالق زوجته يف ل املؤمن للمخالفكيتو يف األمرل كشينعم 

 نيمام الشاهدأون طالقه يك أن ناًكان ممكفإنه وإن ، نين العادليالطالق من حضور الشاهد يف نشترطه

بداء إان ك وإن ،مثل ذلك حمل نظر يف صالة الصحةأ و،مكفاالستصحاب حم، نفعين ال كاملمإالّ أن 

 ،ح عندهيهما صحيلك الصحة عنده ففي ان املناطكلو  إذ ،الكطالق مشل انيب وحةي مثل الذبنيالفرق ب

 إالّ ،ح عندنايأت بالصحيمل  أو ح عندنايبالصحى أت أنه هما حمتمليلكان املناط الصحة عندنا ففي كوإن 

 مثل اللحوم يف ةرين بالسياألمر نيفرق بي أو ،ها الزمياط فياالحت والفروجمسألة الطالق ن إ :قاليأن 

ظهر  ي حىتاألصلى عمل مبقتضي أن بجيففي مثل الطالق ، طالقمثل ال يف ةريعدم الس و،ما أشبهو

  . حيوقوع الطالق الصح

س املسلم فتدخل كيرج املال من خي بأن ،افر آخركشتري اخلمر لي أن  يفافراًكل املسلم ك ولوو

   اخلمر



٢٣١

ما ى سه العوض علكي من خرج من ريس غكي يف صحة دخول املعوضى افر بناًء علكس الكييف 

 ،مل ترتبط اخلمر باملسلم ألنه الصحة، احتماالن ،صحيال  أو صح ذلكي فهل ،عيتاب البكيف  رجحناه

 ،املسلم روج اخلمر بذلك ألن ،عدم الصحة و،سلم مثنها للمسلميافر اخلمر مث كع اليبي أن هو مثلو

  . أقربان الثاين ك وإن ،إشكالحمل سألة املو

  

ث ذلك جائز يف ي ح،زوج أخته لهي أن مسلماً يف ل اوسي مثالًك ولو أنه عرفيمما تقدم و

 نيم املسلميده تقسيؤي و،رناه يف مباحث الفقهكما ذك، لزامالة لقانون اإلكن القول بصحة الوكمي، نهميد

عطي ي أن صح له يف رأي املسلميال  أنه مع العلم، حسب رأي املسلم ال، هميحسب رأ رث اوسيإ

رث من تاب اإلكذا ما ثبت يف ك و،خت يف حال واحدرث األإ ورث الزوجةإخته ألزوجته اليت هي 

  .لزامهو من باب قاعدة اإلإمنا  و،يف مذهبنا باطل أنه رث العصبة معإصحة أخذنا 

  . مهاريغ ورثاإل واحكالن: تايبكرناه يف كامها من بعض ما ذكة تظهر أحريثكهنا فروع و

  



٢٣٢

ان مساه عند العقد مل ك فإن ،لكشراء للموبطل اليل موضع كو( :قال يف الشرائع :)٢٥مسألة (

  . ) يف الظاهرلكيالوى به على ن مساه قضيكمل  وإن ،قع عن أحدمهاي

 ،)مكعقد( ريص ي حىت،العقود تتبع القصود ألن ،أما يف مرحلة الثبوت فالعقد تابع للقصد: أقول

ى اً توقف عليفضولان كان خالف أمره ك وقصده وإن ،مره صار لهان طبقاً ألك ولكقصد املوفإن 

  .اً مثالًيلكجعل الثمن  أو ل الشخصيكون مبال املويك أن نيفرق ب ريمن غ، جازتهإ

 ،ل بطلكل املوكيقصد الو فإن ،ونه حسب أمرهكل لعدم كرد املو فإن ثباتأما يف مرحلة اإلو

قع يمل  وإالّ ،أقر نفس الطرف بذلك فهو أو شبهها أو نةيل ببكقصد املو أنه إثباتل من كين الوكمتفإن 

  . ه من مال نفسهيعطي أن ل مال الطرف تقاصاً بعدكيأخذ الويإمنا  و،عيالب

ل كقد خص الشراء باملو و،ن العقد تابع للقصدل فألكيأما عدم وقوعه عن الو(: قال يف املسالك

ون يكف، اقعاًه ويل فك وون مايكفال ، ل فلمخالفة أمرهكأما عدم وقوعه عن املو و،قع عنهي فال ةًين ولفظاً

البائع  أن مبعىن، اخلطاب معه هذا حبسب الظاهر ألن ،لكيقع للويل فكر املوكأما مع عدم ذ و،اًيفضول

ل يف نفس كيأما الو و، الباطنةمورفه باأليلكام لعدم تكحع األيمجإليه لحقه بالنسبة ي وأخذ منه الثمني

 بعدم أيضاًد ذلك ييوال بد من تق، ناكمه التخلص حبسب اإليجب عليل فكجازة املوإ مع عدم األمر

ظهور استحقاق ك ريصي ألنه رهكذيمل  وإن ،جازتهإبطل العقد مع عدم  وإالّ لك مال املونيالشراء بع

 أو ذلكى صدق البائع عل فإن أما حبسب الظاهر و،األمرنفس  إىل هذا بالنسبة .نيني املعنيأحد العوض

ى وجب عل وثبت ظاهراً وإالّ ،ه رد ما أخذهيوجب عل وناًباط وثبت البطالن ظاهراًينة يت به البمقا

  له شرعاً يل لتعذر حتصكل عوض املدفوع للموكيالو
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 ه ذلكيعلى ادعن إ نفي العلم باحلالى البائع احللف على عل و،ط بسبب املخالفةيباعترافه بالتفر

   .ىانته )فالوإالّ 

إمنا  و،ةيار بالنياملع إذ ،عن اللفظ مستغىننه إ هي ف)ةًين ولفظاً(المه كقوله يف أول  أن ىفخيال و

  .  ال يف عامل الثبوتثبات يف عامل اإلاللفظ الم يفكال

ل كيالوى ان علك أكثرانت ك وإن ،ل تقاصاً فهوكيأخذ الو وع بقدر الثمنيمة املبيانت قك إذا مث

أخذ التفاوت من مال ي أن ان لهكانت أقل ك وإن ،قعيع مل يالب أن  لفرض،البائع إىل صال التفاوتيإ

  . البائع تقاصاً

ذلك احلال يف اهلبة ك و،اًيالطرف مشتر ول بائعاًكيان الوك بأن ،سكظهر حال العيمما تقدم و

  . ذلك من أقسام املعامالت ريغ والصلح واملعوضة

ان كما كاً يقع فضولي ألنه ان هلما الردك ،خالف شرطهى لة علكاملو أو لكل للموكيولو عقد الو

  . ا القبولهلم

 أن له يفكوفإذا ، لكي ال الوصيلهو يف األإمنا ر املدة كذيمل  إذا انقالب املتعة دائماً أن ىفخيال و

ان ك ،ما أشبه أو اناًير املدة نسكغة بدون ذي الصى فأجر،غة املتعة مع هند يف مدة شهريري له صجي

 ريمن غ، لكيره الوجيه مل يله فك ولذيعقد االنقطاع ا و،له يف عقد الدوامكويمل  ألنه ،ل الرفضكللمو

  . املرأة أو ل الرجلكون املويك أن نيفرق ب

ل يف اللفظ قصدت هي عقدها لنفس كل املوكير الوكذيث مل ين حكل، لكلو عقدها للموو

ث ال حق ي ح،صالة الصحةأاً هلا بكنصف املهر متس و بالطالقهلزامإن هلا كل،  بطل العقد واقعاً،لكيالو

يف بعض  و،بطال العقد مبثل هذا االدعاءإل عاقد كمللك  وإالّ ،قصداً خمالفاً لظاهر اللفظ يدعين  أللعاقد

  . أمرنا بالظاهرو الروايات
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ح بعقد الشراء له مع موافقة يل التصركل للموكية الوياملراد بتسم أن علماو( :املسالك قال مث إن

، جازته للمخالفةإى وقف عل وع له ظاهراًياً وقع البقصده باطنيمل  وره لفظاًكلو ذ إذ ،ذلكى القصد عل

ل كص املوين للبائع غرض يف ختصيكمل  ولكاملو شتر بعنوانيمل ن إ لكيون الشراء يف الباطن للويكن كل

   .ىانته )نيالظاهر يف املوضعى ناً عليم مبكون احليكف

قصد يمل  إذا لشراء لنفسه أماقصد ا إذا مايف )لكيون الشراء يف الباطن للويك(: قوله أن ىفخيوال 

واللفظ ال قصد حتته ال ، العقود تتبع القصود ألن ،ون الشراء لهيك ألن وجه الشراء لنفسه باطناً ال

  .لكيال للو ولكللمو

ل أخذ الثمن كي فللو،أثبت ذلك ولكاشتراه للمو أنه لكاملوى ل لو اشتراه لنفسه فادعكيالو مث إن

ل كمة فله التقاص من مال املويان أقل من القك وإن ،مة فبهاياً مع القيساوان مك فإن ،ل تقاصاًكمن املو

  . ما تقدم مثلهكل كاملو إىل ه رد الزائديمة فعلي من القأكثران ك وإن ،بقدر التفاوت

ن إ نكل، الةكل الوكر املوكذا لو أنكو( :قالسألة الشرائع بعد عبارته املتقدمة يف أول امل مث إن

  . )ل باطناًكان الشراء للموكان حمقاً ك وإن ،باطناً أو  فامللك له ظاهراًل مبطالًكيان الوك

ن من كتميمل  وإن ، فهوثباتل من اإلكين الوكمت ول صادقكيالو والةكل الوكر املوكن أنإ: أقول

ن من كمتفإن  وإالّ ،عطائه للبائع فهوإ وأخذ الثمن منه ولك املوك يف ملنين من دس العكمت فإن ثباتاإل

ان ك فإن ،مةيعطائه القإ ونيأخذه الع إىل ن اضطركتميمل  وإن ،بطلهاأبطال املعاملة إ والبائع إىل نيرد الع

  لهنيالع أن  لفرض،لكعطي التفاوت للموي أن  لزمأكثرمة يانت القك وإن ،ة للثمن فهويمة مساويالق

  ل أخذ كيانت أقل حق للوك وإن ،باملعاملة قد أخذها تقاصاً الو
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  . ل هو الذي سبب ضررهكاملو ألن ،نكمتن إ لكاوت تقاصاً من املوالتف

، ل عنهكيس بويل ولكاشتراه للمو ألنه ، فالشراء باطلاألمراذباً يف نفس كل كيان الوك إذا أما

  . الم السابقكه اليف أيتي و،ل بطلت املعاملةكز املوجيمل فإذا 

ل يتفص(: الم الشرائع املتقدمكث قال عند ي ح،ره اجلواهركما ذيجه النظر ف وظهريرناه كمما ذو

 أن ىنة لتشهد عليان بك أو ،ل مصرحاً بذلك عند العقدك اليت هي للمونيان الشراء بالعكن إ أنه احلال

ل باطناً مع فرض صدقه كللمو و،اً ظاهراًيان العقد فضولك ،ان البائع معترفاً بذلكك أو ، لهنيالع

قه يعه مقاصة مع فرض تصديمبإليه أخذها من البائع رجع  ونيلعرجع املالك يف ا فإن نئذيح و،ذلكك

ع يل املبكيل لتعذر أخذها من البائع أخذ الوكيالوى مثلها عل أو نيمة العيرجع بق وإن ،الًكيونه وكب

   .ىانته )ان هناك فضلكن إ رد ما فضل منه عن حقه إىل توصل و،قصاصاً

مة يانت القك وإن ، مثنها للبائعإعطاءه يط وجب علير عنده بالتفنيتلفت العن إ ل الصادقكيمث الو

مة أقل من الثمن أخذ التفاوت من ي القانتك وإن ،لك التفاوت للموإعطاءه ي من الثمن وجب علأكثر

  . ما تقدم يف الفرع السابقك ،ل تقاصاًكاملو

ى رجع عل فإن ، يف الرجوعريتلفت ختوإن ( :ث قالي اجلواهر حإطالقظهر وجه النظر يف يمنه و

ط فال يتفر ان قد تلف منه بالكأما لو ، طيتلفه بتفر أو ع مع فرض وجودهيل باملبكيالوى البائع رجع عل

 ولو ،البائع بشيءى رجع عليل مل كيالوى لو رجع عل أنه ماك، هل له بزعمك ضرورة ظلم املو،رجوع له

 ىادعن إ نفي العلمى لف علحيبل ، لدفعه ايب علجير يف العقد مل كذيمل  ونةيال ب وعلم البائع باحلاليمل 

   ع قصاصاًياملب أي نيأخذ العي ولكيغرم الوي مث ،هيعل
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   .ىانته )الوجه املزبورى عل

، الظاهر يف إالّ اعتبار باللفظ ال والعقود تتبع القصود إذ ،ةياالعتبار بالن أن ث قد عرفتيك حمث إن

ى ار يف الواقع علياملعإمنا  و،ثباتاإل والثبوت ي عاملنيك بكيالتفى ن خالف مقتضياألمر نيفاجلمع ب

  . اللفظى الظاهر عل ويف ،ةيالن

ان يف ك إذا أما و،نيله يف الشراء بالعكهذا (: ث قاليالم اجلواهر حكعلم موقع النظر يف يمنه و

 أو ئذ قصاصاًنيع عنه حيأخذ املبي ف،بطل ظاهراً وان حمقاًكن إ  وقع له باطناًةًين ول لفظاًكر املوكذ والذمة

ر كذ وان مبطالًك وإن ،باطناً ول ظاهراًكي فالشراء للوةًيره لفظاً وال نكذيمل  وإن ،يتالوجه اآلى عل

نواه  وإن ،بطل ظاهراً ونفسه صح له باطناًى نو وره لفظاًكذ وإن ،ع مطلقاًي بطل البةًين ول لفظاًكاملو

   .ىانته )خاصة فالسلعة للبائع باطناً مطلقاً

 أن بجي ،التساوي ثالثاً و،ىخرأس كبالع و،الثمن تارةًى مة عليادة القيرناه من زكا ذم مث إن

 نيصة حيالنق وادةيانت الزك أو ،الترتل ونقص بالتضخم أو زاد إذا مايم فكه اختالف احليالحظ في

، مةيارتفعت القة للثمن مث بعد ذلك يمة مساويانت القك إذا الغنب مثالً أو ةع من جهة احملابايالب واالشتراء

له حق  ألن ،لكعطي التفاوت للموي أن هيالواجب عل فإن ،ل الصادق السلعة تقاصاًكيوقد أخذ الو

أخذ ي أن مة بالترتل فأخذ السلعة تقاصاً حق لهينقصت الق إذا ماك، أكثرالتقاص بقدر ما دفع ال 

 أن نيرناه بكل ما ذكرق يف ال ف و،ما تقدمكسبب ضرره  ألنه ،أيضاًل تقاصاً كالتفاوت من مال املو

م يف ك لوحدة احل،لكيل الوكيو أو األولل كيالو إىل اذب بالنسبةكال أو ل الصادقكيون تصرف الويك

  . عياجلم

 ن املوىلكل، فعل باملصلحة أو فعل باملفسدة إذا الويل يف المكظهر حال اليل كيالم يف الوكمن الو

    أنإثباتن من كه بعد خروجه عن احلجر متيعل
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  . ني لوحدة املالك يف البابأيضاً اذب يف الويلكال وصور الصادقيالويل فعل باملفسدة مما 

 فلو أراد احلل واقعاً يف صورة صدق دعواه، انكف كيو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

ل كيه من الوان يل فقد بعتكن إ :لكقول املوي أن التخلص يق فطرالذمة ا يفى اشتر اليتالة كالويف 

مل  و،الواقع يف هيمعلق عل أنه  ضرورة،الشرطى ع عليقاً للبيون هذا تعليكوال ، عيصح البيمبقدار الثمن ف

ع يصح البينئذ يوح،  خالفهدلة األإطالقى بل مقتض، ب املزبوريالتسب يف لصورةا ثبت اعتبار عدم هذهي

 يق للبائع فطراألمرنفس  يف عيان املبكذا لو ك و،نئذ قهراًيتقاصان حي والةكاً منه بالوإقرارون يكوال 

  . رهكما ذكهو  وى،انته )بالثمن املزبور ان هو يلكن إ هاكبعت: قول لهي أن ختلصه

 املناط واحد ألن ،مهاريغ واملصاحل إىل بالنسبة و،الواهب إىل البائع بالنسبة يف وركالم املذكال أيتيو

  .عياجلميف 

هي : قول الزوجي أن لةكعقد رجل للمو أو لكعقد امرأة للموىل  إق التخلص بالنسبةيطر أن ماك

 لكيس الوكيرج نصف املهر من خيال  و نصف املهرإعطاءالزوج الواقعي ى لزم علين كل، بشروطه طالق

أما ، نت هي من التقاص حق هلا التقاصكمت فإن ،لكس املوكيرج من خيإمنا و، صادق يف الواقعألنه 

م كذن احلاأ إذا عطائه للزوجةإ ولكحق التقاص بأخذ نصف الصداق من مال املوله  أن ل فالظاهركيالو

 إىل ذلك بالنسبةك، ذي احلق إىل جازة التقاص بالنسبةإ إعطاءحق  يم الشرعكما للحاك إذ ،الشرعي

ن من التقاص عن كانت الزوجة ال تتمك إذا مثالً، صال احلق لصاحبهيإ ونه من التقاصكمتى ريمن 

 نيعطائه للزوجة بأمعطي حق التقاص من مال الزوج إلي أن م الشرعيك النفقة حق للحاجلالزوج أل

  ى قدر علي
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فعل ذلك ي أن ل الصادقكيله حق للوكيال و ومكن احلاكميمل  أنه إذا القاعدةى بل مقتض، ذلك

  يف دعواهاذباًكر كل املنكون املويك أن نيال فرق يف حقها للتقاص ب و،نيمن عدول املؤمن أنه من باب

  . لك تابع للواقع ال لعلم املو إذ األمر،اًيناسأو 

خذ طالق اخللع من زوجها يف مقابل بذل مهرها  أللت رجالًكلة الزوجة فوكانت املوكوإذا 

الرجل  إىل ا ترجع زوجةحيث إالرجوع كان ذلك كرت املرأة اخللع كنأمث أخذ طالقها  ولكيفبذل الو

  . اب اخللعتكما قرر يف ك ،لو شاء ذلك

ون تابعاً يك متصالً أو ان مناًء منفصالًكل سواء كيمناء السلعة اليت منت عند الو أن مث من الواضح

 ألن انت السلعة للبائعك وإن ،ل صادق فالنماء لهكيالو ألن لكانت السلعة للموك فإن ،صل السلعةأل

ل كيطلبه الويسد مسد التفاوت الذي يالنماء  و،ز البائع فالنماء للبائعجيمل  ون حمققةكالة مل تكالو

 إذا أما، الثمنى ان زائداً علكن إ لكاملوى رده علي أن ل الصادقكيالوى عل أن ماك، لكالصادق من املو

  . هو مناء املثمن وسهكظهر عيالم يف مناء الثمن كمن ال و،البائعى رد النماء علي أن هي فعلع باطالًيان البك

ل كي حق للو،جازته للطالقإل كر املوكنأمث  ، الطالق فطلق الزوجة يفالًكيل وكيان الوكمث لو 

نع ميوطي الشبهة  ألن ،لكطي شبهة من املو ودثحيمل  إذا عدة هلا ما اليف أو ها بعد انقضاء العدةجيتزو

  . اهايإل كياح الوكعن ن

وطي و ،أخذهاي أن لكي حق للو،عدة ال أو ل بصحة الطالق وانقضت العدةكعلم املو إذا نعم

  . احكتاب النكما قرر يف ى  عل،عد زنا فال احترام لهيل كاملو

  ه تان يل فقد بعكن إ :ق بقولهيع الذي ظاهره التعليمما تقدم من الب مث إن
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الم يف الطالق املعلق بأن كظهر الي، حينه صحأ والواقع س من املعلق يفيل أنه ث قد عرفتيح

 نشاءقصد اإل إذا ماي ضار فري غمورق يف مثل هذه األيالتعل و،انت زوجيت فهي طالقكن إ :لكقول املوي

  .قةيحق

ل يتفص و،اد املعترب يف املعامالتجيق املنايف لإليمن التعل ألنه ،لكقة أشي حقنشاءقصد اإليمل  إذا نعم

  . حمله إىل ولكالم يف ذلك موكال

رب جيع املزبور مل يل من البكامتنع املو فإن ،ل حالى كعلو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

لئن : قوليصح ذلك بأن  وإن ،مكه من احلاؤل شراكيالوى ب علجيما مل ك ،هي لعدم وجوبه عل،هيعل

البعض  يبق وباعه بعضه وإالّ متهيق أنه فرض إذا ،اه مبقدار ما أداه من الثمنيإل فقد بعتك كان للموك

 آخر ترقب ماالًي ومتهيض نقصانه اشتراه منه بقلو فر أنه ماك، لكل يف مال املوكيدسه الويخر اآل

ان ك وإالّ املمتنع م ويلكل فاحلاكيره الوكما ذك األمران كن إ أنه  ضرورة،له يقاصه مبا بقيل كللمو

 األولق يبل وال مراعاة الطر ،ان هو أوىلك وإن ،ل مراعاة ذلككيالوى ب علجين ال كول، العقد لغواً

   .ىانته )من التخلص

  . رهك ذماكهو و

ان حمل املناقشة الذي كادة يالز ور النقصانك ذن اجلواهر سابقاً بدو أن إطالقعرفيمن ذلك و

  .ما تقدمى الم يف النماء علك الأيضاًأيت هنا ي و،رناهكذ

 ع لتعذر وصولهيفسخ البي أن ل صادق حق للبائعكيالو وركأن إذا لكاملون إ :قالي أن نبغييه مث إن

  .له سلعةكل عن موكيل املشتري فباع الوكيان طرف الوكس بأن كان العكا  إذذلكك و،الثمنإىل 

 فال ريتصرف يف مال الغ ألنه ،اركنمبجرد اإل عند االضطرار ال إالّ ونكاملقاصة ال ت أن مث الظاهر

  . ما قرر يف حملهى م الشرعي علكذن احلاإ إىل ا حتتاجأما ك، مبجوز إالّ وزجي



٢٤٠

البائع عن  إىل ه عوض ما أداهيستوفي أن بل جاز له(: هر ممزوجاً مع الشرائعقول اجلوا أن علميمنه و

 ترقب له ماالًيفضل له فيرجع مبا ي أو ،لو بالدس يف ماله وهيفضل عليرد ما ي و،له عن هذه السلعةكمو

  دىفَمِن اعت : املقاصة من قوله تعاىلأدلة طالقالة إلكار الوكنإ ن من املقاصة منه به مبجردكتمي

كُملَيع)١(،قوله تعاىل و: وِقصاص ماترالْح)ىانته )ذلك ريغ و)٢.   

حالة  ملا وقع االعتداء ال إذ ، املقاصةنيب و،احلرمات قصاص وىة من اعتدي آنيفرق ب و،حمل نظر

سباب األاره بكنإر عن كرجاع املنإبعد تعذر  إالّ هايلإصار ي ة اليأما املقاصة فهي حالة اضطرار، منتظرة

 إالّ التصرف يف أموال الناسى ل عليال دل و،ويل املمتنع ألنه م الشرعيكذن احلاإ إىل اجي واالحت،ةيالشرع

  . بة نفسهيبط إالّ ئل مال امرحيال فإنه ، ائهميأول أو جازة نفس الناسإب

جازة إبالّ  إونكة ال تية االضطرارياحلل أن لحيل ال يدل ول املقاصةي دلنياجلمع ب أن ومن الواضح

سألة انت املك وإن ،ما أشبه وانينس أو ار عن عمدكنون اإليك أن ني فرق بريمن غ، م الويل للمتنعكاحلا

  . التأمل إىل حباجة

  

                                                

  . ١٩٤اآلية : البقرةسورة ) ١(

   .١٩٤اآلية : البقرةسورة ) ٢(



٢٤١

نفرد ي أن حدمهاز ألجيشرط االجتماع مل  فإن ،نيل اثنك ولوو( :قال يف الشرائع :)٢٦مسألة (

  . )أطلقذا لو ك و،بشيء من التصرف

ان هناك كما يعدم جواز التصرف ف و،حنوه و عدم النفوذ يف مثل العقد)زجيمل ( معىن: أقول

  .لكتصرف خارجي يف أموال املو

صرح باالجتماع  فإن ،خصومة أو تصرف أو عقد لهما يفكي توني بنيل االثنكيوال فرق يف تو

ل كماع ولخر جاز هلما االجتل واحد منهما عن اآلكنفرد ي بأن أطلق وإن ،هما االجتماعيوجب عل

داً ال يبأن ز: قالوإن ، وز هلما االجتماعجيصرح بعدم اجتماعهما فال ي إالّ أن ،واحد منهما االنفراد

 فالالزم أطلق وإن ،رهكما ذكان كعمل منفرداً ي أن احلق يفله  فإن أما عمرو، مع عمرو إالّ عملي

تلك ى عمل عليات فيفكية من اليفيكمراده أية  أن من القرائن يف أو الفهم من اللفظ مراجعة العرف يف

ل واحد ك يف تصرف طالقستبعد التمسك باإلياالجتماع مل  أو ن ظهور يف االنفراديكمل وإذا  ،ةيفكيال

  . منفرداً أو منهما جمتمعاً

، ذا يف قول اجلواهرك و)أطلقذا لو كو( : الشرائع املتقدم بقولهإطالقمنه علم وجه النظر يف و

 أو ،اليكينتما وأ أو ،ماكلتك و:الة هلما بأن قالك الوأطلقذا لو كو(: العبارةث قال يف شرح تلك يح

تفاء يف ذلك بعدم ظهور كبعد االيبل ال ، ث االجتماعيالتهما من حكرادة وإ مما هو ظاهر يف حنو ذلك

   .ىانته )ن ظهور يف االنفراديكمل  أن قن بعدياملتى رادة االنفراد لوجوب االقتصار علإ

 إطالقى ون مقتضيك و،تساقطانياالجتماع ف لظهور باالنفراد معارض بعدم الظهور يفذ عدم اإ

  . عمل منفرداًيل واحد ك أو نيعمال جمتمعي أن هلما أن الةكالو

  بن علي حممد  جعفر أيب  عن،ة الدعائميد روايقي أن بجيرناه كما ذى علو
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عا له عبداً فباعه يبي أن نيأمر رجلوإن  :ث قاليح، الةك الوإطالقمسألة  يف )هما السالميعل(

   .)١(اجتمعا إذا هلما معاً أو االنفرادى ل واحد منهما علكع ليعل البجي إالّ أن عهيز بجيأحدمها مل 

: رامةكيف مفتاح ال و،)إشكالل منهما كففي انفراد   باخلصومةنيل اثنك ولوو( :يف القواعدو

 به جزم يف املبسوط و،رةكما يف التذكهو احلق  وصدجامع املقا ويضاحما يف اإلكأصحه عدم جوازه (

   .ىانته ،)جممع الربهان واملسالك واإلرشاد والشرائعو

ون يك إالّ أن ،ل واحد منهماكالقاعدة جواز انفراد ى  مقتضطالقمع اإل أنه نك قد عرفتكل

ألن ( :ن بقولهيوركرامة للرأي املتقدم عن املذكل مفتاح الي فتعل،قرائن توجب الصرف أو ك عرفلهنا

 نيل االثنكين توأل و،خروافقه اآل ينفرد بالتصرف حىتي أن حدمهاس ألي عصمة مال املسلم فلاألصل

ما ك ،االجتماع يف ال عسر و،ظهار احلجةإالتعاضد مطلوب يف  و،ل منهما مفرداًكتفائه بكؤذن بعدم اي

   .ىانته )فظانه معاًحيما إلهما حبفظ متاع فك أو وهمايلإى أوص أو ،حنوه وعيلهما بالبك ولو

  .طالقره متسك بالقرائن الصارفة عن اإلكما ذ و،طالقاإل يف المكال إذ ،حمل نظر

علل  و،نيوركخالفاً للمذ ث أجازيح ي أيب علةريخ يف شكال اإلأيضاًظهر يمن ذلك  أن ماك

 ى الدعوالغرض نشر ألن ،ل منهماكصل الغرض بحي و،اخلصومةى عسر اجتماعهما علي بأنه ذلك

 فتقريحنوه مما  وعي خبالف الب، االجتماع واالنفرادنيذلك ب يف ال فرق و،مكحضار اجلواب عند احلاإو

  املقام  يف املناط إذ ،ليل خارج عن مدار الدليمثل هذا التعل فإن ،راءتعاضد اآلإىل 

                                                

  .  من كتاب البيوع٥٧ ص٢ ج:الدعائم) ١(
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فالالزم هو ، وردمورد عن م يف ختتلف أو ،ل املواردك يف عرافرمبا ختتلف األ و،هو الظهور العريف

خر اتبع ل واحد عن اآلكانفراد ى عل أو لزوم االجتماعى نة عليانت هنالك قرك فإن ،اتباع الظهور

جواز  ومن جواز االنفرادظاهره ى  علطالقة فالالزم محل اإليمقال أو ةينة حالين قركمل ت وإن ،الظاهر

  . االجتماع

: ره اجلواهر بقولهكون من القرائن ما ذيكرمبا  و،ان القرائني أرادوا بني من الطرفنيلعل املستدلو

، ول لألالة الثاين عزالًكن ويكمل ن إ ،ل منهماكخر فالظاهر استقالل ل اآلك ول أحدمها مثك ونعم لو(

 إالّ أن ،الوجه املزبورى  علينير بعض ذلك يف الوصكذ وإن ،ها االجتماعيعترب فيالتهما ال كو أن ماك

  . رهكما ذكهو  و،ىانته )نةيربالق إالّ خالفهاألقوى 

  .احنوه ومومةيالق وةيالوصا والةك الونيرناه بكما ذيال فرق فو

 ،العقل إىل رجعيمثل اجلنون الذي   جنوناً منقطعاً الجن أو مات أحدمها مث يف الزم اجلمع لو

بقاء ى علاز كان االرتك فإن حال أي ىعلو، الةكبطل الوي أنه ىل علياجلنون ال دل أن ث قد تقدميح

 ضم ،ما أشبه أو سجن أو بة منقطعةيل غكما لو غاب املويه فريغإليه  م مثالًكخر مع ضم احلااآل

ان باستقالل ك إذا ازكاالرت أن ماك، بانتفاء جزئه ينتفيب كاملر ألن ،خرالة اآلكبطلت و وإالّ ،مكاحلا

ى از علك باب الوقف من االرتروا يفكما ذك ،االنضمام إىل تجحيجنونه مل  أو خرالباقي بعد موت اآل

  بالعقودأوفواحنوه املستفاد من  و)مكعقد (علجياز كاالرت ألن ،هريغ إىل هيعن املوقوف عل يالتعد

  .  أبواب املعامالتني فرق بريمن غ

حدمها أمات  نئذ فلويحو( :ث قاليح، واهر الشرائع ممزوجاً مع اجلإطالقعلم وجه النظر يف يمنه و

  ب ك املر مع اشتراط االجتماع النتفاءالةكبطلت الو



٢٤٤

   .ىانته )س ملا عرفتكخر دون العمة مبوت اآليالة الضمكبطلت و وإالّ ،هيبانتفاء أحد جزئ

 مايل منهما فكعدم جواز انفراد ى علو( :ث قاليح، رامةكظهر وجه النظر يف قول مفتاح اليما ك

 تاجحي إالّ أن قامة آخر مقامهإم كال للحا و،خر التصرفن لآليكغاب مل  أو لهما لو مات أحدمهاكو

از اليت كدوا صورة االرتيريالفقهاء مل ن إ :قاليرمبا  و،هرينصب غ وةيلكمن عزله بال أوىلفإنه ، ذلكإىل 

  ).رناهاكذ

إليه ضم ي أن مكس للحايفل، ل حالى كعلو( :لذا قال يف الشرائع بعد ذلك ممزوجاً مع اجلواهرو

نبه املصنف : املسالك قال مث إن، الته باملوتكموضوع وى ل الذي قد انتفكاملوى ته علي لعدم وال،ناًيأم

م كوز للحاجياالجتماع ى  علينيموت أحد الوصحيث إن ، لكي الوصي والونيالفرق بى بذلك عل

، هيلإم يتيال وتيالنظر يف حق امل ألن ،ل خبالف الوصيكاملوى م هنا علكحاة لليوال ال أنه الفرق و،الضم

ه منفرداً يرض برأيمل  إذ ،التصرف مبرتلة عدم الوصي إىل خر بالنسبة صار اآلينيتعذر أحد الوصا فإذ

   .ىانته )كيم بنصب شركه احلاكفتدار

 نين فرق بيكلو ال ذلك مل  إذ ،لكينة يف باب الوصي دون الويبداء القرإاملسالك أراد  أن الظاهرو

املتجه بناًء ن إ :قالين قد كل، ان خمتار مجاعةك وإن رهكا ذم: قلت( :لذا رده اجلواهر بقوله و،نياملقام

 إىل األمرنتقل يه فيب بانتفاء أحد جزئك ملا عرفت من قاعدة انتفاء املر،نئذيره انتفاء الوصي حكما ذى عل

رادة إاحتمال  و،ة لهيضم مع املوجود شخصاً آخر لبقاء حق الوصاي أنه ال، ماتا معاً ما لوك، مكاحلا

م لعدم كة للحايال مدخل و،كثرما عن األكة يقتضي استقالل الباقي بالوصاياً يان حك إذا لك مباد ذييتق

   .ىانته )ان له وصيكمن ى ة له عليالوال



٢٤٥

ناً يأمإليه م كضم احلايقد  و،ة الثاينيقد تبطل وص أنه ةيالقاعدة يف باب الوصاى فمقتض هذاى علو

  .ياز املوصكهر من القرائن من ارتظيقوم منفرداً بالعمل حسب ما يقد  و،آخر

صدر عن رأي ي أن التهماكو فمعىن عن واحد الّإن صدوره كميان ال كن إ هيل فكالشيء املو مث إن

ن كميان ك وإن ،اجتماعهما صدوره عنهما معاً فمعىن صدر عنهما معاًيان ك وإن ،خرعمل اآل وأحدمها

فعل  وما باالجتماع يف رأي أحدمهاإ وماع يف الفعلما باالجتإ: نياألمراجتماعهما أحد  فمعىن اناألمر

ان ك، هايت أبيب إىل صال زوجتهيإلهما يف ك لو ومثالً، فعل ثالث وهمايشمل اجتماع رأيبل قد ، خراآل

صدر ي أن ذلك ان معىنكجراء طالق إلهما يف ك وولو، قيستصحباا يف الطريهما يلك أن ذلك معىن

صدر اهلدم بفعل ي أن ماإان معناه كلهما يف هدم داره اخلربة ك وولو، خرالطالق عن أحدمها مع رأي اآل

عرف يذلك مما  ريغ إىل ،ل واحد منهما بعض الداركدم  أو فعل ثالث وهمايبرأ أو خراآل رأي وأحدمها

  . ازكمن االرت

ل ك إيقاعال ، أمرمها معاً وهمايالعقد صدوره من ولى املراد باجتماعهما علو( :قال يف املسالك

 ال ثالثاً صحك أو وخرغة اآلي الصإيقاعل أحدمها يف ك وفلو، أيضاًان ذلك جائزاً ك وإن ،غةيمنهما الص

 ،ل واحد مرةكوقعها يغة مباشرة في الصإيقاعهما ي علنيوال تع، لكيالتهما جواز التوكاقتضت ون إ

خر بداللة القرائن ل اآلكويون أحدمها كلو ب ولكيل الوكيون هذا من مواضع جواز تويك أن نكميو

ل أحدمها كيتو فإن ،االجتماعى  علينيهذا خبالف الوص و، غالباًنيغة مرتيد مباشرة الصيريال  أنه ىعل

   لكيالو و الوصينيالفرق ب و،لهما للثالث جائزكيتو وخرلآل



٢٤٦

   .ىانته )تبع مدلولهي فاإلذنتصرف بيفإنه ، لكيب خبالف الواألكة يتصرف بالوالين الوصي أ

ة يفكيالالزم اتباع القرائن يف  فإن ،الوصي من هذه اجلهة ولكي الونيال فرق ب إذ ،هيما فى فخي الو

ان مراد ك إذا غةيرار الصكره من تكما ذ أن حىت و،ةياملقال أو ةيسواء القرائن احلال، لكاملو ورادة املوصيإ

 أن  ضار بعدرينطاق العرف غد عن يبع بأنه القول وي،ان مراد املوصك إذا ذلكك و،ل ال بأس بهكاملو

  . ما أشبه أو اطيدون ذلك من باب االحتيريون قد يك

 هيفو( :المه املتقدمكث قال بعد مجلة من يح، املسالكى  اجلواهر علإشكالعلم عدم ورود يمنه و

 الواحد إيقاع ضرورة صدور التصرف منهما ب، االجتماع مبا عرفتريل بعد تفسكيالتو إىل ال داعينه إ

ان املتجه كغة ينفس الص يف لو فرض اشتراط االجتماع و،ما هو واضحكذلك  يف ذنهإ وخرع اآلباطال

ل واحد منهما مرة مستقلة فقد كغة تامة من ي الصءةأما قرا و،القبول أو  منهما دفعةجيابصدور اإل

 دلةه ظاهر األينافيبل قد ، نهما مبدةيع خصوصاً بعد الفصل بي ملثل هذا البدلةتناول األ يف ل بالشككشي

  . المهكآخر  إىل ،)ةيبل السبيق املنايف لظاهر دليالتعلامتناع  يف حنو ما مسعتهى عل

ى رار علكالت يف ة حىتيالعرف و،ةيالوصا أو الةكه بعد صحة مثل هذه الوي علشكالوجه لإل الفإنه 

 ريغ )دلةه ظاهر األينافي قد بل(:  فقوله،ل مما هو عقالئيكراده املوأ مبا دلةوال ربط لظاهر األ، ما عرفت

  . أيضاًظاهر الوجه 

رامة ك مفتاح الإشكال يف الم املسالك وجه النظركح يتصح يف فقد ظهر مما تقدم، حال أي ىعلو

نه شيء أ و،ه عقد آخريأت يه أثر حىتيترتب عليح ال يس لنا عقد صحيلنه إ هيف(: ث قاليح، أيضاًه يعل

   ماكالشرع  يف معهود ريب غيغر
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، هيقدر عليأمر ال  يف لهكو إذا ماكل كيجواز التوى نة علين ذلك قريكفل، جممع الربهان يف

 يف نظرمها وهما معاً بعد تشاورمهايه عن رأيل فك باجتماعهما حصول املوصحابمراد األ أن فالظاهر

   .ىانته )هي فاًلثل ثاك أو وخرذن اآلإأحدمها بأوقعه ان عقداً ك وإن ، باشراه معاًان عمالًك فإن ،املصلحة

ل واحد منهما كتصرف ي أن هو و، ما تقدمري غأيضاًى خرأ له صورة نيل االثنكيتو أن ىفخيمث ال 

 انهكد يف اجللوسى  علنيل اثنك ومثالً، رتبط بهيما حسب  أو البلد يف ونهكحسب  أو حسب مقدوره

وقت  يف مثان ساعات مثالً قدر لٌكلس هذا مرة جي ولس هذا مرةجي أن من املتعارف و،ع للمشترييالبو

 مرتبطة أمورشأن بعضهم  و،ما أشبه وأوالده ومزارعه وهكمالأ يف لهماك أو و،خرعدم وجود اآل

تصرف حسب يل واحد ك فإن ،ما أشبه ذلك و مرتبطة بالتجارةأمورشأن بعضهم  و،بالزراعة

  . أمثال هذه املقامات يف املوجوداز كاالرت إىل الة املنضمةك الوأدلة طالقذلك إل و،مؤهالته واتهيصالح

جازة باإل ألنه ،الرد أو جازةخر اإلان لآلكصورة ضرورة االجتماع  يف عمل أحدمهان إه مث إن

ق حيعلمه مل أ وعمل مث رجع يف خرلو وافق أحدمها اآل و،الة تشمل ذلككانت الوك إذا صل االجتماعحي

الة كس املقام مثل الويل و،جازة الراجعإى متوقفة علاملعاملة  أن فالظاهر علمهيمل  ورجع وإن ،له العمل

 يف فالالزم، ليالدلى خالف القاعدة خرج مبقتضى ذلك عل ألن ،لكيل الوكعلم املو يببقائها حىت

جعل عمل  يف عالمرجوع أحدمها عن املوافقة بدون اإل أن  يفحسب القاعدةى  العمل علنيلكيالو

  . اًيخر فضولل اآلكيالو

  ).حرز هلما يف حفظ ماله حفظاه معاً يف لهماكلو وو( :د قالالقواع مث إن
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جب يه هو حفظهما معاً فياملأذون ف ألن ،جامع املقاصد وريالتحر ما يفك( :رامةكيف مفتاح الو

ال  وحدمها االنفراد حبفظهوز ألجيال  و،ماه حقاً هليحراز فون اإليك أن  هلماونهكاملراد ب و،اإلذناتباع 

  . )القسمةقبل ن إ قسمته

شمل يذلك  فإن ،ةياملقال أو ةياز الظاهر من القرائن احلالكالقاعدة اتباع االرتى مقتض: أقول

 خر تارة ثالثةاآل يأحدمها عن رأ حفظ وى،خرأ ل واحد منهما بعضه تارةًكحفظ  و،حفظهما معاً تارة

  . روه من لزوم حفظهما معاً خاص ببعض الصورك فما ذ،ذاكهو

ى ان رمك فلو ،ادة عن أصل القتليق هلما الزحيجراء القصاص مل إ يف املقتوللهما ويل ك ولوو

 االعتداء ال يف  للزوم املماثلة،القاتلى  علنيز هلما رمي رصاصجياملقتول فقتله مل ى القاتل رصاصة عل

 :قال تعاىل و،)١(لَيكُم ع  علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى فَمِن اعتدى: قال سبحانه ،أكثر

ِقصاص ماترالْحو)٢( .  

ل واحد منهما  كيرمي أن نيلكي حق للو، فقتله ماني برصاصتلتل املقتواالقى نعم لو رم

  . تل باملقتولا مما فعله القأكثرس يل ألنه ،رصاصة

  ).صاحبه يأ مستصحب رريتصرف غي أن ل منهماكأما لو شرط االنفراد جاز ل(: الشرائع يف قال

 شرط االنفراد مبعىن و،الرخصة شرط االنفراد مبعىن: نيقسمى شرط االنفراد عل أن ىفخيوال 

 ريتصرف غي أن ة وجبميالعز ان شرط االنفراد مبعىنك إذا أما، األول يف هوإمنا  الم الشرائعك و،ةميالعز

  . اجلواهر يف ذلكى ما نبه علك ،ة معهك وال مشار،صاحبه يمستصحب رأ

                                                

  . ١٩٤اآلية : البقرةسورة ) ١(

  . ١٩٤اآلية : البقرةسورة ) ٢(
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تصرف من ي أن ل منهماكلو شرط هلما االنفراد جاز لو( :ند قول القواعدرامة عكيف مفتاح الو

 املبسوط يف ذلك مما صرح بهو( : قال)الةكع متعلقات الويمج أي ،عياجلم يف  مشاورة صاحبهريغ

   .ىانته )جممع الربهان واملسالك وجامع املقاصد واإلرشاد ورةكالتذو

لو  أنه ماك، الةكخالف الو ألنه اًيذ فضوليان التنف كيالرأ يف عااجتم ودشرط االنفرافإذا  هيعلو

  . اًيان فضولكالعمل  يف د أحدمهاانفر وشرط االجتماع

 يف االجتماع و،وقاتبعض األ يف شرط االنفراد إذا ب العمل حسب الشرطجي أنه علميمما تقدم و

 ،خرعمال األبعض األ يف االجتماع و،عمالبعض األ يف شرط االنفراد إذا ذلكك و،خرأوقات أبعض 

 له الًكينسان وون ذلك اإليك أن نسان آخر بدونإ يه أخذ رأيشرط عل و واحداًالًكيل وكو إذا ذاكهو

  . سكالع يف ذلكك و،أيضاًاً يان فضولكه يأخذ رأيمل فإذا ، عمالهأد من يريما يف
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مل ، عتق العبدأمث طلق الزوجة و، هريعبد غ أو ل زوجتهك وولو(: الشرائع يف قال :)٢٧مسألة (

  . )الةكتبطل الو

جامع  ورشادشرح الفخر لإل وريما يف التحرك( :رامة عند قول القواعد مبثل الشرائعكيف مفتاح الو

، الة العبد قطعاًكمل تبطل و: ث قالي ح،ريخاأل يف مجاع اإلريخبل ظاهر األ، رةكالتذ واملسالك واملقاصد

 إىل ليه امليظهر منه فيقد  و،ئاًيرجح يف الثاين شينه مل كل، األول يف  خالفظاهر املبسوط ال أن ماك

  . )عدم البطالن

  .ه للمفصالتكث ال ابتالء به يف احلال احلاضر نتريالم يف العبد فحكأما ال: أقول

ة يف ية للزوجيال مدخل أنه ظهور و لالستصحابذلك و،روهكما ذكالم يف الزوجة فهو كأما الو

هذه ال  أو الفسخ من هذا أو الطالق فإن ،لت الزوجة الزوجكس بأن وكظهر العيمنه  و،لةاكصحة الو

  . نياألمر ني لعدم االرتباط ب،الةكوجب بطالن الوي

الشرط ال  أن  مع فارق،الةكد بطلت الويالق أو حنو الشرطى ة مدخل عليان للزوجكنعم لو 

 ،دهيد عدم عند عدم قياملق ألن ،وجب البطالنيد فيلق أما ا،خذ بشرطهأإذا إمنا  ووجب البطالن ابتداًءي

  . هريغ وعيتاب البكما حقق يف ى عل

  .ون من الفضويليكالزوجة بعد البطالن  أو تصرف الزوج والةكبطلت الوفإذا ه يعلو

ذلك ك و،سكبالع أو الراهن املرن أو ،سكبالع أو  املستأجرريجل األك وذا إعلم حال مايمنه و

  . هاريغ واجلعالة واملضاربة وةاملساقا واملزارعة احلال يف طريف

حد ى س عليل ألنه ،اإلذنعتقه بطل أذن لعبده يف التصرف مباله مث أأما لو (: الشرائع قال يف

  . )ذن تابع للملكإبل هو ، الةكالو
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نعم لو ، زواجهم فطلقهاأحسب استخدام الرجال بى ذا يف الزوجة املأذونة علكو( :اجلواهر يفو

ى نة علين قركالة مامل تكالوكا نئذ القول ببقائهين حكمأالة كللو هلما املساوقة اإلذنض حصول فر

   .ىانته )أيضاًالة كالو يف ا تتبع حىتإد فييالتق

 ،زواليمل  وإالّ ،ن زاال بالطالقيديانا مقك فإن ،اإلذن ولكي التونيالقاعدة عدم الفرق بى مقتضو

 لكي التونيه النظر الفرق بيقتضيالذي و( :ث قاليح، ره جامع املقاصدكظهر وجه النظر يف ما ذيمنه و

   .ىانته )صح البقاءاألن أ و،لكير التويتقدى هو علإمنا عدمه  وون احتمال البقاءك و،اإلذنو

تنحصر يف  الة الكالون إ( :ث قاليح، نهمايالة ال فرق بكالو واإلذن بأن ،أما مناقشة املسالك له

،  دوااإلذنهما ببطالن نيل الفرق بكشينئذ فيح و، يف التصرفاإلذنى ما دل علل كبل تصح ب ،لفظ

مراده يف  و،دام يف رقه  مااإلذن همراده من أن ىستفاد ذلك من القرائن اخلارجة الدالة علي إالّ أن اللهم

 فتزول مع ،لهها مع احتماريغ والةكغة الوي بصاإلذنون ك نينئذ فال فرق بيح و،مأذون مطلقاً أنه الةكالو

ست يالة لكالو أن من ضعف مبا مري و،لفظهى عل ل معىنك ل محالً،ل بلفظهاكيمع التو  ارد الاإلذن

   .ىانته )نيغتي الصنيال فرق ب و،هيدل عل ل ماكبى بل تتأد، ذنراً لإليأمراً مغا

رد  يف اجلواهر  يفلذا قال و،اإلذن والةك الونيالفرق ب إىل قد أشرنا سابقاً و،هيما فى فخيفال 

 نية الذي هو الربط بيالعقد معىن إنشاء ضرورة اعتبار ،الةكالو واإلذن نيفرق واضح بنه إ( :املسالك

 ،حنوه مما تقدم سابقاً وبالعزل إالّ الة بعد حتققهاكل الولذا مل تبط و،األولالثاين دون  يف القبول وجياباإل

  عدم  يف فييك ذي الاإلذن  خبالف،هؤباعتبار حتقق أثر العقد املستصحب بقا



٢٥٢

ة يفاكقال بيبل قد ، ر حلال ابتدائهايلو بسبب طرو حال مغا و،حصوهلا يف ترتب أثرها الشك

   .ىانته )الةك خبالف الو،ذلك يف  الداعيرياحتمال تغ

دخول  يف ذن لهأ إذا أما، ن له التصرفيكقبل مل يمل  ولهكوفإذا ، ني الطرفنيالة عقد بكن الوإف

  . الةك خبالف الويقاعل اإلي من قب ألن اإلذن، فله التصرف بعد ذلك،دخلي فلم داره مثالً

ون الداعي يك أن نيلت زوجها بك أو ول زوجتهك و لواإلذن أو الةكبقاء الو يف فرق اله مث إن

 الداعي حىتى نصب علي العقد ال فإن ،ضار ريختلف الداعي غ ألن ،نيكمل  أو ةيالة الزوجكالو وذنلإل

  .)١( ِبالْعقُوِدأوفوا  املستفاد من)مكعقود(ونه ك ختلف الداعي سبباً لعدم ونيك

، ليكيزوجي و: قالت أو ،ليكيزوجيت و: ما لو قالك، التهكل عنواناً موضوعاً لوكجعل املووإذا 

   .ة أم اليستفاد من مثل ذلك املوضوعيهل  أنه  يففالالزم مراجعة العرف

 إذا نعم، القاعدة االستصحابى فمقتض، الفسخ ووع بالطالقلو شك العرف بعد ذهاب املوضو

ما أشبه  أو ختاً له من الرضاعةأوا ك لن زوجة لبطالن العقد مثالًك عدم وجود املوضوع بأن مل تنيتب

  .الةكاالستصحاب عدم حتقق الوى فمقتض

قد  و،األول من ن عادالًيكمل  أنه نيتب أو ،مث فسق العادل، ليكيهذا العادل و: قال إذا ذلككو

  . شارةإ أو ان وصفاًكما ي فاألمرتلف خينه أ و،نفع املقاميصول ما رنا يف باب املشتق يف األكذ

لزوجته  أو ،حبسهم أو براء غرمائهإه يف ميلغر أو ،دهيذن لعبده يف عتق عبألو و( :القواعد قال مث إن

  يف مفتاح  و،) دخول املأذونقربفاأل، يف طالق نسائه

                                                

  . ١اآلية : سورة املائدة) ١(
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 ،طالق النساء وبراء الغرماءإ ودير يف عتق العبيوافق يف التحر و، الدخوليضاحظاهر اإل( :رامةكال

براء إعدم الدخول يف ى نص يف املبسوط عل و،خصومتهم فقرر عدم الدخول وحبس الغرماء يف خالفو

مع يف جا و،)كنياملسا وق ثلثه يف الفقراءيله يف تفركو إذا مايف و،طالق النساء وحبسهم والغرماء

  .ح يف جامع الشرائعيال ترج و،)لو من قوةخيال نه إ( :املقاصد

اً من ميغر أو  زوجاتهطالق ل زوجته يفكوفإذا ، القاعدة اتباع القرائن يف ذلكى مقتض: أقول

مل  الإ و،لي دخلكال  يفأيضاًل كيالم دخول الوكعرف العرف من هذا ال فإن ،براء غرمائهإغرمائه يف 

 يف ن ظهوريكمل  إذا  عدم الدخولاألصلى ان مقتضكعدم دخوله  وولهلو شك يف دخ و،دخلي

  . الدخول

  . حمل نظر،عدم الدخول مطلقاً أو ،الدخول مطلقاً يال وجهك أن ظهريبذلك و

 :ره العالمة بقولهكث وجه القرب الذي ذي ح،رامةك يف قول مفتاح الشكالظهر وجه اإليمنه و

، دخل يف عموم اخلطابياملخاطب  أن ىبناًء عل، اء املخصصجب التمسك به النتفياللفظ عام فن إ(

ذلك هو  فإن ،عدم دخولهى بناًء عل تمل العدمحي و،ةيصاحل للمانع ريهو غ وونه خماطباًك الإوال مانع 

تفامهه يوال ، طالقعند اإلإليه نتقل الذهن يال  قاًقاً معِتون الشخص معتك فإن ،الفهم عرفاً إىل املتبادر

   .ىانته )١( )فأهل العر

الغذاء  أو ابياشتراء الث أو ،ب مرضاييبل يف تطكينت وأ: قال إذا ظهر حال مايرناه كمما ذو

عد من يان ك إذا ،ال أو لكيشمل نفس الويذلك هل ك و،ال ل أوكشمل نفس املوينه هل أ و،لعائليت

  . لكذوي املو وعائلة

ذناً يف إن ذلك منه يكومة مل كنساناً يف احلإل كووإذا ( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

  ل من كويقد  إذ ،ن مث قرائنكمل ت قبض احلق ما

                                                

.٢٢٠ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(



٢٥٤

 يف لهك وذا لوك و،مهيه احلق بتسلي من علؤربي ال و،نئذ ذلكيوز له حجي فال ،املالى ستأمن عليال 

 بل، قصوره عنهاللخصومة ل يرتضيقد ال  ألنه ،متهكذناً يف حماإن ذلك يك مل مير الغركقبض املال فأن

ن القبض يك مل األولمان يف ي لالستان أهالًكلو  أنه ماك، هيل فكتعد عن املو ألنه ، هلاان أهالًكوإن 

   .ىانته )ما هو واضحك، تعد ألنه ،له

ل ال كيالو أن ة هييقيفالعلة احلق وإالّ ،ناسي لالست)ستأمني ل من الكويقد إذ ( :ل بقولهيالتعلو

 يف الًكيس تويل أنه ماك،  يف قبض احلقالًكيس تويومة لكل يف احلكيالتو و،الةكبقدر الو إالّ تصرفي

  . ثبت احلق للطرف إذا أيضاً احلق إعطاء

 ألنه ،الطرف شيءى ل علكن للمويك مل ،لكالة وسلمه للموكقبض احلق ولو بدون الو إذا نعم

  .ه شيءين عليكه مل مكحا ومير الغركله يف قبض املال فأنكو أنه إذا ماك، حقهإليه وصل 

رسوم  إىل وم احملتاجةيم الكحما يف ماك ،املال إىل مة حتتاجكانت احملاك ومةكله يف احملاك وولو

  . مستلزماته عرفاً يف الةكشيء و يف الةكالو ألن ،لكاملوى  فاملال عل،ماتكاحملا

 لهكويمل ه  ألنسهكيفلو صرف خرج من ، ل الصرفكين للويكل ذلك مل كعرف املويمل  إذا نعم

  . ذلكيف 

لك ميقسمة مل  أو طلب شفعة أو ع شيءيب يف لهكلو وو( :مما تقدم ظهر وجه قول القواعدو

ما كهو  و،رامةكمفتاح ال يف ذاك، )رةكالم التذكة يهو قض وجامع املقاصد وريما يف التحرك ،تهايتثب

  .راهكذ

  عند اجلحود إليه قاً يونه طركو( :قال
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   .ىانته )ل بهكيق التويستلزم تعليال 

 إذا نعم، هاريغ واجلعالة وجارةاإل والرهن وةاملساقا واملزارعة ول يف املضاربةكيعلم حال التويمنه و

  . تي التثبكاملقال مل أو  مستفاداً من قرائن احلالأيضاًت يان التثبك أو ،تيالتثب يف ان اللفظ ظاهراً عرفاًك
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ن له يكمل   فمات،قبض حقي من فالن يف لتكك و:لو قال(: قال يف الشرائع :)٢٨مسألة (

  . )ان له ذلكك ،فالنى قبض حقي الذي عل يف لتكك و:أما لو قال، مطالبة الورثة

 ألن ،الة شاملة للورثةكن الوكفلما مات فالن مل ت، من فالن:  قالاألوليف  أن الفرق: أقول

 ألن فالن شاملى عل و،فالنى ي الذي علقبض حق: ة فقد قاليالعبارة الثان يف أما، سوا فالناًيالورثة ل

  .ما أشبه أو من املتربع أو مكقبضه من احلا إذا شمل مثل ذلك مايبل ، من ورثته أو قبض منهي

 ريالتحر ورةكالتذ ورامة عن املبسوطكنقله مفتاح ال و،القواعد مبثل عبارة الشرائع يف قد قالو

  .جممع الربهان واملسالك وجامع املقاصد واإلرشادو

أراد  و،ةي عبارة عرفأطلق إذا ال ما، لكة املويهو مع عناإمنا روه من الفرق كما ذ أن ىفخين ال كل

  .ما هو ظاهركنهما يال فرق بفإنه ، حقه أو نهيهما أخذ ديلكيف 

أخذ احلق من  يف الة لهكفال و، لهكيو شمل حىتيال ، اقبض حقي من فالن: د فلو قالييالتقى علو

 ل نائبكيالو فإن ،لكيالوكس ينهما بأن الوارث ليرامة بالفرق بكمفتاح ال  يفقال وإن ،لكيالو

بفعل  له الكينث بفعل وحيفإنه فعل شيء ى ما لو حلف علياستوضح ذلك فو( : قال،الوارث مالكو

   .ىانته )وارثه

ر ان النذك إذا نثحيرمبا ال  و،ان النذر أعمكن إ لكينث بفعل الوحيرمبا  إذ ،هيما فى فخيوال 

نعم ، حنوه وقدر النذرى عل والةكقدر الوى نفسه عل ولكيالو ول من الوارثك يف اريفاملع، خاصاً بنفسه

لذا  و، للمورثس فعالًيفعل الوارث ل و،ملك يف نذريإمنا نسان اإل ألن تحقق احلنث بسبب الوارثيال 

   املسالك يف م بهجز و،ده شرعاًيده يان كفإنه وإن ، لهكيشك يف ويبل قد (: اجلواهر يف قال
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س يعم منهما لرادة ما هو األإى محلها عل و،لكعبارة املو يف قتضي دخولهيذلك ال  إالّ أن هاريغو

ى ان هو الوصي علك إذا خصوصاً و،الوارث ومن املتربع وعم من ذلكرادة األإى من محلها عل بأوىل

املدار  أن كيعلى فخين ال كول، ذلك يف امهم مقامهينئذ باعتبار قيقبض منه شرعاً ح فإن ،نيالد وفاء

   .ىانته )الفهم العريف

 إىل ،د فالني احلق ب إعطاءيف: قال أو ، حق فالنإعطاء يف لتكك و:قال إذا مايعلم احلال فيمنه و

  . مثلةذلك من األ ريغ

خبالف ، شمل املقاصةيال فإنه ، ل ما اغتصبه فالنيحتص يف لتكك و:قال إذا مايعلم احلال فيما ك

املتفاهم  يف ن اللفظيكمل  إذا مايف، شمل املقاصةيث يح، ل حقي من فالنيحتص يف لتكك و:قال إذا ما

  .مثلةذلك من األ ريغ إىل ، يف الثاينسهكذا عك و،أيضاً للمقاصة  شامالًاألول يف العريف

و  أبيبالتسب أو ج مباشرةحي أن ديريهو  و،حتج حجي أن لتكك و:قال له إذا مايذا احلال فكهو

  . عماأل

ع يب ءجراإ يف لهك ولو أنه عيني، )حيلك الصحميع فاسد مل يب يف لهك ولوو( :الشرائع قال مث إن

ل كيلك الوميما أشبه مل  أو جله األيصح فيما ال يل فيالتأج أو معلومريل بأجل غيالتأج أو فاسد جلهالة

ع يالب ألن ،نيمتفرق أو نيجاهل  أونيوما عاملك ني فرق بري من غ،حيع الصحيجراء البإالة يف كالو

 ،نةيمع ريالة غكالو يف ورةكع الفاسد املذية البيان خصوصك إالّ إذا ،الةكالو يف ن مندرجاًيكح مل يالصح

 قولهك، د السالم حال قعودهيريث ال يهذا القاعد حى م عل مثل سلّ،حنوها وشارةمن باب اإلإمنا و

  الة كون الوكنئذ تيفح،  )١(لخاصف النع فيتيخل: )صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  . ٢ ح من أبواب جهاد العدو٥ الباب ١٨ ص١١ ج:الوسائل) ١(
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  . حةي الصحاملعاملة جراءإل كيصح للوي و،الفاسد وحي الصحبيعى عل

 أو ري الصلحجي أن صح لهية االشتراء مل يقصد خصوص فإن ،يل اشتر: ذلك احلال لو قال لهكو

الفرد  أنه ن بابر االشتراء مكذإمنا  و،انتكة يفكية يقصد التملك بأ إذا أما، ما أشبه أو اهلبة املعوضة

  . اًين فضوليكمل  وحةية صحيفكيل ذلك الشيء بأي يل حتصكي صح للو،الغالب

ى وال عل، الفاسد املمنوع شرعاًى ل ال علكي وريفهو غ، ل حالى كعلو( :اجلواهر يف قال

الثمن فهو  أو عيدفع املب وىاشتر أو فلو باع ا، لكعبارة املو يف ح املفروض عدم اندراجهيالصح

ث يها حبيل علي قد عرفت عدم الدلضمنيما ال قاعدة  و،جازةضمن ما دفعه مع عدم اإلي و،ويلفض

س من مقتضاها ضرورة استناد يه ليما حنن ف أن  أو،شبهه ومغصوبى الة علكحنوه من الو وشمل املقامي

الة كفساد الوانت بك إذا نياملسلم منها عدم ضمان نفس الع و،ذنإدفعه الذي هو بال  إىل هايالضمان ف

ذن خارجة عن إة من املالك بأمانانت ك إذا هايعدم الضمان فى بناًء عل، ده ال مطلقاًي يف ةية شرعأمان

   .ىانته )ونه مضمونة منهكال ل، ذلك ريغ أو ةأمانوا كل يذن العقد املقتضإ

 ) اهللارمحه(ى خ املرتضياسب للشكتاب املك يف ل هذه القاعدةير تفصكث ذيح و،رهكما ذكهو و

  . لها هنايتفص إىل  ال داعي)الفقه(بعض مباحث  يف هايلإقد أملعنا  و،هريغو

مخر ى الصلح عن الدم علعلى له ك وولو(: ره القواعد قالكما ذرتبط باملقام يمما  أن ىفخيمث ال 

أنه ك و،اإلرشادرة وكرامة عن التذكمفتاح ال يف اهكح و،)١()لكما لو فعله املوكففعل حصل العفو 

رة كالتذ يف قد وجهه و،مجاعه اإليعلى ادع وباب الصلح يف قد جزم به و،املقام يف يضاحظهر من اإلي

  بأن الصلح 

                                                

.٣٥٩ ص٢ج:  قواعد األحكام)١(
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صح ي ف،تعلق بالقصاصيما يح فينه صحكل، تعلق بالعوضيما يان فاسداً فك وإن اخلمرى عل

  . العقد الفاسد يف لكينا نصحح التوأل، ل بنفسه لصحكما لو فعله املويل فكيالتو

ان ك ،ذا رطل من اخلمرك بصاحلت عن الدم الذي استحقه مثالً: لو قال أنه حاصل االستداللو

  .املتربع بالعفوكان كز له أخذ اخلمر عوضاً جيملا مل  و،مائة رطل من مخرى عفوت عل: أنه قالك

 شيء باطالًان ذلك الكملا  و،وقع يف مقابل شيءإمنا قع تربعاً بل يالعفو مل  إذ ى،فخيما ال ه ين فكل

 ، بعتك الدار بألف رطل من مخر:قال له إذا فهو مثل ما، املتربع بالعفوكس يمتحقق فل ريان العفو غك

  . انهكيف مى بقيل شيء كف، املعاوضة مل تتحقق و،معاوضة ألنه اً لذلك اجلانبكالدار ال تصبح ملفإن 

 :بنفسه للقاتل قال أو ،رمخى لتك بالصلح عن الدم علك و:قولي أن نيعرف عدم الفرق بيمنه و

  . ذا من مخركصاحلتك عن الدم ب

تبه كقد سبق له يف نه إ( :ث قاليح ،سألةرامة يف املكل مفتاح اليظهر وجه النظر يف تفصيومنه 

ه يترتب عليمشروع فال  ريل غكيالتون أ و،انهيب ما مركل يف العقد الفاسد كيصح التويال  أنه الثالثة

  وهلذا لو،ل شرعاًكيس بويقتضي حصوله بفعله من ليل حلصل العفو ال كعله املوث لو فيونه حبك و،أثره

ل كان لو فعله املوك وإن ،دهيست يده لي ألن لكتعلق الضمان باملويع ال يقبض املب وفاسدله يف شراء كو

   .ىانته )بنفسه تعلق به الضمان

 عنه احملكيان كلذا  و،احملرمى ل يف الصلح علكي الصلح بنفسه والتونيذ قد عرفت عدم الفرق بإ

ن إ :عن جامع املقاصد و، يف حصول العفو لو صاحله عن القصاص حبرل يف باب الصلحكاستشأنه 

   عن و،صح بقاء القصاصاأل
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وقع االتفاق  أنه  صلحه يفيضاحقول اإل أن ظهريمنه  و،القول بهأو إليه ل يي املردبيلاملقدس األ

  . ظاهر الوجه ريغ، ل سقط القصاص جماناًكيصاحل الول يف الصلح خبمر فك ولو أنه ىعل

  ).إشكال فأبرأ أو ريخرتى ولو صاحل عل(: مث قال القواعد

ى صاحل عل و،مخر خمالفى له يف الصلح عن القصاص علكو أنه إذا ديري(: رامةكويف مفتاح ال

 ،جممع الربهان واداإلرشبه جزم يف  و،انكما كالقصاص مستحقاً ى بقي ولغو أنه رةك ففي التذ،ريخرت

هو أظهر وجهي  و،فعل ما أمره بهيمل  ألنه ،ان املخالفةكملاألقوى  أنه جامع املقاصد ويضاحيف اإلو

، لك اخلمرميال  ألنه سقاطه من دون عوضإنه قد رضي بأ و،الوجه الثاين هلم حصول العفو و،ةيالشافع

   .ىتهان )انكق يطر يبراء بأاإل وسقاطل يف اإلكيفهو مبرتلة التو

  .هيهذا االختالف ف وجمال هلذا الفرعى بقيث قد عرفت أصل البطالن فال يحو

ما ى  عللو صاحل(:  قالأ،أبر أو ريما لو صاحل خبرتيرامة فكعلم وجه النظر يف قول مفتاح اليمنه و

 أأبر إذا ذلككوال ، ر صحيخرتى صاحل عل وخالفنه إذا إ :قاليقد  و،ب صحالثو والعبدكصح عوضاً ي

   .ىانته )املفروض العلم بعدم الصحة إذ ،رادة االستخفافإصح عوضاً لظهور يما ى صاحل علو أ

نك قد أما ك، فهو من الفضويل الًكين ويكمل  ألنه الثوب والعبدى ذ ال وجه بصحة الصلح علإ

أما ، صحةفلما ذا ال همايأ يف الًكين ويكمل فإنه ، براءاإل أو رياخلرتى  الصلح علنيال فرق ب أنه عرفت

له يف قبض مائة رطل من اخلمر كو إذا ماك، هيلإالة باطلة بالنسبة كانت الوكه فقد ي فالًكيان وكالذي 

  . مثلةذلك من األريغ إىل ،اها بعنوان القرضيإعطائه إ أو نيمنه بعنوان الد

  له يف ك وذا لوكو( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهرى فف، حال أي ىعلو



٢٦١

مقال  أو نة حاليمع قر إالّ ،غراض لتفاوت األ،حيالصحشراء  إىل يوز له التخطجيب ال ياع معيابت

   .ىانته )تقتضي التعدي

 ،بياملع وحيعم من الصحان الغرض األك و،حياع الصحيابت يف لهك وس بأنكظهر العيمنه و

  .الةكمشمول للوفإنه ، بياملعى فاشتر

 ،في موجوديلكسلم املال فاجلواز التيمل  إذا ماأ، أراد اجلواز الوضعي )يوز له التخطجي ال(: قولهو

  . جازةاإل إىل ة حتتاجيون املعاملة فضولكتإمنا و
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 أن لهكن فويه دريغى نسان عل إلانكذا لو كو( :الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر يف قال :)٢٩مسألة (

 ضرورة عدم ،البائع  إىلميبالتسل إالّ ؤربين ال كول، إشكالال  وخالف  جاز بال،اع له به متاعاًتبي

 إذ ،صهيتشخ يف هيالة من علكالفرض عدم و و،قوم مقامهيمن  أو ،له بقبض من هو إالّ نيتشخص الد

  . )البائع إىل ميللتسل يبالشراء به املقتض إالّ أمرهيمل 

 أن  أو،البائع إىل نيسلم الديل مث كالذمة للمو يف لكيشتري الوي أن نيال فرق ب أنه هراظال: أقول

ال كشمل ياالشتراء له  يف لكيالتو ألن ،جلهشتري به أليمث  لكجل املو مقداراً من املال ألنيعي

تا لكالة شاملة لك والو،العقود تتبع القصود ألن ، يف الثاين حىتنياملقام يف أي ع متزلزليوال ب، نيالقسم

  . نيالصورت

 يني تعني ب،املسالك و املقاصدره اجلواهر تبعاً جلامعكظهر وجه النظر يف الفرق الذي ذيمنه و

  مقدارهنيأما لو عو( :قال يف اجلواهر، يني عدم التعنيب و،هيع علي البإيقاع ونين يف شيء معيل للدكيالو

اً ينه باقيون ما عك ضرورة ،نيه الديمن عل إىل عية انتقال املبيالضوابط الشرعى فمقتض، أوقع الشراء بهو

 ،ما تقدم سابقاًكاحتمل يف جامع املقاصد  إالّ أنه نيملن له الد  له العيون املبيك أن نبغيي ف،هكملى عل

 إالّ صل متام الوفاءحيمل  وإن ،نيع ملن له الديفراز يف صحة البتفاء مبثل هذا اإلكتبعه يف املسالك هنا االو

فراز باإلنه إ :حاصلهو. خبالف الثاين، ةكي بنحو هذا املقدار من امللاألولتفاء يف ك لال،م البائعيبتسل

تسلم البائع ذلك منه ي أن  إىلة الذمةءبرا تبعه التزلزل يفي و،اً متزلزالًكن مليه من له الدكلمياملزبور 

لو سلم  و،الة املزبورة ممنوعةكاستفادة ذلك من عبارة الوى دعو و،نئذ من هذه اجلهةية حءفتستقر الربا

   ميالتسل و يف ذلكالًكي وهونكفرض ال ألن ،صهيتشخ وفرازهإة بءفاملتجه حصول متام الربا
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   .ىانته )ميبالتسل إالّ قتضي عدم حصول الوفاء متاماًي فال ،أيضاًه يل فك والبائع أمر آخر قدإىل 

  . وجه للتزلزل ال: ذ أوالًإ

  .لكيل ال الوكالقاعدة هو متلك املوى مقتضن إ :اًيثانو

م أى لذا تر و،ذلكك األمرة العرف يد رؤظاهر بع ريالة غكاملنع عن استفادة ذلك من عبارة الوو

بل لو ، البائع إىل مياالشتراء يف الذمة مث التسل ويني عدم التعنيب و،ء به الشراإيقاع ويني التعنيفرقون بيال 

  . ون العقود تتبع القصودكان ذلك خالف كل كاملو إىل ال لكيالو إىل نتقليل بأن الشيء يق

  .ظاهر الوجه ري غاً متزلزالًكل ملكاملو إىل االنتقال أو لكيالوإىل   من االنتقالالًكن إ :احلاصلو

فرض  أن ماك، عي لوحدة املالك يف اجلم،هاريغ وةرجاالم يف اإلكظهر اليع يالم يف البكمن الو

 أراد دفع ذلك وجنساً مثالً وفرض وقوع الشراء مبثل ما يف ذمته قدراً إذا نئذيفح(: بقولهسألة اجلواهر امل

  :  حمل نظر)م البائعيبتسل إالّ  من مال املالك يف ذمتهأربيلبائع وفاًء عما يف ذمته مل اإىل 

  . البائع إىل مية للتسليخصوص ال ألنه :أوالً

طلب ي أن نكفمن املم، جنساً وشتري قدراًياً مبا يون ما يف ذمته مساويك أن لزميال نه إ :اًيثانو

ل يما عرفت شاملة هلذا التبدكالة كالو فإن ،ل بالدراهمكللموشتري املتاع ي و،ل منه ملحاً مثالًكاملو

ان ك وإن ،كثراأل وقلالة تشمل األكبل الو، االشتراء وني الدني املقدار بةلزم مساوايال  أنه ماك، أيضاً

 إذا لكل طالباً التفاوت من املوكيون الويك كثرل يف االشتراء باألكله املوكو ون أقليان الدكما يف

  . لكل للموكيالتفاوت يف ذمة الوى بقيس كيف صورة الع أنه ماك، كثرألباى اشتر
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م كحيال  أنه  يفإشكالما ال كخالف  ال(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر :)٣٠مسألة (

  . )ده مع عدم املعارضيخذ مما يف جاز األ وإن ،لكيالوى الة بدعوكبثبوت الو

ى ئاً عليثبت شي ال ريالغى االدعاء عل ألن ،القاعدةى  مقتضنهالة فألكم بالوكأما عدم احل: أقول

 ةريالس وصالة الصحةأى مقتض ألنه دهيخذ مما يف وز األجي أنه أما و،ة املعروفةين الشرعيباملواز إالّ ريالغ

  . مهاريغو

 ،سمع قولهيفإنه منازع له  ال وىمن ادعن إ :المهكيف عرض بعض  رامةكلذا قال يف مفتاح الو

علم يمل  لذلك قبلوا قول املرأة يف اخلروج من العدة ما و،قوله الصحة و يف فعل املسلماألصلان كألنه 

بل ، يلنه إ س القائلكيقول آخذ ال و،طالقه هلا وج حملليا حللت نفسها بتزوأ و،موت الزوج و،ذاك

قامة إها يتعذر فيدة اليت يلبعالبلدان ا إىل موالالء باألكرسال الوإى طبق الناس علأبل ،  الفقرريالفقى دعو

وال عن العلماء التوقف يف  تعاىل ونقل عن أحد من آل اهللا سبحانهيمل نه إ :بل قال، الةكالوى نة عليالب

اً كست ملي لالغنم مثالً أن علميل أحد كن أ و،ا منهميقبضون اهلداي والءكشترون من الويانوا ك و،ذلك

  .العبد وخذ من الصيبوز األجيبل قالوا ،  البقالهكفوا وذا سائر أمتعة البزازك وللقصاب

 يف له مثالًكويمل نه إ لكالم املوكقاوم ين يالشاهدكس يل أنه الةكه مرادهم من عدم ثبوت الويعلو

، ظهر خالفهيد حجة مطلقاً مامل يفقول ذي ال وإالّ ،الةكب آثار الويثبت بترتيال  أنه ال، صورة املنازعة

  .هاريغ أو ةيالوصا أو ةيوالال الة أوكالو يف سواء

 يف ن قوله حجةيكالة ومل كالو إىل لكياستند الو إذا :قاليث يس حبجة من هذا احليل بأنه ليلو قو

  مال الناس بعد سقوط مستند تصرف  يف تصرف الطرفيف كي الةكالو



٢٦٥

 أن ىعلان الشهادة كمإة يالروا يف بل ورد، ثابتة ريالته غكو أن  لفرضالًكيونه وك أي لكيالو

  . خر األالرواياتد ذلك مجلة من يؤي و،دهي يف نه أد مبجردياملال لذي ال

ى سألين الشهادة على يليل أيب ابنن إ :)عليه السالم( قلت له:  قال،ة بن وهبيمثل ما رواه معاو

اشهد مبا هو : فقال، الذي شهدنا له ريس له وارث غينه لأ و،اثاًريها مكتر ومات فالن هذه الدار

   .)١(علمكى هو علإمنا احلف : فقال، لفنا الغموسى حيليل أيب ابنن إ :قلت، مكعل

  . ديحسب الى لف علحي وشهديإمنا  أنه من الواضح و،ديالغموس احللف الشد: أقول

داره  يف ونيكالرجل : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،ة بن وهبيملعاوى خرأة ييف رواو

وال ندري ، داره يف حنن ال ندري ما أحدث وهكنا هاليأتياله مث يها عيدع في و سنةنيب عنها ثالثيغيمث 

ال تقسم هذه الدار  ووال حدث له ولد، ئاًيأحدث يف داره ش أنه نا ال نعلمأ إالّ ،ما أحدث له من الولد

ها كرت وهذه الدار دار فالن بن فالن مات أن شهد شاهد عدل يالدار حىت يف ن تركيورثته الذى عل

   .)٢(نعم: قال هذاى نشهد عل أو ،فالن و فالننياثاً بريم

مة قد ون له العبد واأليكالرجل : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،عنهى خرأة ييف رواو

مل  وبعيأمته مل  أو ن بأن هذا غالمهيلفونه القضاة شاهديك ف،ميت أبق غالمي أوأ: قولي ف،عرف ذلك

   .)٣(نعم: قال ،لفناك إذا هذاى  أنشهد عل،هبي

                                                

  . ١ ح من أبواب الشهادات١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ ح من أبواب الشهادات١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ ح من أبواب الشهادات١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(



٢٦٦

 :اجلواهر يف ولذا قال، رناهكمعناه ما ذ و،)ميالة مبوافقة الغركم بالوكحيوال ( :الشرائع يف مث قال

ل يال دل إذ ،راهكما ذكهو  و،)ركل لو أنكاملوى ضي علمياً ياً شرعإثباتس يل إالّ أنه هإقرارألزم بوإن (

أنفسهم ى  العقالء علإقرارى نفسه مبقتضى نسان عل اإلإقرار إىل بالنسبة إالّ مي مبوافقة الغرثباتاإلى عل

   . )١(جائز

 نين اجلامعية الشاهدي حجأدلة طالقره إلكما ذكهو  و،)نةيقم بذلك بيما مل (: مث قال الشرائع

  . للشرائط

يف  و،)نيرك ذنيشهادة عدل ولكق املوي تصد،ئانيهو ش وةالكما تثبت به الويف(: القواعد يف قال

 هاحيبل صر رةكظاهر التذ و،كثره األكلذلك تر و،خالف ال وهيب فيفال ر: األولأما (: رامةكمفتاح ال

 إقراررمبا عربوا عنه ب و،بعض من تأخر ولةيالوس يف به صرح و،هي علمجاعح جممع الربهان اإليصرو

  . )اعترافه ولكاملو

 قرارر بعد اإلكأن وإن ،أنفسهم جائزى ء عل العقالإقرارى القاعدة ملقتضى ذلك هو مقتض و:أقول

 ،ذلكى ل عليم الدليقي إالّ أن ،حجة ري غقرارار بعد اإلكناإل ألن ،ارهكنإثبت يه مل قرارحمذوراً إلى أبدو

  . قرارتايب الشهادات واإلكله يف يرنا تفصكقد ذو

ح يصر وهاحيصر أو رةكظاهر التذ و،ذلككف نيشهادة العدل أي أما الثاين و:رامةكمث قال مفتاح ال

الشارع قواعد ى بل هو ضروري قد أرس، هي اخلالف فىح نفييف املفات و،هي علمجاعجممع الربهان اإل

   ه تعبداً حمضاًيشرعه عل

                                                

  . ٢ ح من كتاب اإلقرار٣ الباب ٥٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٦٧

  . فادة الظنإث يال من ح، مكاحلاى م علكسباب املوجبة للحل األيما من قبإل يهلذا قو

س تعبداً ين فليالشاهدى عتمدون علي أيضاًالعقالء ن  أل، حمل نظر)تعبداً حمضاً(: لعل قوله: أقول

ان ك وإن مون بذلككحيالعقالء  أن ماك، م بذلككفالشارع ح، فد العلميمل  أنه وإن ديري إالّ أن ،حمضاً

  . ما أشبه أو نيخالف قول الشاهدى الظن عل

ما ك ،مل تفد العلم  وإن،من االستبانة عرفاً ألنه ، من طرق الثبوتأيضاًاالستفاضة  أن مث الظاهر

  . )الفقه(بعض مباحث  يف رنا ذلككذ

ثبته يقول من  و،أفاد العلم وإن الة باالستفاضةكثبت الويقول من مل  يف شكالعلم وجه اإليمنه و

  . فادته العلمإا بشرط 

ا هي فشكالة اإليفاكبل يف ال، د العلميالة باالستفاضة اليت ال تفكذا تثبت الوكو( :قال يف اجلواهر

 احتمال نيب وذلك نيما أبعد ما ب و،وراء العلم من شيء ما أنه  حمله ضرورةريان يف غك وإن ،معه

 وإن ،حنوه واهلاللك ما صرحوا بثبوته ا نيب ونهايعدم الفرق بى  لدعو،مل تفد العلم وإن الثبوت ا

  . )مل تفد العلمن  وإ،ه ايس عليبعد فرض ثبوت املق واسيبعد حرمة القى ما ترك أيضاًان هو ك

فإن  وإالّ )ميال مبوافقة الغر ولكيالوى بدعو(ى عطف عل) ذا باالستفاضةكو(: قول اجلواهر: أقول

اق يس أن  إىلضافة باإل،المهكآخر  والمهك أول نين وقع التدافع بيالثبوت بالشاهدى ان عطفاً علك

ذلك  و،ليبتأو إالّ نة يف اللفظيذلك بقم بيمل  مثل ماى عطف علي ال )ذا باالستفاضةكو(: الم بقولهكال

  د يذا باالستفاضة اليت ال تفكو( يف قوله) ال (لفظةن إ :قالي إالّ أن اللهم، هيلإتاج حيما ال 



٢٦٨

، دة للعلميث تثبت باالستفاضة املفياجلواهر ح يرأى ن عليالشاهدى صح عطفه عليط ف غل)العلم

 ،االستفاضة مقدمة أن أراد بهإمنا الستفاضة مع العلم ا يف ةيفاك الن إشكالإ :قالي أن نكمين كهذا ول

  . املثبت العلمإمنا و

ن ي بالشاهدثباتال بد يف اإل أنه ما يف جممع الربهانك المهمكظاهر  و:رامة قالكمفتاح ال مث إن

 يف م صرح بهكم احلاكبد من ح ال أنه المهمكما استظهره من  و،ما استثين إالّ مكم احلاكمن ضم ح

، ذلككما هو كه يخالف ف ال أنه ه خالفاً عن أحدينقل فيث مل يلوح منها حيبل قد ، أيضاًة ركالتذ

فلو ادعاها من دون منازع  وإالّ ،لكره املوكنين أكان هناك منازع ك إذا خمصوص مبا أنه ب يفيوال ر

سمع ينه فإ ال منازع له وىمن ادع أن ة منيلكة القاعدة اليما هو قضكم كم احلاكح إىل فال حاجة

مساع ى ة علريهلذا جرت الس و،مكم احلاكح إىل اجيره من عدم االحتكالقاعدة هو ما ذى مقتض و،قوله

اء يشواأل: )ه الصالة والسالميعل(قد قال  و،ا املنازعاتيمن قضا ما استثين إالّ مورل األكن يف يالشاهد

  . نةي به البتقوم أو نيبتتس ذلك حىتى لها علك

ى  علنيمي وال بشاهد ونيامرأت وال بشاهد واحد ووال تثبت بشهادة النساء(: ئعمث قال يف الشرا

  . )قول مشهور

 ،رةكما يف التذك ،اً يف الثالثةإمجاع( :عند قول العالمة مبثل قول الشرائع رامةكقال يف مفتاح ال

يف عدم ثبوت وال خالف عندنا ، املسالك ما يفكه خمالفاً يوال نعلم ف، حيما يف املفاتكخالف  بالو

عدم ثبوا بالشاهد ى ل عليالدلن إ :جممع الربهانويف . ما يف جامع املقاصدكثبت به املال يالة مبا كالو

   هوإمنا الثبوت ما ى ل عليالدل إذ ،لي مع عدم الدلاألصل ومجاع اإلنيميال والشاهد و،نيأتمراالو



٢٦٩

خبالف  ياألصلس هو املقصود يل إذ ،يضاًأاملال ى علانت مشتملة ك وإن ،ةيالة والكاملال والويف 

باب  يف املبسوط يف خيظفروا بقول الشيم مل أتب الثالثة كال يف اخلالف ية نفي وقض،ة باملاليالوص

 الةكالو واخللع والطالق يف نيامرأت وقبول الشاهدى قو أنه اشف اللثامكعنه كى قد حفإنه  ،الشهادات

ابن  وابن زهرة وة وسالريالنها يف خيالش ودياملف وعن الصدوق يكحو. هلةة األيرؤ والنسب وةيالوصو

نة وهي يتثبت بالبإمنا الباب  يف لةي وقال يف الوس،الةكالو يف محزة ما هو ظاهر يف قبول شهادات النساء

   .ىانته )١( )نيأتمراال وتشمل الشاهد الواحد

صرة لشهادة النساء مبا ال تشمل  احلاياتاما هو املشهور للروك ،القاعدة عدم الثبوتى ن مقتضكل

  :أمثال،  خاصةأمور يف  حمصورةأيضاً نيميال والشاهد ونياملرأت والشاهد الواحد و،مثل ذلك

الغالم صاح  يف ز شهادة النساءيجأ:  قال)السالم هيعل(  أيب عبد اهللاعن، ة داود بن سرحانيروا

   .)٢(هيالنساء فالرجال جتوز شهادة إليه نظر يل شيء ال ك ويف ،صحيمل  أو

 وسألته هل ،اهلالل يف جتوز شهادة النساء ال:  قال،)هما السالميعل(عن أحدمها ، ة العاليرواو

قال ،ن وحدهنجتوز شهاد :النفساء والعذرة يف نعم)٣(.  

 أجاز شهادة )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن احلليبو

   .)٤(ن رجلهس معيل ونيالد يف نساءال

  شهادة : قوليان ك أنه ،)عليهم السالم (عن علي، هيعن أب،  عن جعفر،وينكوعن الس

                                                

.٣٢٩ ـ ٣٢٨ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(

  . ١٢ ح من أبواب الشهادات٢٤ الباب ٢٦١ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ١٨ ح من أبواب الشهادات٢٤ الباب ٢٦١ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

  . ٢٠ ح من أبواب الشهادات٢٤ الباب ٢٦٢ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(



٢٧٠

ع الرجال النظر يستطيال  ما وونيالد يف الإحدود  يف اح والكطالق وال ن يف ال جتوز النساء

   .)١(إليه

  .ذلك ريغإىل 

  :أمثال ،الرواياتلة من ان القائلون باجلواز استدلوا جبمكوإن 

  اخلصمنيميمع  ريعلم منه خ إذا جزنا شهادة الرجلنا أليلإ األمران كلو : ح حممدبن مسلميصح

  . الة حقكالو ود العموميفياحلقوق مجع مضاف  أن مةيبضم ،)٢(حقوق الناسيف 

 املرأة لزوجها و،وز شهادة الرجل المرأتهجي:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ح احلليبيصحو

   .)٣(هاريان معها غكإذا 

: قال، املرأة لزوجها و،نعم:  قال،سألته عن شهادة الرجل المرأته:  قال،ثيحد يف عن مساعةو

هاريون معها غيك إالّ أن ،ال)ريلغ أو ون شهادة منها لزوجهاكت أن نيمة عدم الفرق بيبضم، )٤ 

  .هاريغ أو الةك يف الو،زوجها

 يف لذا قال و،هاإطالقن التمسك بكميه ال يست بصدد ما حنن في اليت لالرواياتذه ن أمثال هكل

مقابلة العامة  يف شمل ذلك منهيال  رادة ماإالظاهر ن إ( :ح ابن مسلميرد االستدالل بصح يف اجلواهر

تاب الشهادات فال وجه ك يف ذلك يف المكل اليرنا تفصكا ذحيث إن و،)ة ذلك باملرةين حجيركاملن

  . رارهكتل

ما أشبه ثبتت  أو أجرة أو جعلى الة علكانت الوك أنه إذا القاعدةى مقتضن إ :قالي أن نكمينعم 

ى تبعض مقتض و،الةك دون الودلة األطالق إل،املال إىل بالنسبة نيميال وذلك الشاهدك و،شهادة املرأة

  لذا  و،ز يف الشرعي عزريالشهادة غ

                                                

  . ١٨٤٣ ح٥١٤ ص٢ج: الدعائم) ١(

  . ٨ ح من أبواب الشهادات٤١ الباب ٢٩١ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ حواب الشهادات من أب٢٥ الباب ٢٩٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

  . ٣ ح من أبواب الشهادات٢٥ الباب ٢٧٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(



٢٧١

 ،ن ثبوت اجلعل نفسه اكمأالة قد فعل مقتضاها كوى  علجعالًى ادع نعم لو(: اجلواهر يف قال

مها دون احدإ ثبتت ينيبل هو مبرتلة دعو، الشهادةى ستلزم ذلك تبعض مقتضيوال ، مال دواألنه 

جممع  يف هيتأمل ف وإن ، نفس املال بذلك دون القطعإثباتالسرقة من  يف روهكحنو ما ذ ،ىخراأل

 الة والسرقة الكاملال دون الو وثبوت اجلعلن إ نياملتأخر يعض متأخربل عن ب، ليما قى الربهان عل

ضرورة اشتمال الفرض  ،ىما تركإالّ أنه ، هة العقوليره بدكبل هو مما تن، صولاأل والقواعدى نطبق علي

  .)١( )ئاً خمصوصاًيه شإثبات يف ه مما اعترب الشارعريغ و،هية ذلك فيحجى شمله ما دل عليف، املالى عل

 يف الشرعيف  فإن ،ظاهر ريهة العقول غيره بدكصول تنواأل ك خالف القواعدكيقول بأن التفالو

ث تثبت يح، ثالثة ا أو امرأتان أو ةيما لو شهدت امرأة واحدة بالوصك، ككي من املوارد التفريثك

 ريما غإ وما ثابتإون الواقع واحداً كع مع يالنصف والثالثة أرباع دون اجلم والربعكة يبعض الوص

  . موارد أخر يف ذلكك و،ثابت

صاحب  ورامة مما نقله عن جممع الربهانكما يف مفتاح ال إىل المكره من الكقد أشار اجلواهر مبا ذو

ثبوت ب إالّ ثبتياملال ما ن إ :قال و،ريالنظ واألصلقد تأمل يف جممع الربهان يف و( :ث قالياحلدائق ح

نه إ اًيذلك صاحب احلدائق مدعى قد تبعه عل و،الم هناكا الذك و:قال و،لزم القطعيف ال كي والسرقة

بل  صولالقواعد واألى نطبق علي السرقة ال والةكالودون املال  وثبوت اجلعلن إ :من مستخرجاته قائالً

   .ىانته )هة العقوليره بدكهو مما تن

   إذ ، قاطبة)صلى اهللا عليه وآله( طعن يف علماء آل حممد أنه أنت تعلمو( :مث ردمها بقوله

                                                

.٤١٤ ـ ٤١٣ ص٢٧ج:  جواهر الكالم)١(



٢٧٢

 خرب نيب و)١(ح ابن مسلمي صحنيه مجع بيف إذ ،صلموافق لأل أنه مع ،ذلكى ل مطبقون علكال

فعمل خبرب حممد  ،)٣( يف حدنيميال : )عليهم السالم (قوهلم ون شهوديكمل  إذا قطعيمل  :)٢(ليمج

 إمجاع إىل مضافاً، دون القطع فأوجبوا ثبوت املال من ،احلد إىل ن بالنسبةيباخلرب واملال إىل بالنسبة

ة يزوجى ادع إذا ماك، م تبعضكم من حكو، الشهادات والقضاء و ذلك يف باب احلدودلى عصحاباأل

  .ذلك ريغ إىل ،سكبالع و،رتهكأن وامرأة

 أو ،امرأةالة امرأة عن كو إىل النساء بالنسبة ال فرق يف عدم قبول شهادة أنه همإطالقى مث مقتض

ن فاحتمال قبول شهاد،  رجل عن رجلالةكو أو ،الة رجل عن امرأةكو أو ،جلالة امرأة عن ركو

 إالّ ها غالباًيطلع عليما أشبه اليت ال  ووبيمن أمثال الع أنه الة امرأة عن امرأة من بابكو إىل بالنسبة

  . ان حمتمالًك وإن ،دلة خالف ظاهر األ،النساء

ى ريسواء أوجب العلم عند من ، النساء أو ءالنسا إىل مة الرجالياع من ضمينعم لو حصل الش

  . ن ذلك من شهادة النساءيكمل ، ما مل نستبعدهك وجب العلميمل  أو ،لزوم العلم

  

                                                

  . ٤ ح من أبواب مقدمات احلدود٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب الشهادات٤١ الباب ٢٦٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(
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خ آخر قبلت يخر يف تارواآل، خيالة يف تاركولو شهد أحدمها بالو(: قال يف الشرائع :)٣١مسألة (

  ).عسريك يف املوضع الواحد قد مجع الشهود لذل إذ ،شهادعادات اإل إىل نظراً، شهادما

هو  إذ ،قة متحديه يف احلقين املشهود علوأل(: ور بقولهكاالستدالل املذ إىل قد أضاف اجلواهرو

را كذيمل  أن ه بعديقتضي اختالفاً في انه الكيف م أو هيخ الشهادة علياالختالف يف تار و،الًكيونه وك

 إىل ذا بالنسبةك و، يف الالحقالًكيونه وكسابق شاهد بخ اليذا التار أن ى عل،إنشاء أو إقرارسببه من 

   .ىانته )ااكم أو خ شهادماياختلف تار وإن ،هيب يف احتاد املشهود عليان فال ركامل

ى ويف شهادة أحدمها عل، مشهود واحدى ب احتادمها علجيالشهود  إذ ،ل ذلككما يف ى فخيوال 

والتعسر ، حمل واحدى ن عليست من مجع الشاهدي لت مثالًوم السبيخر يف وم اجلمعة واآليالة يف كالو

وم يوم اجلمعة واثنان بالزنا يف يشهد اثنان بالزنا يف  إذا ماك فهو ،مكس مناطاً للحيوعدم التعسر ل

  أمثال هذه املقاماتنيفأي فرق ب، وم السبتيخر يف اآل ووم اجلمعةين يف يشهد واحد بالد أو ،السبت

الة مبثل هذه كاملشهور عدم ثبوت الو إىل قد نسب و،هايخمتلف فسألة امل و،الةكوالى  الشهادة علنيبو

  . الشهادة

له بلفظ كو أنه  أووم اجلمعةيله كو أنه  فلو شهد أحدمها،بد من اتفاقهماالو( :قال يف القواعد

  ).شهادة أحدمها ثالث إىل ضميمل   مل تثبت ما،ةيبالعجم أو وم السبتيخر اآل و،عريب

 ريالتحر ورةكالتذ وجامع الشرائع وة املبسوطريالة هو خكعدم ثبوت الون إ( :رامةكتاح اليف مفو

صحاب أن املشهور يف عبارات األن إ ةيفاكال ويف املسالك و،جامع املقاصد وشرحه لولده واإلرشادو

   غة واقعةيل صك ألن ،الة بذلككخ ما شهدا به مل تثبت الوياختلف تار إذا الةكن بالويالشاهد
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   .)ىخر األريمها غاحدإ وقم ا شاهدانييف وقت منهما مل 

املخالف  و،املصرح بذلك مخسة ألن ،العبارات يف حملها إىل نسبة الشهرةو( :رامةكمث قال مفتاح ال

  . )١()ةيفاكل يف الكستشا و،حيصاحب املفات ويردبيلموالنا املقدس األ واحملقق يف الشرائع

ذا لو شهد أحدمها كو( : الشرائع بعد ذلك ممزوجاً مع اجلواهرعلم وجه النظر يف قوليمنه و

هو  والواحد املعىن إىل شارةإون يكذلك  ألن ،ةيخر بالعربواآلل كة من املويله بالعجمكو أنه باستفادة

   .ىانته ) لهماق استفادياختلفا يف طر وإن ،الًكيونه وكاالتصاف ب

ل االختالف يف كان كة ليفكيالشهادة ذه ال إثباتو مشت يف الت لين أمثال هذه التعلإف

خر اآل و،شهد أحدمها بسرقة مال عجمي إذا ماك، هيضار يف ثبوت املشهود عل ري غأيضاًالشهادات 

، شباهذلك من األ ريغ إىل ،ةيان بالزنا بعربيخرواأل، ةيشهد شاهدان بالزنا بعجم أو ،بسرقة مال عريب

ذلك احلال يف شهادما ك و،الزنا أو شيء واحد هي السرقة  إىلشارةإ بأنه علل ذلكي أن نكميفهل 

  .ما أشبه أو مضاربة أو عيب أو رهن أو جارةإ يف ذلكك

 ا زىنإ: قال شاهدان إذا ماك، اتيحال اختالف اخلصوصك نياللفظ ونيانكامل ونيفحال الزمان

 ،ما أشبه ذلك أو ،ضيون ثوا أبكا يف حال  زىننه إ :قال آخران و،ا البسة ثوباً أمحرأا يف حال 

  .هيثبت املشهود علي مبثل ذلك الفإن 

استأجر منه الدار  بأنه شهد أحدمها أو ،ناراًيخر داآل وسرق درمهاً بأنه ذا لو شهد أحدمهاكهو

  . ذلك ريغ إىل ،ن درمهاًيخر بعشراآل وريبعشرة دنان

  ث قال ي ح، الثالثمثاله وني مثايل الشرائع املتقدمنيظهر وجه الفرق بيومل 

                                                

.٣٣٢ ٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(
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: ل قال يف عقدهكاملو أن شهد أحدمهايلو اختلفا يف لفظ العقد بأن و( :ممزوجاً مع اجلواهر

ل كغة يص إذ ،نيعقدى ا شهادة عل أل،املشهود  مل تقبل يف،استنبتك: قال أنه خرشهد اآليو، لتككو

 إذ ،ه تردد عند املصنفيك فن مع ذلكول، ل منهماكوالفرض عدم ثبوت  ى،خرواحد منهما خمالفة لأل

  . إقرار وإنشاء أو إقرارتعدد  أو إنشاءالة بتعدد كحتقق وصف الوى  علنيما شهدا يف وقتأ إىل مرجعه

خر اآل و،ةيبالعرب أو وم اجلمعةيالة كلواب أقر أنه ولو شهد أحدمها(: نعم قال يف القواعد بعد ذلك

  ).ة ثبتتيبالعجم أو وم السبتي

هو املشهور يف  و،ورة بعده آنفاًكتب الستة املذكال وما صرح به يف املبسوطك :امةركويف مفتاح ال

الظاهر عدم : يف موضع آخر منه قال و،ةيفاكذا الك و،ما يف ظاهر املسالك يف موضع منهكالعبارات 

ي يف موضع آخر عن كح و،ه نظري ف:مع ذلك قال يف موضع منه و،عند معظم العامة وه عندناياخلالف ف

 ،لو عن وجهخيال نه إ :قال و،عن بعض العامة عدم الثبوت بذلك مطلقاً يكح أنه رةكصنف يف التذامل

  . موضع شكنه إ :يف موضع آخر قالو

 من حلظ باب الشهادات عرف و،أنت قد عرفت احلال و،لو من قربخي الثبوت الن إ ةيفاكيف الو

  . إشكالس موضع شك وال يالثبوت لأن 

به اختالف  ضري فال قراراإلى  علنيالشهادت أن ملشهور هنا من الثبوتره اكوجه ما ذ: أقول

وم اجلمعة يشهد اثنان بزناه ي أن مثل ألنه ، حمل نظرأيضاًذلك  إالّ أن ،اتياخلصوص أو انكامل أو الزمان

خر وم اجلمعة واآليشهد أحدمها بسرقته ي أو ،بأن مثل ذلك مثبت: قاليفهل ، وم السبتيواثنان بزناه 

   ، بدعدهاثنان بزنا واثنان منهما بزناه أو ،درمهاًواآلخر  ناراًيأحدمها بسرقته د أو ،م السبتوي
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  .  أمران ال أمر واحدنيمصب الشهادت ألن ذلك و،ذلك ريغإىل 

االختالف  وقرار االختالف يف اإلني الفرق ب بأنسالماإل ي عن فخركما حيلنظر فعلم وجه ايمنه و

 هخيضره اختالف تواريخبار عن السبب فال اإل  اختالف يف ألن األول،لواضحاتالة من اك الوإنشاءيف 

 فإن ،رهكظهر وجه واضح ملا ذيمل  إذ ،همايفال بد من االتفاق فالسبب  الثاين اختالف يف و،لغاتهو

  . ربعة مل تقع يف مورد واحدمن األ أو ني من االثننيالشهادت

 ،ند زىن بأنه أقر الرجل مرةفإذا ، نيمرت أو رات أربع مقرارون حال اإليك أن نبغييذلك كو

 ذلكك و،القاعدة عدم الثبوتى ان مقتضك، مرة رابعة مبرجانة و،سونيمرة ثالثة مب و،ة بدعديمرة ثانو

ه الزنا إقراران ك أو ،األولالرجل  ريل مرة أقرت بالزنا برجل غكن كل، أقرت هي بالزنا أربع مراتإذا 

ان كمرة من عمرو بأن  وديسرق من ز بأنه ه مرةإقرارذلك ك و،ذلككها إقرار أو بثالث أو نيبامرأت

  . بسرقة إقرارل ك

: خرواآل، لتكك و:ذا لو شهد أحدمها بلفظكو( :علم وجه النظر يف قول القواعد بعد ذلكيمنه و

 رارقاإلى ان علك وإن ، مل تثبتالعقدى انت الشهادة علك فإن ،اًيجر أو الًكيجعلتك و أو استنبتك

  . )١( )تتبث

نه إ :نيقال أحد الشاهد إذا ماك، شيى العرف عدم احتادمها على ريل اختالف كعلم حال يمنه و

قال  أو ،نيعشر وون عمره واحداًكسرق يف حال نه إ :خرقال اآل و،نيون عمره عشركسرق يف حال 

ذلك لو قال ك و،ضةيب  النيضتيسرق بنه إ :خروقال اآل، أكثر ضة واحدة اليسرق بنه إ :أحدمها

  . عزله يف نفس الوقتيمل  ولهك و:خرقال اآل و،له مث عزله يف نفس الوقتك و:أحدمها

  ذا لو شهد أحدمها كو( :ث قاليره اجلواهر حكما ذيعلم احلال فيمنه و

                                                

.٣٦٦ ص٢ج:  قواعد األحكام)١(
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الة يف أحدمها كثبت الويمل فإنه وإن  ،ته صفقةيجار وع عبدهيخر يف باآل و،ع عبدهيله يف بك ونهأ

ل كع العبد يف حق املويمضي بى ن القول حبصول االتفاق منهما علكمين لو باع صفقة كل، باخلصوص

الة كب يف ثبوت الويفال ر، قل صفقةيمل  إذا أما، ع العبديب  بعد فرض عدم أخذ االنفراد يف،ةيدون اجلار

لو شهدا  و،عمروشاء ل وإن عه لهيخر يف باآل و،ديعه لزيما لو شهد أحدمها يف بك، ةييف العبد دون اجلار

بناًء ، الة دونهكان الشاهد بالعزل ثالثاً ثبتت الوكولو ، الةكمل تثبت الو، عزله: الته مث قال أحدمهاكبو

   .ىانته )هياعتبار التعدد فى عل

محر صفقة األ وضيب باع األ:قال أحدمها إذا ماك، نهما عموم من وجهيان بك إذا  احلالذاكو

، خرالم اآلى كل واحد منهما مقتضكنفي يسود صفقة واحدة مما األ ورمح باع األ:خراآل قال و،واحدة

  .هيمتفق عل أنه ىمحر بدعواأل ال تثبت الشهادة يففإنه 

بل : خرقال اآل و،السبت وومي اجلمعةيغة ليالصى  متتع ا بأن أجر:أحدمها قال إذا ذلككو

  .موضع واحد ان يفيتلتق  النيلشهادتا أن رونيالعرف  إذ ،ثبت السبتيال فإنه ، حد واألومي البستيل

ر كب وبل زنت بعمرو: انخرقال اآل و،ةيعمرو يف الساعة الفالن ودي زنت بز:اثنان ذلك لو قالكو

  . ثبت الزنا بعمرويال فإنه ، يف نفس تلك الساعة

ع يعمرو يف ب وديله زك و:قال أحدمها إذا ماك، الةكعلم احلال يف العموم من وجه يف الويمنه و

: خرقال اآل و،عمرواً وداًيل زك و:قال أحدمها أو ،ركب وله عمروك وبل: خرقال اآل و،ةكرمها املشتردا

 انهكع ديله يف بك وبل: خرقال اآل و،انهكد وع دارهيله يف بك و:قال أحدمها أو ،راًكب ول عمرواًك وبل

  .محامهو

سواء ، العموم من وجه أو ،العموم املطلق أو ،حنو التدافعى ذلك من صور االختالف عل ريغإىل 

   أو الزمان أو الةكمتعلق الو أو لكيالو أو لكيف املو



٢٧٨

وجب عدم جتمع يل ذلك اضطراب يف متعلق الشهادة مما ك فإن ،ما أشبه أو الشرط أو انكامل

  . حمل واحدى ن عليالشاهد

 ه الصالةيعل( نيؤمنامل ريالشهادة املوجب لبطالا قصة أمى رناه من عدم االحتاد علكد ما ذيؤيمما و

 اتياخلصوص  فلما اختلفوا يف،ة عندهأمان )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى من ادعوا علي ف)السالمو

رون مثل هذه االختالفات موجباً يالعرف حيث إن ، أيضاًبل هم انسحبوا  ،)١(مام شهادامأسقط اإل

  .موضع واحدى ال انصباا عل، لتبعثر الشهادة

 نادون آخريما مسع عن بعض الغلمان   يف)ه الصالة والسالميعل( قصة داود أيضاًده يؤي أنه ماك

  .)نيمات الد(ـ ب

 إىل ان مجاعة ذهبواكث يح، وفةك يف ال)السالم وه الصالةيعل( نياملؤمن ريمام أمشبهه قصة اإلو

تاب كالم كل اليحمل تفص و،داتيذلك من املؤ ريغ إىل ،)٢(نيخررجع أحدهم مع اآليمل  والسفر

  . الشهادات

ظاهر مجلة من حيث إن ، العزلمسألة ل موضوع ك يف نيدها من لزوم الشستثىني أن نكميه مث إن

عدم ثبوت ى  علمجاعرة اإلكالتذ يكحم ويف جامع املقاصدى ن ادعكل، ة العزل خبرب الثقةيفاكخبار األ

تفاء خبرب العدل االنعزال به كمن االى فتوال واملراد مما يف النصن إ : األولبل قال يف، العزل خبرب العدل

ل به ال ثبوت العزل كينافذ ولو جلهل الو ريون العزل الواقع غكنئذ يخبار حفائدة اإل و،بعد ثبوت العزل

نه أ وح املتقدم سابقاً من ثبوت العزليه من منافاته لظاهر الصحيك ما فيعلى فخين ال كول، به

 أو بل لعله ظاهر بعضهم، خبار ال الشهادةح املزبور من باب اإليحبعد القول بأن الصي فال ،املشافهةك

  . ما تقدميما أوضحنا بعض ذلك فك، بل لعل املتحقق خالفه،  املزبور مل نتحققهمجاعاإل و،هحيصر

                                                

  . ١ ح من أبواب كيفية احلكم١٨ باب ٢٠٠ ص١٨ ج:انظر الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعوى٢٠ باب ٢٠٤ ص١٨ ج:انظر الوسائل) ٢(
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س منحصراً ية خرب الثقة ليفاى كاخلرب الدال عل أن ث قد عرفتيح، الم يف ذلككقد تقدم الو

من  أو خبارمن باب اإل بأنه فسواء قلنا، ذلكى هناك أخباراً أخر تدل عل نأ و،ح هشام بن سامليبصح

خالف القواعد ى ان علك وإن ،بهى اف يف الفتوكهو  وذلكى بأن الشارع ارتض: باب الشهادة نقول

ث يح االستهالل إىل ذلك بالنسبةك و،الثالث أو نياالثنت أو ة باملرأة الواحدةيثبوت بعض الوصك ،ةياألول

  . ذلك ريغ إىل ،القابلة بهتشهد 

قال  و،لهكو أنه أشهد: لو قال أحدمها( :القبول يف قول القواعد ومما تقدم ظهرت مواضع الردو

له يف كو أنه لو شهد أحدمها و،لكا لفظ املوكيحيما مل  ثبتت أل،أذن له يف التصرف أنه أشهد: خراآل

 أنه لو شهد أحدمها و،داً مل تتم الشهادةيستأمر ز يعه حىتيبي ال أنه  أو،داًيله وزكو أنه خرواآل، عيالب

شهد باحتاد الصفقة  فإن ،الة العبدك ثبتت و،تهيجار وع عبدهيله يف بكو أنه خراآل و،ع عبدهيب له يفكو

لو شهدا  و،شاء لعمرو وإن ديعه لزيب خر يفاآل وديعه لزيله يف بكو أنه ذا لو شهد أحدمهاك و،إشكالف

ذا ك و،الة دونهكان الشاهد بالعزل ثالثاً ثبتت الوكلو  و،الةكقد عزله مل تثبت الو امث قال أحدمه التهكبو

 ، الضمانقرباأل و،الة دون العزلكم مث شهد أحدمها بالعزل ثبتت الوكم ا احلاكالة فحكلو شهدا بالو

   .ىانته )الة خبرب واحد وال العزلكال تثبت الو و،لو شهدا معاً بالعزل ثبتو

م كالة فحكم بالوكشهدا عند احلا إذا د بذلكيرينه إ ) الضمانقربواأل(:  العالمةقول: أقول

قتضي ضمان يذلك  فإن ،هيشهد عليعلم بالعزل فلم يان الثاين ك وم ا مث شهد أحدمها بالعزلكاحلا

  . تمانهكهو السبب ب ألنه ،لكاملوى الة ضرراً علكسببت الو إذا تم الشهادةكالذي 

  سلط  بأنه لهي تعليضاحاإل وما عن جامع املقاصدك(: مةراكيف مفتاح الو
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 ها من تلفيترتب عليان ضامناً ملا كعلم بطالا في حق بشهادة ريه بغريالتصرف مبال غى  علريالغ

 ،ما أخرب بالصدقى ال ضمان عل والعزل والةكالو أخرب بالصدق يف أنه قرب األريوجه غ و،نقصانأو 

  . عد ذلك رجوعاًيال و

شهادته  و،شهادته إىل مكزمان احل إىل لكيقتضي االستناد يف بقاء التويوته عن العزل كسن إ :هيفو

لو رجعا و، هو النصف وتلف بشهادتهيضمن ما يقتضي الرجوع عن تلك الشهادة فيبالعزل قبل ذلك 

   .)١( )ةيالسوى ضمنا ما تلف عل

ه يشهد عليعرف العزل فلم يمن ضمان القاعدة ى مقتض و،شيما يف العبارة من التشوى فخيال و

 م بأن علمكسواء علم بالعزل قبل الشهادة عند احلا، الةكشهادته بالو إىل م مستنداًكم احلاكان حكبأن 

م كح وشهد أن علم بالعزل بعد أو ،شهد بالعزليالة ومل كم بالوكمث عزله مث شهد عند احلا لهكوأنه 

 ،)٢(ال ضررل يشمله دليف، ون هو السبب يف الضرريكفشهادته  إىل الة مستندكبقاء الو ألن ،مكاحلا

ى عل، رجع عن ردته يف املرتد امللي بأنه قد علم و،م باالرتداد مثالًكشهد عند احلا إذا فحاله حال ما

  . نهمايان عدم الفرق بكم إتاب احلدودكفقد عرفت يف  وإالّ ، الفطرينيب ونهيفرقون بين يهور الذاملش

م بالردة فقط فقتله كمث شهد عند احلا، علم بتوبته بعد ذلك وعلم بردته فإذا، حال أي ىعلو

 فإن ،م علم بالتوبةكشهد عند احلا أن بعد وعلم بتوبتهيمل  وشهد بردته إذا ذاك و،ان ضامناًك مكاحلا

ل ان ضامناً باستناد القتكقتل فإذا ، ه بالقتلي فهمكم حكنفذ احلا وإالّ ،شهد بالتوبةي أن هيالواجب عل

  . هيلإ

  م كمثله ما لو شهد عند احلا و،ل توبة توجب سقوط احلدك يف ذا احلالكو

                                                

.٣٤٣ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(

  . ٢ ح باب ضرار٢٩٢ ص٥ ج: الكايف،٥ ححياء املواتإب  من أبوا١٢ الباب ٣٤٢ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(
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الضرر حصل لسبب  فإن ،هينه رده علأ وطلب منهيان ك أنه قد علم و،د من عمرويبطلب ز

ان أثر كما يم فكم احلاكبعد ح أو ،مكم احلاكون علمه بالرد قبل حيك أن نيفرق ب ري من غ،الشاهد

  . أيضاً الثاين األمرشهد بي أن هيالواجب عل فإن ،ةيلشهادته الثان

يف مفتاح  و،القاعدةى هو مقتض) الغائبى الة علكنة بالويصح مساع البيو(: قول القواعد مث إن

 يف املبسوط يف هيقد نص عل و،فةييب حن خالفاً أل،جامع املقاصد ورةكما يف التذك ،اًإمجاعرامة كال

  . هريغ ونيموضع

ذا عند ك يف لينك وفالناً الغائب أن دعيي أنه ىالة علكنة بالوي البعصح مساي(: رةكالتذ يف قال

  . )علمائنا أمجع

 يف ما قرركجاء  إذا حجتهى ن الغائب علكل، نة الشاملة للمقامي البأدلة طالقذلك إل و:أقول

  . تاب القضاءك

بل  قُ،لكلك املشترك للموامل يف خرالة اآلك بونيل اثنكان ثالثة أشخاص فشهد ك أنه إذا مث الظاهر

ل شهادة جتر النفع ك أن ىل عليال دل إذ ،هميلإانت الشهادة جتر نفعاً ك وإن ،نةي البأدلة طالقشهادم إل

  . هلا موارد خاصةإمنا  و،تاب الشهاداتك يف رناهكما ذك ،ون باطلةكت

 متهماأن بأن زوج اكولو شهد املال(: ث قاليح، القواعد يف رهكما ذ يف علم وجه النظريمنه و

 رةكالتذ يف نيمكقد صرح باحل(: رامةكيف مفتاح ال و،)ذا لو شهدا بالعزلك و،قبليطالقها مل  يف لكو

فالقتضاء الشهادة زوال  :األوىلأما ، نيالصورت يف نفسهماران نفعاً ألجيما جامع املقاصد أل وريالتحرو

   .ىانته )الزوجى بقاء النفقة علإقتضائها فال: ةيأما الثان و،هماكحق الزوج من البضع الذي هو مل
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علمنا بأن فإذا ، وجب بطالن الشهادةيان جر مثل هذا النفع ك وإالّ فإذا ،ما عرفتى ه نظر عليفو

هو خالف  و،ب عدم القبولجيهبة املدة  أو طالق الزوجى دان التمتع باملرأة فشهدا عليرين يالشاهد

 إىل رجع نفعهيث يب منهما حبيد قريز و،دية لزيو شهد اثنان بالوصذلك لك و،نة مطلقاًيقواعد قبول الب

  . رارهكت إىل داعي تاب الشهادات الك يف هيالم فكث فصلنا اليح و،مثلةذلك من األ ريغ إىل ،نفعهما

  سقطتا،نهمايقع التنايف بيث يح، وقت حمدد يف الةكشهد اثنان بعدم الو و،الةكولو شهد اثنان بالو

 ان سقطتايتنافيث يشهد اثنان بعدم العزل حب ولو شهد اثنان بالعزل أنه ماك، األصل مكح إىل رجعو

  .الةكم الوكح إىل رجعو

 ،ت خاص من الداريب يف لهكو أنه ىشاهدان عل و،ل الدارك يف لهكو أنه ىولو شهد الشاهدان عل

  . ثبتت الشهادتان وإالّ ، سقطتاني الشهادتنيان تناف بكفإن 

ت يالب يف الةكالوى خر علشهد اآل و،ل الدارك يف الةكالوى شهد أحدمها عل إذا ماعلم حال يمنه و

:  أحدمهاقال مثالً إذا ماك، نياجتماع الشهادت وصورة عدم التنايف يف هيالة فكثبت الويت يالب فإن ،فقط

أنت : قوليين مسعته إ: قال الثاين و،مسعهأاء أخر مل يقال أش و،تيالب يف ليكينت وأ: قوليين مسعته إ

  جمتمعتان بالنسبةنيالشهادت فإن ،ما أشبه و غرفة االستقباليف و املطبخيف واحلمام يفت ويالب يف ليكيو

  . ما هو واضحكثبت يلذا ال  و،هيسائر الدار فال شاهدان ف إىل  أما بالنسبة،هيالة فكت فتثبت الويالبإىل 

م كعلم احلا أنه إذا  يفإشكالال  وخالف فال، انكف كيو( :الشرائع ممزوجاً باجلواهر قال مث إن

 اخلالف وبل عن االنتصار ،حقوق اهللا تعاىل وها من حقوق الناسريغك ،ها بعلمهيم فكالة حكبالو

   فما عن، هي علمجاعو السرائر اإل ةيالغنو
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ث أطبق يمناف لضروري املذهب حنه إ :ليبل ق، حمله ريغ يف ذلك يف من اخلالف يأيب عل

اليت أذهب اهللا عنها ) عليها السالم(دة النساء يسى نة عليطلب الب يف ركب أيب ىار علكناإلى ة عليماماإل

  .ىانته )اًريطهرها تطه والرجس

  . ذلك نظر يف نك ل،ملن راجعهى فخيما ال كرامة كل ذلك من مفتاح الكقد أخذ اجلواهر و

 أن نكميفهل ، حقوق الناس ول حقوق اهللاك يف م بعلمهكاحلام كالثابت ح ريمن غنه إ :ذ أوالًإ

صح له الرجم يحلة كامل يف لياملك دأربعة شهو إىل تاجحيباللواط مما  أو علم بالزنا إذا مكاحلان إ :قالي

صلوات اهللا (اً يعل ورسول اهللا أن فال شك وإالّ ،صح له ذلكيال  أنه مع وضوح، ما أشبه وواجللد

 إىل )ه السالميعل( نياملؤمن ريمام أماإل إىل ك املرأة بالنسبة قصة تليف و،عز ماقصة يف  علما بالزنا)همايعل

 ا أخرا حدمإ: قاليهل و، ا احلديرجيمع ذلك مل  وثالثاً واًيثان وباعتراف ارم أوالً، مها من القصصريغ

  .اعتباطاً تعاىل واهللا سبحانه

ن كميف كيفإنه ،  لضروري املذهبمناف بأنه خصوصاً القول، ذلك من موارد النقض ريغإىل 

 إىل مضافاً ،)هايصلوات اهللا عل(دة النساء يس وركب قصة أيب إىل ل استناداًكال يف ادعاء ضرورة املذهب

انت كا إف، )السالم وها الصالةيعل(دة النساء ي سصةق  يفالرواياتور يف متواتر كالم املفصل املذكال

م أ ونياحلس واحلسن ونياملؤمن رياستشهدت بأما أ إىل ضافةباإل، مهاريغ والعوايل وفدكى د عليذات 

 ،ديوا ذات كالقاعدة مرات متعددة من ى ملقتضإمنا  و،ر رداً لعلمه فقطكب أيب ن رديكفلم ، نميأ

  ثالثة  أن قطع النظر عن، وا مستشهدة بشهود عدولكو



٢٨٤

   .)١(اًريطهرهم تطه وذهب اهللا عنهم الرجسأقد ، نيمعصومانوا كمن الشهود 

ها من ريغ و ترث فدك)السالم وها الصالةيعل(انت كالسابقان ن ااألمرن يكلو مل نه إ :لثاًثاو

صلى ( اة بعد وفاة رسول اهللاي احليف ةيانت باقكدة اليت يا بنته الوحأل )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

، ذلك ريغ إىل ،بن العمان اكه ريغ و،ان العمكالعباس  و،انت بنت البنتكمامة فأ أما ،)اهللا عليه وآله

ر حسب بعض كأبوب و، هلا)صلى اهللا عليه وآله( رث رسول اهللاإ ف،دةيانت هي وحك األوىلففي الطبقة 

شهد عنده اثنان إمنا  و،ناه صدقةكث ما تريد ح)صلى اهللا عليه وآله (ن مسع من رسول اهللايكخ مل يالتوار

توضأ ببوله  وذات مرة باليث إنه ع حبيل الفضان من اجلهكنصار رجل من األى خراأل ومها عائشةاحدإ

، هلذا رد عثمان عائشة ذه احلجة و،بالبول يف قصة مشهورة يللتوض ة الوضوء شاملة حىتيزاعماً بأن آ

  . ادة يف عطائهايث طلبت منه الزيح

يف  التصرفك ،كثراأل أو قلاأل يف لهكّ وعلما هلين مل كلّ عمرواً ولك وداًيز أن لو شهداه مث إن

  .قلاأل إىل الة بالنسبةك ثبتت الو،ناريالتصرف يف مائة د أو نار من مالهي دنيمخس

انت ك ونهماية بك مثل دار مشتر،ذين التنفكميما يله ثبتت فكّ وعمرواً أو داًي بأن زاولو شهد

له كّ وعلما هليمل  إذا ماك، نكمي ما اليبطلت ف و،ع نصفهاين من بكتميفإنه ، حصة أحدمها يف الةكالو

، بعض الوجوهى عل إالّ هية فيصح الطالق لعدم دخول الفضوليث ال ي ح،عمرو أو طالق زوجته يف ديز

  .لكهما املويأ أن  بعد ذلكنيتب أو ينيالتع يف قلنا بالقرعة وطلق زوجتهما إذا ماك

   ان الشكك إذا أماو

                                                

  . ٣٣اآلية : حزابألامقتبس من سورة ) ١(
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أجازا صح  فإن ،اًيل فضولكوامل ريغ إىل ان بالنسبةكل هلما كيح الوكهما فنيل ألكيح الوكني أن يف

  .الطالقى م علكتمل جرب احلاحيما ك، ل احتمل القرعةكّ ومنهما أي علميث ال يردا ح وإن ،احانكالن

 ،لكيالو يف ونيكقد  و،لكاملو يف ونيكقد  ألنه ،مجالعرف حال سائر صور اإلي نيمن املثالو

  .الةكمتعلق الو يف ونيكقد و

انت ك أو ،انت موقتة بوقتكعلما هل ين مل كل، الةكشهدا بالو  أنه إذامما تقدم علم أن ماك

  . نياملتق ألنه قلخذ باألان الالزم األك ،نيسنت أو إىل ،سنة إىل انت موقتةك أو ،مطلقة
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 فال مير الغركأن فإن ،ميقبض ماله من غر يف عن غائبى لو ادع(: الشرائع يف قال :)٣٢مسألة (

تلفت  فإن ،ان للمالك استعاداكإليه لو دفع  و،ميؤمر بالتسليناً مل ي عانتك فإن صدقه وإن ،هي علنيمي

ه يف و،ناًيان احلق دكذا لو ك و،خراآلى رجع أحدمها عليوال ، الةكاره الوكنإهما شاء مع يلزام أإان له ك

  . )تردد

   :الة عن الغائب له أربع صوركادعاء الو: أقول

 ،ركنيقد  و،ميعترف الغرينة قد يصورة عدم الب ويف ،نةيبمع عدم ال أو ،نةيما مع وجود البإألنه 

  .أعلم ال قوليقد و

ى ن الغائب علكل، ناًيد أو انكناً يم عيب التسلجي وم حسب االدعاءكحينة فيأما مع وجود الب

القاعدة وجوب ى فمقتض عترفي ميان الغرك فإن نةيأما مع عدم الب و،نة مطلقاًية البيجاء حلج إذا حجته

  .عدم العلمى لف علحي ،ال أعلم :قوليان ك وإن ،اركناإلى لف علحير كنيان ك وإن ،الدفع

، فال وجه ملنعه عنه، ن احلق لهأعترف بينه  بصدقه فألميمع اعتراف الغرإليه أما وجوب الدفع 

  . هيلإب الدفع جيث يح، ه صادقياعترف بأن املدعي ملال له عل إذا فحاله حال ما

علله  وإن ،)ميؤمر بالتسليناً مل يانت عك فإن صدقهن إ( :يف قول الشرائععرف وجه النظر يومنه 

 الذي مل ريه يف حق الغإقرارلتعلق إليه م عند الترافع كم من قبل احلايأمر بالتسلي ال بأنه هريغ ويف اجلواهر

هو إمنا  و،س لهي مقر بأن احلق لميالغر ألن ذلك و،هريلغ وذبهكقه احملتمل ليالة يف حقه لتصدكتثبت الو

  . لكينع ذا احلق من حقه بعد اعترافه بأن احلق للوميف كيف، لكيحق الو

ى ده مال وادعيمن يف كس املقام يلو( :ره اجلواهر بقولهكما ذيظهر وجه الفرق فيمل  أنه علميمنه و

   وإن ،باعه م لويؤمر بالتسليفإنه ، عه مثالًيالة يف بكالو
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ان كه يصدق فيهو  واملالى ده عليان كملا  إالّ أنه ،املالكى  علأيضاًنافذة  ريانت دعواه غك

   .ىانته )هيخبالف ما حنن ف،  يف الظاهر معاملة الثابتمعاملة

استدلوا لذلك  وإن ، عدم املنع لو دفعنيب ومي عدم وجوب التسلنيظهر التدافع بيمنه  أن ماك

ز جين حقه مل يكمل  وإن ،ه الدفعي علل وجبكيان حق الوكن إ أنه وجه التدافع، باعتبار عدم املعارض

عن  احملكيان كمن هنا  و،ثبت له احلقيل الذي مل كيالو إىل م جبواز الدفعكقول احلايف كي ف،له الدفع

  . له الدفع زجيمت مل ن إ نهأ و،قيم مع التصديجممع الربهان التأمل يف عدم وجوب التسل

قلنا به فهو يف حقه باعتبار ن إ ميوجوب التسل نإ( : التدافع بقولهإشكالأن اجلواهر أراد دفع كو

ال  إالّ أنه ،لكيو أنه ه من هذه اجلهة لو بانيقال بترتب الضمان عليبل قد ، هيالم لنا فكه الذي ال إقرار

ها مباشرته للدفع مع فرض يترتب عليث يومة القاطعة للرتاع حبكوجه احلى م له به علكلزام احلاإى قتضي

   .ىانته )االمتناع منه

 نيه فال فرق بيعل و، باقنيالمك النيالتدافع ب فإن ،ظاهر ريره لرفع التدافع غكالوجه الذي ذ أن ذإ

  . التهكو يف صدقه إذا الةكمدعي الو إىل ن يف وجوب الدفعيالد ونيالع

توجه ينه أ و،ل أم الكيو بأنه ادعائه عدم علمه أو التهك لوميار الغركنإالم يف صورة كعلم اليمنه و

  .  صورة دعواه عدم العلميفنفي العلم ى عل واركنت يف صورة اإليالبى ه عليحللف علا

 مي قبض ماله عن غريفالة الغائب كوى لو ادع(:  القواعديففقد قال  ،سألة امليفأما قول الفقهاء 

 املبسوط يف ماك ،ناًيد أو ان املالكناً يع(: رامةك مفتاح اليف قال ،)هي علنيميالة فال ك الومير الغركفأن

  شرح  ويضاحاإل واإلرشادر ويالتحرو
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هما إطالقان ك وإن ،تابكالكن يتردد له يف الدى ذا الشرائع علك و،حياملفات و لولدهاإلرشاد

 ،ناًيان املال عكن إ ةيفاكال واملسالك وجامع املقاصد ورةك التذيفما ك و،إشكالن من دون يشمل الدي

 رياخت ألنه ،هيه في علنيميها بتوجه اليم فكحي أن ر بعدهكما ذ وملقاصدنبغي جلامع ايناً فيان دكن إ أماو

 نيميال أن من املقرر عندهم و،يصدق املدع إذا ميؤمر بالتسلي ميالغر أن هيف  ـتب الثالثةكأي الـ  هايف

ال يف ن يه يف الدإقرارنفذ ي ميالغر أن عند هؤالء و،هإقرارث لو أقر نفذ ير حبكان املنك إذا تتوجهإمنا 

  . نيالع

 ،ناًيان املال دكن إ صدقه إذا ميؤمر بالتسليال  أنه هاي فرير بعده فقد اختكما ذ وأما املبسوطو

من  و،لحق به يف بعضيظهوراً  و،اً يف بعضهاحي مطلقاً تصرنيميه اليتوجه عليال  أنه هاي فريلذلك اختو

ر تردد يف وجوب ي التحريفنه كل، هيلإ نيمي توجه اليفتردد ي أن نبغيين يم يف الديتردد يف وجوب التسل

ان ك إذا هي علنيميه اليجزم يف السرائر بتوج و،نيالع وني يف الدنيميم وجزم بعد بعدم توجه اليالتسل

  . )صدقه إذا مهيؤمر بتسلينه أ و،ناًيد

 يفقطعاً ( :رامةك مفتاح اليف و.)ميؤمر بالتسليناً مل يانت عك ولو صدقهو( :مث قال القواعد

 اإلرشاد وريالتحر ورةكالتذ والشرائع وجامع الشرائع و املبسوطيفبه صرح  و،املسالك ويضاحاإل

يف  و،نفذي فال ري حق الغيف إقرارذلك  ألن ،ةيفاكال والروضة واملسالك وجامع املقاصد وشرحه لولدهو

ال  إذ ،ع من الدفعنميلو دفعها مل  أنه ةيفاكال والروضة واملسالك وجامع املقاصد ورةكالتذ واملبسوط

   .ىانته )حجتهى املالك عل ومها االنريمنازع غ

ن حبجة يم الديوجوب تسل ونيم العي بعدم وجوب تسلنيالع وني الدنيالفرق ب أن ظهريبذلك و

  دفع ي ألنه ني باب الديف حقه يف قراراختصاص اإل
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، ا مال املالكحيث إ ني خبالف الع،حجتهى ر من له ذلك فهو علك أناذإ و،ن من خالص مالهيالد

م ين موجباً للتسليكمل  وإن ،همايم فيه التسليم وجب عليان موجباً للتسلكن إ قيالتصدن إ إذ ،ظاهر ريغ

  . همايم فيه التسليب علجيمل 

ن يمساواة الد اشاينكال ووالده واإلرشادالفاضل يف  وديابن سع وخيي عن الشكان احملكلذا و

نه وأل، ه لقبض حقهريه باستحقاق غي علمي الغرإقرارنفذ يال  ولكاملوى ون عليكإمنا م يالتسل ألن ،نيالع

ونه مال كجهة ى ن الدفع علأل و،طالب به بعد ذلكيوجه ال ى ان مربئاً للذمة علك إالّ إذا ؤمر بهيال 

روه من وجه كآخر ما ذ إىل ،واجب ري هذا الوجه غريغى الدفع عل و،هيقتضيثبت ما يالغائب مل 

  . يف عدم الدفع ال، الالزم التساوي يف الدفع أن نك قد عرفتك ل،يالتساو

 إذا ه شيءين عليكالة مل كان دفعه بسبب الشهود ملدعي الوك فإن ميفلو دفع الغر، انكف كيو

 ه شرعاً من دفع احلقيعمل حسب ما هو الواجب علإمنا ل كيالو ألن ،الةكثبت عدم الوأ وجاء املالك

ل كيالة الوكثبت و إذا ذلككه ينة وجب الدفع عليثبت املالك بالب أنه إذا ماكف ،لهكيو أو املالكإىل 

  . نةيبالب

أنفسهم ى  العقالء علإقرارقه له من باب يالة بسبب تصدكمدعي الو إىل ميدفع الغر إذا أما

ل ك نه استعادا منيميلو ب والةكثبت يف حقه الويان للمالك الذي مل كر كنأ وجاء املالك و،)١(جائز

ه الرد يمال املالك فعلى ده عليل واحد منهما كقد وضع  و،ها بظاهر الشرعي للعدوان املتحقق ف،منهما

  .نيهذا يف الع ،إليه

 للمالك  ماالًهونكتشخص ياملال مل  ألن ،لكيالو إىل ال، ميالغر إىل رجعياملالك  فإن نيأما يف الدو

   لكيوأخذ الفإذا ، مته مشغولةذله فكيو ريغ إىل بدفعه

                                                

  . ٣ ح من كتاب اإلقرار٣ الباب ١١١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(
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ل كيالو إىل  رجعميالغر إىل رجعوإذا  ،هما شاءيأ إىل ان للمالك الرجوعكط يتلفت بتفر ونيالع

  . فهو ضامن، أتلف املال ل فرط حىتكيالو أن لفرض

 أما و،املتلف أنه  بعدميالغر إىل وجه لرجوعه ال ألنه ،ميالغر إىل رجعيل مل كيالو إىل رجع إذا أما

وإذا  ،ميالغر إىل لكيرجع الويل مل كيالو إىل رجع املالكفإذا ، لكيط من الوي تفرريان التلف بغكإذا 

 ،همايأ إىل حق للمالك يف الرجوع ال بأنه عترفي ميالغر ألن لكيالو إىل ميرجع الغري مل ميالغر إىل رجع

للمالك ان كإليه ولو دفع (: ث قالي الشرائع حأطلق وإن ،عدمه وطي صوريت التفرنيلذا فرق اجلواهر بو

  . )خراآلى رجع أحدمها عليالة وال كاره الوكنإهما شاء مع يلزام أإان له كتلف  فإن ،استعادا

 مين لو دفعه الغرين يف الدكل(: املالك فقد قال يف الشرائع إىل ميسلمه الغر إذا نيالد إىل أما بالنسبة

نفي يهو  ولهكيبقبض و إالّ نيتعيال   إذ، مالهنينتزع عيمل  ألنه ،لكين للمالك مطالبة الويكل مل كيللو

وال ، ط منهيتلف بتفر أو ةي باقنيانت العكن إ لكيالوى عود علي أن ميللغر و،نيل واحد من القسمك

  . )طي تفرريه لو تلف بغيدرك عل

  .)ركأن إذا نيميلزمه اليم لو أقر به يالتسل ميلزم الغريل موضع ك(: الشرائع قال مث إن

ا  و،ما يف املسالككهذه قاعدة مشهورة (: ند قول العالمة مبثل الشرائعرامة عكيف مفتاح الو

 )ةيفاكال وسالم لفخر اإلاإلرشادشرح  ورةكالتذ وما يف املبسوط هي معىن و،ريالتحر وصرح يف الشرائع

   .ىانته

 هو و،سهكقال بعيرمبا  و)ر حلفكأن إذا أقر دفع إذا لماك: (نهإان هذه القاعدة يقال يف بيقد و

 إىل ىلب للدعوجيه شيء مل ين عليكمل  أنه إذا وجه هذه القاعدة و،)أقر دفع إذا ر حلفكلما أنك: (نهأ

مقتضاه حيث إن ، هإقرارى لزم مبقتضأأقر  فإن ،الم املدعيكم كاحلاإليه جلب هلا وجه فإذا ، مةكاحمل

   ،الدفع
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ره بعضهم كما ذ هذا هو معىن و،ركمن أنى  علنيميال واملدعيى نة عليالبر مشله قاعدة كنأن إو

ر كما لو أقر املنكون يكف، حلفيف ياملدعى ردها عل ه أوإقرار نيمي بأن فائدة ال،يف وجه هذه القاعدة

  . هي علنيميلتوجه ال معىن ه الإقرارنفذ ي ث اليفح

ال  و،ركأن ا إذنيميلزمه اليقد نه إ :قاليفال ، هاريات دون غيهذه القاعدة يف املال أن ىفخيوال 

  . اتياملال ريمن باب السالبة بانتفاء املوضوع يف غ أنه لوضوح، أقر إذا لزمه الدفعي

خر يف اآل ومي أحدمها يف نفع الغر،نيمكونان طريف حيكار كناإل وقراراإل أن يف إشكالنعم ال 

  . ضرره

دقه ص وإن ،نفي العلمى ذبه حلف علكوارث صاحب احلق ف أنه ىلوادعو( :القواعد قال مث إن

  . )وارث له سواه لزمه الدفع ال أن ىعل

، ه الدفعيصدقه لزم عل فإن ،صدقهيقد  و،علمأقول ال يقد  و،ذبهيكقد فإنه : الصور ثالث: أقول

جامع  و املبسوطيفبه صرح  و،ريما يف التحركاً إمجاع( :رامةكيف مفتاح ال و،ناًيد أو ناًيان عكسواء 

ى وافقه عل و،نيلزم بدفع العيال  أنه تابكالإقرار قرب يف  و:ل قا،جامع املقاصد ورةكالتذ والشرائع

   .ىانته )ري حق الغيف إقرار ألنه احملقق الثاين وذلك ولده

  . ه يف الفرع السابقيقد عرفت وجه النظر ف و:أقول

نفي ى  حلف عل،أعلم ال: قالوإذا  ،نفي العلمى العدم ال على لف علحي أن فالالزم، بهذّك إذا أما

قد نقل مثله مفتاح  و،عم لعله أراد بنفي العلم األ)العلم ينفى ذبه حلف علكف(: فقول القواعد، مالعل

  . جامع املقاصد وريالتحر ورةكالتذ وعن املبسوطرامة كال

   صدقهن إ أما، هيلإد سلم يالوارث الوح أنه ىصدقه علن إ أنه ىفخيمث ال 
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ان للوارث مراجعة كنعم ، القسمةى  تسلط له علال إذ ،هيلإم يز له التسلجيبأنه أحد الورثة مل 

م ويل كاحلا ألن ،عاًيهم مجيلإم املال يل الورثة بتسلكحضار إن من كتميمل  إذا قسميم كاحلا ومكاحلا

  . ما أشبه واملمتنع والقاصر

ره كه ما ذي فف،ون ذلك بعد ثبوت املوتيك أن نبغيي بأنه هيما حنن فيأما ما عن جامع املقاصد ف

ده املال باملوت ي من بإقرار أن تابكال وريالتحر ورةكالتذ والم املبسوطى كمقتض أن  من،رامةكاح المفت

 قد تقدم و،قراراإل ونةيالب واعيالش وعم من العلم الوجداينلعل قوله بعد ثبوت املوت الثبوت األ و،افك

  . نيالد وني العنيورة بك املذمورال فرق يف األأنه 

ة يانت املدعكث يرض ح األميد الغريان بك وهريالوارث املشارك لغ بأنه  أقرلو أنه ىفخينعم ال 

 وإن زجيبل مل ، ميه التسليب علجي مل ،ربكالولد األ ريغ يان املدعكث يح ده احلبوةيان بك أو ،الزوجة

  .هذا املوضع ري غيفالم الفقهاء ك ف،نةيأقام الب وإن بل، الوارث بأنه عترفا

ده يسلم بيال فإنه ، رثي ما أشبه ِمن من ال أو القاتلنه إ :ن قالكل، الوارثه  بأنصدقهن إ أنه ماك

  . املال

الوارث  بأنه ه العلميعلى دعا لو نيميب الجي(: ث قاليح، الم اجلواهركمما تقدم ظهر وجه  مث إن

ل ية فقد قوارث يف اجلمل بأنه ه العلميعلى أدع إذا أما، لصاحب احلق الذي يف ذمته للقاعدة املزبورة

 ذلك نظر إطالق يفو، ان القسمةكمإم لو صدقه لعدم يؤمر بالتسليال  ألنه ،هي علنيميبعدم وجوب ال

   .ىانته )واضح

  .عياجلم ما أشبه لوحدة املالك يف أو وصي أو ويل أنه ىدعا إذا مايم فكظهر وجه احليمما تقدم و

   قرار يف صورة اإلاألمر يف تقانم اإلكاحلاى عل أنه مث الظاهر
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  . هاريغ أو ةيالوصا أو الوالية أو الةكالوى دعاسواء ، ما أشبه عن املدعي أو ليفك بأخذ ميمن الغر

يف و ،)إليهاً وجوب الدفع يحتمل قواه فصدقه يحالة الغائب علإى لو ادعو( :القواعد قال مث إن

نه إ رةكيف التذ و،نه الوجهإ رييف التحر و،جامع الشرائع وة املبسوطريهذا االحتمال خ(: رامةكمفتاح ال

قبل يالوارث فكان ك فنيس بعيله حبق يف ذمته ل أقر ألنه ،أصحنه إ جامع املقاصد ويضاحيف اإل و،أقرب

  . ) العقالءإقرارلعموم إليه بالنسبة 

والفرق ، الةكالومسألة رناه سابقاً يف كد ما ذيؤيهذا  و،القاعدةى روه هو مقتضكما ذ و:أقول

ما هنا مبال يف كله  قري ومل ريمال الغى د عليل باستحقاق الكيأقر للوإمنا الة كالومسألة  يف بأنه نهمايب

 أو ،ون احلق له من جهة امللككفرق بعد احلق يف  وأي ،احملال ولكيظاهر الوجه بعد حق الو ريغ، ذمته

  . ديمن جهة وضع ال

إليه ألن  دم وجوب الدفعتمل عحيو(: ث قالي القواعد حيففاالحتمال الثاين ، حال أي ىعلو

قف أمام ي ل الكيار الوكنإاحتمال  إذ ،ظاهر الوجه ريغ، ىانته )ليار احملكنإ الحتمال ئ مربريغالدفع 

  .ميق الغريتصد

 خيذلك الشى وتبعه عل، ه العدميتوج يف ره الشافعيكرامة ذكمفتاح ال يفما كهذا االحتمال و

 أيضاًرامة كره مفتاح الكان ملا ذك وإن ،رناهكمال ما ذل ضعف هذا االحتي تعليف األوىل و،اجلماعةو

لو جاز منع املستحق من حقه الحتمال  ألنه انة من الضعفكهذا االحتمال مبن إ( :ث قاليح، وجه

براء معه شهاد لبقاء احتمال عدم اإلمع اإل  ملنع املستحق مطلقاً حىتئمرب ري الدفع غريصيار الذي كناإل

  الحتمال موت 
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   .ىانته )همايلإه من الوصول ين فكتميمطالبته يف بلد ال  أو ظهور فسقهما أو نيالشاهد

ال ك يفالوجه إمنا  و،شكالدفع جذور اإلي اجلواب النقضي ال و،جوابه نقضي أن ةيواألولوجه و

  .  نفسهيفح ي صحأيضاًرامة كره مفتاح الكان ما ذك وإن ،قراررناه من قاعدة اإلك ما ذنياملقام

  



٢٩٥

  . )التعدي أو طيمع التفر إالّ دهيضمن ما تلف يف ي  النيل أمكيالو(:  الشرائعيفقال  :)٣٣مسألة (

ل ين قد عرفت الدليمناء الذه من األريغك ،هي فإشكالال  وني املسلمنيال خالف بنه إ :يف اجلواهرو

  .التلفى قه بدعويتصد إىل ذا بالنسبةك و،مجاعاإل وعدم ضمام من النصى عل

سألته عن الذي  و:ث قالييف حد )عليه السالم( جعفر أيب عن، عمن حدثه، ن عثمان بنفعن أبا

ون يك أن ه غرم بعديس عليل ):عليه السالم( فقال ،صاحبه ضمانى سرق أعلي أو هلكيستبضع املال في

   .)١(ناًيالرجل أم

 ،قبل قولهي هل ثقة ريان غك إذا  عن املودع)السالم وه الصالةيعل(سئل الصادق : يف املقنع قالو

   .)٢(هي علنيميال  ونعم: )عليه السالم( قال

تأمتن  أن س لكيل:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  عن مسعدة بن صدقة،سنادعن قرب اإلو

   .)٣(ال تتهم من ائتمنت و،من خانك

لى اهللا ص( رسول اهللان إ :)عليهما السالم( هيعن أب، بن حممد عن جعفر، اديوعن مسعدة بن ز

   .)٤(قد جربته ووال تأمتن اخلائن، تتهم من قد ائتمنته أن س لكيل:  قال)عليه وآله

ال  وال القصار وضمن الصائغيال :  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  املراديريبص أيب عنو

رجل استأجر يف و، ئاًيستخرج منه شيستحلف لعله ي ونةيئون بالبيجي فنيونوا متهميك إالّ أن احلائك

  ى عل: )السالم وه الصالةيعل(فقال ، محاالً

                                                

  . ٥ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٨ ص١٥ ج:الوسائل) ١(

  . ٧ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٨ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(

  . ٩ ح من أبواب الوديعة٩ الباب ٢٢٩ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

  . ١٠ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٩ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(



٢٩٦

   .)١(مأمون فهو ضامن ريان غك وإن ،ه شيءيس عليأموناً فلمان كن إ حنو من العامل

شتري له ي  رجل أمر رجالً،)عليه السالم( احلسن عين أباي، هيتبت الك:  قال،حممد علي بن عنو

 أو مراآل من مال ، من مال من ذهب املتاع،قيه الطريقطع عل أو فاشتراه فسرق منه، ذلك ريغ أو متاعاً

   .)٢(مراآلمن مال : )عليه السالم( بتكف ،أمورمن مال امل

املؤمتن ى س عليل: قال أنه )السالم وه الصالةيعل( نياملؤمن ريعن أم، سالمعن دعائم اإلو

   .)٣(ضمان

 ،ائتمنت إذا ةمانأد األ :قال أنه )السالم وه الصالةيعل( نياملؤمن ريعن أم، مدي يف الغررعن اآلو

   .)٤(ة لهأمانان ملن ال ميإال فإنه ، ائتمنته إذا كريال تتهم غو

ظاهر  وح بعضيهو صر(: اهريف اجلو و،هريغ أو ل جبعلكيون الويك أن نيال فرق به مث إن

 ،ريس بأجيل ألنه ل املقامشميضمن ال ي ريجاأل أن ىما دل عل و،ةمان األأدلة طالقذلك إل و،)٥()نيالباق

  . د من التأمليمز إىل حمتاجةسألة انت املكوإن 

 يف ةأماند يده ي ف،طيتفر أو مع تعد إالّ دهيتلف يف يضمن ما ي ال نيل أمكيالو(: قال يف القواعد

  . )ان جبعلك وإن ،ضمنيل فال كحق املو

 فقد طفحت به ،طيتفر أو بتعد  إالّدهي يف تلفيضمن ما يال  ونيأمنه إ أما(: رامةكمفتاح الويف 

 ويف ،ةيظاهر الغن  ـمجاعأي اإلـ نه إ اضيالر ويف ،حمل وفاقنه إ املسالك والروضة يف و،عبارام

   ال خالفنه إ السرائر واملبسوط

                                                

  . ٣ حةر من أحكام اإلجا٣٠ الباب ٢٧٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١٥ حةر من أحكام اإلجا٣٠ الباب ٢٨٠ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  . ١٧٥٥ ح٤٩١ ص٢ ج:الدعائم) ٣(

  . ٧ ح من نوادر العارية٨ الباب ٥٠٧ ص٢ ج:املستدرك) ٤(

.٤٢١ ص٢٧ج:  جواهر الكالم)٥(



٢٩٧

نفي  و،مجاعات اإلطالق إلني املسلمنيه بيا نفمهظاهر و،دهي يف تلفيضمن ما ي ال نيأم أنه يف

ل باجلعل من كيس التويل و،ما صرح بذلك مجاعةك، بدونه ول جبعلكيان التوك  إذااخلالف تشمل ما

  . لكيفراد النادرة للتواأل

ذلك  يف ال خالف أنه المهمكلوح من ي و،ان جبعلك وإن نيل أمكيالو(: جامع املقاصد يف قالو

القول قول  أن ماإمجاع والباب من مواضع متفرقة يف فاملستفاد من تتبع فتاواهم، سالم علماء اإلنيب

 ،وجه شرعيى ع قد قبضه عليمثن مب أو انكعاً ي مب،بدونه والتلف مطلقاً مع اجلعلى دعو يف لكيالو

  . زالت الة أوكت الويبق

 نيم األنيوتضم، ة عن اام املؤمتنيخبار الناهذلك األ يف األصلولعل (: رامةكمث قال مفتاح ال

 )شهد لهي أو هيدل عليذلك مما  ريغ إىل ،ناًيان أمك إذا رقسي أو هلكيتبضع املال ف املسميعدم تغرو

   .ىانته

 الروايات إىل ضافة باإل،ل منهكيرج الوخي ومل ،دي الأدلةطالق  فإل،فرط أو ىتعد إذا ضمني أنه أما

 احلمال واجلمالى املقام ثبوت الضمان عل يف د الضمانيؤي و،املتعدي وضمان املفرطى املتعددة الدالة عل

  : الرواياتذلك متواتر ى ما دل علك، فرطوا إذا حنوهم واملالح واريكاملو

 هيعل( نياملؤمن ريقال أم:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، امللك مثل ما عن مسمع بن عبد

   .)١(ابركلص م أو حرق أو من غرق أو من سبع إالّ  املشارك هو ضامنريجاأل: )السالم

  عن املالح أمحله  )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت : قال،عن خالد بن احلجاجو

                                                

  . ٤ حةر من أبواب اإلجا٣٠ الباب ٢٧٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٢٩٨

   .)١(ان مأموناً فال تضمنهكن إ :قال ،نقصيالطعام مث أقبضه منه ف

  . ةريثك الالرواياتها من ريغإىل 

 عمجاإنقل  أن رامة بعدك مفتاح الما يفكفإنه ، الم جامع الربهانك يف علم وجه النظريمما تقدم و

س مبعلوم يلفإنه ، إشكال ولإمجالو من خيم ال كاحلن إ( : املسالك قالإمجاع ومسعتهجامع املقاصد الذي 

 ،الثمن وعيه من تلف املبيدعيلما ك يف عدم ضمانه ونهيميهو قبول قوله مع  و،ناًيونه أمكلنا ما املراد ب

 ،أعم أو لس جبعيهل هو خمصوص مبا ل و،هيل فك وفعل ما أنه من و،اهيإمه يتسل ولكاملو إىل من ردهو

  مع،البعض أو لكال يف ى املدعمجاعاإلن أ وعضبخمصوص بال أو ،أعم أو الةكنه خمصوص ببقاء الو أأو

نعم قد تشم رائحة  (:قال أن ىلإ )الةكلو ضمن لزم سد باب الو ألنه ،حمتمل أنه  مع،األصلخالف أنه 

 مث إن، ن جبعليكمل  إذا  مباصهيل مع التلف مطلقاً مع احتمال ختصكيالقول قول الو أن  يفناأصحاب

   .ىانته )يردبيلالم املقدس األك أخذ أيضاًصاحب احلدائق 

  النصإطالق ملا عرفت من ، جعلريبغ أو ون جبعليك أن نيالقاعدة هو عدم الفرق بى ن مقتضكل

  . ابيضمن الثي  صاحب احلمام الياتاد بروي املؤ،ح مجلة منهم بعدم الفرقيتصر وى،الفتوو

ى  أت)السالم هيعل( نياملؤمن ريأمن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ميبراهإاث بن يواه غمثل ما ر

   .)٢(نيهو أمإمنا : قال و،ضمنهياب فضاعت فلم يبصاحب محام وضعت عنده الث

                                                

  . ٣ حةر من أبواب اإلجا٣٠ الباب ٢٧٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١ حةر من أبواب اإلجا٢٨ الباب ٢٧٠ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٢٩٩

ضمن يان ال كنه إ :)عليهم السالم (عن علي، هيعن أب، عن جعفر، البختري أيب ةييف رواو

   .)١(احلمام إىل الدخولى جر عليأخذ األإمنا : لوقا، صاحب احلمام

 )ه الصالة والسالميعل(اً يعلن إ :)عليهما السالم (هيعن أب، عن جعفر، سحاق بن عمارإعن و

مل  واحلمامى أخذ اجلعل علإمنا  ألنه ،ابيما ذهب من الثيصاحب احلمام فى ضمان عل ال: قوليان ك

   .)٢(ابيالثى أخذ علي

  . هي فمناط صاحب احلمام آت ف،قبال حفظ امللك يف أجرةس يالة لكالوى اجلعل علن  أدييوجه التأ

الة ك الوإطالقى عدم الضمان مقتض ألن ،ل الضمان صحكيالوى ل علكلو شرط املو أنه مث الظاهر

: ليشمله دليف،  العقدطالقهو مناف إلإمنا  و،العقدى اً ملقتضيون الشرط مناف يكالة حىتكالوى مقتض ال

املؤمنون عند شروطهم)٣(.   

  

                                                

  . ٢ حةر من أبواب اإلجا٢٨ الباب ٢٧١ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ٣ حةر من أبواب اإلجا٢٨  الباب٢٧١ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  . ٤ ح من أبواب املهور٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل) ٣(



٣٠٠

 نيلكيانا وكله كل عن موكو فإن ،لكوي أن لهكيأذن لوان كإذا ( :الشرائع يف قال :)٣٤مسألة (

ان كله عن نفسه كو وإن ،ال تبطل مبوت أحدمها وال بعزل أحدمها صاحبه و،التهما مبوتهكتبطل و وله

   .ىانته )األولل كيمات ون إ ذاك و،التهماكل بطلت وكمات املو فإن ،له عزله

د يله حسب حتدكعن مو أو ل عن نفسهكيل الوك وسواء، حين صحياألمرال ك أن الظاهرو

ل عنه كوي أن أجاز لهفإذا ، ةياملقال أو ةيبالقرائن احلال أو د بالنصيان التحدكسواء و، لكيل للوكاملو

 وإن ،لهكل عن موكوي أن ز لهجيل عن نفسه مل كوي أن أجاز لهوإذا  ،ل عن نفسهكوي أن ز لهجيفقط مل 

 الةكو يف ضريل مل ك عن املوالًكيان وكفإذا ، عن نفسه أو ل عنهكوي أن ان لهكهما يلكأجاز له 

، لكهو مرتبط باملوإمنا  و،األولل كيس مبرتبط بالويلاألول ألنه ل كيجنون الو أو ل الثاين موتكيالو

  . التهكما أشبه بطلت و أو جن مات أو فإن ،األول لكيالته مرتبطة بالوكو فإن ،ل عن نفسهكو إذا أماو

ى فمقتض، لكعن املو أو ل عن نفسهكوي أنه نيعيل ومل ك املوأطلقن إ أنه عرفيرناه كومما ذ

عمل يوك ال كاملش فإن ،هذا أو شمل هذايهل  أنه شك إالّ إذا ،منهما أي ل عنكوي أن  صحةطالقاإل

  . قنيعمل بالقدر املتيإمنا  و،به

  : ه أوجهي ففأطلقلو نه إ( :ث قاليح، قول املسالك يف علم وجه النظريمنه و

  . هي علاألمرل يالغرض من ذلك تسه ألن ،لكيل عن الوكيونه إ :أحدها

  ذن إتواله بيل تصرف كيالتو ألن ،لك للموالًكيون ويكنه إ :همايثانو



٣٠١

، ابة عنهيبالن ولكلة للموصااحلق باألحيث إن ، ن ذلك هو املتبادروأل، لكقع عن املوي فلكاملو

رجح يمل  وهي عن الشافعنينقل الوجه ألنه رةكالتذ يف توقف وريالتحر والقواعد يف وذا الوجه قطع

  . ئاًيش

 اإلذنفرض  ألنه هو ظاهر عبارة الشرائع و،لهكعن مو ول عن نفسهكوي أن ني بريتخينه إ :ثالثهاو

هذا  ونيريالتقدى ه عليل املأذون فكيهلما بصدق الو طالقة اإلي صالحيريوجه التخ و:مث قال، مطلقاً

   .ىانته )ان قوالًكن إ بيالوجه قر

نقله مفتاح  و،)ناًيأم إالّ لكوي أن س لهيه فليل فكوي أن لكيل موضع للوكو( :القواعد قال مث إن

  .جممع الربهان واإلرشاد وجامع املقاصد وريالتحر ورةكرامة عن التذكال

 بجيإمنا  و،عدم ظهور هذا الشرطى فخين ال كول،  العدلنيماملراد باألن إ :قال جامع املقاصدو

 اعتبار ذلك يفى ل الشرعي عليبعدم الدل: (لذا قال يف اجلواهر و،لكذن املوإبقدر  األمرناط يأن 

من املعلوم عدم  و،لكيمن مراعاة املصلحة اليت هي مناط تصرف الو الإس يبل هو ل، خصوص الفرض

مال ى د علين له كحنوها مما مل ت وغةي الصإيقاعى له علكيأراد تو إذا مايخصوصاً ف، كاختصاصها بذل

   .ىانته )ذلكى المهم علكل ين ترتكمي و،ما هو واضحك

 أو ةي بالقرائن احلال،باالنصراف أو ون بالنصيك أن نيل بك املوينيتع يف ال فرق و،رهكما ذكهو و

  . تسلسلوا وإن الءكالو يف الم املتقدمكأيت الي و،ةياملقال

ن هو يكمل  وإن ،ل التعديكيق للوحيل مل كية الوأمان يف ما أشبه أو ازكان ارتك أنه إذا ىفخيمث ال 

  له ملصلحة له من كوإمنا ل كاملو ألن ،ناًيبنفسه أم



٣٠٢

  .ما أشبه أو صداقة

د منوط به يحدالت ألن ،لكة لزم اتباع نظر املوماناألى صغر ل يفكاملو ولكينظار الوأولو اختلف 

  .لكيبنظر الو ال

ل حمدد كيل الوكيل ذلك يف وك فإن ،مهاريغ وسالماإل ومياناإلكات يسائر اخلصوص ةماناألكو

  . لكبنظر املو

يف مفتاح  و،)هريل غك املونيعيإالّ أن ( :ه املتقدم قولهإطالقعن  العالمة يف القواعد استثىن مث إن

ل ك له املونيعي إالّ أن رةكيف التذ و،ريالم التحر كهو معىن ودجامع املقاص ورةكالتذ ما يفك :رامةكال

 إطالقى ل عليال دل أنه ث قد عرفتيح و،هيما نص على  اقتصاراً عل،نيكمل  أو ناًيان أمكجوز سواء يف

بل ، منه عموم مطلق املستثىن و املستثىننين بيكحنوه مل  وغةيجراء الصإمثل  يف اًيناً خصوصيونه أمك

  . جهعموم من و

  ).انة وجب العزليولو جتددت اخل(: مث قال يف القواعد

ه كترألن ( :رة قالكذلك يف التذك و،جامع املقاصد وريما يف التحرك: رامةكيف مفتاح الو

فهو  وإالّ دهيلعل املراد منعه من التصرف بأخذ املال من  و،طيتفر وعييانته تضيتصرف يف املال مع خي

 يف الًكيونه وكتحقق يمل  ألنه ،وز عزلهجيال  أنه ة وجه هويللشافع و،مهاانة مع شرط عديمعزول مع اخل

  .ىانته )العزل

 ،عزلي وونخيفرمبا ، ني يف أحد اجلانبإطالقن يك مل ،لكد املويار حتدياملع أن ث قد عرفتيحو

حمتمالت حيث إن  و،عزله ل يفكيالومع عدم حق  أو ل يف عزلهكي مع حق الو،عزليون وال خيرمبا و

   ثباتالثبوت ثالثة فاإل



٣٠٣

ل كياحتمل الون إ أنه ديل حتدكبل للمو، لكنه املويعيما كنه أ و، حمتمل للصور الثالثأيضاً

  .عزلهي أو معزولفإنه  انةياخل

ما  أو ةيأعطاه عار أو أودعه أو ضارب معه أو الذي جعل له اجلعل ولكي الورياحلال يف أج مث إن

  . لكأنه حمدود بنظر املو وعيالك يف اجلمل لوحدة املكي حال الو،أشبه ذلك

  



٣٠٤

ل كيالوى ب علجي أنه  يفإشكالخالف وال  ال(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر :)٣٥مسألة (

 خطاب وجه ناىفى نئذ عليامتنع ح فإن ،عدم العذر وله مع املطالبةكيو أو لكاملو إىل دهيم ما يف يتسل

 يف ذلك اإلذنده بعد انقطاع ي للعدوان يف استمرار ،اًإمجاع وبل،  عذر ضمن قطعاًريالرد عرفاً من غ

 )رة االعتراف بهكما عن التذكه يخالف أجده ف ضمن باليان له هناك عذر مل كنعم لو ، باملطالبة

   .ىانته

ال  و،مه قبل طلبهيلزمه تسليده ال ية يف أمانفهو ، عيل مثن املبكيقبض الووإذا ( :قال يف القواعدو

  . )زال فأخر ضمن فإن ضمن مع العذري وال ،ان الدفعكمإ ومع الطلب إالّ هريتأخضمنه بي

ل هو كيد الوي إىل ل شيء وصلكذلك احلال يف ك وبل، عيتص بثمن املبخي ال أنه ىفخيال : أقول

 أو ل برهنكاالستدانة للمو إىل ذلك بالنسبةك و،عياملبإليه وصل  واًيل مشتركيان الوك إذا ماك، للبائع

  .هاريغ والعروض يف باب املضاربة أو من النقودإليه ما وصل  و رهنريبغ

  : ورةكرامة يف شرح العبارة املذكفقد قال يف مفتاح ال، حال أي ىعلو

 ترك دق و،رةكمواضع من التذ واملسالك وجامع املقاصد والشرائع وما صرح بذلك يف املبسوطك(

زال فإن ( :رة قولهكموضع من التذ وحياملفات وةيفاكالو املسالك والروضة واللمعة وريالتحر ويف اجلامع

 اإلرشاد واقتصر يف ،ره له يف الشرائعكاملسالك مع ذ تعرض لذلك يفي ومل ،تهاينه قضكل، )فأخر ضمن

ر كان ذكمللعله  و،تعرض للعذريمل  و)أخر ضمن فإن القدرة وم مع املطالبةيب التسلجي( :قولهى عل

  . القدرة

   خالف يف وجوب الدفع مع الطلب ال أنه الظاهر: يف جممع الربهانو



٣٠٥

ذا يف خروج ك و،اًيودع أو اًريمستع أو اًميغر أو انك الًكي و،اًيم وجوباً فوريالتسلى القدرة علو

   .ىانته )١()الغاصبك ضامناً ريصي فرية بالتأخمان عن األنيماأل

سلم يمل  ون له عذريكمل إذ إذا  ،القاعدةى منه هو مقتض املستثىن وروه من املستثىنكال ما ذكو

 ،ه شيءيس علياملؤمتن لن إ ليشمله دليف، ان له عذرك إذا أما، ديالى علل يشمله دليف، ان خائناً عرفاًك

ما غلب  :الرواياتبعض  ويف ،ن له عذريكمل  إذا أخر خبالف مان إ ةمانرج عن األخي نه بالعذر الأو

ل ي هلذا الدلان مشموالًكحنوه  واملرضكه يان العذر مما غلب اهللا علك فإذا ،)٢(بالعذر ه فهو أوىلياهللا عل

  . أيضاً

 م وجوداًكق احليء من النصوص تعليش يف سيلنه إ( :قول اجلواهر يف ظهر وجه النظريمنه و

 ريخمن األن أ و،عريف ويشرع ويعذر عقل بأنه تجه القولي و،هيون املدار عل يكيكالعذر ى عدماً علو

ة ية من عذريظاهرهم املفروغ و،حنو ذلك وانتظار انقطاع املطر والنافلة والطعام ومتام احلمامإالتشاغل ب

ال  أنه ال، إحنوها واف املنذوركاالعت واحلج الواجبك رياستلزم ذلك طول التأخ وإن ،يالواجب الشرع

ق صدى احملافظة علئذ نيفاملتجه ح،  عن العنوان املزبوردلةع مما عرفت من خلو األيك ما يف اجلميعلى فخي

ى عل و، مثالًسراع يف املشيال عدم اإل و،عمالمتام بعض األإها ينايف فيال  داء اليتة يف األية العرفيالفور

 اجته القول بالضمان مع إمجاعن مث يكمل ن إ بل، ة لذلكيح عند التعارض مع الواجبات املنافيالترج

لقاعدة  أو دمهكصالة الضمان يف مال املسلم احملترم ي أل الفور عرفاً لعذر شرعةي املنايف للفورريالتأخ

ديالى علمث يف االمتناعها عدم اإلينافي  اليت ال،   

                                                

.٢٦٠ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(

  . ١١ ح٢٧٣ ص٢ ج:البحار) ٢(



٣٠٦

   .ىانته )عةيالود والةكن فسخت الوإو

رج خيمل  ونيأم أنه من الواضح و، مؤمتننيماألن إأدلة ات إطالققال بالضمان مع يف كيفإنه 

  .أشبهما  أو متام صالتهإة بمانعن األ

 نيماأل ريغ أن عطيي الرواياتواحد من  رياخلائن يف غ ونيم األنياملقابلة بن إ :شئت قلتوإن 

 ،احلجكاً يشرع أو ،املرضكاً يون العذر عقليك أن نيفرق ب ري من غ،نيفهو أم س خبائنيهذا ل و،خائن

صالة فال مورد أل، مما تقدمحنو ذلك  وانتظار انقطاع املطر والنافلة والطعام ومتام احلمامإكاً يعرفأو 

  . ديالى لقاعدة عل أو ،الضمان يف مال املسلم

ل ما كقتضي عدم الضمان يف ي ما دلةس يف األيول(: اًريعلم وجه النظر يف قول اجلواهر أخيمنه و

ق ياحتمال الضمان مع تصد إىل قد أشرنا سابقاً و،شمل الفرضيوجه ى ده عليأذن شرعاً ببقائه يف 

   .ىانته )شهادرادة اإل إلري يف التأخأيضاًحمتمل  أنه ماك، نةي لعدم البريجاز له التأخن  وإ،لكيالو

مع ن وجه للضمان يكة مل أمانان الشيء كوإذا  ،ةمانوجب األيي ك املالاإلذنك الشرعي اإلذنن إف

ل يوجود الدلعذار بعد ل يف األكية الوأحنوه يف ترب وةءأصل الربا إىل  وال حاجة،طيالتفر وعدم التعدي

  . مجاعاإل والذي قد عرفته من النص

ن كتمياً ما ريثكف وإالّ ،يأكثرما أشبه  واحلج والصالة والطعام وأمثلتهم باحلمام أن ىفخيمث ال 

موضع  إىل ريشي أن نكتمي ألنه ،ان يف الصالةك إذا ى حتمورة مع اشتغاله ذه األماننسان من رد األاإل

   .أخذها صاحبهاية لماناأل

به ى املال املوص واخلمس واةكالزكات يل الفوركم يف كذا احلكو( :جممع الربهان قال مث إن

فإنه ، اةكالزكان املصرف عاماً ك إذا ال تشترط املطالبة إالّ أنه ،مصرف إىل بل ما دفع للصرف، للفقراء

  س هلا يل إذ ،الطلبى توقف عليال 



٣٠٧

 ذا الواجب بنذرك و،ما علم به و،ن خاصاًاك إذا ذاك و، صرح به يف الدروس،نيمطالب مع

  . ) بالفوراألمرون كذا عدم ك و،هاينفي األصل و،ة هنا تأملييف الفورن كول، فاراتكال وشبههو

 تيؤخر بي )السالم والصالةعليه ( علي انكلذا  و،ليتابع لظاهر الدل أنه القاعدةى مقتض: أقول

  . ة عامة وال عدمها عاميس الفوريفل ،)١(اتالروايبعض  يف ماكاجلمعة  إىل املال من اجلمعة

 ياحلج القضائ واميالص ومن الصلوات و،ودع عند الفقهاء من احلقوقيما يالم فكعلم اليمنه و

  .ذلك ريغو

ل كيأخر الووإذا  ،عياجلم يف لي لوحدة الدل،ركما ذيل فكيل حال الوكيل الوكيحال و مث إن

  .هاريغ ودي عذر ضمن لقاعدة الريأخر بغإذا  أما، ضمن فوت املنافعيم لعذر مل يالتسل

 وجب ،حنوه وولو خوف الظامل، هيلإم يل لعذر من التسلكم للمويل من التسلكين الوكتميمل وإذا 

  .م ويل القاصركاحلا ألن ،ل بالبقاء عندهكرض املويمل  إذا مكاحلا إىل ميه التسليعل

 ،لولةيبدل احلكل كيأخذ بضاعة الو يف لكوحق للم ل لعذر الكل بضاعة املوكيسلم الويمل  إذا مث

  . هينفي األصلو، هيل عليال دلألنه 

ل من باب كيل االنتفاع مبال الوكق للموحي أن ستبعدي ل الكنتفع مبال املويل كيان الوك إذا نعم

له كو إذا ماك، لك النتفاعه مبال املوجرةل األكيالوى ون عليك أن بعديبل ال ، املقابلة باملثل والتقاص

قد طلبها  و،ةيالدور اخلاليصادر اجلائر حيث إن ، ها اضطراراًين فكس ول باشتراء دار له فاشتراهاكاملو

ار الدار لقاعدة جيإه يون عليك أن بعديال فإنه ، حنوه أو خلوف الظاملإليه رجاعها إن من كتميمل  ولكاملو

ىتوي الحنوها و .  

   لكاملوى ب علجيذلك ك ،لكملوا إىل ميل التسلكيالوى ب علجي أنه ماكمث 

                                                

  . ٥١ ـ ٣١ ص:الغارات للثقفي: انظر) ١(



٣٠٨

ن من كتميمل وإذا  ،مكاحلا إىل سلمهيل كيان له عذر فالوك إذا أما، ن له عذريكمل  إذا التسلم منه

 القاعدةى ن مقتضكل،  حفظهأيضاًن من ذلك كتميمل وإذا  ،نيعدول املؤمن إىل م سلمهكاحلا إىل ميالتسل

، أجرةاحلفظ بدون ى رب علجي ل فالكيدة احترام عمل الول لقاعكاملوى حنوها عل و احلفظأجرةون يكأن 

  . لكاملوى انت املصارف علكما أشبه  أو انت دابةك إذا ما يف هايان مضطراً للصرف علكن إ أنه ماك

   .)م ضمنيلو زال العذر فأخر التسل(: الشرائع يفف، حال أي ىعلو

  .ه بغرضيالء عليون االستكار من املغصوب باعتب ألنه ،إشكالال  وخالف بال: اجلواهرويف 

له كالغصب ألن  :)السالم وه الصالةيعل(شمله قوله يف، عد من الغصبي ألنه ،روهكما ذكهو و

 إذا د ذلك مبايقي أن ينبغين كل، ن باب الغصبيمة حسب موازيالق أو ون باملثليكإمنا الرد  و،)١(مردود

الغصب معلق  ألن ال، ل العذر فالظاهر عدم الضمانعلم بزوايمل  إذا أما، علم بزوال العذر وزال العذر

إمنا  و،الغاصب اجلاهل و الغاصب العاملنيعدم الفرق ب يقتضي دلة األ إذ إطالق،عدم العلم وبالعلم

ت يبقوإذا  ،علم بزوال العذريمل  إذا ناًيونه أمكزول يأنه ال  و،ةماناألى مقتض أنه هنا من باب ستثىني

  . عدم الضمان ية بقماناأل

عذر  إىل مث حتول يان له عذر شرعك  مثالً،متبدالً وون ممتداًيك أن العذر يف ال فرق أنه ىفخيمث ال 

، عدم العذر وار هو العذرياملع إذ ،ل واحد من الثالثةكأفراد  يف ذلكك و،يعذر عقل إىل مث حتول عريف

 إذا ماك، ةماننفس األ أو يف لكم املوتسلّ أو يف لكيم الويتسل يف ون العذريك أن نيال فرق ب أنه ماك

  ان ك

                                                

   .٤ ح من أبواب األلقاب١ الباب ٣٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٠٩

انت البضاعة حمجوزة من قبل الظامل مع ك أو ،ناًيسج أو ل غائباًكان املوك أو ،ناًيل سجكي الومثالً

  . ذلك من الصور ريغ إىل ،نفسه يف التسلم وميالتسل يف منهما أي عدم عذر

ل كسلمه للمو إذا البضاعة فروو ون الشتاء القارصيك أن  مثل،عدم الرد إىل لكياضطر الو إذا مث

 ،ةية شرع أنه أمانمن، احتماالن ،تلف إذا ضمنين هل كل، هي علجرةلزوم األ يف إشكال فال ،مات برداً

روه كما ذك ني احلقنيمن اجلمع ب ألنه ،ل املخمصةكأك الضمان نيب وةأمانونه ك نيمن عدم املنافاة بو

  . الثاين أظهر و،هناك

   .العذر الشرعي يف عدم الضمانف قلتم بكيف: قالي ال

ة عن املقام مانتنصرف األ و،)١( مؤمتننيماألن إ ليمشمولة لدل وةأمانونه كذلك لبقاء : قالينه أل

  .  فتأمل،ل املخمصةكأكد يل اليشمله دليف

 ا إذئامللج ورهكاملى بعد الضمان علين ال كل، جلاءواإلراه كعرف حال اإليمن حال االضطرار و

  . تاب الغصبك يف ما فصلوهى  عل،ة السبب عن املباشريئقواتلف أل

 من الرد بعد املطالبة به مع االعتراف به مث لو امتنع مثالًو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

 وإن تقبل دعواه ال: ليق، الرد قبل املطالبةى ادع أو ،ان قبل االمتناعكتلف املال قد  أن بعد ذلكى ادع

ا تقبل لعموم أالوجه عند املصنف  و،اختاره مجاعة و، املفروض سابقاًقراربه هلذا اإليذكلت ،نةيأقام ب

ياملدعى نة عليالب ًى اعتماد عل أو ،انينسكناً ك وجهاً مماألوله قرارأظهر إل إذا خصوصا  

                                                

  . ١٠ و٩ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣١٠

قن ياملت أن  منعةيرناه سابقاً يف الودكحاطة مبا ذه بعد اإليك ما فيعلى فخيال  إالّ أنه ،حنوها وتابةك

ر أصل كذلك لو أنكبل هو ، قرارة اإليحجى معارض مبا دل عل أنه ىذبه عليكمل  إذا من اخلرب املزبور ما

  . )١()نتهينايف مساع بيوجه ى حقه عل  يفإقرارأنه  إالّ اراًكنإان كفإنه وإن ، املال

 قرارتاب اإلك ولشهاداتتاب اكرناه يف ك ملا ذ،ره الشرائعكما ذكالقاعدة القبول ى مقتض: أقول

فد يطلقها مل يمل  أنه ىأقر عل وطلق زوجته أنه فلو شهد شاهدان، قراراإلى الشهادة مقدمة عل أن من

قام الشاهدان  وهذا ولده أن أقر إذ ذلكك و،هيمما عل وله ة ممايل آثار الزوجكتها له بيزوج يف هإقرار

  .ادةؤخذ بالشهي وهإقرارطرح يفإنه ، س بولدهيل أنه ىعل

 أو لهكيقول وى اعتماده عل وانهينسك لقوله الًيلو أظهر تأونه إ( :لذا قال يف جامع املقاصدو

ى قول الشخص يف أمثال ذلك عليقد  وى،ذلك مما تعم به البلو ألن ،حنو ذلك قبلوإليه توب ورد كم

 التلف بعد الطلبى ادع إذا تعرضوا ملايمل  و،لزم الضررفلو بلغت املؤاخذة به هذا احلد ، ظاهر احلال

   .ىانته )نتهيتسمع ب إذ المهمكة يالوعد وقضو

ما  أو لعذر أو راهاًكإ أو اعترف اضطراراً أنه ىاعترف بشيء مث ادع إذا نساناإل أن رواكقد ذو

  . لذا اختار املبسوط القبول و،أيضاًفاملقام من ذلك ، نتهيذلك تقبل بى نة عليأقام الب وأشبه

، ذلكى نة عليم البيقأنا أ ورددته قبل املطالبة تلف قبل املطالبة أو: قالفإذا (: المه كيكقال يف حم

  : جهان وهيف ،أم ال نتهيفهل تقبل ب

لزمه يه مل يرد لو صدقه عل تلف أوى مها عليقي ألن ،ا تسمع منهأ :حيهو الصح و،أحدمها

  . نةيه البيقامت عل إذا ذلككالضمان ف

  قتضي يذلك  ألن ،ك وقتاً آخريأرده عل: بقولهذا ك ألنه ،التسمع: الثاينو

                                                

.٤٢٥ ص٢٧ج:  جواهر الكالم)١(



٣١١

  .دهيه يف ءسالمته وبقا

ذب كوم، األولذب لقوله كبقوله الثاين م ألنه ،أرجح وهذا القول أصح: يف الناس من قالو

 نةيقامة البإذلك كس يول، جتوز له مطالبته ته فالءتلفه فقد أقر برباى صدقه عل إذا وأما، األولنته بقوله يلب

 )ربئه صاحب املال فلزمه الضمانينة ومل يقم البيأنه مل كف، ذب هلاكبل هو م، ربئه صاحب املالي ملألنه 

   .ىانته

القول  أن خ يف املبسوطيبل ظاهر الش، األولل يقاوم الدلي ل القول الثاين اليدل أن من الواضحو

  .نادراً إالّ اخلاصةعرب به عن ي  الريمثل هذا التعب و،)يف الناسو( :ث قاليح، الثاين للعامة

رة مبا استدل به يف املبسوط من دون ك يف التذنيالقولى قد استدل علنه إ( :رامةكويف مفتاح ال

 رجح بطالن يضاحولده يف اإلكنه يف املختلف كل، تابكالكل كر استشييف التحر أنه ماك، حيترج

   .ىانته )ذلككهو  وقواه يف جامع املقاصد و،نتهيب

ا أأقر بفإذا ، قراراإلى نة عليقدمون البيالفقهاء  أن دجيسألة ضع املرتبطة ذه املاملتتبع يف املواو

، هقراره إليم الفقهاء بوجوب نفقتها علكحي  ال،ست زوجة لهيا لأى نة عليأقامت الزوجة الب وزوجته

  ال،س ولداً لهيله  أنىنة عليقامة الولد البإ وذلك يف ادعاء الولدك و،هيمون حبرمة اخلامسة علكحيما ال ك

أقام  واًريان الطفل صغك إذا ذلكك وبل، ذلك ريغ إىل ،رثه لهإ إعطاء وهيمون بوجوب نفقته علكحي

نه مل أ و،ذبهى كنة عليقامت الب وأقر بالزنا أربع مرات إذا ذلكك و،س بولد املقريل أنه ىنة عليه البريغ

ذلك من  ريغ إىل ،سرقيمل  أنه ىنة عليوقامت الباعترف بالسرقة  أو ،دده يف زناهحيزن يف الوقت الذي ي

  . ةريثكاملوارد ال

  ى انه مث ادعكمإن ماطله برده مع كل عدهيلو مل نه إ( :يف القواعد مث إن



٣١٢

  ).نةيبالب إالّ قبليالتلف مل 

عده يل ماطل ومل كين الوكل منه لكطلبه املوفإذا ، ريالتحر ورةكرامة عن التذكنقله مفتاح الو

تب كفقد قال العالمة يف ال، عد بالردي  أو،تلفنه إ قولي أن  عذر يفريخره من غأا أشبه بأن م وبالرد

  .قبل منهيبعد ذلك التلف مل ى ادعفإذا ، ةمانرج عن األخي و ضامناً بذلكريصينه إ املتقدمة

 ،اًيان باقكن إ ه الرديالواجب عل ألن ،قصر أنه ونه ضامناًك يف لعل الوجه(: رامةكيف مفتاح الو

ب جيفلما مل ، اجلواب حق للمدعي أن ماك، لكاجلواب حق للمو ألن ،ان تالفاًكن إ اجلواب بالتلفو

   .ىانته )ان خائناً ضامناًكان مقصراً فكعذر  ريمن غ

املطل  فإن ،نيمقفا أمام قبول قول األي أن نانكتمي فال ،ظاهر ريل العالمة غيتعلكل ين هذا التعلكل

الزم ين ال كل، ان حقاً لهك وإن اجلواب أن ماك، ةمانرجه عن األخي ده املال اليبتلف من  إىل بالنسبة

  .قربه فعدم الضمان هو األيعل و،ون ضامناًيك أن عدم وفائه مبثل هذا احلق

ذلك  ألن ،نتهي عن بفضالً،  بسماع قوله يف التلفاألولقال يف يبل قد (: لذا قال يف اجلواهرو

 لعموم ما دل ،القول بهى بناًء عل الرد أو قتضي عدم قبول قوله يف التلفي ان منه الكاملطل الذي قد 

ن كل، حةيذلك من الوجوه الصح ريلغ أو اًء من املالكيون حيك أن نكمياملطل املزبور  و،هإطالق أو هيعل

   .ىانته ،)نة منه يف الفرض املزبوريالب ريح بعدم قبول غيالسرائر التصر ورةكالتذ يكيف القواعد وحم

يف مفتاح  أن ث قد عرفتي ح،رير السرائر بدل التحركولعله حصل االشتباه من النساخ يف ذ

  لعل  و،اجلواهر أخذه منه أن الظاهر و،ريرامة التحركال



٣١٣

  . رينما هو التحريالسرائر ب أنه فتصور الناسخ) ري (تبكة ياألصلاجلواهر يف النسخة 

ل يف يال دل واخلروج منهاى ل عليدل الدل إالّ إذا ةماناأل إطالقالقاعدة ى فمقتض، حال أي ىعلو

  .املقام

تلف قبل  أنه ل للوارثكيالوى ل فادعك فمات املوعطاءل باإلكيل فوعده الوكلو طالب املوو

مات  أنه إذا ماك، نهما يف املناط املتقدمي لعدم الفرق ب،حاله حال ادعائه للمورث أن فالظاهر، ذلك

ل كحلف املوى فك الإ و،نةيه البيناً فعلين أميكمل  فإن ،نه خجل عن قولهأ ولفت أنه وارثهى ل فادعكيالو

  . القاعدةى ما هو مقتضك ،علمن إ العلمى حلف عل و،علميمل  إذا لعدم علمه

  



٣١٤

شهد ى یم حتیمتنع من التسلی أن في ذمته فله أو رهیده مال لغیل من في ك(: الشرائع في قال :)٣٦مسألة (

 يًنة هربا من الجحود المفضیببّ إال قبلیال  ماورده  قبل قوله فيیستوي في ذلك ما ی و،صاحب الحق بالقبض

 وأجازوا األولم في یقبل فأوجبوا التسلیما ال  و ردهفيقبل قوله ینما یفصل آخرون ب و،نیمیال أو الدركإلى 

   .ىانته ) أشبهاألولشهاد ومع اإلّ إال  الثانيفياالمتناع 

شهد صاحب احلق  يم حىتيتنع من التسلمي أن  له، ذمتهيف أو هريده مال لغي بل منك:  القواعديفو

 املسالك وجامع املقاصد واللمعة واإلرشاد وريالتحر ورةكالتذ يف ذلككنه إ :رامةكيف مفتاح ال و،بقبضه

  . شهراألنه إ ةيفاك اليف و،حياملفات والروضةو

 :رامةك مفتاح اليف و،ال نة أويان للحق بكواء س و،ال سواء قبل قوله يف الرد أو: مث قال القواعد

 إطالقة يهو قض وذا الشرائعك و،الروضة واملسالك وجامع املقاصد وريالتحر ورةك التذيفصرح بذلك 

  .نيالباق

  : مقابل هذا القول قوالن آخرانو

 مثل ،الرد و التلفيفقبل قوله يان ممن كن إ مياملطالب بالتسل أن املبسوط من يف اختاره: األول

 ال ألنه ،أخر الرد لزمه الضمان مىت و،رد ذلكي أن ان لهك ون له ذلكيك مل ،جعل ل بالكيالو واملودع

ان القول قوله كهو الرد ى ادعفإذا ، املاله يعل دعيي أن توقعه منهي ما أكثر وإن ،الشهادة إىل حاجة به

ذلك صاحب جامع ى وافقه عل و،عن الردن له االمتناع يكنة مل يالب إىل ن به حاجةيكمل فإذا ، نهيميمع 

يف  و،شهد يان له االمتناع حىتكه يشهد علأان قد ك فإن ،هين مشهوداً به عليكمل  إذا زاد ما و،الشرائع

ذلك فالوجه  إىل ىأد فإن ، احلقريتأخ إىل شهاد اإلؤديمل  إذا هذا: وافق املشهور قال أن ر بعديالتحر

  ما يوجوب الدفع ف



٣١٥

  . نيميالدافع مع اله قول يقبل في

  .قبليمن ال  وقبل قولهي من ني باألولل يالتفصن إ :احلاصلو

 ،ديبن سعىي حيعن  احملكيهذا هو  و،عدمه وأصلهى نة عليون بيك أن ني ب:ل الثاينيالتفصو

منع  ألن ،اًيم فوراً عرفيمن عنده املال وجب التسلى حرج عل ون ضرريكمل  أنه إذا القاعدةى مقتضو

ما  والصك والشهودكثاق يباالست إالّ داءان له املنع عن األكه ضرر يان علك وإن ،أهله حراماحلق عن 

  .أشبه

حضور  يف  من الناسريثك لعدم رغبة ،نيميال ومةكاحمل إىل الضرر شامل للجلب أن الظاهرو

 الصادق ملا ورد عن، احللف  من الناس يفريثكعدم رغبة ك ،هميبل هو حرج عل، ه قحماًيف ألن مةكاحمل

   .)١(فركاذباً كمن حلف باهللا  و،من حلف باهللا صادقاً أمث : أنه)السالم وه الصالةيعل(

ه يعل(ن ين العابديمام ز اإلنيميعن الى لذا تفاد و،أن احللف أمر رخصه الشارع يف االضطراركو

عليه (مام قاضي اإللزم الأف، نةيه املهر عند قاضي املدية علي ملا ادعت زوجته اخلارج) والسالمالصالة

لف حي أن تعاىل و هللا سبحانهجالالًإها يلإ بدفعه ) السالمماعليه( مام ابنه الباقر فأمر اإل،نيميبال) السالم

  .)٢(ان صادقاًك وإن ،به

ى بقيتساقطان يف القدر املساوي فيما  أل،ني أهم الضررميتعارض ضررمها فالالزم تقد إذا أما

  . ماًكالزائد منهما حم

قد  إذ ،شكالوجب اإليفتح هذا الباب أن (  من:ي عن جممع الربهانكما ح أن ظهريلك بذو

   أهله فإن ، خصوصاً يف زمانناني مقبولنيتعذر وجود عدلي

                                                

   .٢ حمن أبواب األميان ١ الباب ٤٨ ص٣ ج:املستدرك) ١(

  . ١ ح من أبواب األميان٢ الباب ٤٩ ص٣ ج:املستدرك) ٢(



٣١٦

  يف ذلكاألمرلعدم العدل مع سهولة  ،ةيلكبال بل صارت معدومة، تنعون عن الصالة مجاعةمي

التعسر ملنع  أو بعد عدم اجلواز مع التعذريفال ، مجاعه بالنص واإلي فاألمربون الطالق مع صعوبة كرتيو

 نا الأاستلزم فوات املصاحل مع  إذا خصوصاً، قبحهى النقل عل ودل العقليصاحب املال عن ماله الذي 

 قد ال أنه ىالنقل عل وعارض العقليهو ال  و،نيمياحتمال ال إالّ جواز ذلك املنعى  واضحاً علالًينعرف دل

س بأشد من يره فليتقدى عل و،نه ال حمذور منهأ ولم من حال صاحب املال انتفاء ذلكعيبل قد ، لزمي

سد ينه قد أو،  ذلك البلديفم ك لعدم حضور احلا،فه بذلكيلكد تيفي ال أنه ه منعكمنع املال عن مال

 ، قالوهماى م علكتنفع مع احلاإمنا الشهود  فإن ،هاريغ وجارةاإل وةيالعار وونيأبواب املعاملة مثل الد

 إالّ لكلي مشكم الكباجلملة احل و،خترج عن شرط القبول أو قد متوت الشهود ومكون احلايكقد ال و

   .ىانته )١()له ذلك أن قربفاأل، رةكقال يف التذإمجاع ألنه ن ال كول، إمجاع أو ون نصيكأن 

  .ىختف ه مواضع للمناقشة اليف

  .الغاصب ووني املدني ذلك بيفال فرق نه  أ)٣(جامع املقاصد و)٢(رةكعن التذ احملكي مث إن

  .)٤(ذلككهو  و:رامةك مفتاح اليفو

شخاص اليت ون ذلك من احلقوق اخلاصة املتعلقة باأليك أن نيال فرق ب أنه القاعدةى بل مقتض

 ما عرفت هو العسركار ياملع ألن ،ما أشبه واةكالز واخلمسكها ريغ أو ،الشهود أو نيميال إىل حتتاج

ذلك رمبا ك و،ذلكى أشهد عل إالّ إذا اةكدائه الزأم منه بكقتنع احلاي اة الكالزى أد إذا مبار و،الضررو

  . بة عن نفسهيرحم اهللا من جب الغقد ورد  و،مهتي شهد فالأ إذا أما، همة عند الناسوجب التي

  ل كقول املصنف و( :ث قاليره املسالك حكما ذيعلم وجه النظر فيمنه و

                                                

.٥٩٧ ص٩ج:  راجع جممع الفائدة والربهان)١(

.١٩٥ ص١٥ج:  تذكرة الفقهاء)٢(

.٢٦٨ ص٨ج:  جامع املقاصد)٣(

.٢٧٦ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)٤(



٣١٧

ر يتقدى ده علي يف أو  الذمةيفا حق إاة فكالزكشمل حنو احلقوق الواجبة يذمته  يف أو دهي من يف

   .ىانته )دفعهاى شهد علي أن  إىلريس له التأخيل و،عزهلا

ممن تتوجه له (: بقوله) هريده مال لغي يفل من ك: (د قول الشرائعيث قيح، قد أخذ منه اجلواهرو

   .ىانته )مساخل واةكمثل الز  ال،لو غصباً وبهى الدعو

ى عل ذلك حال املتويلك و،هاي فأيضاًور كل املذيالقاعدة جميء التفصى مقتض أن ذ قد عرفتإ

الضرر  وثاقهم العسريوجب عدم استيهم ممن ريغ واجلد وباأل والصغارلى ع ميالق والوقف والوصي

  . هميعل

 إىل صالهيإ واً بدفعهأمور مانك ملا  مثالًريده مال الغيمن يف ن إ :قالينعم قد ( :أما قول اجلواهر

 فمع ،املالكى ه ضرر عليس فيول، ةية العرفيصال اليت ال تنايف الفوري طرق اإليف ري فهو خم،من له احلق

أراد وإليه  بالوصوليصال املشتمل على الشهادة فيها منهما بأن أراد من عليه احلق اإلفرض التشاح 

املالك مع احتمال الضرر ى الفرض عدم الضرر عل و،ريخامل ألنه ان الدافع هو املقدمك ،املالك خالفه

   .ىانته )هريالدافع يف غى عل

  . قسامالف األنح الخيمن عدم التنق ى،فخيال  ه مايفف

  ).قةيلزمه دفع الوثينفسه بالقبض مل ى شهد علأوإذا ( :القواعد قال مث إن

أي  ألنه ،أيضاً األول يفما كها قيوال متز، جامع املقاصد وري التحريفما ك(: رامةك مفتاح اليفو

ان ي لنسنيميال إىل حتاجي مبا أقبضه فاملستودع مثالً أو ونيالدافع املدعليه دعي ي أن أمنيصاحب احلق ال 

  . المهكآخر  إىل ،)هريغ إىل هكة ذمته من وجوب دفع ملءصالة برا وأل،حنو ذلك أو موا أو نةيالب

   ستوثق مباي أن  لهني من الطرفل واحدك أن القاعدةى مقتض أن والظاهر



٣١٨

 شهاد اإلنيبفرق  ريمن غ، دفعه و من رفعهالًكشمل ي )١(ال ضررل يدل فإن ،دفع احتمال الضرري

  . ريخت وإالّ ،نيان دفع الضرر منحصراً بأمر تعكفإذا ، عدمهو

 معارض األولن إ قاليقد (: هميرامة بقوله علك ما رده مفتاح الإطالقة ي عدم متامأيضاًعلم يمنه و

 ،ما هو املتعارفكاً للدافع كون ملكقد ت وىخرأها مرة يه مبا فيدعي علي أن أمنيالدافع ال  ألن ،مبثله

   .ىانته )ه الباقونكلعله لذلك تر و،يف ذمته أو دهيان يف كته مما ءقة تتضمن برايدفع له وثي أن نبغييف

نفس  إىل ا متوجهةأفالظاهر ، نحرفة الدول امليف موروم من مصارف هذه األيأما ما تعارف ال

  . ه حتملهاريلزم لغي فال، املطلوب

  

                                                

  . ٣ ح٣٦٤ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



٣١٩

  . )ضمنيالودعي مل ى شهد عليمل  إذا داعي اإليفل كيالو(:  الشرائعيفقال  :)٣٧مسألة (

املسالك  يف يكح وإن ،هيخالف حمقق أجده ف بال ي،ر الودعكأنإذا ( :هي اجلواهر معلقاً عليفوقال 

 ريهو يف غ وهي فشكالرة اإلكنعم عن التذ ،ناأصحابحد من نا مل جنده ألأ إالّ شهادالقول بوجوب اإل

ه كن تريكلذا مل  و،خفاءاإلى  علةيعة املبني الوديفخصوصاً ، طاً عرفاًيون ذلك تفرك ضرورة عدم ،حمله

 إىل لدفعر املالك اكلو أن و،أيضاًه يخالف أجده ف طاً ا باليل املالك تفركيو إىل  ردهايفه كترك

   .ىانته )ذلكى  علنيل الذي هو أمكيفالقول قول الو يالودع

رمبا  أنه ماك، طاًيشهاد تفرون عدم اإليكرمبا فإنه ، املتبع هو املتعارف إذ ، ذلكيفما ى فخيوال 

 نيب وشهاد اإلني بري ختينيان متساواألمركان وإذا  ،قة بذلكيأخذ وثي أن لكيالوى ون الالزم عليك

  . ظاهر ريشهد غيمل  إذا  عدم الضمانإطالقف،  بنحو آخرثاقياالست

شهد مل يع ومل دداع فأويله يف اإلك وولو(: ث قاليح، ره القواعدكما ذيظهر وجه النظر فيمنه و

 شرحه لولده واإلرشاد والشرائع و املبسوطيفما ك( :رامةك مفتاح اليف و،)ر املودعكأن إذا ضمني

 رةكالتذ وتابكال وعيالشرا وعة املبسوطيود وجممع الربهان والروضة وكاملسال وجامع املقاصد واللمعةو

   .ىانته )املختلف وريالتحرو

ة يفاكال وعن املسالك و، عدم الوجوبيفرة كالتذ وريالتحر يكل يف حمكأنه لذلك استشكو

  . عةيشهاد يف الودة القول بوجوب اإلياكح

ى عة عليوجوبه حال رد الود أو شهادب اإل عدم وجويفداع ي اإليفالة كحال الو أن علميمنه و

  احملقق  وي عن العالمةكان احملك وإن ،ل املودعكيو



٣٢٠

، ان العادة بذلكيها مع عدم جرينه مطلوب فأ وخفاءع حقها اإليالودا ألن ،الثاين عدم الوجوب

 إىل ال احلقصيإاملطلوب  و،همي تغريفشهاد ؤثر عدم اإليالتلف فال  و الرديفن قول املستودع مقبول وأل

 ضافةل باإلكيالو إىل ذاكاملودع ف إىل شهاد عند الدفعب اإلجيما ال ك ولكد املوكيل كيد الويمستحقه و

  . الةكات الويشهاد من مقتضون اإلكعدم  و،ةءأصل الرباإىل 

  . هيما فى فخيل ذلك ال كو

  .نيك يف الباب لوحدة املال،تعارضهما وضرر ذاك أو ضرر هذامسألة  املقام يف أيتيه مث إن

  ).ه تردديف و،شهد بالقبض ضمنين فلم ي قضاء الديف الًكيان وكلو و( :الشرائع قال مث إن

  ).إشكالى شهد بالقضاء ضمن علين فلم يالد  قضاءيف الًكيان وكولو (:  القواعديفو

 شرحه واإلرشاد وريالتحر ورةكالتذ والضمان يف ذلك يف املبسوطى نص عل( :رامةكيف مفتاح الو

 عتهمايود وجامع املقاصد وتابكضمان ال واملسالك والروضة وجامع املقاصد واللمعة ويضاحاإل ولولده

   .ىانته )يضاحاإل وريالتحر ورةكالتذ ورهن املبسوطو

ه يب علجيفرمبا ، تصرف تصرفاً حسب املتعارفي أن بجيل كيالو ألن ،القاعدة ما تقدمى مقتضو

  .  حمل نظرنيل واحد من الطرفك إطالق ف،بجيرمبا ال  و،ثاقياالست أو شهاداإل

نه أ و،األصلمثل االستدالل لعدم الوجوب ب، نيطالق لإلنيال االستداللكعلم وجه النظر يف يمنه و

يف االستدالل  و،الةكلزوم سد باب الو والعدمى قة علياستمرار الطر و،لكيات التويس من مقتضيل

إليه ن الرجوع كمية الذمة بدفع ثابت ءبرا وانقطاع املطالبةل كاملطلوب للمو ونيل أمكيللوجوب بأن الو

  ث يح، مجاعاإلى ان دعوكمإخان مع  وان قد قصركترك فإذا ، عند احلاجة



٣٢١

نا ال جند خمالفاً أممن عرفت مع  إالّ  وال ترددإشكالل اجلزم من دون يسبى مون بذلك علكحي

  . رامةكفتاح الذا يف مك، يردبيلمصرحاً بذلك قبل موالنا املقدس األ

ط يلعله لعدم صدق التفر(: ث قاليح، عدم الوجوب اجلواهر  إطالقعلم وجه النظر يفيمنه و

  .)١( )ةريالس إىل مضافاً،  عدم الضماناألصل و ال أقل من الشك،عرفاً

 ،ضر حمل مناقشةحيمل  إذا الوجوب ولكحضر املو إذا ل مجاعة بعدم الوجوبيتفص أن علميمنه و

عدم احلضور  وون احلضوريكنعم قد ، الة عرفاًكالوى  من مقتضريغيعدم حضوره ال  ولكوحضور املإذ 

  .وركلنا املذي يف مقابل تفصالًيس هو تفصيفل، رناهكما ذيمندرجاً ف

  

                                                

.٤٢٩ ص٢٧ج:  جواهر الكالم)١(



٣٢٢

الته لعدم كال تبطل و و،ل ضمنهكل يف مال املوكي الوىتعدإذا ( :قال يف الشرائع :)٣٨مسألة (

  . )التنايف

بدله  أو اهيإل كان يف أصل املال الذي أودعه املوك سواء ،لكط يف مال املويتفرال ويالتعد: أقول

 ي لالستصحاب بعد عدم املقتض،التهكوى فهو عل، الةكوجبان بطالن الوي ال ،حنوه أو باع إذا مايف

بال ( ):التهكتبطل و ال(: اجلواهر عند قوله لذا قال يف و،رج بذلك عن االستصحاب خيللبطالن حىت

 نيب و الضمان بسببه الشرعينيلعدم التنايف ب ي أيب عل عنىكحيما  إالّ  من تعرض لهني أجده بخالف

نعم لو فرض اعتبار عدالته ، عزل املالكإنشاء  أو فاسخ شرعي إىل الة املستصحب احملتاج رفعهكبقاء الو

   .ىانته )نئذ بالفسق بسبب التعديين انعزاله حكالته أمكيف و

وجب الفسق ين يك عمد مل ريفرط بغ أو ىتعدإذا  وإالّ ،تعمد التعدي إذا ماي فهوإمنا ه ؤاستثناو

وجب فوات متعلق ي املراد التعدي الذي ال أن من الواضح و،االستصحابالقاعدة  يقتضي ف،أيضاً

ما  أو وان فماتياحلى  علىتعد إذا ماك، الةكوجه لبقاء الو الة فالكفات متعلق الو إذا أما، الةكالو

  . ذلكأشبه 

نه ال أ و،انقلع عن التعدي رجع عدم الضمانفإذا ، ضمنه يف حال التعديى تعد أنه إذا مث الظاهر

 جازتهإل من دون كلبس ثوب املوفإذا  ،هو التعدي والستصحاب الضمان بعد فقد املوضوع يمقتض

عة مث بسوانه يف املي حأطلق إذا ماك، فرط إذا ذلكك و،نزعه رجع عدم الضمانفإذا ، رضاه ضمنهو

  . سقط الضمان بذهاب موضوعهيفإنه ، ةريوان احلضياسترجع احل

م يتسل ألنه ، من ضمانهئبر ياملشتر إىل ه وسلمهيفى ل ما تعدكيولو باع الو(: مث قال الشرائع

  .)١() قبض املالكىجمر ىه فجريمأذون ف

   إىل هي فىباع املالك ما تعدوإذا  :رامة عند قول العالمةكيف مفتاح الو

                                                

.١٦٢ ص٢ج:  شرائع اإلسالم)١(



٣٢٣

جامع  و،أيتيما يتاب فكال وريالتحر ورةكالتذ واجلامع واملبسوط قد صرح بذلك يف( :آخره

   .ىانته )هيال خالف ف أنه املسالك ويف ،هي علمجاعرة اإلكالتذ ويف ،ةيفاكال واملسالك واملقاصد

زول ي ال أنه  أو،القاعدةى ما هو مقتضك ،ما أشبه بدون القبض أو عيزول الضمان مبجرد البيهل و

ون التلف يكنه رمبا بطل العقد قبل قبض املشتري فأ و،د الثاينيالشه وما اختاره احملقق الثاينك ،الضمان

ن إ هيفو( :لذا رد الثاين اجلواهر بقوله و،األولالقواعد ى ان مقتضك وإن ،احتماالن ،لكمن ملك املو

ذلك ى اقتض وإن ،شتريهو ملك امل وون قد تلفيكو، صحاألى نه عليقتضي االنفساخ من حيذلك 

 بعد الرد ولو أيضاًه ي علالًكيون ويكث يح، بيل بعكيالوى ما لو رده املشتري علك ،عيانفساخ الب

 إالّ أن اللهم، واضح رينهما غيالفرق ب و،هيقد صرح يف املسالك بعدم الضمان ففإنه  ،األوىلالة كبالو

   .ىانته )المهكه الظاهر من آخر ما لعلك،  بهاألصلاالنفساخ من ى  علاألول ون قد بىنيك

  .ميمستق ريغى ل أخص من املدعيه عدم زوال الضمان بدل أن إطالق إىلضافةهذا باإل

ان أصله ك وإن ،دهي ة يفأمانان الثمن كقبض الثمن  وباعه أنه إذا علميل و:رامة قالكمفتاح ال مث إن

يف ى مثله ما لو تعد و،املسالك وريتحرال ورةكالتذ واملبسوط ما يفكل كذن املوإقبضه ب ألنه مضموناً

 ب سببهاال وجه لبقاء الضمان بعد ذه أنه قد عرفت و،رهكما ذكهو  و،عيقبض املب وبهى الثمن مث اشتر

  . هو التعديو
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ه يف و،ع ماله من نفسه فباع جازيله يف بكيل لوكذن املوأإذا ( : قال يف الشرائع :)٣٩مسألة (

   .ىانته )احكذا يف النك و،تردد

ل يق إالّ إذا هي حمذور فال إذ ،ما أشبه أو احكالن أو عيسواء يف الب،  يف ذلكشكالنبغي اإليال : أقول

هذا  و،ثر عدم ترتب األاألصلو  وال أقل من الشك،القابل و املوجبنير بي التغادلةق من األاسبأن املن

لذا قال يف  و،ناأصحابمن  ريثك إىل ة املراد نسبتهيبل عن غا، عن مجاعة يكح وإن فيالقول ضع

   .ىانته ) لهدلةنه ال شك يف تناول األأ و،األولصح األ أن احكالن وعيرنا يف البكقد ذ(: اجلواهر

مع عدم  أو ،ما اشترطنا املصلحةيعمل حسب املصلحة ف إذا أيضاًعلم صحة ذلك من الويل يمنه و

  . احكتاب النكأول الم يف ذلك يف كل اليرنا تفصكقد ذ و،ما هو الظاهركاملفسدة 

 وإالّ ،ة صحياملقال أو ةيان بالقرائن احلالكسواء ، شمله عرفاًيل مبا ك املوأطلق أنه إذا علميمنه و

 صيخلالت وةيالنها واملختلف ورةكتذال يكحم بذلك يف قد أفىت و،جازةاإل إىل تاجحياً يون فضوليك

  .ظاهره أو الصالح أيب حيصر ود يف احلواشييالشه ويضاحولده يف اإل واحق رهن القواعدلوو

 من متاع ريون عندي خيكتشتري يل و: قوليئين الرجل فيجي: قلت له، سريه خرب ميدل عليو

  . )١(تهمك فاشتر له من السوقي أن خفت وإن ،عطه من عندكأتهمك فيال  أن أمنتن إ :قال ،السوق

اح كالنى ل علكيزوج الوإذا  : قال)السالمعليه ( علي عن، رمبا استدل له مبا عن الدعائم وبل

   .)٢(فهو جائز

                                                

  . ٤ ح من أبواب آداب التجارة٢٨٩ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  . ٨١٢ ح من أبواب النكاح٥ الباب ٢١٩ ص٢ ج:الدعائم) ٢(
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ان بصفتهم ك إذا جيم مال للمحاويتقسى ل علك وأخذ لنفسه مني أن جوازى ده ما دل عليؤيو

  . بقدر أحدهم

  . ده جواز حج الوصي بنفسه عمن هو وصي عنهيؤي أنه ماك

د مين دراهم يرينار يء الرجل بديجي: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل، سحاق بن عمارإ خربو

   .)١(أعطه أرخص ما جتد له: قال ،عيه أرخص مما أبيفأعط

، ها منهجيلته يف تزوكلو وو( :قد قال يف الشرائع و،ني واحد من املتأخرريغ وواه اجلواهرلذا قو

ال ذلك يف قبال قول من ق و،اجلواز أشبه و،ون موجباً قابالًيك أن لزمينه أ و،ة عماريلروا، صحيال : ليق

  . )زوجها لنفسهي بأنه هاحيمع تصر ها حىتجيبعدم جواز تزو

الة القواعد من عدم اجلواز مع كو واإلرشاد واخلالف وما عن املبسوطي وجه النظر فنيبذلك تبو

  : ذلك جلملة من النصوص و،املشهور أنه رةكبل عن التذ، طالقاإل

  فال تعطه من عندك،يل اشتر: لرجلقال لك اإذا  :)عليه السالم( عن الصادق، مكخرب ابن احلك

   .)٢(اً منهريان الذي عندك خكوإن 

 طلب لهي ف،ابتع يل ثوباً: قول لهيالرجل ف إىل بعثيل  عن الرج)عليه السالم( سألته :سحاقإخرب و

 ،دنس نفسهي تقربن هذا وال ال: قال ،ه من عندهيعطيالسوق ف يف د لهجيون عنده مثل ما يكالسوق فيف 

السوق  يف د لهجياً مما ريان عنده خك وإن ،ةيآخر اآل إىل )٣(ةَأمانِإنا عرضنا الْ: قولي عزوجل اهللان إ

  ه يعطيفال 

                                                

  . ٣ ح من أبواب آداب التجارة٥ الباب ٢٨٩ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  . ٣ ح من أبواب آداب التجارة٥ الباب ٢٨٨ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ٧٢اآلية : األحزابسورة ) ٣(
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   .)١(من عنده

ت به يأعطفإذا عرضه أئين بالثوب فيجيالرجل : )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل، خرب القالنسيو

   .)٢(تزده ال: قال ،أخذته وهيالشيء زدت ف

ين رجل إجعلت فداك : فقال، )عليه السالم( عبد اهللا سأل أبايات يمسعت الز، محزة أيب بناخرب و

لست أنقص  ينإ: قال، ما أحب لك ذلك: قال ،عيمما أب يمن الشام فآخذ لنفس ينيأتيت فيع الزيبأ

أنقصك  قال لك الالرجل  أن ت لويأرأ، ئاًيأخذ منه شتوال ، كريبعه من غ: قال ،عيئاً مما أبيش يلنفس

   .)٣(تقربه ال ،نت تصنعكنار ما ي من درطالً

أهل  يف ونكمرأة تاعن  )عليه السالم( احلسن سألت أبا:  قال،ة عمار الساباطييروا يف بل واملناط

لتك ك وقد:  تقول له،تزوجهاين  أديري ل رجالًكتو أن حل هلايتها فيعلم ا أهل بي أن رهكت فتيب

 ):عليه السالم( قال ،اًميانت أك وإن جعلت فداك: قلت، ال: )عليه السالم( قال ،يجيتزوى فاشهد عل

 اًميانت أكوإن ،عليه السالم( قال ،ها منهجيه بتزوريلت غكو فإن :قلت( :نعم)٤(.   

ان كلو  و،انةيا خإتعطه من عندك ف ثوب فال يسألك شروإذا  :)عليه السالم( يعن الرضوو

   .)٥(كريا عند غعندك أجود مم الذي

  .)٦(عن املقنع مثلهو

  عدم داللة  و مع ضعف بعضها سنداًالرواياتن هذه كل

                                                

  . ٢ ح من أبواب آداب التجارة٥ الباب ٢٨٩ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب آداب التجارة٦ الباب ٢٩٠ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ ح من أبواب آداب التجارة٦ الباب ٢٩٠ ص١٢ج :الوسائل) ٣(

  . ٤ حاحك من أبواب الن١٠ الباب ٢١٧ ص١٢ ج:الوسائل) ٤(

  . ١ ح من أبواب آداب التجارة٦ الباب ٢٦٤ ص١٢ ج:املستدرك) ٥(

  . ٢ ح من أبواب آداب التجارة٦ الباب ٢٦٤ ص١٢ ج:املستدرك) ٦(



٣٢٧

 الذي دل األولقبال القول  يف ن العمل اكمي ال، حنوها وراهةكالى بل ظاهرها احلمل عل، بعضها

  .بعض النصوص املتقدمة واألصله يعل

شراء شيء له  يف لهكو إذا ماك، لقابلة لذلكات ايقاعاإل ول املعامالتكقد ظهر مما تقدم جواز و

 ةاملساقا واملزارعة واملضاربة يف ذلكك و،هريلغ أو نسانجاره لإلياست أو ارهجيإ أو ،له من نفسهى فاشتر

عتق عبد له فاعتق  يف ذلكك و، عنهالًيفك فجعل نفسه الًيفكأخذ عنه ي أن  يفلهكو إذا ماك، فالةكالو

  . مورل هذه األكل املتقدم لية الدليعم ألذلك ريغ إىل ،عبد نفسه عنه

ث يح، ما أشبه فنصب نفسه أو اًيقاض أو اًينصب والي أن  يفيم الشرعكله احلاكو إذا ذلكك وبل

  . الة مطلقة شاملة ملثل ذلككانت الوك و،هيانت املؤهالت متوفرة فك

  



٣٢٨



٣٢٩

  

  فصل

  التنازع يف

  

  : ه مسائليفو

  . ) ألنه األصل،ركالة فالقول قول املنكالو يف تلفااخإذا ( :الشرائع يف قال :)١مسألة (

الته لغرض من كه وريغ يدعي ل الذي قدكيالو أو لكر املوكان املنكسواء (: اجلواهرويف 

ر املشتري أصل كنأ والة عنهكله بالوى اشتر أنه لكاملوى ئاً ادعيشى ان قد اشتركما لو ك، غراضاأل

 اليت نيلتلف الع أو تي الرتاع للتوقنيح تالىفيمر ال قد الزم ألع يف الة مشروطةكانت الوك أو ،الةكالو

ى فادة التسلط علر هو ذلك إلكنأ و،لزوم العقدرادة له إلكنه وإ البائع مثالًى ها فادعيالة علكاشترط الو

   .ىانته )الفسخ

 يف اعالة معارضاً بالرتكالو يف ن الرتاعيكمل  ا إذد ذلك مبايقي أن نبغيين كل، رهكما ذكهو و

هذا املوضع من  فإن ،نهماي باألمردار  إذا مايف ،ويل أنه خرواآل لكيو أنه أحدمهاى  بأن ادع،ةيالوال

  . ركمن أنى  علنيميال وياملدعى نة عليالبشمله يفال ، ركاملن ويمن املدع التحالف ال



٣٣٠

 إذا ماأاعدة القى فمقتض، لكيأحدمها و أن ل بعد وضوحكيهما الويتنازع اثنان بأن أ إذا أما

 ،ل منهما واقعاًكيتمعا نفذ تصرف الوجيمل وإذا  ،ل منهماكي للعلم بتصرف الو،شيء نفذى اجتمعا عل

مجايل ون لنفس العلم اإليكرمبا  و، بالقرعةنيعي أن نكميل كيتصرف هو تصرف الوأي  أن علميمل وإن 

 ماك، خت ثالثأج يصح تزويال فإنه ، ختانأ زوجة له مها نيل واحد من املشتبهكح كن إذا ماك، ثراأل

  . مثلةذلك من األ ريغ إىل ،بنتهما له أو مهماأج يصح تزويال أنه 

  . )نيأم ألنه لكيالتلف فالقول قول الو يف ولو اختلفا(: مث قال الشرائع

  . ذلكى ل عليما تقدم الدلك ،صلان خمالفاً لألك وإن قبل قولهي نيماأل ألن ذلك و:أقول

 املبسوط يف مجاعح اإلي عن صر فضالًني املسلمنيذلك بكبل لعله ، بالخالف أجده(: اجلواهر يفو

نفي  ومجاعمعقد اإل و،كثربل ظاهر األ، عن بعضها يكما حى املسالك عل وجامع املقاصد والسرائرو

ل ى كناً عليونه أمك ضرورة ،بدونه ووا جبعلك نيح بعض من عدم الفرق بيما هو صركاخلالف 

 يكح وإن ،حنوها والسرقةك خفي أو احلرق والغرقكبسبب ظاهر ى ون التلف املدعك نيب وبل، حال

ان ظاهر كلعله لذا  و،ح بذلكيعنه هنا التصر احملكي إالّ أن ،ذلك يف عة اخلالفيالود يف خيعن الش

   .ىانته )ذلك هناى  علمجاعاملسالك اإل

 أو ،ضة فرخاًينقالب الباكالتبدل ى  ادعلو أنه ماك، أيضاًتلف البعض قبل ى لو ادع أنه علميمنه و

  .تهأمانى مقتض ألنه ،لكال يف ما أشبه ذلك قبل أو ،اخلل مخراً أو ،اخلمر خالً

تنع بقوله دفعاً اللتزام  بالتلف غالباً فاقنةيالب قامةإتعذر يقد  و:قولهبره الشرائع بعد ذلك كأما ما ذ

  ، مة ال علةكصلح حي أنه ىفخيفال ، عذر غالباًيما 
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ى خص علما أشبه استدالل باأل وحساناإل واحلرج واالستدالل لذلك بقاعدة العسر أن ماك

  . عماأل

بعض  يف ليستفاد من التعليبل قد : ر اجلواهر عن الشرائع بقولهااعتذ يف علم وجه النظريمنه و

 أن  وهي،أيضاًة قعاد هذه القاعدإحنو ذلك  والطهارة وضياحل يف أةمراالقبول قول  يف النصوص الواردة

  . رهكاملصنف مبا ذى أومإليه لعله  و،نهيميه بيقبل قول مدعيتعسر ي أو ه غالباًينة عليقامة البإتعذر يل أمر ك

 نيملا قام للمسلم: )عليه السالم( قوله يف لياالستدالل لذلك بالتعل يف علم وجه النظريمنه و

  . الة عمودكونة ملا قام لليالب إىل األمراحتاج  ألنه إذا ،سوق

ة يالبن: )السالم وه الصالةيعل( لقوله ،رهكفالقول قول من، طيالتفر يف لو اختلفاو( :مث قال الشرائع

  .  )ركمن أنى  علنيميوال ،ياملدعى عل

  .نيميال إالّ نيماألى س عليول، ناًيونه أمكذلك بى ن االستدالل علكميو: أقول

ان كالناقص  وط الزائديالتفر يف لو اختلفا أنه ماك، تعديط أعم من الياملراد بالتفر أن علميمنه و

 انكط يالتفر أن يدعينه كل، ماًوان مسلّياحل يف طهيان تفرك إذا ماك، ط الناقصياحلق مع القائل بالتفر

  . مثلةذلك من األ ريغ إىل ،ث املوتيح إىل انكط يالتفر أن يدعيل كنما املوي ب،ث املرضيحإىل 

  



٣٣٢

 ألنه نةيلف البكانت جبعل ك فإن ،لكاملو إىل دفع املال يف اختلفاإذا ( : الشرائعقال يف :)٢مسألة (

 ،القول قول املالك: ليق و،هو قول مشهور و،عةيالودكالقول قوله : لي جعل قريانت بغك وإن ،مدع

   .ىانته )لهى املوص إىل م املاليه دون تسلينة فينفاق لتعذر الباإل يف أما الوصي فالقول قوله، شبههو األو

 ،بدون جعل أو ان جبعلكسواء ، المهكالمها مسموع ك ،الوصيكل كيالو أن القاعدةى مقتضو

  . ل املتقدم هناك آت هنايالدل و،قبل قوله هناي ،ما تقدميقبل قوله فيما كف،  مؤمتننيماأل ونيما أمأل

 نيبداء الفرق بإ ون بهكال ت أن نيب والة جبعلكون الوكت أن نياملفرق بى علن إ :احلاصلو

ون يك أن نيها بيفرقوا في اليت مل أيضاًالسابقة سألة املوسألة  هذه املنيبداء الفرق بإه يما علك، نياملسألت

  . دات السابقةياملؤ إىل ضافةهذا باإل، شمله أدلتهايعة يل ودكيد الوياملال ب فإن ، جعلريبغ أو جبعل

 جعل ريبغ أو ونه جبعلك يف عدم فرقهم و،داتياملؤىل  إضافةة باإلمان األأدلة ن إطالقإ :احلاصلو

ن إ لكالقول قول املو أن ى فتساملهم عل،أيضاًقتضي عدم الفرق هنا ي ،طيال تفر و تعدريتلف بغ إذا مايف

  .ان جبعل حمل تأملك

 إذا عدم قبول قولهى املقام عل يف المهمك احملصل من مجاعولوال اإل(: رامةكمفتاح ال يف لذا قالو

 قبوله قوله بدون نيمنافاة ب ال و،خباران عموم تلك األك مل، لقلنا بقبول قوله مطلقاً،ان هناك جعلك

 ،ةماناأل يف هماكم اشترايهذا مع تسل، الباقي يف العام املخصوص حجة إذ ،مجاععدمه معه باإل واجلعل

   ،املستعار واملرهون يف  املالنيمتعلق بع رياليت مع اجلعل غ وة احملضةمان األنيعدم الفرق واضح بو



٣٣٣

  . المهكآخر  إىل ،)ة حمضةأمانون قبضه يكل فكذمة املو يف هو الزمإمنا و

هل مبثل  و،عن مجلة من الفقهاء فقط إالّ نقلهيمل  ألنه ، احملصل حمل نظرمجاعره من اإلكما ذو

مثل  و،بل ظاهره، ناد فهو حمتمل االستإمجاعان كلو  أنه  إىلضافةهذا باإل،  احملصلمجاعصل اإلحيذلك 

  . حمتمل االستناد ري غمجاعة اإلي حبجنيعند القائل س حبجة حىتي لمجاعهذا اإل

قابضاً : بقوله، مدع ألنه  عند قول احملققأيضاًاستدالل اجلواهر  يف ظهر وجه النظريبذلك و

قبض ملصلحة ال أن ىل علينه ال دلأ و،دلة األإطالققد عرفت  إذ ،عةيساوي الوديملصلحة نفسه فال 

  . قبض ملصلحة نفسهي قد أيضاًه ريغ أن نماي ب،وجب فرقاًيعدمه  ونفسه

 ريبغ أو انت جبعلكسواء  أي ،نيلتا الصورتك يف نةيه البيعل بأنه ة قول القائليظهر أضعفيمنه و

 نأ و،)١(ركمن أنى  علنيميال و،ياملدعى نة عليالب: )عليه السالم( استدلوا لذلك بقوله وإن ،جعل

  .  عدم الرداألصل

حصل  وإن ،اسي بعد حرمة القمجاعاإل وعة للنصيالود يف نايف ذلك قبول قولهيال (: يف اجلواهرو

انسداد باب قبول  إىل ة عدم القبوليتأد والقبض ملصلحة املالك وحساناإل وةماناجلامع الذي هو األ

  ).ةماناأل

 ،ون ذلك هو العلة شرعاًكة يد عدم معلومطابق املذهب بعيال ى ما تركع ياجلمإالّ أن ( :مث قال

، بل ظاهره خالف ذلك، قتضي ذلكينهي عن االام ال لا أن ماك، الرد يف ة أعم من قبول القولماناألو

   نياحملسنى ل عليحسان الظاهرة يف نفي السبذا قاعدة اإلك وبل

                                                

  . ٣ ح احلكم من أبواب كيفية٣ الباب ١٧١ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



٣٣٤

 نيمي ه الجته القبول باليمن مقتضاها ما حنن ف أن لو سلم أنه ىعل، حسانه ال يف قبول دعواهإيف 

   .ىانته )ةيالعار وعةيالود يف ما أوضحنا ذلكك، لينوع سبألنه 

 يف هذا قبولك و،عقارهى عل ودوابهى عل والطفلى  علنفاقاإل علم قبول قول الوصي يفيمنه و

ة  لوحد،رشده وله بعد بلوغهى املوص إىل م املاليدعواه تسل يف ذلكك و،طيال تفر و تعدريالتلف من غ

  .عياملالك يف اجلم

 م املالينه يف ادعائه تسليأيت بعيط يال تفر و تعدريالتلف بغ ونفاققبول قوله يف اإلى ما استدلوا علو

ظاهرهم عدم اخلالف يف  أن بل عن املسالك، نيميطرفه الى عل ألن نةيه البيعل أن  فشهرة،لهى املوصإىل 

  . حمل نظر ،عدم القبض هنا يف ميتيال ولهى  قول املوصميتقد

 ما تقدم بأن نيب ونهيذلك للفرق بكلعله (: ث قاليح، قول اجلواهر يف علم وجه النظريمنه و

ة أمانل كاملبسوط قد جعل ذلك ضابطاً يف  يكيف حم و،أمتنه خبالفه هناكيمن مل ى الرد هنا على دعو

 أن ع يفي اجلمنيا بان قد عرفت عدم الفرق عندنك وإن ،الوارثى ردها على عة لو ادعيالود يف حىت

 ) ملا عرفتمجاعاإل وله بالنصكيو أو املالكى ردها على عة املدعيالوديف  إالّ ر الردكالقول قول من

   .ىانته

 أنه ون اجلامعك بعد ،ما أشبه أو هيوص أو لهكيو أو هيولى عل أو املالكى  الرد علنيفرق ب أي ذإ

  .ها قول املؤمتنيعة القول في والود،عةيود

 أو ان جبعلكسواء ، نقول بعدم قبول قوله مطلقاً أن نا مل نقل بقبول قوله مطلقاً لزمأضنا لو فرو

  . هي الذي قد عرفت ما فمجاع باستثناء اإلنياملقام يف ليجعل الستواء الدل ريغ

  ما مل تستلزمه ك، تستلزم القبول ة الماناألن إ :الروضة واملسالك يف ولذا قال



٣٣٥

 فإن ،ل املنفي خمصوصيالسب وحسانذلك اإلك و،ةماناأل يف هماكاشتراانت جبعل مع ك إذا مايف

بذلك  و،ضة بذلكيخبار مستفاأل ألن طرف شيءأهما يالمه فكن إ رامةكقول مفتاح ال و،لي سبنيميال

  . قد عرفت اجلواب عنه و،اتمانها يف أبواب األيلإن يقطعت عبارام مستند

ده ي يف من حصل واجلد وب والوصي القول يف األلكيالم يف الوكفقد علم من ال، انكف كيو

 نيميال وياملدعى نة عليالب :ة اخلارجة عن عموم قولهمانهو األ و،عي الحتاد املدرك يف اجلم،لقطة أو ضالة

  .ركمن أنى عل

ده يمن حصل يف  واجلد وبذا القول يف األكو: (عرف وجه لقول اجلواهر عند قول احملققيمل و

 ياملدعى نة عليالبرج عن قاعدة  خيحسان القبول يف ذلك حىتقاعدة اإل وةماناء األلعدم اقتض :)ضالة

عة يده ضالة وديمن حصل يف  واجلد وبد األيما يف  أن  يفإشكالال فإنه ، ركمن أنى  علنيميالو

 ريغ إىل ،البضاعة مؤمتنان وعةيصاحب الود و،املؤمتن ضمانى س عليل ليشمله دليف، ةيهلإة أمان وةيشرع

  . ذلك مما تقدم مجلة منها

ار الولد كنإ مع ،هيرددت عل: قولي أن  أو،هي صرفت عل:اجلد وبقول األي أن نيفرق بوأي 

  . الرد أو الصرف

  



٣٣٦

 أو بعت: قولي أن  مثل،لكر املوكأن ول التصرفكيالوى ادعإذا ( :قال يف الشرائع :)٣مسألة (

ن كول، نكل أمكالقول قول املو: ليولو ق، فعلهي أن أقر مبا له ألنه ،لكيالقول قول الو: ليق، قبضت

   .ىانته ) أشبهاألول

يف  و،اللمعة واإلرشادل هو الذي جزم به يف كي قول الوميالقول بتقدن إ :رامةكيف مفتاح الو

   .ىيف الروضة أقو و،أجودنه إ يف املسالك و،شبهاألنه إ يف الشرائع و،حيالصحنه إ املبسوط

 إقرارل بكلزام املوإعدم ى صل الدال علل لألك قول املوميتمل تقدحيفي القواعد ف: أما القول الثاين

  قولهميجزم بتقد و،لكاملو أي  قولهمي تقدقربل فاألكيان الرتاع قبل عزل الوكن إ :رةكعن التذ و،هريغ

  . ان الرتاع بعد عزلهكن إ

 ،رةكالتذ يف موضع من حيللتوقف جمال وال ترج: قال و،الًيمنت دلأنه إ :عن جامع املقاصدو

 قول ميالقاعدة هو قول املشهور من تقدى مقتض و،لكي قول الومي يف تقدريصرح بالتردد يف التحرو

  .  بهقرارئاً ملك اإليمن ملك ش : للقاعدة املعروفة،نةي بريل بغكقول املوى ل علكيالو

ذا ك و،التصدق والعتق وةيوصالكفعله ي أن ما لهي الصيب فإقراره بنوا نفوذ يعل و:قال يف اجلواهر

 قد نيأم أنه  إىلضافةباإل، هيعل الويل يف تصرفه مبال املوىل و،تعلق ايما يقول العبد املأذون يف التجارة ف

ذلك ريغ إىل ،لي من سبنياحملسنى ما عل و،نه حمسنأ و،بيذكن التيمن التخو و،نهيعن ختو ي .  

نظام املعامالت بانصراف رغبة الناس عن معاملة الل تبعهم اجلواهر باخت ول مجلة منهميأما تعل

فعله يما يقبول قوله فى له أقدم علكينه بتو وأل،خصوصاً يف املضاربات، نياملأذون والءكالو واءياألول

  لزم أما ك، صدقهي أن جبيف



٣٣٧

 ،هيما ائتمن على د عليصاحب  ونيأم ألنه ،الإس يالتلف اليت هي عند القائل لى قه يف دعويبتصد

 ال، داًيصلح مؤيمثل ذلك  أن ىفخيفال ، ةي باآلينياحلرج املنف ووجب العسريان يح من األريثكنه يف أو

  . ليدلأنه 

 األصلن وأل، هري غإقرارل بكلزام املوإلزم منه ي بأنه استدل له وإن ،ظهر ضعف القول الثاينيمنه و

ذلك من  ريغ إىل ،نةياملدعي البى علر فكنه منأل و،هكمال مالى  بقاء امللك علاألصل و،عدم التصرف

لذا ال  و،هاعيمجى رد علا و)١( مؤمتننيماألل يدل أن خر اليت قد عرفتة األيبعض الوجوه االعتبار

  . قبله أو ون بعد العزلكي أن نيتلف احلال بخي

 رارإقه إقرار ألن سيلسألة ل يف هذه املكي قول الوميتقد أن له ظهر لككبذلك و( :قال يف اجلواهر

لف كلذا  و،قتضي خالفهيها ما يبل ف، دلةقتضي ذلك يف شيء من األي ضرورة عدم ما ،لكمن املو

منه املقام  و،قول املالك عند التنازعى  قوله علمي املراد منه تقدنيمهو للنهي عن مة األإمنا بل ، نيميبال

من صحاب إالّ ح األيتصر إىل بتهح الفاضل الطباطبائي نسيبل يف مصاب، هياً فحيالذي مل أجد خالفاً صر

   .ىانته )ذلكى على مري اتفاق الفتويها عن الصيبل ف، شذ

قال  و،بعت: لك فقال املو، مطلقاًالًكيان وك أن ة التصرف بعديفكيما لو اختلفا يف أظهر يمنه و

لو نه  أماك، لكيقدم قول الويبل ، ن من موضع التحالفيك مل ،ما أشبه ذلك أو ،بل وهبت: لكيالو

استرجعته إمنا  وبعته: ل قالكن املوكل، ل ردهكي بأن أراد الو،بل مل أبعه: لكيقال الو و،بعته: لكقال املو

  بثمن 

                                                

  . ١٠ و٩ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣٣٨

  .لكيان القول قول الوك ،تأخذ التفاوت لنفسك واهيإين يتعط أن ديتر وأقل

د يري ف،اري أبعه خبمل: لكينما قال الويب، سترجعهان ين اآلإ واريبعته خب: لكذا احلال لو قال املوكو

  .ون البضاعة لنفسهكاره لتيسترجعه خبيدفع له الثمن مث ي أن ديري بأنه لكتهمه املويإمنا  و،هيلإدفع الثمن 

  . مثلةذلك من األ ريغإىل 

  



٣٣٩

ان القول ك، ركنسان فأنل إلكيو أنه ىنسان سلعة وادعإى اشترإذا ( :قال يف الشرائع :)٤مسألة (

  . )املشتري بالثمنى  علقضيي و،نهيميقوله مع 

 ىنة عليل البكيقامة الوإعدم  والةكل الوكار املوكنإبعد  ألنه ،القاعدةى ره هو مقتضكما ذ: أقول

 املشتريى لزم علي و،ون تاماًيكع يه فالبيعل و،ركل املنكالة حبلف املوك عدم الواألصلون يك ،لكيوأنه 

ون يك أن نيفرق يف ذلك بيال و، ون الشراء لنفسهكيف ع لظهور مباشرة العقد يأخذ املبي ودفع الثمنيأن 

  .يف الذمة أو نياالشتراء بالع

 ،عيصار القول قوله بطل الب وركأنفإنه إذا نسان بتاع لنفس ذلك اإلي أنه عير يف حال البكذ إذا أما

ل املدعي كيهو الو و فاملشتري،السلعة عند صاحبهاى ر فتبقكل املنكزه املوجيفضويل مل  أنه تهيغاألن 

  .الم سابقاًكهذا ال إىل ملاعقد تقدم اإل و، الثمنإعطاءه يلزم عليالة ال كللو

 لوحدة ،ما أشبه أو اهلبة املعوضة أو الصلح أو ون بعنوان االشتراءيك أن نيم بكوال فرق يف احل

  .عيل يف اجلميالدل

 أو ،لكر املوكفأن، لك  أنهابتعت بقصد: لكيلو قال الوو( :مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ته املتعلقة يأبصر بن ألنه ،نهيميل بكي فالقول قول الو،بل يل: لكفقال املو، لنفسي أنه ابتعت بقصد: قال

بل رمبا ، من قبله إالّ ة اليت ال تعلميون االختالف يف النك مع فرض ،إشكالخالف وال  بال، بفعله

القول بسماعه مع ى عل إالّ هيعلى  تصور الدعومعد لنيمي استظهر من عبارة املنت من قبول قوله بال

ه فقد إقرارقصده ولو بى ان االطالع علكمإأما لو فرض . ل حالى ك حق له علنيميالن أ و،التهمة

 قوله مع ميه ما عرفت من لزوم تقدين فكل، صلل لألكين يف قبول قول الويتوقف بعض متأخري املتأخر

   .ىانته )نيأم ألنه ،فرض التداعي معه



٣٤٠

  بهقرارئاً ملك اإليمن ملك ش يف دخليلك الشيء فميان ك وناًيان أمكملا  إذ أنه ،رهكما ذكهو و

 عيعند الب أنه ىادع أو ،قصدهى ل االطالع علكاملوى لو ادعو، القول قوله أن القاعدةى ان مقتضك

  . كذل ريغ إىل ، لنفسيأشتري أو عيأب: قال أو ،ليكأشتري ملو أو عيأب: حنوه قالو

 أو لكاختصاصه باملو إالّ لكر املوكأن و،اًكته مشترياشتر: لكيقال الو إذا مايعلم احلال فيمنه و

  .نياألمرأحد ى ادعإمنا  و،ل ذلككير الوكأن و،اًكته مشترياشتر: لكقال املو أو ،لكيبالو

  . لك يف السابقذ إىل ما أملعناك، بل صاحله: خرقال اآل و،اشتراهنه إ :قال أحدمها إذا ذلك احلالكو

 أو هل تزوجها لنفسه أنه ل يفكاملو و فاختلف هو،ل امرأةكيلو تزوج الو أنه عرفيومن ذلك 

ى ادع إالّ إذا ،لكل هو احلجة ال املوكيقول الو فإن ،خر بذاكقال اآل و،فقال أحدمها ذا، لكللمو

  . ما تقدمى ل احللف علكيالوى ون عليكل العلم فكاملو

  



٣٤١

لزم ی و،نهیمیل مع كان القول قول الموك، نةیب ال والةكر الوكزوجه امرأة فأنإذا ( : في الشرائعقال :)٥مسألة (

ن إ طلقهای أن لكالموى جب علی و،م ببطالن العقد في الظاهركحیل یق و،روي نصف مهرها و،ل مهرهاكیالو

   .ىانته )هذا قوي و،ها نصف المهریلإسوق ین أ و،لكیعلم صدق الویان ك

 بال: لذا قال يف اجلواهر و،ركمن ألنه ،هي فإشكال فهو ال، نهيميل مع كالقول قول املو أن اأم: أقول

 ،ج هذه املرأةيالته يف تزوكر وكأن أو الة رأساًكر الوكون أنيك أن ال فرق يف ذلك و،إشكالخالف وال 

  .ىخرأة فزوجين من امرأة يلته يف امرأة فالنكين وإ: لكبل قال املو

يف  أو ،ج مطلقاًيالتزولته يف كا وأرت املرأة كنأمث زوج املرأة من رجل  إذا مايذلك فكاحلال و

  .سألة صوريت املنيم بك لعدم الفرق يف مالك احل،ةيفكيج ذه الييف التزو أو ،ج هذا الرجليتزو

 قد قال مفتاح و،الة عنهكاً الويزوجه مدع إذا ماي يف الشرائع هي فةاملفروضسألة فامل، انكف كيو

 املهذب وشف الرموزك وشروح النافع واللمعة وذه العبارة يف النافعسألة فرضت املنه إ( :رامةكال

ل بوجوب نصف ل من قاكبل ، رةكالتذ وريالتحر وجممع الربهان والروضة و النافعإيضاحو )١(املقتصرو

 لكمات املو إذا مايلة فيالوس وةية النهاريل املهر فهو خكيلزام الوإأما (: مث قال، )املهر فظاهره ذلك

هو  و،أيتيما يتاب فكال واإلرشاد وريالتحر وشف الرموزك والنافع والشرائع و،الةكورثته الو ركأنو

   .)٤( )يكما حي ف)٣(قواه يف السرائرو، )٢(درييكال وعن القاضي احملكي

 اللمعة وةركالتذ وجامع الشرائع والسرائر وة املبسوطريلزامه نصف املهر فهو خإأما القول بو

   يف املسالك و،مال يف الروضةإليه  و،يضاحاإلو

                                                

.٢٠٨ص:  املقتصر)١(

.٣٥٧ ص٢ج:  حكاه يف إيضاح الفوائد)٢(

.٩٣ ص٢ج:  السرائر)٣(

.٢٣٧ ـ٢٣٦ ص ٢١ج:  مفتاح الكرامة)٤(



٣٤٢

 :قال أنه اض عن احملقق الثاينييف الر يكح و،كثراأل إىل نسبه يف الروضة و،املشهورنه إ ةيفاكالو

  . أكثر األولالقائل ب إذ ،الشهرة نظر ظاهرى يف دعو و،املشهورنه إ

 ة املراديد يف غايقد اعترف الشه و،جلماعةتبعه ا واه احملققكأما القول بالبطالن فأول من حو

يف  و،ه قوةيفن إ املختلف ورييف التحر و،قوينه إ الروضة ويف املسالك و،مجاعة بعدم الظفر بقائلهو

أنسب يف نه إ  النافعإيضاحيف  و،ه النظريقتضيهو الذي نه إ حييف التنق و،ديجنه إ ة املراديغا واإلرشاد

  .أصحنه إاإلرشاد ق يتعل وقاصديف جامع امل و،نه قويأ والنظر

حلف  والةكر الوكأن إذا لكاملو ألن ،ة هو القول الثالثيالقاعدة لوال الرواى مقتض أن ىفخيال و

 وجه للمهر ال ه فاليعل و،مل تعلم باخلالف إذا تتزوج أن باح هلايمن مث  و،اح ظاهراًكالنى ها انتفينفى عل

  . نصفاً والًك

ه يعل(دة عن الصادق يعب أيب حي صحففي، ون هلا نصف الصداقيك أن خباراألى نعم مقتض

 فزوجه امرأة من أهل ،ميزوجه امرأة من أهل البصرة من بين متي أن يف رجل أمر رجالً )السالم والصالة

هل املرأة وال عدة  نصف الصداق ألأموراملى عل و،خالف أمره: )عليه السالم( قال ،ميوفة من بين متكال

لة مث يال قب وسم أرضاًيزوجه امرأة ومل ي أن أمره فإن :فقال بعض من حضر. نهماياث بريال م وهايعل

ان ك أنه نةي بأموران للمكن إ :)عليه السالم( فقال ،ون أمره بذلك بعد ما زوجهيكاألمر أن جحد 

اث ريال مهل املرأة و ألأموراملى ان الصداق علكنة ين له بيكمل  وإن ،هيان الصداق علكزوجه ي أن أمره

  ان كن إ هلا نصف الصداق وهايعدة عل نهما واليب



٣٤٣

   .)١(هلا فال شيء هلاى ن مسيكمل  وإن ،فرض هلا صداقاً

اخطب يل فالنة فما : خررجل قال آل يف ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، خرب عمر بن حنظلةويف 

 ومل ،هو الزم يل ويائشرطت فذلك رض أو ءيضمنت من ش أو فعلت من شيء مما قاولت من صداق

ر كأنإليه فلما رجع ، سألوه وذلك مما طلبوه ريغ وبذل عنه الصداق وخطب له وذلك فذهبى شهد علي

ه يشهد هلا عليفلما مل ، ع حقهايهو الذي ض أنه ذلك و،غرم هلا نصف الصداق عنهي: قال ،لهكذلك 

اهللا  ألن ،طلقهاي إالّ أن  عزوجل اهللانيبو نهيما بيول فل لألحيوال ، تتزوج أن بذلك الذي قال له حل هلا

 اهللا نيب ونهيما بيمأثوم ففإنه فعل يمل  فإن )٢(تسِريح ِبِإحساٍن أو فَِإمساك ِبمعروٍف: قول يتعاىل

   .)٣(تتزوج أن قد أباح اهللا عزوجل هلا و،سالمم اإلكم الظاهر حكان احلك و،عزوجل

مل  ومهأرجل زوجته  يف ،)عليه السالم(  عن الباقر،ن مسلمب علم وجوب محل خرب حممديمنهما و

   .)٤(نصف املهرى عل، املهر الزمن إ :فقال ،قبلي

 ،)٥(دةيعب أيب حيح املراد من صحيولعله لعدم تنق(: اجلواهر بقولهإليه  مبا أشار الرواياتأما رد 

 واستبعاد االلتزام مبقتضاه الشامل ،وافق الضوابطيال  ل الذييالتعلى عل )٦(اشتمال خرب عمر بن حنظلةو

 ل املهر بعد العقدكيواحتماهلا ضمان الو، هيغرور ف حنو ذلك مما ال وةيللفضول وأخربها ا اليتالة كللو

  االعتراف و

                                                

  . ١ ح من أبواب النكاح٢٦ الباب ٢٢٨ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

  . ٢٢٩اآلية : البقرةسورة ) ٢(

  . ١ حأحكام الوكالةأبواب  من ٤ الباب ٢٨٩ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

  . ٣ ح من أبواب عقد النكاح٧ الباب ٢١١ ص١٤ ج:الوسائل) ٤(

  . ١ حالنكاحعقد  من أبواب ٢٦ الباب ٢٢٨ ص١٤ ج:الوسائل) ٥(

  . ١ ح من أبواب أحكام الوكالة٤ الباب ٢٨٩ ص١٣ ج:الوسائل) ٦(



٣٤٤

، ل بالبطالنيق واح ظاهراً مرتلة الفسخ بالطالقك النتفاء النالًيون ترتيكنئذ يف حيالتنص والةكبالو

أقل من  ال اليتذلك اجلابرة للنصوص املزبورة ك مجاعاإل أو بةكاملر أو طةيالبسنه خمالف للشهرة كل

 يعدم علمها بصدقه دون باق و،اًحيالة صركالوى ما لو غرها بدعويهو النصف ف وقن منهايباملتى الفتو

   .ىانته )أحدمها أو ه اخلربانيدل عل وإن ،الصور

 ،ما عرفتى بن مسلم عل مة خرب حممدير بضمخبااأل أو نيالقاعدة العمل باخلربى  مقتض:هيفف

ان ك إذا مايعمل به ف يون موافقاً للقاعدة حىتيك أن لزمياخلرب ال  فإن ،ضري وا خالف القاعدة الكو

  . ه متوفراًيالعمل ف والداللة والسند

 مالًكب بالعقد جين املهر وأل، بن مسلم خرب حممد إىل ل املهر استناداًكالقول ب أن ظهريمن ذلك و

ما قاله كضمنه يشهاد فاإل يف هريها بتقصيل علكيقد فوته الو و، املفقود باملقامطالقبال إالّ نتصفيال و

ه يان علكسلم هلا فيها بعوض مل كخرج بضعها عن ملأ بأنه ل أقركيالو ألن  أو،عللوه بذلك و،مجاعة

ثبت هلا عند  ألنه  أو، ضمنهطهيسلم له لتفريه بعوض مل ري ملك عن غخراجإل من أقر بك فإن ،الضمان

 ،نياخلربى  ملا عرفت من لزوم محل اخلرب عل،ظاهر الوجه ريغ، لكار املوكنإعلم بطالنه بيالعقد ومل 

 أن هلان أ و،ةياملفروض عدم حتقق الزوج و،حيالعقد صح أن ىمبين علنه إ هيب بالعقد فجيون املهر كو

  .ما عرفتكتتزوج 

  مع،هاكرج بضعها عن ملخيمل  أنه ل ثبتكار املوكنإبن إ :هيفف ،هاكخرج بضعها عن ملأ أنه أما

 أن ىل عليوال دل، فاءياالستكما جعله الشارع  أو فاءيباالست إالّ ضمنيمالك ال األ ريالبضع غأن 

  . تامة ريانه غكرأأما االستصحاب ف و،ل املهرك إعطاءلزام إالشارع جعل املقام منه ب



٣٤٥

  .اخلرب إىل رناه من نصف املهر استناداًكالقاعدة ما ذى فمقتض هيعلو

 هيعل(ث قال يح، دةيعب أيب حيره يف صحكه نصف الصداق مبا ذيعل أن دييالالزم تق مث إن

ن وجب يخرن اآليح أخص من اخلربيالصححيث إن  و،هلا فال شيء هلاى ن مسيكمل وإن  :)السالم

  . هيمحلهما عل

بل  ل فهو حمل وفاقكيل الطالق مع صدق الوكاملوى ب علجي أنه أما: رامة قالكمفتاح ال مث إن

  . السنة وتابكقد نطق به ال وهيب فيال رنه إ :يف جامع املقاصد و،ةيفصحت الرواأ به ،ضروري

 أو طلق سراًيف )١(تسِريح ِبِإحساٍن أو فَِإمساك ِبمعروٍف: تاب قوله سبحانهكمراده بال و:أقول

 :املسالك والروضة يف  قال،ما صرح بذلك مجاعةك ،طالق يفه  زوجيتانتكن إ :قوليأن ك ،معلقاً

وم يان الكن إ )وم اجلمعةيال أن علميمن : (قولكعلم حاله يأمر  ألنه ،قاً مانعاًيال تعل واًإقرارن يكمل و

ان ينس إىل ار مستنداًكنن اإليكمل  إذا هذان إ :وقال، اضيذلك الرى وتبعه عل، ذاكاجلمعة فقد بعت ب

  . صحيفال  وإالّ لكيتوال

  إىلضافةهذا باإل، لكيان التوينس إىل ان مستنداًك إذا مايف القاعدة الصحة حىتى بل مقتض: أقول

ان يد نسيري إالّ أن ،ل أصالًكويمل  أو لكيل مع التوكيالتو يون قد نسيك أن نيل بكز املويميف كيأنه 

له كو أنه علم هلين ال كل، له يف شيءكوأنه   علم مثالً،لكيل مع العلم بأصل التوكيات التويخصوص

الظاهر الصحة ن إ :هيفو( :لذا رده اجلواهر بقوله و،ذلك رييف غ أو عييف الب أو ،يف الطالق أو يف الزواج

  ).مع ذلك حىت

  ى ل الشهود ثبت علكيأقام الو مث إن

                                                

  . ٢٢٩اآلية : البقرةسورة ) ١(



٣٤٦

 أو ديبعقد جد إالّ منهاق له التقارب حياشتباهه مل  أو ذبهك اهللا نيب ونهيعلم بيان ك فإن ،الرجل

  . ةيه شرائط الفضولياجتمعت فن إ جازة العقد السابقإب

جهل  وشك وانيان عن نسك وإن ،العدمى اره عن علم حلف علكنإان ك فإن لكر املوكأنوإذا 

تزوجت  ول حالى كحلف علفإذا ، عدم العلمى ل حلف علكويمل  أو ي،نس ولك وعلم هليبأن مل 

عطي ي أن ل وجبكيمث ظهر له صدق الو، نيالقولى ل املهر علك أو لنصفل اكيخسر الو واملرأة

  . ضرر الل يل دلكيشمل الويف، هو الذي خسره ألنه ،خسارته

دخل الرجل باملرأة وهي وإذا  ،هما املفارقةيب علجيعلما بالصدق  فإن ،ديالزوج اجلد وأما املرأة

علم  وإن ،همايعلما فال شيء عليمل  وإن ،بقالزوج السا إىل الرجوع وها العدةيممن تعتد وجب عل

  باملفارقةخراقتنع الطرف اآل فإن ،علمت املرأة فارقته وإن ،علم الرجل فارقها فإن ،خرأحدمها دون اآل

ما يهو صادق ف ونيالقولى  املهر عللّك أو ل النصفكيدفع الووإذا  ،مكاحلا إىل األمررجعا أ وإالّ ،فهو

 مورهو يف األإمنا ذهب باحلق ياحللف  أن ىما دل عل و،لكتقاص من مال املوين  أان لهك اهللا نينه وبيب

عمل يف املال ي أن القاعدةى  فمقتض،ان مستتبعاً للمالك وإن  املايلاألمرى س هنا احللف عليل و،ةياملال

  . ةياألولن يحسب املواز

م بذلك كم احلاكح  أوذب الرجلكظهر هلا ن إ قبل الطالقج يهلا التزو أن  يفإشكالمث ال 

  .ا معترفة بأا زوجةل ألكيعلمت صدق الون إ ج قبل الطالقيس هلا التزوينعم ل، حسب احللف

د يالشه واحملقق الثاين واملقداد وأيب العباسكمجاعة  وريبذلك صرح يف التحر( :رامةكويف مفتاح ال

قها يمورد الغالب من عدم تصدوروده ى بناًء عل، الفهخي اخلرب ما إطالقس يف يل و،همريغ والثاين

  ل كطلق املويمل  وإن ا تتزوجإ :ما نصهرة كن يف التذكل، لكيالو



٣٤٧

  .  اخلربإطالقظاهر ى على  فجر،ثبت عقدهاينه مل أل

قد صرح به يف اخلرب  و،نهيمية ظاهراً بي النتفاء الزوج،جيهلا التزو فإن بصدقه ن عاملةكمل ت إذا أماو

 إىل ا ال حتتاجإ النافع إيضاحيف  و،افةك صحاباأله يعلن إ اضييف الر و،اًه خالفيمل أجد ف ونيمرت

   .ىانته )الفسخ

جبار الزوج إم كس للحايول، جين هلا التزويكالة مل كالوانت عاملة بصحة كلو (: يف اجلواهر مث إن

ة ي مع فرض الزوجئنذيه حؤثر أثريبأن له الطالق عنه مع امتناعه من وقوعه ف: قالينعم قد ، الطالقى عل

 أو هلا الفسخ أن رمبا احتمل و،طالقه إىل تجحيمل  وإالّ ،الطالق وام اي لالمتناع عن الق،يف الواقع

ة يبعد عموم وال  أوىلرناهكولعل ما ذ، حنوه وفرج اهللا عنها مبوت ية حىتيالزوجى  علالبقاء أو مكللحا

   .ىانته )١()ة وحنوهايها ولآلريغ وذلك لقاعدة الضررم ملثل كاحلا

 أنه طلقها ملا عرفت منيم كا زوجة فاحلاأ ولكيعلمت بصدق الو إذا اأالقاعدة ى مقتض: أقول

ى تبق ألن جه وال إذ ،انيعن نس أو عن جهل أو ون االمتناع عن علميك أن نيوال فرق ب ،ويل املمتنع

علم بعد ذلك  ومكقها احلاطلفإذا ، د ذلك عرفاًيفيحسان إح بيتسر أو مساك مبعروفإن وأل، معلقة

اجلماع  ألن ،زنا أنه ون جامعها بزعميك إالّ أن طالقها طالق البائن و،الة فال شأن لهكالزوج صحة الو

 انقضت العدة فال شأن له ا إذا أما ،ةي الرجوع يف العدة الرجع فللزوجها العدةيون عليكوقع يف موقعه ف

  . تءمن شاة تتزوج يهي خلو

ان هلا احلق كستعدوا يمل  فإن ،نيستعد للطالق راجعت عدول املؤمنيمل  إذا مكحلاا أن مث الظاهر

عللت  وإن ،خرقوال األظهر وجوه النظر يف األيبذلك  و،ما عرفتكها ريغ وةييف طالق نفسها لآل

  . ليتعالبعضها ب

                                                

.٤٣٩ ص٢٧ج:  انظر جواهر الكالم)١(



٣٤٨

ب يال رنه إ :ففي جامع املقاصد، الطالقى ل علكستعد املويلو مل  أنه أما(: رامةكيف مفتاح القال 

به صرح يف املهذب البارع  و،تصور مطالبتهيف كياح ظاهراً فكن ال ألنه ،هيجباره علإتصور يال  أنه يف

  .  النافعإيضاح وحيالم التنقكة يهو قض وواملسالك والروضة

 فأشبه ،هيه فيزالة الضرر عنها مبا ال ضرر علإ والة االحتمالزلزام إلاإلاألقوى : رةكقال يف التذو

م كاحلا أو الفسخى طلق احتمل تسلط املرأة عليمل  أنه إذا أما و،اركبل أشبه االحت : قلت،اح الفاسدكلنا

  . ميال نفقة ضرر عظ واحكن بقاء املرأة من دون ن فأل،الطالقى عل

 ،فسخيهو  أو مكذن احلاإون بيك أن حوطاأل: قال و، النافعإيضاحه يف يبتسلطها عل قد أفىتو

 ،فسخ هلايم كجزم يف املهذب البارع بأن احلا و،ح احتمااليالتنق يف الفسخى ها علتسلط أي احتملهو

 لكير وقوع التويتقدى ر ممتنع علكاملن أن بيال ر و،املمتنعى ة عليله وال أنه الطالقى وجه تسلطه علو

  . لكيادعت صدق الو إذا تميهذا  و،الطالق أو ةيام حبقوق الزوجيه القيالواجب علإذ 

 ،هلا الفسخ أن عسارهإجتدد  أو انت جاهلة بفقرهك إذا اح بأاك يف باب النري غفع مجقد ذهبو

ح يف يال ترج و،م له بهكطلقها الزوج مع أمر احلايمل ن إ طلقهايم كاحلا أن ى من هؤالء علكثرواأل

 أو قطل يذلك حىتى بقائها عل والطالقى عل أو هيم علكتسلط احلا والروضة فاحتمل تسلطها واملسالك

   .ىانته )١()وتمي

طلق يمل  إذا أما، طلقيمل  أو طلق، ثره األيالة ترتب علكعلم بصحة الون  إمث الشخص الثالث

حصل وإذا  ،أم الزوجة واماً مثل حرمة أب الزوجكوجب أحياح كن جمرد النطلق فأل إذا أما و،فواضح

  الدخول ولو بعنوان الزنا من 

                                                

.٢٤٥ ـ ٢٤٤ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(



٣٤٩

  . ه شيءيترتب عليبعدمها مل علم  وإن ،ذلك ريغ إىل ،ةه حرمة بنت الزوجير ترتب علكاملن

  .الفساد أو م الشرعي من الصحةكه احلايم علكحيما ى م علكن شك حإو

 مايختها فأحرمة  والعدة ه أثر الطالق أمثال النفقة يفيترتب عليالطالق مل ى أجرب الزوج علوإذا 

 ،ح بنظر املطلقيالطالق الصحى ة علام مرتبكحل تلك األك ألن ،ما أشبه ذلك وحصل الدخولإذا 

  . ةيهو طالق خللإمنا  و،حاً بنظرهيس طالقاً صحيهذا لو

ما ك، الةكرت الوكمث إننسان إاحها من كنساناً يف نإلت املرأة كو إذا ام ماكمما تقدم ظهر أحو

  .ذلك إىل أملعنا

وجب يصة يف املقام ة خاي لعدم روا،حسب القاعدةى ل الفروع املترتبة هنا فروع على كفخيوال 

  .األصلى خروج شيء من مقتض

 أو ،ان عاملاً مبا قالك إذا ةيب آثار الزوجيالة فللزوج ترتكر الوكنأمث طالق زوجته  يف لكومث لو 

  . الةكصالة عدم الوأجرائه الة إلكاً يف الوياً بدوكاً شكشا

ن إ ةاح بعد العدك هلا النجاز و،الزوجز هلا االقتراب من جيالة مل كعلمت بالو فإن أما الزوجة

وطي  ألن الةكالمسها بعد عدة الطالق الدعائه عدم الوين الزوج يكمل  إذا مايفـ  انت هلا عدةك

  . ن هلا عدةكمل ت إذا بعد الطالق مباشرة أو  ـالشبهة له عدة

ح اكلزامه بنإنت من كمت فإن ،ونكال إىل ون معها اضطرتكأجربها بال ومكاحلا إىل رجعا إذا أما

ل يق إالّ إذا اللهم، س هلا النفقةيول، دين من زوج جدكفالوطي شبهة هلا العدة فال تتم وإالّ ،د فهويجد

   المكمن ال و،آمث جلهله ريان يف منعه هلا غكتقاص ملنعها عن الزواج ولو  أنه  أوبأن النفقة يف قبال الوطي



٣٥٠

  .حال الشخص الثالثعرف ييف الفرع السابق 

 ،ال احترام ملائهفإنه ، د الزنا ا بعد حصول الطالقيريإمنا لزوجة تعلم بأن الرجل  اانتك إذا أماو

ما ورد ك، ال احترام ملاء الزاين ألنه ، اميعلم بزنا الزوج القديد يان الزوج اجلدك وإن ،الزواجوز هلا جيو

  . زنت زوجته إذا ه من جهة احلرمةيالرجل ال شيء عل أن  منالرواياتيف بعض 

 أخذ طالقها منه وطالق اخللع بالبذل يف لتكو إذا مايالم فك النيالفرع يف المكرف من العيو

ث يح مجايلناً بالعلم اإلومقر أو اًياً بدوكشا أو جاهالً أو رت عاملاًكأن أو ركنأمث ، ذلككل الرجل كوو

  .الثالشخص الث إىل بالنسبة أو له هلا أو سواء بالنسبة ،اطيب أثره من االحتيلزم ترتي

زعم  إذا احكالنيف  أنه ن الفرقكل، املهر املدفوع عوض الطالق خلعاً إىل كذلك الكالم بالنسبةو

 أن نهمياملشهور ب ألن ،مضاء العقد فضولة خبالف الطالقإج صح له يالتزو يف لكويمل  أنه الزوج

  . ةيه الفضوليالطالق ال تقع ف

 ،لكيو أو فضويل أنه فهل الظاهر، الةكدع الويمل  إذا مايالم فكالى بقيو( :رامةكمفتاح ال يف قال

 فإن ،الثاين مها تداوالًأكثر و،ة جامع املقاصدريهو خ و،ال غرور من قبله ألنه ،األول أظهرمها ،احتماالن

   .ىانته )لكيو بأنه صرحيال  و،أيت خاطباًيالرجل 

  .رامةكره مفتاح الكالقاعدة هو ما ذى مقتضو

 أنه القاعدةى فمقتض، هريلغ أو خطب لنفسه أنه  يفلكاملو وف هوخطب مث اختل أنه إذا ماك

ه بعض يأيت في و،خطب له ال لنفسه أنه علمي أنه لكاملوى ادع إالّ إذا ،تهيأعرف بن ألنه خاطب لنفسه

  .صدالق يف فهمااختال يف الم املتقدمكال

علموا  أو علموايمل ن  وإ،علموا بذلك فهو فإن ،باهم فالنةأزوج  أنه ل للوارثكيالوى لو ادعو

  م كبالعدم أجروا ح



٣٥١

  .ما تقدمى العدم عل

 أو  فال وجه لنصف املهرالًكين ويكمل  واًيان فضولكالرجل  أن ثبت للزوجةفإذا  ،حال أي ىعلو

أما لو عرفت (: القواعد يف لذا قال و،املقام يف ل خاصيوال دل، القاعدة العدم ألن ،الذي عقدى له علك

  . )فالوجه سقوط املهر مع عدم الرضا، فضويل أنه الزوجة

  



٣٥٢

، نيه بثمانتياشتر: لكفقال املو، اع عبد فاشتراه مبائةيابت يف لهكوإذا ( :الشرائع يف قال :)٦مسألة (

   .ىانته )غارم ألنه ان أشبهكل كل القول قول املويلو ق و،مؤمتن ألنه لكيفالقول قول الو

 ،مبسوطه يكحم يف خيالشإليه لذا ذهب  و، املتقدملي للتعلاألولالقاعدة هو القول ى مقتضو

  .مجاعة آخرونو

  .ذمته أو يف ،لكمن مال املوون الثمن يك أن نيذلك ب يف ال فرقو

لذا  و، ظاهررية من الزائد فغءصالة الرباجممع الربهان أل واإلرشادتبعه  وأما الذي اختاره الشرائعو

  . )العاشرة يف أيت لهيملا  و،الثالثةسألة امل يف ه من املصنفمناف ملا مسعتإالّ أنه ( :رده اجلواهر بقوله

ان كل كيالو ولك املونيان بكن إ التداعي أن تعرف من وق ما عرفتيالتحقو( :أما قوله بعد ذلك

ل كيصدق الو وإن لكفالقول قول املو، عالبائ ولك املونيان بك وإن ،عتل ملا مسكيالقول قول الو

ن إ :هيفف، )ه مطلقاًإقرار أن ال، التداعي معه خاصة يف  قولهمي تقددلةقتضاء األ ملا ستعرفه من ا،البائع

فأي فرق ، ق البائعيتصد إىل خرةنتهي باآليل مما كيون القول قول الويك أن وجبيل للبائع كيق الويتصد

  . لكه بعد تنازع البائع مع املويدعي أو دعي ذلك ابتداًءيل كيون الويك أن نيب

 لكمث اختلف املو، ما أشبه أو مضاربة أو ةيعار أو عةيعله ودجي أن  يفلهكو إذا مايفذلك احلال كو

  .لكياحلق مع الو فإن ،ئاًيل شكيالو وئاًيل شكاملوى ل فادعكيالوو

 ،ق الطرفيوجب تصديقه يتصد فإن ،ل الطرفكيصدق الو والطرف ولكاختلف املو إذا مثلهو

  . نازعة لباب التياألوله القواعد يري فجيال و

 وإالّ ساوي مائةيع يان املبك إذا مباسألة ها من فرض موضوع املريغ واملسالك يف ما أن علميمنه و

  ما قاله ك ،لو من نظرخيال ، حاًين الشراء صحيكمل 



٣٥٣

قصاه أإمنا  والةكقتضي خروجه بذلك عن الويال  و،لكيحق الو يف ان الغنبكمإ ضرورة ،اجلواهر

  . بعض املسائل السابقة يف ذلك إىل ملاعما تقدم اإلك ،ارياخل

 يف النحو املتعارف صحى الة علكانت الوك فإن ،ه فباع البعضكمالأل كع يب يف لهك ولوه مث إن

  . زه بطلجيمل  وإن ،أجازه صح فإن ،اًيان فضولكد ييحنو التقى ان علك إذا أما، اًين فضوليكمل  والبعض

تعارف يع ألف طن من احلنطة مما يله يف بك أو و،الًد مثي زل أمالككله يف اشتراء كو إذا ذلككو

 مبائة أو ،نيبثمانى فاشتر، يل مبائة اشتر: ذا احلال لو قال لهكه و،اشتراء ألف طن أو ،ع جزءاً فجزءاًيالب

  . عشرة و منه مبائةأكثر أو ،نيفباع بعضه بثمان، بع يل مبائة: قال أو ،عشرةو

ان كقل باع باأل فإن ،ع بأقليوز له البجيال نه إ ،مبائة درهمبعه : لو قال(: قال أنه رةكعن التذو

 عه مبائة درهميبي أن اجلنس مثل رية من غريثكانت الك فإن ، من مائة درهمأكثرولو باعه ب، موقوفاً

ا أل، ال مثان أوادة من األيانت الزكسواء  و،ةريثك أو لةيادة قليانت الزكسواء ، ثوب جاز عند علمائناو

   .ىانته )تضره ال ونفعةادة ميز

أيت ية فال يانت خصوصك إذا أما، ه العقديعم املنصب علعلم القصد األ إذا مايذلك فن إ :هين فكل

  .المكهذا ال

  .ثوب صح و فباعه مبائة،ع عبد مبائةيله يف بك ولو:  قال،طالق القواعدإعرف وجه النظر يف يمنه و

مه كل فحكه املويل تصرف خالف فك و:ث قالي القواعد حإطالق يف أيضاًما ظهر وجه النظر ك

 أنه المهكتم يل فك للموس من املخالفةيما مثلناه يف الفرع السابق لن إ قالي إالّ أن اللهم، جنيباألك

  . قع فضوالًي ألنه جازةاإل إىل اجيجنيب يف االحتاألك



٣٥٤

ن له يف الشراء يف الذمة لو أذ بأنه ،هيرامة علكق مفتاح اليظهر مما تقدم وجه النظر يف تعليذا كهو

مل  وأطلق ويف الذمةى اشتر وخالفه إذا نهأو، لكتمل لزومه للموحيبل ، قع موقوفاًيال  أنه نيبالعى فاشتر

 ما الك، األول ل يفكتمل لزومه للموحي أن وجه ال إذ ،لكيقع للويبل ، قع باطالي ال أنه لكز املوجي

  . ع أعميالة والبكانت الوك إالّ إذا اللهم، تتبع القصودالعقود  ألن ،ل يف الثاينكيقع للوي ألن وجه

صدقه ي إالّ أن الة فمات الغائب مل ترثهكولو زوج الغائب بامرأة الدعائه الو: قال يف القواعد

  . نةيالة بالبكتثبت الو أو الورثة

عت ادن إ حالف الوارثإهلا  و،جامع املقاصد وريالتحر ورةكما يف التذك: رامةكيف مفتاح الو

ه يف جامع يما نص علك، أخذت وعلمت إذا حلفت وإالّ ،اثريحلف فال م فإن ،لكيعلمه بالتو

  .املقاصد

  .ما أشبه أو االنقطاع عنه بسجن دائم ومثل املوت اجلنون أن ىفخيال و

الرضاع  وعالقة النسب إىل مه بالنسبةكل حكذبوا فلكبعضهم  وبعض الورثة لو صدقوا أن ماك

ق ان املصدكب يذكالت وقي يف التصدداألوالولو اختلف ، هاجين من تزوكتمي ث الي حولده إىل بالنسبة

  . هيلإج بالنسبة يؤثر التزويد ممن األوال ريغ إىل ذا بالنسبةكه و،ذبكذا سبب دون امل

  . الة عنهاكالوج الغائبة بادعاء يهو تزو و،سكالم يف العكظهر اليمنه و

  



٣٥٥

شاء  وإن لكيشاء طالب الون إ اريان البائع باخلكله كملوى اشتر إذا( :قال يف الشرائع :)٧مسألة (

ل مع كيواختصاص مطالبة الو، الةكل مع العلم بالوكالوجه اختصاص املطالبة باملو و،لكطالب املو

  . )اجلهل بذلك

، دفع الثمني أن هيل باشر املعاملة فعلكين الوفأل، أيضاًعن املبسوط  احملكي األولأما القول : أقول

ل كياملراد بالو و،همايطالب الثمن من أي أن  فللبائع،دفع الثمني أن هيل صاحب املال فعلكاملو أن ماك

  . األمرشأن له يف  فال وإالّ ،جراء العقد فقطإل يف كيس الويهنا ل

 ،ل يف هذا التصرف مبرتلة دخول الضامن يف الضمانكيون دخول الويكبأنه ( :علله يف اجلواهرو

 اإلذنان ك وم الثمنيتضمن تسليذلك  و،ذنه يف الشراءإل بكتو ألنه ، له الرجوع مبا وزنانكأعطاه فإن 

   .ىانته )تضمنهيما يف وهيذناً فإيف الشراء 

  .لي بنفس الدل،هما شاءيللمشتري مطالبة أ فإن لهكل عن موكيباع الو إذا  بأن،سكعلم العيمنه و

  .هاريغ وجارةاجلعالة واإل وهلبة املعوضةا والصلحك ،الم يف سائر املعامالتكعلم اليمنه و

 ألن ،الةكل مع فرض العلم بالوكيالوى وجه لرجوعه عل ال بأنه فقد علل، ار الشرائعيأما اختو

  . أقربلعل هذا  و،لكيال ضمان من الو والشراء له إذ ،لكما فرضه يف ذمة املويفالثمن 

صح ذلك يإمنا ن كل، ونه لهكرة الشراء يف  لظهور مباش،لكيالة اجته مطالبة الوكجهل بالو إذا نعم

  . أيضاًل كه مطالبة املويان علك مث علم  املعاملة جاهالًنيان حك إذا أما، مع استمرار اجلهل بذلك

 وقت العقد معه ان جاهالًكفلو (:  قال،ر املسالككظهر عدم وجه لالحتمال الذي ذيمن ذلك و

   تمل بقاءحي و،لكالته فاملطالب املوك مث ثبتت والًكيونه وكب



٣٥٦

 )ل لو علم ابتداًءكان عدم رضاه مبطالبة املوكمان وإلكل استصحاباً ملا كياستحقاق املطالبة للو

   .ىانته

 ريعل غجي ور الكان املذكماإل و،موضوعهى االستصحاب قد انتف فإن ،وجه هلذا االحتمال ذ الإ

  .ه احلقيه احلق عليمن عل

ل حال مورثهما كاملو ولكيحال وارث الو أن ماك،  العلمام الشاهد حاليحال ق أن ىفخيال و

  . عيلوحدة املالك يف اجلم

ان كجراء العقد فقط إ يف الًكيان وكن إ لكيالو أن هو،  آخراحتماالًسألة امليف  أن ىفخيمث ال 

ن اكالء التجار كوك مفوضاً الًكيان وك وإن ،األمرل يف كيشأن للو ال إذ ،ل فقطكللبائع مطالبة املو

من عامل معه  إىل ألزمه بالرجوع وراجعه البائع رده إذا لذا و،ل عرفاًكشأن للمو ال إذ ،لكياملطالب الو

  .  فتأمل،املعاملة يف ال شأن له بأنه حمتجاً

سقاط إى ان تواطئهما علكم إل،ل اكالة اعتراف املوكيف ثبوت الو يفيكوال (: مث قال املسالك

وجه  و،رةكصرح به يف التذ، من شاء منهماى ن هنا له الرجوع علكل، لكيحق املشتري عن مطالبة الو

   .ىانته )األولاملذهب هو  وفيهو ضع و،لكيالعقد مع الو ولكاملوى احلق عل أن  مطلقاًيريالتخ

ل كيدفع الوي فلو مل ،ملزم باعترافهنه إ نعم، لكالة باعتراف املوكره يف عدم ثبوت الوكما ذكهو و

 أن نبغييف، سهكيمعترف بأن الثمن دخل يف  ألنه ،ل حق له أخذ منهكع املثمن عند املو البائدوج والثمن

عترف حق يمل  إذا نمايب، مثمنه إىل سه حق له الرجوعكيرج املثمن من خيمل فإذا ، سهكيرج الثمن من خي

ته بعد كترمن  أو ك التقاص من مال املدعي هلايعلإمنا  و،الةكته من مدعي الوينك اشترإ: قولي أن له

  . موته



٣٥٧

ى  علأيضاًتم ي ل مع اجلهل الكيالو ول مع العلمكم مبطالبة املوكاحل أن علماو( :املسالك قال مث إن

ن إسألة قال يف املي أن األوىلبل ، دهيمن هو يف  رين له مطالبة غيكناً مل يان معكالثمن لو  ألن ،هإطالق

 ماإر فيالتقادى عل و،ال ل أوكيالو إىل سلمي أن ماإن فيريالتقدى عل و،مطلقاً أو ناًيون معيك أن ماإالثمن 

، دهيناً فاملطالب به من هو يف يان الثمن مع كمىت أنه مهاكح و،عامل ريغ أو التهكون البائع عاملاً بويكأن 

هما ي البائع يف مطالبة أريل ختكيالو إىل لكدفعه املو وان يف الذمةكن إو، لكل واملوكيسواء يف ذلك الو

نحصر يما دفع مل  ون الشراء لهل فألكأما املو و،دهين الثمن يف ل فألكيأما الو، الةك مع علمه بالوشاء

 هاينة عليعدم الب والًكيونه وكل مع جهله بكيل فله مطالبة الوكيالو إىل ن دفعهيكمل  وإن ،يف الثمن بعد

   .ىانته )تابكالمسألة صلح ي ريخهذا القسم األ و،ل مع علمهكاملوو

  : إذ،ه مواقع للتأمليفو

ن للبائع مطالبة يكر مل كل منكالة واملوكل مدعي الوكيالو وناًيان الثمن معكلو  أنه هيرد علي: أوالً

  . الةكعلم بالويما مل يده فيمن هو يف 

 ألن ،هيلإل دفع الثمن كاملو أن ولو، لكيو بأنه علم إذا مايل فكيحق ملطالبة البائع للو ال: اًيثانو

 نيرناه من الفرق بكما ذى عل الإقة يل يف احلقك املونيب و البائعنياملعاملة وقعت بإمنا  و،ة فقطل آلكيالو

  . االحتمال املتقدمى ون علؤل الشكل يف كيالو وجراء العقد فقطإل يف كيالو

 لمس إالّ إذا ونه مثناًك الثمن لنيتعيمل  إذ ،ه نظريف )دهين الثمن يف ل فألكيأما الو(: فقول املسالك

 إىل سلمهي أن نيب وةيل الثمن يف ناحكعزل املوي أن نيفأي فرق ب ،إليهسلم يمل  أنه املفروض و،البائعإىل 

    الثمننيعي ما الكف، لهكيو



٣٥٨

  . نياملعيف  إالّ  يف الثايننيعي  الاألولة يف يالثمنيف 

  . هيد عرفت ما فة قيعلمه يف الصورة الثالثة دون الثان و جهل البائعنيله بيتفصن إ :ثالثاًو

ات العقد يمن مقتضن إ :قالين قد كل(: ث قاليح، مما قد تقدم ظهر وجه النظر يف قول اجلواهرو

من هنا  و، عنهالًكيلو و واًياً شرعيول أو اًكان مالكسواء ، املثمن من مباشره وم الثمنياستحقاق تسل

وال ، ذلكى  علالًكيان وك إذا مي والتسلل عن التسلمكيار بامتناع الوياخلى املشتري عل أو تسلط البائعي

 إالّ ذلككان ك وإن هو إذ ،لكهو للموإمنا الشراء  ألن ،لكياملشتري بامتناع الو أو ار البائعيسقط خي

 ضرورة ثبوا ،قتضي اختصاص املطالبة بهيال  أنه توهميال  و،توابعه وام ويل العقدكرناه من أحكما ذأن 

 الذي يريتجه التخيمن هنا  و،لهكيولو ملباشرة و، أيضاًه يعتبار ثبوت احلق علان الشراء له باك ملن أيضاً

   .ىانته )ي من مبسوطهكخ يف احمليره الشكذ

ل يف العقد كيل الذي هو وكي الونيفرق بي أن بجي أنه نما قد عرفتيب، خ مطلقي الشيرين ختإف

 األولنما يف ي ب،لكيثاين مرتبط بالوون يف الؤالش فإن ،ونؤل الش كتوىليل الذي هو كي الونيب و،فقط

  . يريقال بالتخ يان حىتكن مجعهما يف مكمي  وال،صيلمرتبط باأل

يف  أنه ماك، عقد أن ون بعدؤل الشكإليه فوض ي أن لكن املوكتميل يف جمرد العقد كينعم يف الو

 إذ ،هو الطرفون  يكجرائه العقد حىتإل بعد كيات الويل من سلب صالحكن املوكتميل املطلق كيالو

ل كاملوى س عليفل، الة عقداً جائزاًكون الوى كالثاين مقتض أن ماك، الةك الوأدلة إطالقى  مقتضاألول

  . ريخاأل إىل االلتزام ا

  



٣٥٩

 لتفتيتستحق املطالبة مل  ه احلق اليل فقال الذي علكيطالب الوإذا ( :قال يف الشرائع :)٨مسألة (

  ).الةكنة الويذب لبكم ألنه ،قولهإىل 

 أو ون سببه طرو العزلك جلواز ،نةيب البيذكنفي االستحقاق أعم من ت إذ ،لكشي(: يف املسالكو

م كل احلكومن مث استش، تسمع دعواه أن نبغييف، ل آخركيو أو إىل لكاملو إىل داءاأل أو براء عن احلقاإل

سمع مل يما ال  وسمعيما  نياً بكان مشترك بأن نفي االستحقاق ملا شكالن دفع اإلكمي و،يف القواعد

   .ىانته )حترر ة حىتيشرعى عد دعوي ال ألنه ،سمعي

لذا رده  وى،دعوكل  يف ماك نيوجه لعدم السماع بعد وجود االحتمال ال إذ ،المه نظركويف 

 ة قول املسلميحجن إ :قالي إالّ أن اللهم(: عن جامع املقاصد بقوله ونقل ذلك عنه أن اجلواهر بعد

 نةي للببيذكعلم فسادها بت يالقبول حىت يحنوه تقض وياملدعى نة عليعموم الب وواهصالة صحة دعأو

  . )١()حنو ذلك ونةيقامة البإ و،نيميها توجه اليترتب عليمقبولة  يفه وإالّ ،حنوهو

انت ك وقوله إىل  التفت،تستحق املطالبة ال: ها فقاليلو طالب الزوج زوجته من ول أنه علميمنه و

ة يختاً رضاعأوا ك نيما أشبه ذلك من تب أو أسبابهى حدإاح بكفسخ الن أو ،طلقهاأنه  الحتمالى دعو

طالب الزوج من الزوجة  أو ،نيتستحق ال: ذا لو طالبت الزوجة النفقة من الزوج فقالك و،حنوه وله

 يف ان االحتمالك وإن تسمعى الدعو فإن ،مثلةذلك من األ ريغ إىل ،تستحق ال: االستمتاع فقالت

  . فاًيضع يصحة قول املدع

  . املبسوط حمل نظر يف خيفقول احملقق هنا تبعاً للش، حال أي ىعلو

ى ا دعوأل، نة مثالًي مسعت بالب،لكعزلك املو: لو قالو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهر مث إن

   إالّ أن نيميل الكيالوى توجه علين مل كل، ةيشرع

                                                

.٤٤٢ ص٢٧ج:  جواهر الكالم)١(



٣٦٠

ذا لو ك و،العلم به ينفى هو علإمنا ه ي علنيميال وريل فعل الغالعز أن  ضرورة،ه العلميعلى دعي

   .ىانته )ما هو واضحكإليه أداه  أو ه من احلقأبرأل كاملو أن ىادع

 أو ،عدم العزلى ل احللف علكيان للوكالعزل ى نة عليه احلق بالبيأت من عليلو مل  إذ ،ه نظريفو

 ىذا لو ادعك و،الًكيان وكما  كيعطي وأخذين  أله أن االستصحابى مقتض و،عدم علمه بالعزلى عل

العلم ى ل علكينة حلف الوين له بكمل تفإذا ، نةيالبإليه توجه يإليه فإنه أداه  أو ه من احلقأل أبركاملوأن 

  . سائر موارد الرتاع يف ماك ،عدم العلمى عل أو ،بالعدم

علم ي قد ريفعل الغ ألن ،ه نظري ف،خلإ )ريالعزل فعل الغ أن ضرورة(: قول اجلواهر أن منه ظهرو

  .ما هو واضحكه يعلم بنفيقد ال  و،هينسان بنفاإل

 ،لكعزلين املو: لكيدفع الثمن فطالبه البائع فقال الويمل  ول متاعاً فقبض املتاعكيالوى اشتر مث إن

: لكيال الوبل لو ق، لكيالو ل الكله طرف املعاملة املوكعامل ملو إذا لكيالو أن  ملا تقدم من،المهكمسع 

العقد فقط  يف لكي الونيل بيقد تقدم التفص و،ان له ذلككل كأطلب املوإمنا  و،كيلإأدفع  نا الأ

  . لي ذلك التفصأيضاًهنا  أيتي ف،ل املفوضكيوالو

  



٣٦١

 يف لو عزل قبلت و،هية له فيما ال واليله فكل ملوكيتقبل شهادة الو(: الشرائع يف قال :)٩مسألة (

  . )املنازعة يف شرع أو قام ان أيكع مامل ياجلم

ه يخالف ف ال(: اجلواهر يف بل، دلةات األإطالقه ية له فيوال ما اليقبول شهادته فى دل علي: أقول

  ).إشكال وال، نيافة املسلمك نيب وبل، ننايب

 عدم قبول شهادته إىل ذا بالنسبةك و،ه فقد عللوا ذلك بالتهمةيل فكيما هو ويأما عدم القبول فو

  . لكاملوى عل يجرح شهود املدعيف 

 ):هايله فكشهد ملوي أن ل يف اخلصومةكيس للويلو( :رامة عند قول العالمةكقال يف مفتاح الو

 ريالتحر وشهادات السرائر وجامع املقاصد واإلرشاد وريالتحر ورةكالتذ والشرائع وما يف املبسوطك(

باب الشهادات فلم أجد  والمهم يف البابكعت لقد تتب و،املشهورنه إ :هايف وةيفاكذا الك و،املسالكو

ت يامل أو لكاملوى عل يالوصي يف جرح شهود املدع ولكيقوهلم تقبل شهادة الو إالّ  ما مسعتريهلم غ

ر ذلك كذ. أجرةن هلما يكمل ن إ تهمايدفعان بذلك سقوط واليما أل، هيفإليه ى أوص أو هيل فك ومايف

مل  و،ا تدفع ضرراًأل: قالوا، شف اللثامك واملسالك واإلرشاد وريتحرال وتابكال والشرائع ويف السرائر

  . )١( )يردبيل قبل املقدس األني يف املقامنيأجد من تأمل يف ذلك يف الباب

:  قال، أيب عبد اهللالرمحن ابن  مثل ما عن عبد،كيستدل لذلك مبا ورد يف الشري أن نكمي: أقول

   .)٢(ال جتوز شهادما : قال،اء شهد اثنان عن واحدكعن ثالثة شر )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت

                                                

.٢١٢ ـ ٢١١ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(

  . ١ ح من أبواب الشهادة٢٧ الباب ٢٧٣ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٦٢

جتوز :  شهد أحدمها لصاحبه قاليكني عن شر)عليه السالم( عبد اهللا سئل أبو:  قال،عن أبانو

   .)١(بيه نصييف شيء له ف إالّ شهادته

ى ه علريهد أجسألته عن رجل أش:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب عن، رواه صفوان مفهوم ماو

   .)٢(عتق جازت شهادتهأ إذا ذلك العبدك و،نعم: قال ،فارقهي أن  أجتوز شهادته له بعد،مث فارقه شهادة

وز جي  ال)عليه السالم( نياملؤمنريان أمك: )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ةابيعن عالء بن سو

   .)٣(ريجشهادة األ

رد من ي ما )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،ن سنان بعبد اهللاة يه بالعموم روايدل عليما ك

   .)٤(نيدخل يف الظنيذلك : قال ،اخلائن وفالفاسق: قلت، املتهم ونيالظن: فقال ،الشهود

 نيالظن: فقال ،رد من الشهودي عما )السالم وه الصالةيعل( عبد اهللا ل أبوئس:  قال،عن احلليبو

   .)٥(نيالظن دخل يفيهذا : فقال ،اخلائن وفالفاسق: قلت: قال، اخلصم واملتهمو

مل : )صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، عن حممد بن مسلمو

   .)٦(نيوال ظن ال متهم ووال خصمجتز شهادة صيب 

  . الرواياتها من ريغإىل 

   ، بالتهمةنيل يف املقامكيم استدلوا لعدم قبول شهادة الوإف، حال أي ىعلو

                                                

  . ٣ ح من أبواب الشهادة٢٧ الباب ٢٧٢ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ ح من أبواب الشهادة٢٩ الباب ٢٧٣ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ ح من أبواب الشهادة٢٩ الباب ٢٧٤ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ ح من أبواب الشهادة٣٠ الباب ٢٧٤ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(

  . ٥ ح من أبواب الشهادة٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ ج:الوسائل) ٥(

  . ٦ ح من أبواب الشهادة٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ ج:الوسائل) ٦(



٣٦٣

تدفع عنه يف  و،نفسه إىل ل نفع جترهكمال املوى ته عليوال ألن ، له النفع جتراألولن شهادته يف أو

  . نيالضرر فهو متهم يف املقام  ـأي جرح الشهودـ  الثاين

بل قد  ،الة نفعكالو وةيمطلق الوال أن نسلم نا الإ(: قال أنه فعن جممع الربهان، لهكن مع ذلك كل

قبول ى ل عليل بعد الدليالدل إىل تاجحيون مثلها مانعاً من قبول شهادة العدل املقبول ك و،ون ضرراًكت

   .ىانته )هذا املتنازع فتأملى شهادة العدل املتصف بالشرائط سو

قبول شهادة  ي أيب علعن و،هيشعار عبارته علإة يفاكعن ال و،هيتبعه ف أنه عن صاحب احلدائقو

  .ل أوىلكيلعل الو و،هيلإل يشف اللثام املكبل عن ، ميتيل الالوصي مبا

 قبول أدلةات إطالق إىل ضافةباإل، ه باملناطيخر الدالة عل األالرواياتستدل له جبملة من ي أن نكميو

  . شهادة العدل

شهد  وواحدى اء ادعكعن ثالثة شر )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: الرمحن قال فعن عبد

   .)١(وزجي: قال ،االثنان

ن له يت بديهل تقبل شهادة الوصي للم ):السالم وه الصالةيعل(حممد  إىل أيب اتبة الصفاركيف مو

وز جي أ:تبك و،نيمياملدعي ى شهد معه آخر عدل فعلإذا  :فوقع ،رجل مع شاهد آخر عدلى عل

عليه ( فوقع ، بقابضريبكلس ليل و،ريهو القابض للصغ واًريبك أو اًريت صغيشهد لوارث املي أن للوصي

ى تقبل شهادة الوصي عل أو :تبك و،تم الشهادةيكشهد باحلق وال ي أن نبغي للوصيي و،نعم: )السالم

   .)٢(نيمينعم من بعد : )عليه السالم( فوقع ،ت مع شاهد آخر عدليامل

                                                

  . ٤ ح من أبواب الشهادات٢٧ الباب ٢٧٢ ص١٨ ج:وسائلال) ١(

  . ١ ح من أبواب الشهادات٢٨ الباب ٢٧٢ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٦٤

فاً يان عفك إذا فيهادة الضال بأس بش:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ريبص أيب عنو

   .)١(وال بأس به له بعد مفارقته، هريوال بأس بشهادته لغ،  لصاحبهريجره شهادة األيكو :قال، صائناً

 نيالزوج و،هيخخ ألاأل و،سكبالع وجواز شهادة الولد لوالدهى ما دل عل إىل ضافةهذا باإل

  . يف املتهم د قبول الشهادة حىتيؤيخر مما أحدمها لآل

خ األ و،الوالد لولده و،وز شهادة الولد لوالدهجي:  قال)عليه السالم( أيب عبد اهللا عن، فعن احلليب

   .)٢(هيخأل

 عن ،ناأصحابسأله بعض : قال أو )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،عن عمار بن مروانو

 جازت شهادته اًريان خك إذا ال بأس بذلك: فقال ،هيخخ ألاأل أو ،ب البنهاأل أو ،هيبشهد أليالرجل 

   .)٣(هيخخ ألاأل و،ب البنهواأل، هيبأل

 إذا املرأة لزوجها و،جتوز شهادة الرجل المرأته:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،عن احلليبو

   .)٤(هاريان معها غك

 عن ،ناأصحابسأله بعض : قال أو )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قال،عن عمار بن مروانو

  .)٥(ان آخر جازت شهادته معه المرأتهكإذا  :قال ،شهد المرأتهيالرجل 

  .الرواياتها من ريغإىل 

 فإن ،ل متهم ال تقبل شهادتهك أن ىن العمل مبا دل علكميال  أنه تاب الشهاداتكرنا يف كقد ذو

  . ص املتهم مبتهم خاصيالالزم ختص

                                                

  . ٣ ح من أبواب الشهادات٢٩ الباب ٢٧٤ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  ١ ح من أبواب الشهادات٢٦ الباب ٢٧٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ ح من أبواب الشهادات٢٦ الباب ٢٧٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ ح من أبواب الشهادات٢٥ الباب ٢٦٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(

  . ٢ ح من أبواب الشهادات٢٥ الباب ٢٧٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٥(
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االجتهاد يف مقابلة كالمهما كن إ( : بقولهاحلدائق ويردبيلعلم وجه النظر يف رد اجلواهر األيمنه و

 الةكث الويقة ولو من حيونه شهادة له يف احلقك ضرورة ،شك يف تناول الشهادة ملثلهيقد  وبل، مجاعاإل

   .ىانته )شبهه وة حنو شهادة املرنيالوالو

  يفإشكالنعم ال ، ها بعض جماليللتوقف ف و،ىست واضحة ذا الوضوح املدعيلسألة ن املإف

اً عن عبارته يرامة عند قول العالمة مستثنكفقد قال يف مفتاح ال ،قبول شهادته له لو عزل قبل املخاصمة

جامع  ورةكالتذ واإلرشاد وريالتحر والشرائع وما يف املبسوطك :)عزل قبل اخلصومة إذا الإ: (السابقة

 نئذياستدلوا له بعدم التهمة ح و،هي علمجاعة اإلريخربعة األظاهر األ و،جممع الربهان واملسالك واملقاصد

  .  القبول لهأدلةل يف مشول كيما لو شهد قبل التوكفهو ، عدم اخلصومةو

ل كيتخذ عزل الويل كاملو أن جلأنه ألك و،لكين عن بعض العامة عدم القبول مبجرد التوكل

ان هذا كمإل بعد يكم بعدم قبول شهادة الوكفال مثرة للح، نصبهيشهد  إذا  مث،قبول شهادته إىل عةيذر

  : نين مجاعة استثنوا صورتكل، الياالحت

  . ن أقام ا وردت بالتهمةيكما مل  :األوىل

  . أيضاًنئذ للتهمة يها فال تقبل حيل فكيشرع يف املنازعة اليت هو و إذا ما: ةيالثانو

بعض ح يما هو صرك ،شهد مل تسمع والته مث عزلكخاصم حال ون إ( :رامةكقال يف مفتاح ال

ة قوله يد متشيرينئذ متهم يح ألنه ،حنوها و الذي عرب بعبارة القواعدخرمفهوم البعض اآل و،ركمن ذ

ما ك ،الةكالته مث ردت لتهمة الوكأقامها حال و إذا مثله يف عدم القبول و،ما ادعاه أوالًيظهار صدقه فإل

   طال إذا أما و،تواصلالى  علاألمرى جر إذا لهكهذا  و،جممع الربهان واإلرشاد وريهو نص التحر



٣٦٦

  . )ن حمتملياألمر من الًكن إ يف جامع املقاصد و،الم املصنف التردد يف القبولكالفصل فظاهر 

ن التمسك بالوجوه كميفال  وإالّ ،إمجاع أو ما خرج بنص إالّ القاعدة مطلقاً القبولى مقتض: أقول

ظهر الضعف يبذلك  و،ل متهمكشمل يرد شهادة املتهم ال  أن قد عرفت و،ة لرد الشهادةياالستحسان

زالت  وإن ،قبوهلا و خروجه بذلك عن تأهل الشهادةىدعي إالّ أن اللهم(: ث قاليح، يف استثناء اجلواهر

 إذا افركال و،بلغ إذا الصيب و،عاد للعدالة إذا  الفاسقنيب ونهيفرق بيبذلك  و،ارتفعت اخلصومة والتهمة

ى ه بعد ذلك عليكلو صاحل شر و،ردت بذلك أن ه بعديكشرك لينئذ شهادة الشري فال تقبل ح،أسلم

   .ىانته )خرك اآليله للشركوجه صار احلق 

  . مور بأمثال هذه األ الشهادةأدلةات إطالقوجه لرد  ذ الإ

 ألنه ،هيثبت حقي يف هذا الشيء املتنازع ف أن لي بعدكيأنت و: لو قال مما تقدم ظهر حال ماو

بعد ثبوت حقي فأنت معزول عن : أما لو قال، الًكيون يف املستقبل ويكل الذي سكيتقبل شهادة الو

 علم أو لهكويس أنه ذا احلال لو علمك و،الم السابقكأيت الي ،قبليال  أو قبل لعدم التهمةيفهل ، الةكالو

  . عزلهيسأنه 

  



٣٦٧

قه صد ول بالقبضكي فأقر الو، لهمينه من غريله بقبض دك ولو(: الشرائع قال يف :)١٠مسألة (

  . )ه تردديف و،لك فالقول قول املو،لكر املوكأن وميالغر

نه أ والقبضى ادع إذا لكيالو فإن ،ره الشرائع أوالًكما ذ إىل  واحد من الفقهاءريذهب غ: أقول

 دلةس يف األيل و،لكي الونيب ونهيال نزاع ب و،ميالغر و املالكنيان الرتاع بكل كر املوكأن ودهيتلف من 

ه يف: ن قال يف الشرائعكل، ه مع عدم اخلصومة معهيل فكما ويل فكي الوإقرارل بكاملولزام إقتضي يما 

  .تردد

ذلك لنفوذ قول  و،إشكالى ل علك قدم قول املومين من الغريلو أقر بقبض الد و:قال يف القواعدو

د يل كيد الوي أن  ال وجه له بعدميالغرى ل علكاملوى دعو و،نهيونه أمكل باعتبار كاملوى ل علكيالو

  . لكاملو

  .حنوه واألصل من األولل القول يدلى له وارد عليدل ألن ،القاعدة هو الثاينى مقتضو

ث يح  قولهميتقد و،هريمع غى انت الدعوك إذا هيل عليال دلى ما تركإالّ أنه ( :قول اجلواهرو

 قوله يف ميتقدى ل قوله يف ذلك عميب تقدجيال  إذ ،ريالغى قتضي سقوط دعواه عليمعه ال ى ون الدعوكت

 إذا خصوصاً، ما هو واضحكأجنيب مباله ى من املالك على سقط الدعويال  أنه حرق مع أو التلف بغرق

خصوصاً يف مثل املقام  و،جنيبباألى خص الدعو ونيممع األى  عن الدعواألمرأعرض املالك من أول 

 )مي الغرنيب ونهيهي خمتصة بإمنا  الكعدم القبض منه بزعم امل و،لكيالو و املالكني بأصالًى الذي ال دعو

   .ىانته

 ميجاء الغراألمر إذا  من أول مي الغرنيب و املالكنيبى ون الدعوكمع  حىت ألنه ، ظاهر الوجهريغ

، نيأمفإنه ، ميتسلمه من الغر بأنه ل مقراًكيجاء بالو إذا ذلككف ى،فكله كيو إىل سلمه بأنه نةيبالب

ألن إمنا  و،هإقراره إقرارس يقال ل يل حىتكاملو إقرارل كي الوإقرارألن  س ذلكيل و، قوله حجةنيمواأل

  ته أمان معىن



٣٦٨

  .ء مرتبط بهيهذا ش و،ء مرتبط بهيل شكقه يف يتصد

ى ن اخلصومة معه مسقط لدعوكمل ت وإن ل بذلككياعتراف الو أن ىدعوو( :فقول اجلواهر

 وإن ،حقه يف راد منه عدم مساع التهمةيوجه ى علعن مته  يفقد ، رهكما ذيبه فيذكة تياملالك املقتض

ل كي الوإقرار أن يقتضي ضرورة عدم ما ،ل املنعكها يمدعى ممنوعة عل، ميبال تغر باً خاصةيذكانت تك

   .ىانته )ريحق الغ يف قرارخصوصاً قاعدة اإل، عدمه يقتضي ما دلةاأل يف بل، لك املوإقرار

 فزوجها ،ج امرأةيتزو يف لهكو إذا ماكفهو  ى، مع الدعوالقاعدةى مقتضإمنا  و،ظاهر الوجه ريغ

ا أ يتدع هي نمايب، اح فالعقد باطلكا مل ترض بالنأل كاملوى مث ادع، احكاً رضاها بالنيله مدع

 نيبى الدعون إ :قالي أو ، املرأةنيب ولك املونيبى الدعون إ :قاليفهل ، صدقهايل كيالو وتيرض

  . ه حجةقول و،لكي الونيب ولكاملو

هو إمنا ون اخلصومة معه ك قوله حال ميتقدو( :قول اجلواهر بعد ذلك يف وجه النظر علميمنه و

 ،لك املوإقراره إقرار ألن ال، اخلصومة معه يف التلف يف  قولهميتقدك ،فعلهى د عليصاحب  وون مؤمتناًكل

 يالتداع يف  قولهميراد منه تقديمنا إعن مته  يالنه و،تأمل ما هو واضح بأدىنك نيميال إىل مل حتتجوإالّ 

ة ي املقتضريالغى على به ولو بالدعويذكاملراد منه عدم ت ألن ، عن اامهفضالً، بهيذكت يقتضيلو مبا  ومعه

   .ىانته )لذلك

م ل تسلّكيالو أن ثبت ألنه إذا ،لكيالوى على الدعوإمنا  و،قةياحلق يف ريالغى ست عليلى ذ الدعوإ

، تسلمت املال: قوليل كيالو و،ل هل تسلم أم الكيالوى فمحور الدعو ى،ف الدعو طرمين الغريكمل 

  الثالثة املتقدمة سألة  املنيب و املقامنيه فال فرق بيعل و،صالة قول املالك بعدم التسلمأى م علكفقوله حا



٣٦٩

 اعدةلق،  من ذلكأكثرل احللف ال كيالوى علاألمر أن ى منته، لكي قول الومير هناك تقدكذ اليت

  . نيميال إالّ نيماألى س عليلأن 

  :ث قالياملبسوط ح يكحم يف خيره الشكهو ما ذسألة هذه امل يف  أن األصلىفخيال و

: قالأو  ،إليهسلمه  وقبضه منه أنه لكيالوى ه فادعريغى ن له عليقبض د يف ل رجل رجالًكوإذا (

ل مع كالقول قول املون إ :قال قوم ،نهقبضه مي مل :لكقال املو و،نيه الديصدقه من عل و،ديي يف تلف

 ألنه ،لكين دون الوياملدى املال عل يدعيل كاملو ألن ،نةيبب إالّ نيل وال املدكيقبل قول الويال  و،نهيمي

حلف طالب  إذا هلذا و،نياملدى باق عل مايلإمنا  و،نك مل تقبض املالئاً أليك شيأنا ال أستحق عل: قولي

ه احلق يمن عل يدعي أن ان مبرتلةكذلك كان كفإذا ، ئاًيل شكيالوى نه عليمي بثبتيال  ونيه الديالذي عل

قبض  وميالتسل وعيله بالبكووإذا  .ىهذا أقو و،هنايذلك هك و،فالقول قوله، ركنيهو وإليه دفع املال 

 قبضه ونيك أن لكر املوكفأنإليه دفعه ى ادع أو دهي يف تلفه وقبض الثمنى ع فادعيسلم املب والثمن فباعه

سألة الف املخي و،هينه ال ضمان علأ و،نيأم ألن األصل أنه ،نهيميل مع كيان القول قول الوكمن املشتري 

 يف لكجعلنا القول قول املووإذا  ،هيهو اخلصم ف ونيه الديها هو الذي عليه فيعلى املدع ألن ،األوىل

 لكي فجعلنا القول قول الو، توجب غرامةةيالثانسألة امل ويف، ل غرامةكيالوى مل توجب عل األوىلسألة امل

   .ىانته )ةيالثانيف 

 يف لذا تنظر الشرائع و،ظاهر ريره غكالفارق الذي ذ و،ني املسألتنيظهر فرق بيال  أنه ىأنت ترو

قبض مثنها فتلف  ومهايتسل وع سلعةيأما لو أمره بب(: قال بعد عبارته املتقدمةفإنه ، ني املسألتنيالفرق ب

  ل كيط فأقر الوي تفرريمن غ
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ل من كيالوى هنا على الدعو ألن ،لكيل فالقول قول الوكر املوكأن وصدقه املشتري وبالقبض

 ويف ،ميالغرى على هناك الدعو ووجب الضمانيما  يدعيأنه كف، تسلم الثمنيمل  وعيسلم املبحيث إنه 

   .ىانته )الفرق نظر

 ينبغيه ي فون قوله مقبوالًكمع فرض  و،ليكفعل الو يف نياملقام يف االختالف فإن ،وجهه واضحو

 ،نياملقام يف ىقبلت الدعو وإالّ ،نياملقام يف املالكى ستلزم عدم مساع دعوي مما ،هماي فون مقبوالًيكأن 

  . نهمايل بيفال وجه للتفص

سألة ع موارد امليم جبمكداً لتعرف احليجتأمل  وحظقول اجلواهر، فال يف مما تقدم ظهر وجه النظرو

الزوجة عدم ى ل علكاملوى ادع و،طلقت: لكي فقال الوطالق زوجته مثالًى له علك ولو ما منها اليت

الة يف كذلك الوك و،هيعلى دعو ل الكيالو و، الزوجةنيب ونهيبى الدعو ألن ،ان القول قولهكذلك 

  .ىانته )العتق

الزوجة ال شأن له  ىادعاء الرجل عل فإن ،لكيمع الوى الدعو أن القاعدةى مقتض أن ذ قد عرفتإ

له يف ك وذلك احلال لوك و،ما أشبه أو تأبرأ أو عتقتأ أو ،طلقت أو حتكن: قوليله كيو أن بعد

املقرض عدم ى ل علكاملوى ادع و،طلبكيفهو  د ألفاً لكياستقرضت من ز: لكياالستقراض فقال الو

  . تلف ما أشبه ذلك أو اهيإ أعطاه واستقرضه لهنه إ لهكيه بعد قول ويالمه علكوجه ل الفإنه ، القرض

: القرض فقالى  علالًكيان وكأما لو (: ون هناك ثالث بقولهيكال  أن أما فرض اجلواهر

ى ون الدعوك ت،ن هناك ثالثيكمل أيضاً وه يلتين فكما وينفقتها فأ أو ،تلفت واستقرضت لك ألفاً مثالً

   .ىانته )ذاكه ونهيمأ ألنه الةكولو بعد عزله عن ال ولكيان القول قول الوكنه يب ولك املونيب
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م كون احليك أن قتضيينه أ إالّ ،رهكما ذكان ك وإن هيم فكاحل و،ثحفهو خروج عن حمل الب

  .هياملالك على دعو ومع وجود الثالث ذلك حىتك

: قولي أو ،ذبيكل كيالو أن ين أعلمإ: ع املسائل املتقدمةيل يف مجكقول املوي أن نيال فرق به مث إن

ال شأن  و،لكيالوى قة عليدعواه يف احلق ألن ،ني الصورتنيفال فرق ب، صدقي أو ذبيك أنه م هلال أعل

  . هايللطرف الثالث ف

ل كيخبار الوإجنيب مع األى على ل الدعوكهل للمو، ءيش ينعم بق(: قول اجلواهر أن علميمنه و

بد يف ذلك من العلم ال أو ،احتمل صدقه وإن حنوها وصالة العدمالعتق أل أو الطالق أو بالقبض منه

دل ي لعدم ما األولتمل حي و،ي الثاينردبيللمات األكمن بعض  احملكيظهر من يقد ، لكيب الويذكبت

 خبارهإان له التناول بك وإن ، مقام التداعي معهريغ ه يفيئتمن علاما يوجوب قبول خربه فى عل

   .ىانته )حوط الثايناأل  أنب يفين ال ركول، الةكه له بعنوان الويأتيما يالتصرف فو

ما  أو نةيببى الثالث لو أت أن ماكن كل، الثالثى ل علكاملوى سمع دعويم كاحلا فإن ،حمل نظر

  . ل بنفسه مصدقاً للثالثكيجاء الو أو ،ل مصدقاً لهكيجاء الثالث بالو إذا ذلك ك،ىأشبه سقطت الدعو

ث يح، به أوالً القاعدة هو ما أفىت ىمقتضن أ و،علم وجه النظر يف احتمال املسالكيمما تقدم و

الظاهر  ،ة املشتري من الثمنء براصل بذلكحيل يف القبض فهل كيقدم قول الو مىت أنه اعلمو( :قال

تمل عدم حي و،ياملشترى ه علإجيابتوجه يف كيقبضه  يف لكيقبل قول الوفإذا ، احلق واحد ألن ،كذل

 إذ ،املشتري يف مفقود هذا املعىن و،مانهيل الستكيحق الو يف قبلإمنا  و،داءصالة عدم األته بذلك ألءبرا

   ىنف و،ان الرتاع معه ابتداًءك لو ذلك يف قبل قولهيال 



٣٧٢

   .ىانته )رةكعن هذا االحتمال البأس يف التذ) رمحه اهللا (العالمة

ة املشتري من ءالقاعدة هو براى مقتضن أ و،القاعدة وجود البأس يف هذا االحتمالى ذ مقتضإ

  .منالث

 ال شأن للبائع و،عطينيمل  وقبض الثمن: قوليأن ك ،لكيالوى ل علكاملو يدعيفقد ، انكف كيو

ما  أو مات أو جن ل قدكيالو وي،لكيو إىل دفع الثمنيمل : قوليأن ك ميالغرى عل يدعيقد  و،املقاميف 

 إذا ماك، همايلإى وجه الدعويقد  و،نهمايبى ن الدعويفتجري مواز ،إليهد ين وصول الكميأشبه مما ال 

 إالّ أنه ،نهمايب ونهيبى ن الدعويجراء موازإفالالزم ، المها طرفاًكونان يكف ي،هضم حق يف تواطئا: قال

، نةيه البيون عليكقد  و،ه احللفيون عليك فقد ميأما الغر، نيميال إالّ هيس عليناً ليل أمكيان الوكث يح

  . رناهكما ذى فعلل فقط كيان الطرف الوك وإن ،رواكما ذى هذا عل

، حاصر ريغى خرأ ميالغر وإىل ،ل تارةًكيالو إىل ىه الدعويم اجلواهر توجيتقس أن علميمنه و

ل كيالوى ل علكانت من املو كمىتى الدعون إ( :ث قاليح ،الثاينشقه  يف عدم استقامته إىل ضافةباإل

 إقرارن يكمل  أجنيبانت عل  كمىت و،الفعل فعله ونهيمأ ألنه لكيفالقول قول الو، ه مثالميرادة تغرإب

ى ه الدعويمثل املقام للمالك توج يفف، م سائر الدعاويكحى على بل تبق، عدم مساعها يف ل مؤثراًكيالو

ان له ذلك بعد كطالبه بالثمن  واملشتريى على وجه الدعو ولكيأعرض عن الوفإذا ، ل منهماى كعل

ن اخلصومة كمل ت أن بعدى ل بالقبض مسقطاً للدعوكي الوإقرارون يكوال ، ذمة املشتري يف باق أنه نهيمي

   .ىانته )معه

م يمانه للثمن بتسلضى ث دعويل من حكيلو طالب الوو( :أبعد من قوله السابق قوله بعد ذلكو

  ان القول كه يذنه فإم الثمن املفروض عدم يع قبل تسلياملب



٣٧٣

عن املشتري مع ى  عدم سقوط الدعوالنظراألقوى يف بل ، مسعتها اليت دلةل هنا لألكيقول الو

عدم ضمان  الّإنه يميقول املالك بى  قوله علميفد تقديمل  إذ ،مهاريغ واملسالك ورةكخالفاً للتذ، ذلك

عن ى سقط الدعويوجه ى وصول للثمن واقعاً عل أنه ال، خاصةإليه بالنسبة ى سقوط الدعو ولكيالو

لو ى التلف املعلوم عدم اقتضائه سقوط الدعو يف  قولهمي قوله هنا لتقدمي ضرورة مساواة تقد،املشتري

   .ىانته )أجنيبى أرادها بعد ذلك عل

ه بعد مساع ريغى ل علك عدم حق للمو،المهكسمع ينه أ وناًيل أمكيجعل الشارع الو ذ معىنإ

 من إىل ىوجه الدعوي أن لكحق للمو وإالّ ،إليهوجه دعواه  يل حىتك طرفاً للموميس الغريل و،المهك

 أن كيب علجيلي فأنت كيلي وأتلفه وكيو إىل أنت بعته الشيء الفاسد فباعه: قولي بأن أيضاً ميباع للغر

   .قول اجلواهر مبثل ذلكيهل  و،رشتعطي األ

ه يعلى ان الدعوكرناه مما كيف مثل ما ذ حىت، اًإطالق ميل بالغركال شأن للمونه إ :احلاصلو

  . ما أشبه وبالتواطي

ما يف ك ،لكي الوري بغاألصلخمتصة من ى انت الدعوك إذا أما(: اهر بعد ذلكه فقول اجلويعلو

فال ، ريالغى على وجه الدعو ولكين أعرض عن الوكول ةكانت مشترك أو ،حنوه ومين من الغريقبض الد

  . حمل نظر ،ىانته )نهيب ولك املونين خصومة بكل الذي مل تكيالعتراف الو ،ىوجه لسقوط الدعو

ثبت وصول يمل  ألنه ،لكل دون املوكيالوى ب رده عليع عيلو ظهر يف املبو( :ئعقال يف الشرا

  . )ان أشبهكل كاملوى ب عليل برد املعيلو ق و،هيلإالثمن 

ن يديثاين الشه ويضاح يف اإلنياحملقق فخر وعن العالمة يف القواعد احملكيالقول الثاين هو  و:أقول

   لكاملو إذ ،وجهه واضح و،همريغ ويف املسالك



٣٧٤

  . ل بالردكيهو املالك فال وجه الختصاص الو

 أما، م واحدكنئذ يف حيل حكيالو ولكاملو ألن ،التهكت ويبق إذا أيضاًل كيالو إىل صح الردينعم 

  . أصالًإليه عزل بعد ذلك فال وجه للرد  أو  يف جمرد العقدالًكيل وكيان الوكإذا 

قبض الثمن وتلف يف  أنه ىادع وقبض مثنه والهع مي يف بل رجالًكوإذا ( :املبسوط يكقال يف حم

ل كيان القول قول الوك ،لكيما قبضه الو: لكقال املو و،ذلكى صدقه املشتري علوإليه دفعه  أو ،دهي

نة يأقام الب فإن ،بيان له رده بالعكباً يع عيوجد املشتري باملبفإذا  ئ،حلف برفإذا ، نيأصح الوجهى عل

ن كمل ت وإن ،مطالبته بالثمن وهما شاءيأى ع عليان له رد املبكل كيالو أو لكاملو إىل دفع مثنه أنه ىعل

ل مطالبة كيس للويل و،ما أقر بقبض الثمن منه ألنه ،هيع عليورد املب، ل بالثمنكن له مطالبة املويكنة مل يب

ن يكلف مل حفإذا ، قبض الثمن من املشتري أنه علميال  أنه نهيميل مع كون القول قول املويك و،لكاملو

   .ىانته )إليهدفعه  أو دهيتلفه يف  وه من قبض الثمن من املشترييدعيما ى نة عليم بيقي إالّ أن له مطالبته

لذا رد هذا الوجه اجلواهر  و،لكاملو إىل ون وجهاً للمنع عن الرديك أن صلحيال ى ما تركهو و

وصول  و،الفرض علم املشتري بذلك  ألن،لكاملال مال املو أن  ضرورة،هيك ما فيعلى فخيال (: بقوله

ل كيالو إىل ماأ، )١( )بين املشتري من الرد بالعكتميمل  إذا  مث،ذلك عدمه ال مدخل له يفوإليه الثمن 

عطي  يحىتإليه صل الثمن يمل  أنه عن قبوله بعد ادعائه  أىبنهل فألكاملو إىل ماأ و،الةكفلسقوطه عن الو

 بي املعنيان له التقاص من عك ،مر آخرب ألين املشتري من الرد بالعكتميمل  أو ،عيأخذ ماله املبيالثمن ل

  قبل املعاملة وال ي أن ما لهك، رض باملعاملةيمل ن إ

                                                

.٤٤٧ ص٢٧ج:  جواهر الكالم)١(



٣٧٥

  . رش من مال آخر من أموال املالكاأل أي أخذ التفاوتي وفسخي

 مثنه مع مقاصة عن  ـن منه الفسخيكمل  إذا أيـ   باطناًنينعم له أخذ الع(: لذا قال يف اجلواهرو

   .ىانته )ذلك مع فرض النقصان ريغ ولكمن مال املوإليه التوصل  و،ان للمالككن إ دفع الزائد

 حىت وبل، بيل علم بالعكيان الوك إذا لكيالو إىل رشون للمشتري الرجوع باأليك أن تملحينعم 

 ،من غر إىل رجعياملغرور  و،ل غاركيالو ألن ،لكرش من املون من قبض األكتميمل  إذا علميمل إذا 

 أنه رنا يف بعض أبواب الفقهكقد ذ و،املدلسى املهر عل أن اح منكباب الن س يفي التدلياتاده رويؤيو

  . ديمق ريل من غي الدلطالق إل،جاهالً أو  عاملاًون الغاريك أن ني بالغار إىل رجوع املغرور ال فرق يف

 أنه لكيحلف الوفإذا (: ث قاليح، رةكفقد ظهر مما تقدم وجه النظر يف قول التذ، انكف كيو

مه غر ولكاملوى رد عل فإن ،باًيع عية املشتري مث وجد املشتري باملبءقلنا بربا و،دهي تلف الثمن يف وقبض

مه غر ولكيالوى رد عل وإن ،ئاًيأخذ شيل مل كي العترافه بأن الو،لكيالوى ن له الرجوع عليكالثمن مل 

ع مستحقاً رجع يولو خرج املب، ئاًيأخذ منه شيمل  أنه نه يفيميقوله مع القول  و،لكاملوى رجع عليمل 

   .ىانته )لكاملوى وال رجوع له علإليه دفعه  ألنه لكيالوى املشتري بالثمن عل

  :هيرد عليذ إ

 ل فالكالثمن الذي فات عند املوكالثمن الذي فات عنده  ألن ،لكاملو إىل رجعيل كيالون إ :أوالً

  . ثمنوجه خلسارته ال

ل كاملو و،لكد املويل كيد الوي ألن ،لكاملوى ع مستحقاً رجع بالثمن عليلو خرج املبنه إ :اًيثانو

   رناكنعم ذ، ل الواسطةكيان الوك وإن ،هو الطرف



٣٧٦

  .ان عن جهل منهك وإن غارحيث إنه ، أيضاًل كيالو إىل رجوعه

ع يده فخرج املبيلثمن وتلف يف ع ايل البكيولو قبض و: (ظهر وجه النظر يف قول القواعديما ك

 إذ ،)هيفعل وإالّ لكاملوى ستقر الضمان علي والةكبالو أي ل مع جهلهكيالوى عل مستحقاً رجع املشتري

  .هريغ و اجلهلنيال فرق ب

ى من عدم جواز رجوعه على فخيه ما ال يف(ن إ :رة املتقدمكالم التذكقول اجلواهر بعد نقل و

وصول ى فهو مبين عل لكاملوى أما رجوعه علو، دهيتلف املال يف  والتهكه بو بعد اعترافاألولل يف كيالو

  .)١()ذلك إىل نة بالنسبةيالبك أنه ىل بناًء علكي الوإقراربإليه ذلك 

ون القبض كل بعد العلم بكتوهم من ذلك اختصاصه باملويقد (: ث قالياً حريالم اجلواهر أخكأما 

ة القبض لضماما معاً يالظاهر سبب إذ ،ق خالفهيان التحقكإن  و،ريخالمه األى كما هو مقتضكالة كو

نايف يال  إالّ أنه لكان قبضه قبض املوك ألنه وإن ،ع ظاهراًي عنه يف قبض ما هو مبالًكيونه وكفرض بعد 

   .ىانته )٢( )لكاملوى رجع عليهو كان  وإن ،ديالى ه بعموم عليالرجوع عل

أما ، لكيالوى وجه للرجوع عل ال أنه احتمال و،هما شاءيأ إىل ره يف رجوع املشتريكما ذكفهو 

شأن له يف   يف العقد ارد الالًكيونه وكيف حال  أنه ماك، نه ال شأن لهالة فألكعن الوحال سقوطه  يف

ل ال شأن له بعد كين الوالة عامة فألكانت الوك والةكأما يف حال عدم سقوطه عن الو و،اًإطالق األمر

ظاهر ملا  ريغ ،لكطرف املشتري هو املوإمنا  و،لكقبضه الثمن الذي هو قبض املو وعيالبمتام عمله يف 

  . عرفت من قاعدة الغرور

  الم يف سائر كظهر الي ،همايأى رده علينه أ وبيار يف العياخل الم يفكمن ال مث إن

                                                

.٤٤٩ ص٢٧ج:  جواهر الكالم)١(

.٤٤٩ ص٢٧ج:  جواهر الكالم)٢(



٣٧٧

من حال ن  أماك ،وانيار احليخ وار السيمثل خ يف ع حىتياجلم يف ارات لوحدة املالكياخل

ان ك أو بيالثمن الع يف قبض الثمن وظهر ولكيالو إىل ئاًيباع ش إذا مايظهر حال البائع فياملشتري 

  . ار املوجب للرديذلك من أحناء اخل ريغ أو مستحقاً

  



٣٧٨

م كللحا و،مك احلالك راجع املو،اناًيل عصكم أموال املويل من تسلكيالو أىب إذا :)١١مسألة (

ه يعل(احلبس لقوله  أو ، العامةدلةه األيما دلت علكالتقاص  و،انيل عصكنه لوكت ث ثبيح، رهيتعز

ال  ألنه ،ب فاليأما التعذ، رياملراد بالعقوبة التعز و،)١(حبسه ول عقوبتهحي الواجد يلّ: )الصالة والسالم

  . تاب احلدودكرناها يف كلبعض النصوص اليت ذ و،اًإمجاع سالمب يف اإليتعذ

هود باطل يب بعض الياً بتعذري بأمره زب)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا، ديما رواه الواقو

من املعروف  و،هوديذلك الإليه الطرف املنسوب حيث إن ، ليدخ أنه احتمال إىل ضافةباإل، السند

  .حةي الصحالروايات يف الرواياتلهم يتدخ

  .الدفعى ل علكيقدم الوي أن  إىلأما قدر احلبس فهو

 ،نيشخاص خاصأل إالّ ديس هناك ختليل و، ثابت يف موارد خاصةسالماحلبس يف اإلأن  ىفخيوال 

ال  و،)سالمم يف اإلكاحل(تاب كرنا وجهه يف كما ذك ،)عليه السالم (مامشملهم عفو اإلي أن نكميو

احلال  ها يفيما نراها فكفات للسجون يال تشر أنه ماك، ةي الوضعنيالقوان ما يفكل املدة يحبس طو

  . اضراحل

 فإن ، العامةدلةشمله األيما ي ف،م الشرعي حبس بعض أفراد أخر عند املصلحةكق للحاحينعم 

  :  هي عبارة عنالرواياتاحلبس الذي ورد يف 

   .)٢(وينكة السيما يف رواك ،سياء املفاليرك واأل،طباء اجلهال واأل،حبس العلماء الفساق: ١

  . فولكضر امل حيل حىتيفكحبس الو: ٢

   إذا انك )السالم وه الصالةيعل(اً يعلن إ :ةييف الروا و،بس شاهد الزورحو: ٣

                                                

  . ٤ ح من الدين٨ الباب ٩٠ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ٣ ح من أبواب كيفية احلكم٣٢ الباب ٢٢١ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٧٩

ف به مث يسوقه فط إىل اً بعثيان سوقك وإن ،هيح إىل باً بعث بهيان غرك فإن أخذ شاهد زور

   .)١(لهيسبى لخياماً مث يأبسه حي

 الء هوياإل: )مه الصالة والساليعل( عن الصادق ،ريبص أيب حييف صححيث إن  ،حبس املوىلو: ٤

 إىل ترجع: قول له بعد ذلكيمث ، نظره أربعة أشهرأمام اإل إىل رفعتهوإن  :قال أن  إىللف الرجلحيأن 

   .)٢(حبسه أبداً أىب فإن ،تطلق أن ماإ وحةكاملنا

  . نياألمرأحد  إىل رجع يبسه حىتحي أنه )أبداً(ـ املراد ب أن الظاهرو

ن حتبس ك مل تقتل ولسالمارتدت املرأة عن اإلإذا  :حيصح ففي ال،حبس املرأة املرتدةو: ٥

   .)٣(أبداً

 إىل جاء رجل ):السالم وه الصالةيعل(عن الصادق ، ح ابن سنانيلصح: حبس فاعل الفاحشةو: ٦

: )صلى اهللا عليه وآله(فقال  ،د المسيمي ال تدفع أن إ : فقال)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

فاحبسها ،قال، علتقد ف: قال : هايدخل عليمتنع من،قال، قد فعلت:  قال :تنفعها  نك الإدها فيق

   .)٤(متنعها من حمارم اهللا أن بشيء أفضل من

عليه ( علي ىقض:  قال)عليه السالم( عن الصادق، ح احلليبيلصح ،حبس املمسك للقتل و)٧(

ما كوت غماً  ميخر حىتبس اآلحي وقتل القاتلي: قال، خرقتل اآل و أمسك أحدمهانيرجل يف )السالم

   .)٥(مات غماً حبسه حىت

                                                

  . ٣ ح من أبواب الشهادات١٥ الباب ٢٤٤ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٦ حيالء من أبواب كيفية اإل٨ الباب ٥٤١ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ ح من أبواب كيفية احلكم٣٢ الباب ٢٢١ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ حج من أبواب الزوا٤٨ الباب ٤١٤ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(

  . ١ ح من أبواب قصاص النفس١٧ الباب ٣٥ ص١٩ ج:الوسائل) ٥(



٣٨٠

ما يف ك ،وت ميالسجن حىت يف لدخيفإنه ، الرجل وديحبس السارق للمرة الثالثة بعد قطع الو: ٨

   .)١(الرواياتمجلة من 

 ،ثالثة إالّ السجن يف لدخيال :  قال)عليه السالم( ملا ورد عن الصادق ،ثلميحبس الذي و: ٩

 طرافاأل وذناأل ونفه بقطع مثل األيالتشو وليل هو التمثياملنصرف من التمث و،ثياحلد )٢(لثميالذي 

  . ليون املراد عادته التمثيك أن بعديال  و،هاريغو

صلى اهللا عليه (النيب ن إ :)عليه السالم(  عن الصادق،وينكة السيلروا ،حبس املتهم بالقتلو: ١٠

   .)٣(لهيسبى خل وإالّ اء املقتول بثبتيجاء أول فإن ،اميمة الدم ستة أ يف بسحيان ك )وآله

 حبس مجاعة من )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :ما وردك ، يف اجلملةريسحبس األو: ١١

   .ىساراأل

 انك: )عليه السالم( عن الباقر، ح زرارةيلصح ،ميتيل مال الكآ واخلائن وحبس الغاصبو: ١٢

ى من ائتمن عل و،م ظلماًيتيل مال الكمن أ و، الغاصب:ثالثة إالّ نيبس يف الدحي ال )السالمعليه (علي 

   .)٤(شاهداً أو انكئاً باعه غائباً يوجد له ش فإن ،ة فذهب اأمان

 عن الصادق، اثيح غيلصح، فيين وال ين من وفاء الدكتمي بأنه ظنيون الذي يحبس املدو: ١٣

   بس يفحيان ك )هي علصلوات اهللا(اً يعلن إ :)عليه السالم(

                                                

  . ٧ ح من أبواب حد السرقة٥ الباب ٤٩٤ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٥ ح من أبواب حد السرقة٥ الباب ٤٩٣ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ ح من أبواب دعوى العقل١٢ الباب ١٢١ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(

  . ٢ ح من كيفية احلكم والدعوى١١ الباب ١٨١ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(
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   .)١(د مااليستف يله حىتيسبى فالس خلإ له حادث ونيتبفإذا ، نيالد

امرأة أقرت  يف ميمر أيب ةيففي روا ،ه احلديعلى ر جيه حىتيجراء احلد علإراد يحبس من و: ١٤

ه يعل(مام  اإلقد حبس و، ا فحبست)عليه السالم( نياملؤمن ريمث أمر أم: قال أن  إىل،أربع مرات بالزنا

  . ضر الناس حياجلمعة حىت إىل هميجراء احلد علإ بعض من أراد )السالم والصالة

رجل  يف :)عليه السالم( عن الباقر، ح زرارةيلصح ،أمورحبس من أمر بالقتل فقتل ذلك املو: ١٥

   .)٢(وت مياحلبس حىت  بقتله يفمراآلبس حي و،قتل به الذي قتلهي:  فقال،فقتلهقتل  يف أمر رجالً

 عمداً رجل قتل رجالً يف )عليه السالم( عن الصادق، زيح حريلصح ،حبس خملص القاتلو: ١٦

، اءياألولدي يه قوم فخلصوا القاتل من أي فوثب عل،قتلوهياء املقتول ليأول إىل الوايل فدفعه الوايل إىل فرفع

 فإن :ليق، أتوا بالقاتل ياء حىتيلاألودي ين خلصوا القاتل من أيبس الذحي أن ىأر: )عليه السالم( قال

   .)٣(اء املقتوليأول إىل عاًيؤدوا مجية يهم الديمات فعلفإن  :قال ،هو يف السجن ومات القاتل

  . البحار يف خمتلف أبواا واتكاملستدر وور يف الوسائلكذلك مما هو مذ ريغ ىلإ

  

                                                

  . ١ ح من أبواب احلجر٧ الباب ١٤٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب قصاص النفس١٣ الباب ٣٢ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ ح من أبواب قصاص النفس١٦ الباب ٣٤ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(
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  : ها فروعيف :)١٢مسألة (

 إالّ أن ،ىالقاعدة بقاء املسمى فمقتض، ها جعالًين جعل علاكقد  والةكلو فسدت الو: األول

 ،ل التفاوتكيأقل فقد أهدر الوى ان املسمك ألنه إذا ذلك و،ون املثليكالة فكداً بصحة الويون مقيك

  . ادةيل الزك فقد أهدر املوأكثرى ان املسمكوإذا 

 إىل الرجوع وىاملسمفائدة الفساد سقوط اجلعل و( :ث قالي القواعد ح أن إطالقعلميومنه 

  . رارهكوجه لت ذلك يف بعض املسائل السابقة ال إىل ث قد أملعنايح و،دييصورة التق إىل ناظر، )جرةاأل

به ى اشتر مبا اشتر أو ، بع مبا باع به فالن السلعة:لكيل للوكاملو قولي أن صحي أنه الظاهر: الثاين

  . ذلكما أشبه  أو ،ح زوجة يل مبثل مهر فالنكأن أو ،فالن

ما يعدم لزوم الغرر ف والةك الوأدلة طالق إل،لكيل وال علم الوكالة علم املوك الونيشترط حيال و

هذا هو  و،لزم الغرريال  شترط العلم حىتيما أشبه  أو احكالن أو االشتراء أو عي البنينعم ح، تعارف مثلهي

 أن العهدة تتعلق به فال بدن  أل،لكيع علم الويصحة الب يف الشرط(: ث قاليرة حكالظاهر من التذ

  . )ضري مبا باع به فالن فرسه مل ل جاهالًكان املوكلو  و،األمرة من ريبصى ون عليك

اشترط يف إمنا  و،الة علم واحد منهماكشترط يف صحة الويال  أنه ظاهره(: رامةكقال يف مفتاح ال

  . )لكيع علم الويصحة الب

بع مبا باع به فالن سلعته : لو قالو( :ث قاليح، ذلك  إىلري تشأيضاًلعل عبارة القواعد  و:أقول

ل من دون كيعلم الون إ( :ه بقولهي جامع املقاصد علإشكالف، )لكاملو أو ل باملبلغكيعلم الوى استدع

  ، ندفع به الغرريل ال كعلم املو
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ى ب علجين كل، شترط علم واحد منهماين مانعاً مل يكمل  وإن ،لكان مانعاً اشترط علم املوكن إف

  .ىانته )اعتماد املصلحة وعيل االستعالم قبل البكيالو

ل كيعلم الو أو ،لكيع دون الويل فقط عند البكقال بصحة علم املوي أن بعديبل ال ، ظاهر ريغ

اشتر به السلعة : قولي ولكيه للويعطي و يف حقريعل عشرة دنانجي املوكل مثالً ،لكفقط دون املو

 إذا ذلكك و،غرر ال ألنه حيالقاعدة صحى مقتضى ع عليمع ذلك الب و،علمي ل الكيالو فإن ،ةيالفالن

 ل الكاملو ولكئاً للمويعلم هو بقدرها شيجبملة منها ى ل واشتركيد الويل بكان أموال املوكس بأن كانع

  .علمي

  . عيث ما حتقق صح البيفح، زان عدم الغررياملن إ :احلاصلو

في يف ذلك علم يكال (: ث رد القواعد بقولهيرامة حكعلم وجه النظر يف قول مفتاح اليمنه و

  .)١( )ة منهريبصى ون عليك أن عهدته فال بد وعيللب املتويل ألنه ،لكيبل ال بد من علم الو، ل وحدهكاملو

 املشتري أو ثبت بقول البائعيهل  و،سائر موجبات العلم ونةيته بالبعلثبت العلم مبا باع فالن سيمث 

ذلك ى لّها علكاء يشواأل: )ه الصالة والسالميعل(لقوله ، تفاء يف مثل ذلك بهكد االبعيال  ،الداللأو 

  .حنوه وذبكن حمل شك اليكمل  إذا ةيذلك من االستنابة العرف فإن ،نةيتقوم به الب أو ،نيتستب حىت

هل  و،نةيثبت العلم مبا باع فالن سلعته بالبي و: قالثيح، رامةكقد صرح بذلك يف مفتاح الو

ه يف جامع يتوقف ف و،تفاء يف مثل ذلك بذلككالظاهر اال ،الدالل أو املشتري أو ثبت بقول فالن البائعي

  . اًحيه تصريال أعلم ف: قال واملقاصد

 أنه ن عن املبسوطك ل،نهميعيمل  وإن له مبخاصمة غرمائه جازك ولو و:قال يف القواعد: الثالث

ق يله يف تفركو إذا ذاك و: قال،خماصمتهم ولّه يف حبسهمكو إذا ماكدخل يبرائهم مل إله يف ك ولو: قال

  ى مقتض و،ثلثه يف الفقراء

                                                

.١٥٣ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(



٣٨٤

رامة كما يف مفتاح الكجامع املقاصد  ورةكبذلك يف التذ لذا أفىت و،ره القواعدكالقاعدة هو ما ذ

  . العمومى  مبقتضعمالً

   .طلب منهمي أو طلبون منهين يله يف الصلح مع الذكوي أن علم صحةيمنه و

 ولدهى ع عليبي ن ألكيما أشبه صح للو أو الرهن أو الصلح أو الشراء أو عيله يف البكو إذا :الرابع

  .انونى اً عليان ولك إذا مايجمنوناً ف أو اًريان صغك وإن ،دهيحفو

 املتويل أو دتهيحف أو بنته أو خت زوجتهأج وزي أن  فله،ج بنت لهيله يف تزوكو إذا ذلككو

ى ع عليبي أن وزجيال  أنه ن عن املبسوطكل، الةك الوأدلة طالقذلك إل و،ل من قبلها لهكيوال أو واؤلش

املبسوط عن ى ة مثل فتوياكر حيعن التحر و، موجباً تلحقه التهمةع قابالًيون يف ذلك البيك ألنه ،ولده

  . دريكين اليقطب الد

ى هو مقتض يرأى اً علريان صغك وإن ولدهى ع عليبي أن له و:قال أنه فما يف القواعد من هيوعل

ما يف كشهر  واأل،جممع الربهان ويضاحما يف اإلكهذا هو املشهور : رامةك بل يف مفتاح ال،القاعدة

جممع  وجامع املقاصد ويضاحاإل و اإلرشادقد جزم به يف و،رةكظاهر التذ ما يفكه يامع عل و،ةيفاكال

  .ةيفاكال والربهان

 ملاعقد تقدم اإل و،من أشبه أو اناً لولدهكأ له ميهي أن  جاز،اناًكيل م ئيه: لو قال أنه علميمنه و

  .سألةهذه املإىل 

شتري بعضه ي أو ،ع بعضه ببعض الثمنيبي أن اشتراء شيء فله أو ع شيءيله يف بك ولو: اخلامس

ما هو كل كع اليب وع البعضيعم من باألى الة علكالو أن ىساعد عليان العرف ك إذا ،ببعض الثمن

 الدار والفرس والشاةكة يون لذلك الشيء وحدة اعتباركت أن ني فرق بريمن غ، سواق يف األفاملتعار

   أو ،ما أشبهو
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نصفها  ونصفها مرةى نار فاشتريله يف اشتراء شاة بدكوفإذا ، ما أشبه واللنب ورياحلنطة والشعكال 

  . ما أشبه وعيذلك يف البك و،صح ذلكى خرأمرة 

ى مل علحي أن بجي) ع بعضه ببعض الثمنيس له بيلو( :ث قاليح،  القواعدق أن إطالعلميمنه و

  .فهم اموع باموع إذا ما

 ،جامع املقاصد وريالتحر ورةكالتذ والقواعد عن جامع الشرائعى رامة نقل مثل فتوكمفتاح الويف 

ع نصفه يصح له بي  فال،بع هذا العبد مبائة: فلو قال له، الشراء يف املبسوط يف مثلهى قد نص علو

، عرفاًها نطقاً وال يذن فإوجد منه يمل  وجزاءع األير بيغايهو  وع اموعيب يف لهكوإمنا  ألنه ،نيخبمس

ى له يف شراء عبد فاشترك وما لوكان كاً فيان فضولكلو فعل  و،لكراراً باملوضإض يالتبع يف نوأل

  . نصفه

  . اًإمجاعلزم يع بعضه بأقل مل ع عبده مبائة فبايلو أمره بب أنه :رييف التحرو

مع  إالّ  بعد ذلكلـ؟؟؟قال يف ا، فهم منه العرفيما ى مل علحيالمه ك أن رناه منكلذا الذي ذو

  . ز له التجاوزجيوحدة الصفقة مل ى عل؟؟؟ …: مث قال القواعد، نيع عبديما لو أمره ببك، نةيالقر

ه نبه يف يعلواملقاصد؟؟؟،  جامعو ريالتحر ورةكه يف التذيقد نص عل و،ذلك واضح و:أقول

 ،ز له التجاوزجيتعدد الصفقة مل ى فلو نص عل، ذلككسه كع أن ماك، رامةكما يف مفتاح الكاملبسوط 

  . تقدم مثله يف بعض املسائل السابقةماكاً يان فضولكلو فعل  أنه عدم اجلواز معىنو

 أن وله:  فقول القواعد،لتخلفز له اجيعن متعدد مل  أو شتري عن واحدي أن لو صرح لهه مث إن

نة يانت هنالك قرك إذا مايراد به فين أ و البد،وحدة الصفقةى ما لو نص علي ف صفقةًكنيشتري من مالي

جامع  وريالتحر ورةكرامة عن التذكقد نقل مثل قول القواعد مفتاح ال و،متنع من ذلك ة اليمقال أو ةيحال

  .املقاصد
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  صفقة الكنيمن مالى شتري صفقة فاشتري أن له يفكو أنه إذا  بعض العامة أن إطالقظهريمنه و

  . ل ذلككان ظاهر لفظ املوك إذا ماى  علأيضاًمل حي أن لزمي،  عقداننيعقد الواحد مع االثن ألن ،صحي

  . نةيوجود القرى  حممول علني من اجلانبنيطالقال اإلكف، حال أي ىعلو

ل بالغرض كيعلم الوى فاملدار عل، ما أشبه أو نيمعمع أجل  أو ع بال أجليله بالبك ولو: السادس

  . )ني تعنيع بأجل معيلو أمره بالبو( :قال يف القواعد، من باب املثال أنه  أو،نياملع

وز له جيهل  و،ادةيوز له الزجي ال أنه  مبعىن،جامع املقاصد ورةكما يف التذك(: رامةكيف مفتاح الو

 العلم بانتفاء الغرضى املدار عل: قلت(: رامةكمث قال مفتاح ال ،)ه قوالنيف: رةكقال يف التذ ،النقصان

  . رهكما ذكهو  و،)عدمهو

قدر ى  للزوم التوقف عل،ز له التعديجيمل  ،وزجيال  أو وز له التعديجيهل  أنه شك يف إذا أما

  .ما علم باخلروج عنهيف إالّ الةكالو

يف مفتاح  و،)ده باملصلحةييصحة لتقال و احتمل البطالن للجهالةأطلقلو و( :مث قال القواعد

 ،جل صح عندنا األنيعيمل  وئةيع نسيله يف البكو إذا : قال،الصحةى  علمجاعرة اإلكظاهر التذ( :رامةكال

   .ىانته ) الناسنياملتعارف بى  علطالقمحل اإلو

تعارف امل ألن ، قادحريهذا املقدار من الغرر غن إ :رامةكيف مفتاح ال و،رةكره التذكما ذكهو و

باملتعارف  ود التصرف باملصلحةييندفع بتقية ريثك نياحتمال جعل املدة سن و، الناس خمتلف يف اجلملةنيب

  . الضرر إىل فضيياملختلف اختالفاً ال 

له يف شراء عبد ك ولو و،ن مبائة فباع أحدمها ا صحيع عبديلو أمره بب(: قال يف القواعد: السابع

   ،قلنعه من األمي إالّ أن ،صح ني مبائة فاشتراه خبمسنيمع
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،  صحنيأقل من مخس أو نيد من مخسيأز و فاشتراه بأقل من مائة،نياشتره مبائة ال خبمس: لو قالو

 نيشاتى  فاشتر،نارييل شاة بد اشتر: لو قال و،ها بأقل صحيمساوى  فاشتر،يل عبداً مبائة اشتر: ولو قال

   .ىانته )جازةاإلى ع عليوقوف الب وفالوجه صحة الشراء، ناريمها بالداحدإمث باع 

 ورةكمثال املذمة يف األكالقواعد العامة هي احمل إذ ،ل ثانوييدل إىل ال شيء منها حباجة أنه الظاهرو

ون يكفهم العرف يما مل  و،صحيه يالة منصبة علكان الوكفهم العرف من هذه العبارات ويفما ، هاريغو

قل مما األ شتريي أن  أوقلباأل أو ديزشتري باألي أن نينظر ب ري من غ،جازة املالكإى توقف علياً يفضول

له كالم يف ذلك كقد فصل ال و،ذلك ريغ أو كثراأل أو ،نصفهاى يل شاة فاشتر ما لو قال له اشترك ،قاله

  . هيلإجع ريل فليفمن أراد التفص، ره العالمة عن سائر الفقهاءكنقل مجلة مما ذ و،رامةكمفتاح ال

نار وقف ي فباع بألف د،بع بألف درهم: لو قالو( :الم يف قول القواعد بعد ذلككعلم اليمنه و

ى توقف علي قد ال و،ينيان غرض يف التعك إذا جازةاإلى توقف عليقد  أنه لوضوح) جازةاإلى عل

  .ناري فباعه بالد،بعه بالشاة: قال أو ، فباعه بالشاة مثالً،ناريبع بالد: قال له إذا ذلكك و،جازةاإل

ن فتلفا فللمالك مطالبة ينارينار من مال مودع فقبض ديولو أمره بقبض د( :قال يف القواعد: ثامنال

  . )هي ضمان املأذون فقرباأل و،لكيالوى ستقر الضمان علي ومن شاء بالزائد

 األولان قبض كالتعاقب ى لو قبضهما عل ألنه ،ن دفعةيناريقبض الد أنه املراد أن الظاهر: أقول

  . ه قطعاًيضمان فحاً ال يصح
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ى هذا تعد و،هذا ضمن لتلفه ألن ،له مطالبة من شاء منهما و املأذونري يف ضمان غإشكالمث ال 

ى رجع عليه املالك مل يرجع علفإذا ، دهيالتلف استقر يف  ألن ،لكيالوى استقرار الضمان عل وبقبضه

ن قد عنو و،رامةكمفتاح التبعه  ورةكقد صرح بذلك التذ و،هيرجع عل يالودعى لو رجع عل و،أحد

ون املال يك أن نيفال فرق ب، د مما أمره بقبضهين فدفع للرسول أزيه ديان أحد له علك إذا مايفسألة امل

  .ناًيد أو مودعاً

ن عن ظاهر كل، أصحنه إيضاح عن اإل و،ما عرفتكبه العالمة  ه فقد أفىتيأما ضمان املأذون فو

بعدم  و،ه قوةيفن إ يف جامع املقاصد و،رامةكما يف مفتاح الك ،رهكترك ذ ألنه ضمنيال نه إ ريالتحر

 منفرداً أو ون واحداًكد املأذون بيق إذا مايتلف احلال فخينه إ قرباأل و،رة يف مثلهكالتذ يف الضمان صرح

مل االنفراد  ود بالوحدةيقيمل وإذا  ،همايان الضمان فكاالنفراد  ود بالوحدةيقفإذا ، ديقيمل  أو ما أشبهأو 

  .  املأذونرييف غ إالّ ن ضمانيك

نا يف إمنا أطلق و،هما حمل نظريلكمن ذلك اجلانب  و من هذا اجلانبطالقاإل أن  ظهروبذلك

، دييدخل حتت التقيالتعاقب ال  أن الغالب ألن ،االنضمام و التعاقبنيال فرق ب أنه التعاقب معمسألة 

  . دييه التقيتصور فينما االنضمام غالباً يب

طالب ي وناري من الدأكثرن له مطالبة الباعث بيكان من مال الدافع مل كلو و( :ال القواعدمث ق

ل الباعث يف قرض أحد كيو ألنه ،جامع املقاصد ورةكرامة عن التذكنقله مفتاح ال و،)الرسول بالزائد

ى خر علآلا و الباعثاألمرى ه عليده فضمان املأذون فيتلفا يف فإذا ، ما زاديهو عاد ف ونيناريالد

  ، ون ضامناًيكال فإنه ، هريغ إىل نار بعدم االنضماميد الديون الباعث قد قيك إالّ أن اللهم، الرسول
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ى عل أو التعاقبى سواء عل، نار آخريون معه ديكال  أن ديناراً بقيأخذ منه دي أرسل ابنه لمثالً

ن من املسافرة كتمينما ال يب، لفهماأت ون سافر مايناريدى حصل الولد عل أنه إذا علم ألنه ،االنضمام

  .ناريبالد  ضامناً حىتمراآلن يكن مل يناريدإليه لو دفع فإنه ، نار واحد فقطيبد

تلف مل  ودييحنو التقى ان علك فإن ،ناراًين فقبض ديناريله يف قبض دك وما لويعلم احلال فيمنه و

  . ناريلده ايان علكد ييحنو التقى ن عليكمل  وإن ، شيءمراآلى ن عليك

ن له يلو أمره بقبض دراهم من دو( :القواعد بعد ذلك بقوله يف رهكمما تقدم ظهر حال ما ذو

  . )فال وإالّ  يف التصرف ضمن الرسولاإلذنأخربه الرسول ب فإن ، عوضهاري فقبض الرسول دنان،هيعل

ان من كض تلف املقبو و يف التصرفاإلذنربه الرسول بخيمل  وإن أي( :رامةكقال يف مفتاح ال

أخربه الرسول فقد  ألنه إذا ،جامع املقاصد وريالتحر ورةكالتذ يف لهكما صرح بذلك ك، ضمان الباعث

ىانته )دهي يف ه لتلف املقبوض عدواناًيون الضمان عليكه فغر.   

 مل ،ريالدنان وان من باب املثال للروح العام املوجود يف الدراهمكالدراهم لو  أن القاعدةى مقتضو

ما ك ،نهما الفرقيان بكة يان من باب اخلصوصك وإن ،ريالدنان أو قبض الرسول الدراهم يف فرقن يك

  . بعض املباحث السابقةيف سألة مر مثل هذه امل

تصرفه  يف ختلفااما  أل،لكياملودع فالقول قول الو إىل  الدفعمراآلر كلو أنو( :مث قال القواعد

ة ء برااألصلو ،صر خائناً أم اليمل  وه مطالبةيتوجه عليه فال ين فالوجه املأذوى ه هل وقع عليل فك ومايف

  قدم قوله ي ف،انتهيعدم خ وذمته
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 ألن ،روهكما ذى هو عل ورامةكما يف مفتاح الى جامع املقاصد عل يف ما صرح بذلككنه يميب

  . نيميال إالّ هيس علي لنيل أمكيالو

ذا ك و،عهيل يف بكموت العبد املوك ،الةكعلق الوالة بتلف متكتبطل الو(: القواعد يف قال: التاسع

الشراء  يف لهك وسواء، هيل فتصرف فكياقترضه الو أو ضاع أو فتلفإليه نار دفعه يالشراء بد يف لهك ولو

ل كيلو عزل الو و،بعده أو نقده مثناً قبل الشراءي أن معناه و،الشراء به يف لهكو ألنه ،مطلقاً أو نهيبع

 نقل زوجته يف لهك ولو و،لكيوقع عن الو الّإجازه وأ فإن ،جازةاإلى به وقف على اشتر وناراًيعوضه د

 )الةكع الدار بطلت الويب وعتق العبد ونة طالق الزوجةي فثبت بالب،قبض داره من فالن أو ع عبدهيبأو 

   .ىانته

  .رهكما ذكل ذلك كو

  .أيضاًالة ك بطلت الو، بائناًصارت زوجته أو ،ث صارت أمواله لورثتهيل حكارتد املو أنه إذا ماك

فإذا ، ما أشبه ذلك أو ذحبه إىل لكياضطر الو أو نسانإ فذحبه ،وانه مثالًيع حيب يف لهك وأما لو

وان احمللل ي احلنيفرق ب ريمن غ، أيضاًسقطت  الّإ و،الةكت الويموته بق واتهيالة شاملة حلكانت الوك

  . نتفع به قبل املوتيما كفع به بعد املوت نتي أيضاًل يالف إذ ،ليالفكاحملرم  أو الشاةك

لو  و، عدم التصرفاألصلف، ما أشبه أو ةكيالتذ أو الة تشمل حال املوتكالو أن  يفلو شكو

  .جازةاإل إىل احتاج وإالّ ،عم فبهاأراد األنه إ :لكتصرف فقال املو

الة لو كالو فإن ،ناءثوض فراخاً يف األي فصارت الب،بلد آخر إىل وضيبلصال ايإله يف ك وذا لوكو

ة يف أمانون كت و،الةكبطلت الو الإ و،ذلك البلد إىل وصلهي وهيالته علكت ويانت شاملة ملثل ذلك بقك

  . ما أشبه أو مكحا أو ل آخركيه من ويول أو إىل لكاملو إىل رجاعهإه يلزم عليده ي
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الفسخ  يف جبة حلقهاوب املويالعى حدإ ففسخت ب،طالق زوجته يف لهك ولو أنه عرفيمما تقدم و

  .أيضاًالة كبطلت الو

االجازة ن إ :وقلنا ةريبكراً فصارت كب أو ةريانت صغكث يالزواج ح يف جازة بنتهإ يف لهك ولوو

ر كس بداخل يف البيقلنا بأن مثل ذلك ل وما أشبه أو زنا أو  بطفرةباًيصارت ث أو ،بد األيب دها اليب

  . ضاًأيالة ك بطلت الو،جازةاإل إىل احملتاج

ال وارث له سواه لزمه  أن ىصاحب احلق فصدقه عل أنه ىلو ادع(: قال يف القواعد: العاشر

  . )الدفع

جامع  وبه صرح يف املبسوط و،ريما يف التحركاً إمجاعن يالد ونييف الع(: رامةكيف مفتاح الو

 ذلك ولدهى وافقه عل و،نيلزم بدفع العيال  أنه تابك الإقرارقرر يف  و،جامع املقاصد ورةكالتذ والشرائع

   .ىانته )ري يف حق الغإقرار ألنه احملقق الثاينو

وارث آخر مساو له  أو ظهر وارث أحق منه إذا مث، ه الدفعيلزم علي أنه نك قد عرفت سابقاًكل

ونه كر كنأمث د يالوارث الوح بأنه صدقه إذا أما، القاعدةى ما هو مقتضكللبعض  أو لكضمن الدافع لل

  . سمع مثلهي ال و،قرارار بعد اإلكناإلمسألة فهو من ، داًيوارثاً وح أو وارثاً

ى المه الثاين فعلكظهر صدقه يف  بأنه إذا ثاقيم الشرعي االستكطلب من احلاي أن نكتمينعم 

  . قرارتاب اإلكسه يف كع واركن بعد اإلقرارل اإليرنا تفصكقد ذ و،بعضه أو ل املالكرد ي أن خذاآل

ان استثناًء ك قرار باإلان متصالًك فإن ،د لو ال قتلك أباكينك الوارث الوحإ نعم: قال إذا أما

ان كر كنأمث الوارث  إىل أوصله إذا ذلكك و،قرارار بعد اإلكنان من اإلك عنه ان منفصالًك وإن ،مقبوالً

  ث يالة حبكانت الوكوإذا  ،ثاقيله حق االست
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نت الوارث أنعم :  ولو قال،رث اإلحسب مراتب الة الكهلم حسب الوى تشمل الوارث أعط

ات املتعارفة ءما أشبه ذلك من االستثنا أو ،لة البارحة مثالًيمك ولدت ولداً آخر اللأ أن د لواليالوح

  .  قبلقرارار بعد اإلكنالم من اإلكون اليك أن وجبيالم السابق مما ال كاملتصلة بال

 حلف ،نيذنت بألفأإمنا :  فقال،ع بألفيبال يف اإلذنى لو ادعو( :قال يف القواعد: احلادي عشر

ى رجع علياملشتري مل ى رجع عل فإن ،من شاءى مة عليالق أو مع التلف املثل و،نيد العيستعيل مث كاملو

مفتاح  ويف ،)ما اغترمه ون من مثنهياألمرل بأقل كيل رجع الوكيالوى رجع عل وإن ،صدقهن إ لكيالو

  . )ةيفاكال وجممع الربهانو اإلرشاد يف لهكصرح بذلك (: رامةكال

 يف األصللو عمل ب و،ل ممنوعكياام الو ولكيتهم الويل كاملو ألن ،لكيالقاعدة حلف الو: أقول

قتضي صحة يل مؤمتن كيالون إ :احلاصل و،حنوه والتلف يف لكيمثل هذا املورد لزم عدم قبول قول الو

  .  فتأمل،قوليما يقوله ف

ه يدعينفي ما ى ل مع حلفه علكيم بعد ثبوت أصل التويستقيإمنا  هذا(: جامع املقاصد قال مث إن

  . )لكيالو

 إذا أما، صدح املقيالم جامع املقاصد من توضكأن كف، ه هو هذاريغ والم العالمةكمفروض : أقول

  .  عدمهاألصلف الة أمر حادثكالو ألن ،لك مع املو أن األصلشك ل فالكيأصل التو يف ان اخلالفك

 ،نسانإ إىل ما أشبه أو صدقة هبة أو ة أويوصله هديله لكيو إىل ئاًيل شكاملوى أعط لو: الثاين عشر

 فإن ،هيلإ ىمات املهد إذا أما، القبض إىل ا حباجةة ألي بطلت اهلد،لكيصال الويإفمات املعطي قبل 

  الة شاملة للمورث والوارث صح كانت الوك
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فإنه د يد فمات زيز إىل وصلهيناء طعام لإاه أعط  مثالً،فحسب قصده وإالّ ،حسب مراتب االرث

قد  و،احلصة يف نيانوا ورثة خمتلفك أو ونوا ورثةيكمل  وإن ،الدار يف له منكأي وديدار ز إىل الطعام يعطي

  . رناه احملقق القميكبعض ما ذ إىل أشار

ل كعل املوجي و،ذلك مثالً ريغ أو دابته أو بستانه أو ؤجر دارهي أن  يفنسانإل ك ولو: الثالث عشر

سبب ي ال ألنه جرةاأل غتفر عدم العلم مبقداري و،الةك الوأدلة طالقإل، حنوه صح أو جرةل ثلث األكيللو

 إذا نعم، الغرر العريفى الشرع هو املنطبق عل يف الغرر املنهي أن  موردريغ يف رناكقد ذ و،اًيغرراً عرف

صلى اهللا ( لنهي النيب ،الةكراً عرفاً مل تصح الوعد غري جرةل مبقدار األكاملو أو لكيان عدم علم الوك

 صح لهي غالباً فاإلذنون يكالة كتصح الو ث اليح أنه قد تقدم و،املوجب للوضع )١( عن الغرر)عليه وآله

  . حنوه أو جرةأخذ تلك األي وعمل مبا قال لهيأن 

 لكيون للويك أن ىلزوجها عي أن  يفةالمرأ أو الة لرجلك الوإعطاءصح للمرأة ي أنه علميمنه و

شيء  أو جرةلك شيء من األ: لكيل للوكقال املو إذا أما، ما أشبه أو الربع أو  الثلث،شيء من مهرها

  . غرر ألنه صحي مل ،ما أشبه ذلك أو من املهر

 ع دارهيب يف ل فالنكيو أنه نسانإى ادع إذا ماينسان طرف العقد فون اإليك أن صحي: الرابع عشر

 نعم، ورته طرف العقدرينع من صميال ال  ل أوكيهل هو و بأنه فعدم علمه، ما أشبه أو عقد امرأة لهأو 

   ،جازةاإل إىل تاجحياً يون فضوليكإمنا  و،ظهر عدم لزوم العقد، ليكين هذا ويكمل : قال ولكجاء املوإذا 

                                                

  . ٣ حب آداب التجارة من أبوا٤٠ الباب ٣٣٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(
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 أو حيالة هل صحكعلم بأن متعلق الويمل  وإن ون طرف العقديك أن نسانصح لإلي أنه الظاهرو

ذلك حلمل فعل  و،خت الرضاعي لها األأ أو احها لهكوز نجيعلم هل يل من ال كعقد للموي مثالً ،باطل

ل كيل الوكمو أن علم الطرف إذا ماك ،قتضي املنعيان االستصحاب كن إو، حيالصحى قوله عل واملسلم

ى م علكل الصحة حاأص أن حمله من يف ملا قرر ،علم خروجه عنه أم اليحرام ومل حال اإل يف انك

  . ن هلميكسابقاً مل  بأنه حنومها مع علمه والعطار وشتري الشيء من البقاليلذا  و،االستصحاب

 بعض مباحث الفقه من يف  ملا قررناه،افراًك أو ون مسلماًيك أن نيالة بكللو يمث ال فرق يف املدع

د ييأن تقك و،افركل الكاملو إىل نسبةذلك بالك و،ما خرجيف إالّ حيالصحى مل فعله علحي أيضاًر افكالأن 

 فال وإالّ ،حيمل فعلم املسلم علن الصححيقوهلم ك ،باملسلم من باب املثالسألة جامع الشتات امل

املعاملة ى  عل)صلى اهللا عليه وآله (ة منذ زمان رسول اهللاريلذا جرت الس و،ون مسلماًيك ألن ةيخصوص

  . ما أشبهأو  همكقتضي عدم ملي  أن األصل مع،فاركمع ال

عليه (  أيب عبد اهللاعن، حة هشام بن سامليلصح، خبار الثقةإبعد حصول العزل بي ال: اخلامس عشر

ل فخرج كي فقام الو،نيشهد له بذلك شاهدأ ومورأمر من األ يف الةكوى خر علآل ك ورجل يف )السالم

ل كيان الوكن إ :)ه السالمعلي( فقال ،الةكين قد عزلت فالناً عن الوأاشهدوا :  فقالاألمر مضاءإل

ل أم كره املوك ،لكيما أمضاه الوى  واقع ماض عل فإن األمر،ه قبل العزليل فك و الذياألمرى أمض

ما ى  علاألمرالة فكعزل عن الو أنه بلغهي أو علم العزلي أن  قبلاألمرى ل أمضيكالو فإن :قلت، يرض

   األمرضي مي أن ه العزل قبلبلغ فإن :قلت له، نعم: )عليه السالم( قال ،أمضاه
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ل مث قام عن كو إذا لكيالون إ نعم: )عليه السالم( قال ،ن ذلك بشيءيكأمضاه مل  مث ذهب حىت

شافهه بالعزل عن ي أو الة بثقةكبلغه العزل عن الو يالة ثابتة حىتكالو و،الس فأمره ماض أبداً

   .)١(الةكالو

د العلم يفي أنه ىالعمل خبرب الثقة على ها داللة عليفن إ( :ةية هذه الروايحاش يف لذا قال الوسائلو

   .)ان هذا املعىنيأنه لبكها يه علميتقد و،املشافهةك

، املرأة والثقة شامل للرجل: )ه الصالة والسالميعل(قوله ن إ( :حةيهذه الصحيف  قال احملقق القميو

ونه معتمداً ك أن الظاهر: قال و،دي بعريمجع من الفقهاء غإليه العمل ذا القول الذي ذهب  و:مث قال

  . )ه العدالةيشترط فيال  وافك

 ةيات اجلراحيالعمل يف افر الثقةكالى عتمد عليما ك ،أيضاًافر كشمل الثقة الي أن تملحيبل : أقول

قال ي إالّ أن اللهم،  حمل خطر أن األمرمع، مهاريغ والسفر يف انريالط يف ذلكك و،باب الطبيف 

  . ملواهللا العا ،يراف بدواالنصن إ :قالين أن كمين كل، الرجل من لفظ الثقة واملسلمىل  إباالنصراف

ان كن ي فزوجها بعشر،دييحنو التقى زوج هلا امرأة بعشرة علي أن له يفك ولو: السادس عشر

ة قبل بالعقد دون املهر فالظاهر صح وإن ،قبل ما بطليمل  وإن ،املهر صح وقبل بالعقد فإن ،اًيفضول

 أن بعدي ن الكول،  املتقدمةالروايات ملناط بعض ،لكيالوى ون نصف التفاوت من املهر علك والعقد

، ن فزوجها خبمسة عشريجها بعشروزي أن  يفلتكو إذا ماكفهو ، ون للمرأة الفسخ لنقص ربع املهريك

  . حمل تأملسألة ن املكل

   املهر مل نيع وج امرأةيتزو يف لهك ولو: قالنه إ ريعن التحر احملكيو

                                                

  . ١ ح من أبواب الوكالة٢ الباب ٢٨٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(
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 رض ففي الرجوعيمل  فإن ،جازةاإلى وقف عل ولكلزم املوي مل أكثرجه بزو فإن ،ز له التجاوزجي

 مث إن، نهيميل مع ك فالقول قول املواإلذن يف لو اختلفا و،إشكالل بالزائد كيلزام الوإ أو مهر املثلإىل 

   .ىانته ) تقدمم ماكان احلك وإالّ ،ه بشيءيل مل ترجع علكيصدقت املرأة الو

 إىل رجع يحىتى ال وجه لبطالن املسم وى،وجه ملهر املثل بعد وجود املهر املسم ال أنه ىفخيال و

 إالّ أن ،ما تقدمى عطائه نصف املهر علإهو يف إمنا املناط  ألن ، ظاهرريل بالزائد فغكيلزام الوإأما ، املثل

  . ل الزائدكلزامه بإاً من ي ثانأيت هنا ما احتملهي ف،ل املهركل كيالوى قال بأن علي

حنو ى انت العشرة علك وزوج له امرأة بعشرة فزوجها خبمسةي أن  يفلهكو إذا ماعلم حال يمنه و

اً يقع العقد فضوليل هذه املواقع كيف  فإن ،سكبالع أو زوجها دائماً فزوجها متعةًي أن  يفلهك أو و،ديالتق

  . صح له الفسخي

مبهر عشرة فزوجها مبهر  أو متعةً أو زوجها دائماًيلته بأن كو إذا س مباك حال العأيضاًظهر يمنه و

  . سكبالع أو مخسة

 ل رسالةكرسال املوإمن  أو لكتابة املوكالة بعد سنوات من كل الوكيلو تسلم الو: السابع عشر

 أو ،ما أشبه  أوعيالب أو الطالق أو الزواج يف الةكصح له العمل بالويفهل ، لكيو بأنه لكيالو إىل ةيشفو

  .تينة التوقيانت هنالك قرك إالّ إذا ،الظاهر الصحة لالستصحاب ،صحيال 

 مثالً، ل العزليس املقام من قبيل و،ان القول قولهك، ذاكل هك أوين ملإ: لكلو قال املو أنه الظاهرو

بل له قك أو و،لكيالو إىل مث بعد عشر سنوات وصلت، زوجةزوج له ي أن  يفله قبل عشر سنواتكو

ث تعدت فالنة عمرها مخس سنوات وصلته يبعد مخس سنوات ح وزوج له فالنةي أن  يفمخس سنوات

  .الةكالو
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الة كرسل له الوأ مثالً، سائر املالبسات والترتل والتضخم وانكاختالف امل يف ذلك احلالكو

الة صارت الدار ك الو فلما وصلته،نار مثالًيالة مائة دك الونيمتها حيانت قك وةيباشترائه الدار الفالن

 فوصلت ،زوجها لهي ةًطب له فتاخي أن شرفالنجف األ يف هووإليه رسل أ أو ، للتضخمني مبائتةيالفالن

 أن ديريان ك و،زوج له بنت فالن فمات أبوهاي أن  أو،زوج له امرأة من بغداد وبغداديف إليه الة كالو

  . لكما أشبه ذ أو ب عوناً لهون األيك أن جلتزوج بنته ألي

دة وصلت يبعد مدة مد وطالق زوجته يف لهكو أنه فارضاًسألة ر احملقق القمي هذه املكقد ذو

د مبجرد ين الزوجة من زواج جدكال تتمنه إ :نه قالكل، الةكبصحة الطالق لبقاء الو أفىتوإليه الة كالو

  . الةك بصحة الوأيضاًعلمت هي  إالّ إذا الةكهذه الو

من  و،تتزوج أن  يفللزوجةى فكم بذلك كح والةكي بعدم صحة الوم الشرعكنعم لو علم احلا

مل تعلم مل  وإن ،علمت بالعدم صح هلا الزواجن إ اأ يف قصرها و طول املدةنيال فرق ب أنه الواضح

صح ي أنه فالظاهر، م بذلككم الشرعي حكن احلاكل لكيذب الوكعلمت املرأة ب مث إن ،صح هلا الزواجي

ل يلذهاب املال بالدل ياحللف املقتضك ،ليما خرج بالدل إالّ ل شيءى كالعلم مقدم عل ألن ،جيهلا التزو

  . اخلاص

 احلج واميالص وستأجر له الصالةيأن ك ،عمل له عمالًي أن نسانإ إىل ىلو أوص: الثامن عشر

 ،ذلك العمل أم ال يف نساناً آخرإل كوي أن صح للوصييفهل ، ذلك ريغ إىل الفقراء يف وزع الثلثيو

 شك أو الةكة شاملة للوين الوصكمل ت إذا أما، الة عرفاًكة شاملة ملثل الويانت الوصك إذا القاعدة الصحة

   ة عريف تنتقليقلنا بأن حق الوص إذا ن ذلككل، اًيل فضولكيون عمل الويكذلك يف 
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  . جازة املورثإكجازم إالورثة فإىل 

 ،وديالق وما أشبه من الشروط أو يف سنة فالن أو عطي حجاً لفالني أن ىلو أوص علم مايمنه و

أراد  أنه علم فإن ،سر الوصيخي أن القاعدةى مقتض فإن ، ذلك الشرطريبغ أو هريفأعطاه الوصي لغ

  . حنو ذلك أو نيجار الشخص املعيلزم است وإالّ ،الورثة إىل ن رجع املالكول، الواجب سقط

 يف دخليهم عرفاً مما يلإنتقل يحق  بأنه مل نقلا  إذمايجازة فاإل يف ال حق للورثة أنه الظاهرو

مات  إذا ماك، ة بفوت متعلقهايسقطت الوص إذا حال املقام حال ما و،ت فلوارثهي املهك ما ترإطالق

 يسقط غرض بق وإالّ فإذا ،عم من باب تعدد املطلوبقصد األيمل  وعطي له املالي أن ى الذي أوصريالفق

  . غرض آخر

 ىعل يبقن إنه إ :قال و،لكوي أن ن لهيكمل  ول الوصيكو إذا ماياحملقق القمي ف سألةقد عنون املو

ن يدين القكل، ةيعمل حسب الوصيم الشرعي هو الذي كفاحلا وإالّ ،اًية ثانيصفة العدالة عمل بالوص

 األمر شمليال  أو ضر ذلك بعدالتهيال  أو صي عادالًون الويكال  اً ماريثك ألنه ،املثالى مل علحي أن بجي

  . د بنفس الوصيييد املوصي التقيريث يم الشرعي حكاحلا

شهر مثل األ أو ،ةيالقمر أو ةيالشمس إىل نصرفانيشهراً فهل  أو له سنةًك ولو: التاسع عشر

  .هايالقمر ف وة للشمسيانون مما ال مدخلكال ونيالتشركاملوضوعة 

علم يمل  وبلد يف ان عرفانكلو  و،ملتبعفهم منه العرف هو اي فما ،تابع للعرف أنه الظاهر: اجلواب

مثل ذلك  إىل الة متتدكالو أن فالظاهر، له يف أثناء الشهرك ولو و،نياملتق ألنه قل أخذ باأل،همايأرادته إ

  انت السنة كسواء  و،امالًك أو ان الشهر ناقصاًكسواء ، السنة يف ذلككو، يتوم من الشهر اآليال
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، خامس عشر رمضان يف الةكشهر انتهت الو إىل  عشر شعبانخامس يف لهك وفلو ،سة أم اليبك

  . االتكاملنصرف عرفاً من أمثال هذه الو ألنه ذلك و،امالًك أو ان شعبان ناقصاًكسواء 

  يفلّه يف لبنانكو إذا ماك ،ضاحين االستكميمل  إذا حنوه وفيات فالظاهر التنصيأما يف أمثال املال

ان هنالك كوإذا  ،أخذ بثلث الثالثةيفإنه ، أردين ويتيوك ونار عراقييلدا و،ناريذا بألف دكشتري له يأن 

  .ذلك لقاعدة العدل و،أخذ بنصفهمايناران يد

ث جتري قاعدة العدل ال يح و،ما أشبه والنذر والوقف وةي يف الوصأيضاًري مثل ذلك جيما ك

  . ةيم اخلصوصعل إذا مايها فيالقاعدة واردة عل ألن ،صالة عدم الزائدأن التمسك بكمي

 أو ل حسب اجتهادهكيعمل الويفهل ، ما أشبه أو عيب أو احكعقد ن يف لهك ولو: العشرون

راعي مذهب يل كاح للموكففي مثل الن، الظاهر الفرق ،لكده املويتقل وحسب اجتهاد أو ،دهيتقل

ى رينما يب، عة بعشر رضعاتية الرضيحلى ريل كي الو مثالً،مذهبه يف ال حترم له اح ماكن يف لكاملو

ارتضعت معه بعشر  عته اليتيزوج له رضي أن صح لهي  له الزواج زوجة له يفكوفإنه إذا ، ل احلرمةكاملو

  . ذلك لالنصراف و،رضعات

اً مع ريح فقكني أن صح لهيفإنه  ، بذلك املالاًريح فقكني أن  يفلهكو وأعطاه ماالً إذا أما يف مثل ما

  . ل حسب رأي نفسهكيعمل الويالة فكل الوي دلطالق إل،ملالة بعشر رضعات بذلك ايخته الرضاعأ

خر اآل واًيان أحدمها سنك إذا ماك، ل مذهبانكاملو ولكيان للوك إذا مايالم فكظهر اليمنه و

تاب كها يف يالم فكبعض ال و،تاب احلجك يف هايالم فكرنا بعض الك قد ذ،ليلة الذيطوسألة امل و،اًيعيش

  . ةيالوص
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عمل حسب يبعده  و،فالظاهر التحالف، ذناًإ أو الًكيان توك أنه لو اختلفا يف: ونالعشر واحلادي

  . مهاريغ والبطالن وما أجنزه املأذون من الصحةية فياألولالقواعد 

وم السابع من شهر ييف الساعة الرابعة بعد الظهر من ال تعاىل وذن اهللا سبحانهإالة بكتاب الوكقد مت 

  . مخسة وعمائةأرب وحمرم احلرام سنة ألف

  . نيآله الطاهر وحممدى اهللا على صل و،آخراً واحلمد هللا أوالًو

  

  قم املقدسة

  يازري الشيني احلسيبن املهد حممد
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